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Nova esquadra da PSP de Vila Franca de Xira 
construída em 2016

Foi assinado, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a 28 de julho, com a homologação da senho-
ra Ministra da Administração Interna, Anabela Rodrigues, o protocolo para a construção da nova 
esquadra da PSP na cidade de Vila Franca de Xira.
A futura esquadra, cuja construção decorrerá em 2016,  irá dotar as forças e serviços de segurança 
de uma infraestrutura adequada ao cumprimento da sua missão, criando condições para uma 
maior eficácia na sua atuação e para uma melhor prestação do serviço público desempenhado.
O Município de Vila Franca de Xira, com o objetivo de implementar soluções que visem o melhor 
servir a população, formaliza mais uma parceria com um Ministério, agora o da Administração 
Interna, assegurando assim o melhor serviço público no território do Concelho.
O investimento é de 450.000,00€, valor suportado pelo Município e posteriormente reembolsado 
pelo Ministério da Administração Interna, o qual será destinado ao projeto, execução das obras de 
reabilitação e adaptação do edifício municipal (antigas instalções da GNR), para nova Esquadra.

Investimento de 4.500.000,00€ 

Obra de regularização fluvial  do Rio Grande da Pipa 
inaugurada a 26 de setembro 
 
Decorrido um processo complexo mas de primordial importância para a segurança da população, 
a regularização fluvial do Rio Grande da Pipa, na Vala do Carregado, Castanheira do Ribatejo, tem 
a sua inauguração prevista para 26 de setembro.
As obras aconteceram na sequência da manifesta insuficiência de vazão de água, sempre que 
chovia com mais intensidade naquela localidade. Sendo frequentes as inundações do troço da EN 
1-3, paralela ao curso de água e das habitações contíguas a esta acessibilidade, a Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira realizou a obra para a resolução desta questão. A substituição e alargamento 
do pontão então existente, bem como a recuperação das margens do rio foram trabalhos morosos 
mas fundamentais para garantir a defesa das habitações e estabelecimentos comerciais. Com a 
obra concluída e após um investimento de mais de 4.500.000,00€, comparticipada por fundos do 
Programa Operacional Regional de Lisboa, a população local ganha agora maior tranquilidade no 
que às intempéries de inverno diz respeito. 
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Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira

Cara e Caro Munícipe,

Neste “Notícias do Município” damos especial destaque a três áreas em que estamos a desenvolver um 
trabalho que consideramos importante para cumprir o objetivo de continuar a melhorar a qualidade de 
vida do Concelho: a área da Educação, a área do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a área da 
Reabilitação Urbana.

No começo de mais um ano letivo, é com agrado que inauguramos mais uma Escola Básica, na localidade 
do Sobralinho, por forma a conferir aos alunos, professores e demais agentes daquela comunidade 
educativa as melhores condições de resposta às atuais necessidades educativas e familiares, 
possibilitando a escola a tempo inteiro e a realização de atividades de enriquecimento curricular.
Neste arranque do ano escolar são também assinados com os nossos parceiros os protocolos para o seu 
funcionamento. Como habitualmente mantemos os apoios habituais ao nível da ação social escolar, onde 
se inclui a oferta de manuais do 1.º ao 3.º ano do 1.º ciclo, a crianças do escalão A e B.
Nas férias de verão concluímos a retirada de coberturas com fibrocimento nas escolas da competência 
da Câmara Municipal. Um trabalho que demorou menos dois anos que o inicialmente previsto, para bem 
das nossas crianças.

Na área do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, foram aprovados uma série de investimentos com 
vista a melhorar, nomeadamente, o serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos em todo o Concelho. 
Entre esses investimentos estão a colocação de novas ilhas ecológicas e a aquisição de viaturas.

Na Regeneração Urbana, foi concluído o seu estudo e aprovado o respetivo plano de ação. Este plano 
consolida o trabalho criterioso e de rigor que vem sendo desenvolvido desde 2013. O documento é de 
grande relevância para a prossecução, pelo Município, da Estratégia da UE / Portugal 2020 e para o 
cumprimento das suas metas, identificando objetivos, prioridades e as intervenções a realizar.
Foram definidos um conjunto de objetivos estratégicos, em conformidade com os grandes tipos de 
utilização do território (VIVER, VISITAR, INVESTIR e TRABALHAR), com vista à criação de valor económico, 
social e ambiental.
Foram igualmente aprovadas as delimitações de sete Áreas de Reabilitação Urbana, nas quais estão 
previstos benefícios fiscais a conceder pelo Município aos proprietários e inquilinos dos imóveis 
reabilitados - habitacionais ou comerciais. Os benefícios estão associados a impostos municipais sobre 
o património, designadamente o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o Imposto Municipal sobre as 
Transações Onerosas de Imóveis (IMT).

A terminar, saliento ainda o final da obra de regularização fluvial do Rio Grande da Pipa, na Vala do 
Carregado. Este será certamente um inverno menos difícil para a população local, com a redução do 
risco de cheia que esta obra proporciona.

Uma nota também para o protocolo que finalmente foi possível assinar com o Governo, para a construção 
da nova esquadra da PSP de Vila Franca de Xira. O investimento é de 450.000,00€, valor suportado pelo 
Município e posteriormente reembolsado pelo Ministério da Administração Interna, o qual será destinado 
ao projeto e às obras de reabilitação e adaptação do edifício municipal (antiga GNR) para nova Esquadra.

No dia 4 de outubro decorrem as eleições legislativas. Todos temos o direito e o dever de escolher e votar 
naqueles que queremos para governar o País nos próximos quatro anos. A abstenção é prejudicial à 
Democracia. Participe, votando!
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A nova Escola Básica (EB) do Sobralinho tem a sua inauguração 
agendada para o próximo dia 18 de setembro, no arranque oficial 
do novo ano letivo, 2015/2016. Este novo equipamento resulta da 
prioridade dada pelo Executivo Municipal às condições em que os 
estabelecimentos do 1.º Ciclo do Ensino Básico desenvolvem as 
suas atividades letivas, tendo tomado como prioritária a execução 
desta obra, uma vez que o edifício anterior já não correspondia às 
atuais necessidades educativas.
Após um investimento de 1.500.000,00€, o novo estabelecimento 
escolar será constituído por três pisos, estando dotado com 14 
salas (nove salas de aulas, uma sala de apoio para desenvolvimento 
de atividades lúdico pedagógicas com os alunos, duas salas de 
atividades de tempos livres, uma sala de informática, uma sala/
auditório com capacidade para 40 pessoas). Irá dispor ainda 
de Gabinete de Atendimento, Sala de Professores, Gabinete de 
Coordenação, Sala de Reuniões, Gabinete Médico. O equipamento 

conta ainda com espaço para Biblioteca e para Refeitório permitindo 
assegurar o serviço de refeições aos utentes. A prática desportiva 
será desenvolvida no Pavilhão Polidesportivo do Sobralinho, 
contíguo à escola.
No arranque deste novo ano escolar, a Escola Básica do Sobralinho 
iniciará as atividades letivas com oito turmas e 179 os alunos. A 
Autarquia está sempre atenta às condições em que se desenvolve 
a Educação no Concelho, nomeadamente no que concerne à 
adequada modernidade dos edifícios. O Executivo Camarário 
entende que este é um ponto de partida fulcral para a criação 
de condições efetivas de resposta às necessidades educativas 
atuais e da Família, nomeadamente na implementação da 
Escola Tempo Inteiro e na cabal concretização das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, mas também para a promoção do 
adequado desenvolvimento educativo, social e cívico dos alunos na 
generalidade, num investimento ativo na cidadania do futuro.   

DESTAQUE

Inauguração a 18 de setembro
Nova Escola Básica do Sobralinho pronta a abrir portas

Após um investimento de perto de 222.000,00€, o 
Município de Vila Franca de Xira concluiu, no bié-
nio de 2014/2015, a retirada de todas as cobertu-
ras de fibrocimento dos estabelecimentos de En-
sino Básico da sua competência do Concelho. A 
empreitada, que incluiu a retirada do fibrocimen-
to, a colocação de novas coberturas e respetivas 
impermeabilizações, desenvolveu intervenções 
em 13 equipamentos escolares: 
EB Álvaro Guerra (Vila Franca de Xira); EB/JI Á-dos-
Bispos (Vila Franca de Xira); EB/JI de Alpriate 
(Vialonga); EB e JI n.º1 (Alverca do Ribatejo); EB 
de Arcena (Alverca do Ribatejo); EB/JI n.º 4 do 
Bairro do Paraíso (Vila Franca de Xira); EB n.º 4 e 
JI n.º 3 (Chasa/Alverca do Ribatejo); EB da Quinta 
S. Sebastião (Castanheira do Ribatejo); EB de 
Povos (Vila Franca de Xira); EB/JI de Santa Eulália 
(Vialonga); EB/JI da Vala do Carregado (Castanheira 
do Ribatejo) e EB n.º 1 de Vialonga (edifício principal 
e polo).

Investimento ascende a 222.000,00€ 
Município retira cobertura de fibrocimento  
das Escolas da sua competência
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Município reforça apoios socioeducativos, no montante de 1.500.000€ 

 ANO LETIVO 2015 - 2016

 ANO LETIVO 2015 - 2016

DESTAQUE

O Município de Vila Franca de Xira tem desempenhado um papel 
fundamental na organização da Escola a Tempo Inteiro, enquanto 
as associações de pais e instituições particulares de solidariedade 
social contribuem, também, para a promoção de respostas 
diversificadas de apoio às famílias.
Desta forma, as Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC), no ano letivo 2015/2016 serão dinamizadas em todos os  
Agrupamentos existentes no Concelho, pelo Município de Vila 
Franca de Xira, à exceção do Agrupamento de Escolas de Vialonga 
que optou por se constituir como promotor. Nos restantes casos 
foram estabelecidas parcerias com oito entidades do movimento 
associativo, entre elas uma Associação de Pais e Encarregados de 
Educação. 
A adesão dos alunos e famílias a esta valência tem-se mantido 
estável nos últimos anos letivos, com taxas de adesão que rondam 
os 77%. Prevê-se que a passagem das escolas EB do Sobralinho e 
EB Prof. Romeu Gil (Forte da Casa) a horário normal conduzirá a 
um aumento da participação dos alunos.
Neste contexto, a consolidação das parcerias estabelecidas não 
foi alheia, uma vez que permitiu a estabilidade do corpo docente 
e, consequentemente, uma continuidade no trabalho desenvolvido 
com os alunos.
Por sua vez, as Atividades de Animação e Apoio À Família (AAAF) 
na Educação Pré-Escolar estão em vigor, no Município de Vila 
Franca de Xira, pelo sétimo ano consecutivo, resultado do esforço 
conjugado de agrupamentos de escolas, IPSS e associações 
de pais e encarregados de educação. No ano letivo 2015/2016 à 
semelhança do anterior funcionarão 36 salas, para cerca de 800 
alunos e 13 entidades promotoras.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira irá, a partir do presente 
ano letivo, substituir-se às famílias, no pagamento destas 
entidades, nos casos em que os seus educandos estejam colocados 
no escalão mais baixo da comparticipação familiar. Nas Normas 
para a Organização e Gestão das Atividades de Animação e Apoio 
à Família na Educação Pré-Escolar, em vigor, está consignada a 
indexação dos alunos com escalão A e B da Ação Social Escolar, ao 

escalão mais baixo da comparticipação familiar.
No âmbito das Atividades de Tempos Livres (ATL) e desde 
2010/2011 que foram estabelecidos protocolos com as associações 
de Pais e Encarregados de Educação gestoras de projetos de ATL, 
bem como com IPSS, visando uniformizar os apoios concedidos 
para a sua gestão e funcionamento. 
O Município assume-se como responsável pelas despesas 
relativas aos consumos de eletricidade, água e gás necessárias 
ao funcionamento do ATL, bem como pela cedência das 
instalações. Esta resposta social 
funcionará, no ano letivo 2015/2016, 
em 15 dos estabelecimentos 
de ensino do Concelho, 
oito Associações de Pais 
e Encarregados de 
Educação, abrangendo 
cerca de 800 crianças. 
Os protocolos neste 
âmbito serão 
renovados no 
ano letivo que se 
avizinha. 

A Política Educativa Municipal passa também por intervir 
ativamente e de forma estrutural na área socioeducativa (com 
particular relevo para a educação pré-escolar e o 1.º Ciclo do 
Ensino Básico - CEB). Esta decisão decorre do reconhecimento 
que os apoios nesta área têm na qualidade que se pretende 
imprimir na Educação praticada na rede escolar do Concelho. No 
campo dos auxílios económicos, a Autarquia investe 100 mil euros 
anuais, sendo este montante dirigido a famílias com direito a Ação 
Escolar Social (ASE). O subsídio, que visa minorar as dificuldades 
dos alunos provenientes de lares carenciados financeiramente 
(escalão A e B da ASE), ofereceu, no ano letivo 2013/2014, manuais 
e blocos pedagógicos a crianças do 1.º e 2.º ano do Ensino Básico 
e será alargado, no presente ao letivo, ao 3.º ano de escolaridade. 
Refira-se que usufruíram já deste apoio 2350 crianças, perfazendo 
44% dos alunos da educação pré-escolar e do 1.º CEB. Todavia, 
as medidas de apoio socioeducativo são transversais e de 
âmbito alargado, sendo de referenciar as seguintes. Aqui está 
também incluído o serviço de refeições que, no ano letivo de 
2014/2015, contabilizou 715.000 almoços, a cerca de 66% dos 
alunos do Concelho e servidos nos refeitórios escolares dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º CEB. A medida 

envolveu um investimento de aproximadamente 1.500.000€ anuais. 
Os almoços são assegurados, desde o ano letivo 2009/2010, por 
IPSS do Concelho (nove instituições estabeleceram parceria 
com o Município neste âmbito), com resultados muito positivos 
relativamente à quantidade e qualidade das refeições servidas, 
reconhecidos tanto por Agrupamentos de Escolas como pelos Pais 
e Encarregados de Educação. O Município de Vila Franca de Xira 
atribui ainda suplementos alimentares aos alunos com o escalão 
A da ASE.
A Câmara Municipal não descura o apoio aos transportes 
escolares e, num investimento de aproximadamente 300.000€ 
anuais, atribui passes escolares a cerca de 1460 alunos do ensino 
básico e secundário, (suportando 100% do custo no ensino básico e 
50% no ensino secundário) e assegura circuitos escolares (através 
do parque automóvel da Câmara Municipal e de parceiros locais, 
nomeadamente Juntas de Freguesia e IPSS).
Esta Administração Autárquica vai continuar a priorizar a sua 
gestão visando uma educação de qualidade, procurando abraçar e 
implementar todas as oportunidades de fomento de recursos, que 
concorram para o acesso equitativo ao ensino e para a criação de 
condições favoráveis ao êxito escolar. 

Escola  a Tempo Inteiro  é prioridade da Política Educativa Municipal
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ObrAS E rEQUALIFICAçãO UrbAnA    

 
EM CURSO

CONCLUÍDAS

Reabilitado Acesso Nascente à 
Passagem Superior do Forte da 
Casa  
Cumprindo o prazo estipulado de 30 dias, 
a Câmara Municipal concluiu a reabilitação 
do Acesso Nascente à Passagem Supe-
rior do Forte da Casa. O custo final desta 
obra foi de 4.000,00€ e integrou limpeza de 
mato, retirada de terras e areias e execu-
ção de piso e espaço pedonal. Desta forma 
foram melhoradas as condições e acessibi-
lidades no acesso à passagem superior que 
liga a zona urbana do Forte da Casa à zona 
ribeirinha.

Câmara Municipal requalifica Polidesportivos de Vialonga  
Arrancou, no início de agosto, a requalificação dos Polidesportivos de Vialonga, um dos vencedores do Orçamento Participativo. Seguindo 
os arranjos já efetuados nos parques infantis, também integrados neste projeto, o custo total da empreitada atinge perto de 90.000,00€. As 
intervenções, que têm um prazo de duração previsto para 60 dias, integram reparação dos painéis de rede da vedação lateral e substituição 
de madeiras da tabela, manutenção de estruturas de madeira, reabilitação e limpeza dos pavimentos e colocação de novas balizas. Rece-
bem estes trabalhos os Polidesportivos do Morgado, da Quinta das Índias e do Parque Residencial em Vialonga.
A população vê, assim, mais obras com seguimento, dada a sua participação ativa num processo que pretende promover o envolvimento 
cívico dos cidadãos.

Vila Franca de Xira 
< Requalificação da R. Luís de Camões  
Valor: 147.621,75  €+IVA
 > Beneficiação do sistema 
de drenagem pluvial do mercado 
retalhista de Vila Franca de Xira                       
Valor: 56.300,00 € + IVA
Prazo de execução: 120 dias

Castanheira do Ribatejo
Construção de nichos de inumação 
no cemitério
Valor: 113.572,78 € + IVA.
Prazo de execução: 120 dias

Póvoa de Santa Iria
Execução do Parque Urbano 
2.ª Fase
Valor: 141.341,22 € + iva
Prazo de execução: 135 dias

Concelho
> Recargas de Pavimentos 2015
Valor: 329.264,53  € + IVA. 
Trabalhos iniciados  na freguesia de Vialonga 
e em curso na União de Freguesias 
da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.
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rEQUALIFICAçãO UrbAnA    

O Executivo Municipal aprovou em Reunião 
de Câmara, no dia 5 de agosto, o Plano de 
Ação da Estratégia de Regeneração Urbana 
para o Concelho para 2014-2020.
A deliberação consolida o trabalho criterio-
so e de rigor que vem sendo desenvolvido 
desde 2013. O presente Plano integra uma 
relevância estratégica determinante para a 
prossecução, pelo Município, da Estratégia 
da UE/Portugal 2020 e para o cumprimen-
to das suas metas, definindo objetivos, as 
prioridades e as intervenções a realizar.
O Plano agora aprovado, resultante de uma 
maturação programática, é decorrente da 
fundamentação da Estratégia da Reabilita-
ção Urbana do Concelho de Vila Franca de 
Xira, desenvolvida em colaboração com a 
Universidade de Lisboa – Instituto de Ciên-
cias Sociais (UL-ICS).
No Plano de regeneração urbana para o 
Concelho foram definidos um conjunto de 
objetivos estratégicos, em conformidade 
com os grandes tipos de utilização do ter-
ritório: VIVER, VISITAR, INVESTIR e TRA-
BALHAR, que conduzem à criação de valor 
económico, social e ambiental.

Sete áreas de reabilitação urbana 
e beneficios fiscais

No âmbito deste plano de ação foram igual-
mente aprovadas as delimitações de 7 Áre-
as de Reabilitação Urbana (ARUS) – ARU de 
Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos; ARU de 
Alverca do Ribatejo; ARU da Póvoa de Santa 
Iria; ARU de Vialonga; ARU de Calhandriz; 
ARU de Cachoeiras; e ARU de Castanheira 
do Ribatejo. Nestas áreas estão previstos  
benefícios fiscais, associados aos impostos 
municipais sobre o património, designada-
mente o Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) e o Imposto Municipal sobre as Transa-
ções Onerosas de Imóveis (IMT), a conceder 
pelo Município aos proprietários e inquilinos 
dos imóveis, habitacionais ou comerciais, 
reabilitados.
As delimitações das áreas de reabilitação 
urbana aprovadas preveem, igualmente, a 
possibilidade dos projetos de reabilitação 
beneficiarem de reduções das taxas de ope-
rações urbanísticas previstas no Regula-
mento Municipal de Urbanização, Edificação 
e Taxas de Operações Urbanísticas (RMUE-
TOU), razão pela qual as reduções de taxas 
previstas no quadro de apoios e incentivos 
das ARU serão agora presentes a discussão 
pública, pelo prazo de 30 dias, para recolha 
de contributos e sugestões, no respeitante 
às alterações das taxas.

Regeneração
Urbana 
do Concelho
tem plano 
de ação aprovado  

Habitação, empresas  
e construção são áreas 
abrangidas
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Incentivo às empresas

A Câmara Municipal aprovou também um conjunto de medidas 
de incentivo às empresas, tendo, nomeadamente, como objetivos 
principais a atração de investimento para o Concelho, a promoção 
e dinamização do tecido empresarial e a criação de emprego em 
empresas locais, bem como apoiar projetos de reabilitação e mo-
dernização dos estabelecimentos industriais e empresarias.
Este programa, contendo estímulos à revitalização empresarial do 
Concelho, denominado SIRERU - Sistema de Incentivos à Revitali-
zação Empresarial e Regeneração Urbana, é aplicável aos espaços 
industriais, espaços de multiusos e espaços para multiusos, como 
tal previstos no Plano Diretor Municipal de Vila Franca de Xira.
 

Redução das taxas de operações urbanísticas

Entre as várias medidas incluídas no SIRERU está também inserida 
a redução das taxas de operações urbanísticas, com maior incidên-
cia nos projetos que contemplem a reabilitação ou construção de 
acordo com os princípios da construção sustentável, bem como é 
previsto o incentivo de redução das referidas taxas na razão do nú-
mero de postos de trabalho.

Construção sustentável

Foi ainda aprovado um Protocolo a celebrar com o Instituto Superior 
Técnico (IST), para implementação do Sistema de Avaliação Líder 
A, marca nacional que contempla um sistema de certificação de 
construção sustentável da autoria do IST, o qual tem por objetivo 
a avaliação da sustentabilidade dos projetos de reabilitação ou de 
construção e a implementação de formas destinadas a promover a 
qualificação de todas as operações urbanísticas e as boas práticas 
de edificação.
Com a aplicação dos princípios da construção sustentável, com mi-
nimização de impactos negativos no ambiente e na qualidade de 
vida das populações, prossegue-se e incrementa-se uma Política 
de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a nível local.
A implementação deste protocolo permitirá a redução de todas as 
taxas relativas a urbanização e edificação previstas no RMUETOU 
em obras de reabilitação ou novas construções, caso os respetivos 
projetos se encontrem previamente reconhecidos em conformidade 
com os princípios do sistema Líder A e de acordo com as classes de 
desempenho do referido sistema: B e C – 65%; A – 75%; A+ - 80%; 
A++ - 90%.
Os documentos agora aprovados permitem uma visão de desen-
volvimento sustentável, constituindo um compromisso para o tra-
balho que já se iniciou e que vai para além do presente mandato 
autárquico.

Plano de Regenerção Urbana para o Concelho
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Câmara Municipal reforça investimento em Ilhas Ecológicas em todo o Concelho

Sendo o Município responsável pela gestão dos resíduos urbanos 
produzidos na sua área territorial, designadamente pelas 
operações de recolha e transporte dos resíduos indiferenciados, 
seletivos e monos, os quais são encaminhados para a Valorsul 
– Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões 
de Lisboa e do Oeste S.A., foi definido um plano de ação, com 
medidas concretas, com vista a garantir o cumprimento dos 
objetivos estipulados no PERSU 2020 (Plano Estratégico para os 
Resíduos Sólidos Urbanos). O aumento da produção de resíduos 
a nível mundial levou a que vários países definissem estratégias 
de proteção ambiental e o Município, atento a esta problemática, 

propõe-se a concretizar várias medidas, nomeadamente:
•  Prevenção de resíduos;
•  Preparação para reutilização e reciclagem;
•  Reciclagem de resíduos de embalagem;
•  Redução de deposição de Resíduos Urbanos Biodegradáveis 
    em aterro. 

A totalidade destas metas implica diversos investimentos, seja 
na área da educação e sensibilização ambiental, seja no âmbito 
da implementação de infraestruturas e de aquisição de novos 
equipamentos para deposição de resíduos. 

DESEnVOLVIMEnTO SUSTEnTÁVEL

A Autarquia tem vindo a fazer um investimento significativo, 
nomeadamente no que diz respeito à instalação de ilhas ecológicas 
nas várias freguesias do Concelho. Em 2014 instalaram-se cinco 
ilhas ecológicas, num investimento de cerca de 125.000€.
Neste momento, vai proceder-se à instalação de mais 15 ilhas 
ecológica, assim como o reforço de dois equipamentos já existentes, 
pelo montante de cerca de 510.000€. Entre 2016 e 2018 a Autarquia 
irá continuar a investir neste tipo de equipamento, visando dotar, 
as localidades com maior densidade populacional do Concelho, 

de infraestruturas de recolhas de resíduos sólidos urbanos (RSU) 
adequadas, as quais evitam a colocação de um número significativo 
de contentores de superficie no espaço público, requalificando-se 
o mesmo. 
As medidas de gestão de resíduos que têm vindo a ser adotadas 
pelo Município têm-se refletido numa maior capacidade de 
deposição de resíduos e numa melhor qualidade de vida e num 
ambiente mais saudável para todos os cidadãos.

  Município aposta no tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos 
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PARA QUALQUER 
ESCLARECIMENTO CONTACTE:

Divisão de Ambiente, Sustentabilidade 
e Espaço Público

EN 10, Pavilhão Multiusos 
 de Vila Franca de Xira, 1.º
2600 Vila Franca de Xira

Horário de atendimento
9h - 12:30h | 14h - 17h

higienepublica@cm-vfxira.pt

NÚMERO VERDE
800 206 726 

DESEnVOLVIMEnTO SUSTEnTÁVEL

Nos tempos livres, crie com os 
seus filhos pratos divertidos e 
apelativos, sem esquecer de 
privilegiar a fruta e os legumes 
da época. Divertir-se com as 
crianças, transformando os 
alimentos em personagens: os 
brócolos podem ser as árvores 
das florestas e as cenouras 
palitos crocantes.

Na hora de jogar, crie os 
seus próprios brinquedos 
reaproveitando materiais, como 
por exemplo: caixas de ovos, 
caixas de cereais e embalagens 
de bebida.

Sugerimos alguns exemplos 
que pode recriar e que os 
seus filhos podem apreender 
na atividade de educação 
ambiental desenvolvida 
pelo Programa de Educação 
Ambiental - PREDAMB.

                Município investe no desenvolvimento sustentável

Câmara Municipal investe em novas viaturas  
de recolha de resíduos sólidos urbanos
A persistência da Autarquia em melhorar, cada vez mais, o serviço público realizado no 
que respeita à limpeza urbana e a correta gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU), 
continua a concretizar-se, também, na aquisição de serviços e equipamentos para o 
efeito. Foram já providenciadas duas novas viaturas pesadas (19 toneladas) de recolha 
de RSU, de forma a renovar a frota e a otimizar a recolha de resíduos indiferenciados 
mas, também, seletivos.
Esta aquisições representam um investimento na ordem dos 400.000,00€. Consciente 
de que a Higiene Urbana do Concelho é um dos reflexos da imagem do Município é 
fundamental para o Executivo a melhoria contínua nesta área.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimento de 16 mil euros 

Presidente da Câmara entrega novo fardamento  
aos trabalhadores dos RSU
O Município de Vila Franca de Xira, após um investimento de 16 mil euros, renovou o 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), nomeadamente o fardamento de trabalho dos 
cerca de 55 trabalhadores afetos ao serviço da recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU), garantindo não só o cumprimento da legislação em vigor no âmbito das condições 
de higiene e segurança no trabalho, mas também que o fardamento de uso diário esteja 
devidamente adaptado às tarefas executadas, salvaguardando-se assim o seu bem- 
-estar ao longo do período afeto ao desempenho das suas funções. 
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira esteve presente, pelas 24h do 
dia 31 de agosto, nas instalações das Oficinas Municipais, localizadas em Povos (Vila 
Franca de Xira) no arranque do turno noturno dos trabalhadores da recolha de RSU, 
para proceder à formalização da entrega de um novo fardamento. 
Nesta matéria, foram determinantes as sugestões apresentadas pelos trabalhadores 
visados, no que concerne nomeadamente à textura, leveza do tecido, mobilidade, entre 
outros aspetos que foram tidos por pertinentes, exercício que resultou na conceção de 
blusões, polos, t-shirts, sweatshirts e calças devidamente adaptadas e todas cumprindo 
o requisito da alta visibilidade. 
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Município de  Vila Franca  
de Xira aposta na arte urbana  
no Caminho Ribeirinho 

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está 
a desenvolver, no âmbito da requalificação ribei-
rinha, um projeto de arte urbana, para reforçar a 
ligação da população ao rio, aliando a paisagem 
envolvente à atividade desportiva e cultural. No 
dia 7 de maio, durante o Festival da Juventu-
de, decorreu a apresentação deste projeto, um 
conjunto de grafitos no Caminho Ribeirinho Vila 
Franca de Xira/Alhandra, da autoria do artista 
“Vile” (Rodrigo Sepúlveda Nunes), natural de Vila 
Franca de Xira. “Vile” é um artista de renome e 
dedica-se à arte dos grafitos desde os 14 anos, 
tendo uma vasta mostra de trabalhos, quer ao 
nível nacional quer ao nível internacional.
A intervenção proposta visa a renovação e va-
lorização dos 19 pontos de estadia existentes 
ao longo de cerca de 2 km do caminho ribeiri-
nho Vila Franca de Xira/Alhandra. O conceito da 
proposta visa criar uma interação das pinturas 
com os utilizadores, as quais retratam pessoas e 
ações reais no espaço envolvente, num contexto 
de autoidentificação na realização de múltiplas 
ações comuns a todos, abordando desde a prá-
tica de desporto, lazer, entre outros. À data en-
contram-se já concluídos e possíveis de apreciar 
16 painéis.
A Câmara Municipal leva a cabo, desta forma, 
mais uma intervenção nos seus espaços exterio-
res, apoiando um movimento artístico que é, afi-
nal, não só uma forma de expressão pública no 
campo das artes visuais mas, também, um meio 
de expressão social recheado de criatividade.

SMAS e PSP reforçam informação junto da população 

No dia 9 de julho foi celebrado, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, entre os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 
Vila Franca de Xira e a Polícia de Segurança Pública, um protocolo para divulgação sobre a temática de segurança. Ciente da importân-
cia de que se reveste a divulgação desta temática junto da população, durante dois anos, a PSP poderá veicular conteúdos informativos, 
de sensibilização sobre a matéria, juntamente com as faturas dos SMAS, bem como no respetivo site. Os conteúdos serão elaborados 
pela polícia e visam dar a conhecer à população várias formas desta se prevenir contra vários tipos de crimes, sejam eles contra a 
vida humana, património ou bens públicos. Com a medida pretende-se chegar a um número alargado de Munícipes, mais de 70 000, 
potenciando assim o bom relacionamento institucional entre as Entidades.
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Mais um Colete Encarnado, 
mais uma festa inesquecível! 

Os  83 anos de Colete Encarnado mostraram, 
nos dias 3, 4 e 5 de julho, que a tradição perdu-
rou no tempo, bem como a força desta Festa. 
Foi vivida pelos locais e por forasteiros com a 
intensidade que caracteriza, desde sempre, 
este fim de semana único. O entusiasmo de 
quem assistiu às esperas de toiros e a adre-
nalina dos que se atreveram a brincar com os 
animais proporcionaram momentos de gran-
de diversão e convívio, não sem algum temor e 
respeito pela bravura dos toiros. Os concertos 
foram igualmente momentos vibrantes, con-
tribuindo para a vinda de milhares de pessoas 
a Vila Franca de Xira.

Mais uma vez, a Homenagem ao Campino 
contou com os seus momentos mais solenes, 
na deposição de uma coroa de flores junto ao 
respetivo Monumento e na entrega do Pampi-
lho de Honra ao Campino Homenageado des-
te ano: António Afonso. O Pampilho tinha nele 
inscrito o nome de Sérgio Perilhão, um tributo 
póstumo, desta feita, a um grande amigo dos 
campinos, um aficionado estimado pelos ho-
mens do campo, pela defesa e exaltação das 
tradições tauromáquicas ribatejanas em que 
empreendia. Outra homenagem a um campi-
no emblemático da Região teve lugar em Vila 
Franca de Xira: Foi atribuído o topónimo de 
“Travessa José Canário” à antiga “Travessa do 
Forno”, junto à casa onde nasceu esse mestre 
da campinagem. 

Reveja a revista Colete Encarnado 
em www.cm-vfxira.pt.
 

77.ª Volta a Portugal – 9 de agosto
Última etapa da Volta em Vila Franca de Xira
A Volta montou arraiais em Vila Franca de Xira no dia 9 de agosto. As gentes da terra, habitua-
das a outras corridas, aplaudiram debaixo de um sol intenso de agosto os “touros do asfalto”, 
que ainda tinham de cumprir os últimos 132,5 km da competição entre Vila Franca de Xira e 
Lisboa. O espanhol Gustavo Veloso (W52/Quinta da Lixa) confirmou, no coração de Lisboa 
(Marquês de Pombal), a vitória na 77.ª Volta a Portugal Liberty Seguros. A 10.ª e derradeira 
etapa foi ganha por Matteo Maluccelli (Team Idea 2010 ASD), o mais rápido no sprint da Ave-
nida da Liberdade. foram também neste domingo protagonistas da 1.ª edição do “Passeio da 
Volta”. Pouco depois da partida da derradeira etapa, no Parque Urbano de Vila Franca de Xira, 
400 cicloturistas, entre eles o Vereador do Desporto da Autarquia Vila-Franquense, António 
Félix, iniciaram um percurso de 34 km, rumo ao Marquês de Pombal. Terminados 11 dias de 
competição com mais de 1550 km pedalados, o diretor da Volta a Portugal, Joaquim Gomes, 
anunciou que a próxima edição terminará com uma prova de contrarrelógio. As decisões fi-
nais da 78.ª Volta a Portugal estarão reservadas para o percurso entre Vila Franca de Xira e 
Lisboa. Consulte as classificações gerais em www.volta-portugal.com
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Comemora-se no mês de setembro o primeiro 
aniversário da inauguração da Fábrica das Pala-
vras - Biblioteca Municipal e Equipamento Cultu-
ral de Vila Franca de Xira, espaço que veio recon-
verter a zona da antiga fábrica de descasque de 
arroz  e requalificar a zona ribeirinha da cidade. 

Ao longo deste ano de programação regular e 
multidisciplinar, a Fábrica das Palavras tem vin-
do a afirmar-se como um polo de promoção da 
cultura, indo muito além do seu papel enquanto 
Biblioteca, permitindo a diferentes públicos, com 
expetativas e necessidades distintas, a fruição 
regular e gratuita de uma interessante oferta que 
vai desde a música, ao teatro, performance, cine-
ma, artes visuais e, claro, a literatura. 

Neste mês é possível visitar a exposição (patente 
desde maio) “Fábrica das Palavras - Viagem Pro-
jectual” de Miguel Arruda, o internacionalmen-
te premiado arquiteto responsável pelo projeto 
deste edifício, cuja importância tem vindo a ser 
reconhecida em inúmeras publicações especiali-
zadas de referência um pouco por todo o mundo.

Primeiro 
Aniversário 

da Fábrica 
das Palavras
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Mês Comemorativo 
1.º Aniversário 
da Fábrica das Palavras
 

6 de setembro, domingo
11h00 – Domingos Mágicos. Filme “O Livro da Vida”, 
de Jorge R. Gutierrez  | Cinema InfantoJuvenil M/6 
  

12 de setembro, sábado
18h00 – Exposição “Eterno Regresso - Para que se dê a mudan-
ça, há que agir ... e ousar existir.” 
Fotografia de Rogério Godinho 

21h30 – JAZZ Atuação de “Samuel Lercher Trio” 
Apresentação do disco “Épilogue”

13 de setembro, domingo
11h00 – Domingos Mágicos. Filme “O Livro da Vida”, 
de Jorge R. Gutierrez  | Cinema InfantoJuvenil M/6
 
16h00 – Atuação da Banda da Sociedade Euterpe Alhandrense 

18 de setembro, sexta-feira
21h30 – “J às Sextas” | Paulo Brissos  

19 de setembro, sábado
11h00 – Apresentação do livro infantil “À Espera de Quê?”, de 
Rosa Montez e Ana Sofia Ambrósio, com a presença das autoras.
16h30 – Concerto ao ar livre pela Banda Filarmónica do Ateneu 
Artístico Vilafranquense
21h30 – Lançamento do disco “Eterno Regresso” com a atuação 
de Rogério Godinho em Quarteto

20 de setembro, domingo
15h00 – “Peregrinação” de Fernão Mendes Pinto 
Animação teatral para pais e filhos, por Paulo Lages e Pedro Lei-
tão
17h00 – Concerto Pop/Rock com o grupo 4 Folks  

25 de setembro, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” | Paulo Brissos 

26 de setembro, sábado
16h00 – “Viagem das Palavras” - Apresentação do livro Viagens 
Pagãs de Fernando Dacosta, com a presença do autor 

27 de setembro, domingo
11h00 – Domingos Mágicos. Filme “Big Hero 6 – Os Novos He-
róis”, 
de Criss Williams e Don Hall | Cinema Infanto Juvenil M/6  
16h00 – “Artes de Cá!” Concerto do Conservatório Silva Mar-
ques - Canções portuguesas para voz e piano. 
Intérpretes: soprano Susana Teixeira, e pianista Tatiana Baliuk 
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Da autoria do escultor João Duarte, 
foi  inaugurado no dia 5 de setembro o 
Monumento aos Combatentes de Vila 
Franca de Xira. 
Com este Monumento, implantado na 
entrada Sul da cidade de Vila Franca de 
Xira, no Largo 5 de Outubro, pretendem 
a Câmara Municipal e a Liga dos Com-
batentes homenagear todos os com-
batentes do Concelho que perderam a 
vida em defesa do País.

  

8.ª Pedalada pelo Ambiente realiza-se a 20 
de setembro!  Inscrições abertas!
 
Encontram-se abertas as inscrições, até ao dia 17 de setembro, para 
a próxima edição da Pedalada pelo Ambiente, um evento organizado 
pela Câmara Municipal com a parceria dos SMAS.
Mais do que um passeio de bicicleta pelo Concelho de Vila Franca de 
Xira, a manhã do dia 20 de setembro, durante a qual se percorrem 21 
km, torna-se num convívio salutar, mostrando o ciclismo como uma 
modalidade amiga do Ambiente e um transporte alternativo não po-
luente. Esta iniciativa, realizada no âmbito da Semana Europeia da 
Mobilidade e do Dia Europeu sem Carros integra, habitualmente, 
cerca de mil adeptos.
Uma vez mais, a CP - Comboios de Portugal, apoia o evento, me-
diante comprovativo de inscrição na Prova, entre as 7h00 e as 16h00 
do dia 20 de setembro, o utente poderá usar o comboio, transpor-
tando consigo a sua bicicleta. Consulte no site municipal o mapa do 
percurso, as condições de participação e inscreva-se online. Conta-
mos consigo! Mais informações e inscrições em www.cm-vfxira.pt

Residente em Alhandra, Vítor Félix, o Presidente da Federação 
Portuguesa de Canoagem (FPC), 45 anos, partilha nesta edição a forma 
como vive o seu Concelho.  Mestre em Gestão do Desporto e Chefe de 
Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, foi 
também praticante e internacional da modalidade por Portugal.

O seu percurso na canoagem está certamente ligado às condições 
geográficas que caracterizam o Concelho onde reside, nomeadamente, 
no que concerne à proximidade que o Rio teve durante a sua juventude. 
Como começou esta viagem e gosto pela modalidade?
A proximidade com o Rio Tejo foi determinante e desde muito cedo que 
me iniciei nos desportos náuticos em Alhandra. Iniciei aos 12 anos na 
Vela e, pelos 16 anos, surgiu a Canoagem na minha vida, à qual me 
dedico há quase 30 anos. Inicialmente, como atleta de alta competição, 
seguiu-se depois uma breve passagem como treinador, e, nos últimos 
anos, como dirigente desportivo. 

A canoagem lusa tem ganho maior relevo internacionalmente e desde 
2013, ano em que assume a liderança da Federação, os resultados 
são muito positivos, com promessa de sucesso para muitos atletas. 
Como tem sido esta experiência e a que objetivos se propõe?
Desde 2005 que integro a direção da FPC, inicialmente como Vice-
- Presidente e, mais recentemente em 2013 assumi a presidência. A 
Canoagem portuguesa na ultima década tem conquistado um conjunto 
de resultados de excelência, cerca de 100 medalhas em campeonatos 
da Europa e do mundo, e a única medalha olímpica em Londres (2012), 
afirmando-se como uma referência no desporto nacional. O objetivo em 
2016 passa por melhorar os resultados de 2012 nos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro 2016 e lutar pelas medalhas. Tem sido uma experiência 
gratificante, sinto um enorme orgulho nos nossos atletas, que são dos 
melhores do mundo. Para que o exercício das minhas funções tenha 
decorrido com sucesso, tem sido fundamental o apoio da Câmara 
Municipal, executivo e colegas de trabalho, colaboradores e colegas de 
direção da FPC, mas principalmente o apoio familiar

Que lugar tem e qual pode ter Vila Franca de Xira nesta modalidade, 
a nível nacional e internacional?
O Concelho de Vila Franca de Xira mantém um papel ativo na modalidade, 
onde o Alhandra SC continua a ser um clube de referência a nível nacional. 
Possui atletas de referência nas equipas nacionais, tem tido campeões 
nacionais e tem organizado competições de âmbito regional e nacional. 
Mantém uma escola de formação de canoagem ativa de onde têm saído 
novos praticantes. Um último destaque para o Rui Câncio, antigo atleta 
do clube, medalhado internacionalmente, sendo atualmente um dos 
técnicos nacionais da federação.

De que espaços municipais ao ar livre usufrui com maior regularidade 
no Concelho?
Para além do Rio Tejo, que continua a ser o maior espaço de lazer do 
Concelho, o passeio ribeirinho entre Alhandra e Vila Franca de Xira é o 
meu espaço de eleição para o lazer e atividade física.

Que ações (nas várias áreas de atividade da Autarquia) gostaria de 
ver implementados no Município?
Reconhecendo as dificuldades de um Concelho suburbano, o Turismo 
merecia constituir-se como uma forte aposta do Município, assentando 
nos três vetores de maior relevância cultural e de qualidade em Vila 
Franca de Xira: a Tauromaquia, a Gastronomia e o Tejo, que representam 
a nossa identidade e a partir dos quais existe uma diversificada oferta 
turística e de lazer.
Quais considera serem as mais-valias do Concelho que o levam a 
recomendar uma visita para conhecê-lo?
Em complemento ao que já disse anteriormente, sem dúvida que o 
Rio Tejo e a Lezíria são cartões de visita que recomendo e que fazem a 
diferença no nosso Concelho. 

[NOME]
Vitor Félix

[IDADE]
45 anos 

[PROFISSÃO]
Gestor Desportivo

[FREGUESIA DE RESIDÊNCIA]
Alhandra

O MEU COnC[S]ELHO

Câmara Municipal homenageia 
Combatentes do Concelho 

de Vila Franca de Xira
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Município vai ter Centro de Estudos  
Arqueológicos 
A partir de 26 de Setembro,  entrará em funcionamento,  na antiga 
Escola Primária das Cachoeiras, o novo Centro de Estudos Arqueo-
lógicos de Vila Franca de Xira - CEAX. Para além de acolher o vasto 
espólio de Arqueologia do Museu Municipal, o centro terá ainda 
uma zona de exposições onde estará patente uma mostra sobre as 
reservas arqueológicas municipais.
O equipamento, que contempla uma zona reservada ao estudo e 
à investigação, pretende promover o conhecimento da população 
sobre o património do Concelho, não só junto dos Munícipes, mas 
também junto de um leque mais alargado de interessados na área 
da história e arqueologia, tais como alunos de Universidades, inves-
tigadores e estudiosos.
As visitas ao Centro de Estudos Arqueológicos deverão ser agen-
dadas previamente com o Museu Municipal, que prevê desenvolver 
no local um conjunto de ações pedagógicas destinadas ao público 
infantil, numa iniciativa do seu Serviço Educativo, fomentando assim 
a sensibilização precoce de públicos para as temáticas culturais. 

Vila Franca de Xira associa-se às Jornadas 
Europeias do Património 2015 
Enquadradas no tema Património Industrial e Técnico, decorrem 
de 25 a 27 de Setembro as Jornadas Europeias do Património, às 
quais o Município foi uma vez mais convidado a associar-se pela 
Direção - Geral do Património Cultural. 
Coincidindo com a comemoração do Ano Europeu do Património 
Industrial e Técnico, o tema, adotado em 2015 por um número alar-
gado de países membros do Conselho da Europa, onde se inclui 
Portugal, remete-nos para um vasto legado com o qual convivemos 
quotidianamente, e que faz memória das conquistas técnicas que 
ao longo de séculos ditaram o percurso e a evolução das sociedades 
contemporâneas.
A este propósito o Município, através do seu Museu Municipal e 
Museu do Neo-Realismo, levará a cabo um conjunto de iniciativas, 
entre palestras, visitas guiadas, oficinas e outras, que pretendem 
aproximar a comunidade dos seus Museus e Património.
 

Grande Final do RIFFEST – Concurso de 
Bandas Jovens – decorre a 2 de outubro 
No dia 2 de outubro tem lugar a final do RIFFEST - Concurso de 
Bandas Jovens do Concelho, com os três projetos musicais que ul-
trapassaram duas eliminatórias, obtendo a posição de finalistas: 
“D’Moura & Kastiço”, “Black Bombain” e “Lazy Generation”.
A decorrer no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca do Riba-
tejo, pelas 21h30, este espetacular momento dedicado à juventude 
é o culminar de um concurso que elege a banda vencedora desta 
edição. É com grande entusiasmo e expectativa que os jovens mú-
sicos sobem ao palco para apresentar os temas escolhidos. À sua 
espera estão os prémios: para o 3.º lugar - 500,00€, para o segundo 
- 1.000,00€ e para a banda vencedora  de 1.500,00€ (prémios em 
compras nas lojas de música do Concelho - Armazém do Rock e 
DiscóSom).
Venha ver e ouvir o talento do Concelho. A entrada é limitada à lota-
ção do espaço.

 
 

Exposição de homenagem ao matador  
Mário Coelho continua no Celeiro  
da Patriarcal até outubro
Patente desde a Semana da Cultura Tauromáquica, prolonga-se 
até 11 de outubro a exposição “Mário Coelho. Da Prata ao Ouro. A 
Vida de um Toureiro”, uma retrospetiva dos 60 anos de carreira do 
matador vilafranquense Mário Coelho, um dos maiores nomes de 
sempre da Tauromaquia.
Esta iniciativa, que se destacou como uma das mais importantes no 
calendário cultural do Município, traz a público um importante es-
pólio que permite ao visitante conhecer melhor o percurso pessoal 
e profissional do matador que lidou mais de 3000 touros, nas mais 
importantes Praças do mundo.
Uma exposição que dá conta de um percurso ímpar no domínio da 
história da tauromaquia nacional e internacional, e que não pode 
deixar de visitar. 

Museu do Neo-Realismo inaugura  
exposição “Garcez da Silva – Percursos”
Com curadoria de Odete Belo e Fátima Pires, “Garcez da Silva – Per-
cursos” é o título da exposição comemorativa do centenário do nas-
cimento deste autor neo-realista, artista plástico, poeta e publicista, 
que fez parte do Grupo Neo-Realista de Vila Franca de Xira.
Garcez da Silva (1915-2006), foi co-fundador da página literária 
“Mensageiro do Ribatejo” e colaborador assíduo na página “Cul-
tura e Arte”. Com inúmeros artigos, crónicas e contos publica-
dos, colaborou regularmente com várias publicações como o se-
manário “O Diabo”, as revistas “Pensamento e Vértice”, jornal “O 
Comércio do Porto”.   A exposição retrospetiva da obra de Garcez 
da Silva estará patente no Museu do Neo-Realismo, de 10 de ou-
tubro de 2015 a 20 de março de 2016.

Centenário do nascimento de Manuel Gui-
marães, assinalado com exposição no MNR
Inaugura no Museu do Neo-Realismo a 17 de outubro a exposição 
“Manuel Guimarães – Sonhador Indómito”, mostra comemorativa 
do centenário do nascimento do cineasta (1915 – 1975), que terá a 
curadoria de Leonor Areal.
Manuel Guimarães, que desde cedo se interessou pelo cinema, 
destacou-se ao longo da sua carreira pela aplicação dos princípios 
neo-realistas à sétima arte, o que levou a que parte da sua filmogra-
fia tenha sido objecto de censura. Foi o autor, entre muitas outras 
obras, do filme “Nazaré”, com argumento do escritor neo-realista 
Alves Redol.
A par do cinema, Manuel Guimarães dedicou-se também à pintura, 
bem como ao grafismo e à ilustração, em jornais e outras publicações.
 

Loja do Munícipe abre portas  
a 27 de outubro
Depois dos trabalhos de requalificação nos espaços exteriores e de 
adaptação das salas do edifício onde funcionará a Loja do Munícipe, 
em Vila Franca de Xira, a Câmara Municipal abre as portas a um 
novo serviço de atendimento ao público.

AGEnDA

Enquadradas no tema Património Industrial e Técnico, decorrem de 
25 a 27 de Setembro as Jornadas Europeias do Património, às quais 
o Município foi uma vez mais convidado a associar-se pela Direção 
- Geral do Património Cultural. 
Coincidindo com a comemoração do Ano Europeu do Património 
Industrial e Técnico, o tema, adotado em 2015 por um número alar-
gado de países membros do Conselho da Europa, onde se inclui 
Portugal, remete-nos para um vasto legado com o qual convivemos 
quotidianamente, e que faz memória das conquistas técnicas que 
ao longo de séculos ditaram o percurso e a evolução das sociedades 
contemporâneas.
A este propósito o Município, através do seu Museu Municipal e 
Museu do Neo-Realismo, levará a cabo um conjunto de iniciativas, 
entre palestras, visitas guiadas, oficinas e outras, que pretendem 
aproximar a comunidade dos seus Museus e Património.

Vila Franca de Xira associa-se às Jornadas 
Europeias do Património 2015
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Feira Anual volta a Vila Franca de Xira
de 2 a 11 de outubro!
  
2 de outubro -Abertura às 18h00

 
Aproxima-se outubro e por toda a cidade se sente novamente 
a Festa. É a vez da Feira Anual e de um Salão de Artesana-
to que traz, até ao Pavilhão Multiusos, os melhores trabalhos 
manufaturados do País. Na sua 35.ª edição, o certame volta a 
receber artesãos que nos deslumbram com um sem número 
de bens e de artes.
No Parque Urbano, até 11 de outubro, estão as diversões, os 
carrosséis, as tasquinhas e as bancas com os mais variados 
produtos. Já nas ruas, os campinos e os toiros marcam pre-
sença nas esperas de toiros.
Tome nota:

 
Esperas de Toiros 
3 de outubro – 16h30
4 de outubro – 10h30 
5 a 7 de outubro – 10h30
 
Salão de Artesanato
sexta, 2 de outubro - 18h00 à 01h00
sábados, 3 e 10 de outubro - 15h00 à 01h00
domingos, 4 e 11 de outubro – 15h00 às 23h00
De segunda a quinta, de 5 a 8 de outubro – 17h00 às 23h00
sexta, 9 de outubro – 17h00 à 01h00
 
Feira Anual
Dia 2 de outubro - 18h00 às 02h00
Dias 3, 9 e 10 de outubro - 13h00 às 02h00
De 4 a 8 de outubro - 13h00 à 01h00
Dia 11 de outubro - 13h00 às 24h00

Integrado nas Comemorações do Dia Mundial da Música, as-
sista à Arruada pela Banda do Grémio Dramático Povoense, dia 
3 de outubro pelas 17h00, no Parque Urbano de Vila Franca de 
Xira.

 

AGEnDA

Exposições
Exposição de longa duração
“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português” > Museu do neo-
realismo, Vila Franca de Xira

Patente desde 7 de maio
“Fábrica das Palavras - Viagem Projectual”, de Miguel Arruda Arquitectos 
Associados> Fábrica das Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural 
do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

Até 13 de setembro 
“Untitled”, Pintura de António Aires> Centro Cultural do bom Sucesso, Alverca 
do ribatejo

Até 20 de setembro
“Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”, 
integrada nas comemorações do centenário do nascimento do poeta e ensaísta 
Joaquim Namorado, com curadoria de António Pedro Pita> Museu do neo-
realismo, Vila Franca de Xira

Até 20 de setembro
“O jornal do mundo que vai surgir”, segmento da exposição “Tudo existe o que 
se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”, com base em materiais 
gráficos que testemunham a intervenção de Joaquim Namorado em iniciativas 
de circulação da cultura > Museu do neo-realismo, Vila Franca de Xira

Até 11 de outubro
“Mário Coelho. Da Prata ao Ouro. A Vida de um Toureiro”, exposição evocativa 
dos 60 anos de carreira do matador Mário Coelho > Celeiro da Patriarcal, Vila 
Franca de Xira

18 de setembro, sexta-feira
19h00 - “Projeto Integrar pela Arte – Estórias do Eu”, Fotografia > MEF - 
Movimento de Expressão Fotográfica > Galeria Municipal de Exposições Palácio 
Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

19 de setembro a 25 de outubro
“Girl Takes de Umbrella”, Pintura de Paulina Evaristo> Centro Cultural do bom 
Sucesso, Alverca do ribatejo

25 de setembro, sexta-feira
10h00 - Abertura da Mostra de Escultura Contemporânea do Acervo do Museu 
do Neo-Realismo > Museu do neo-realismo, Vila Franca de Xira 

26 de setembro, sábado
15h00 - “Arqueologia em Vila Franca de Xira –   O desvelar de um passado 
milenar” > Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira, Cachoeiras

1 a 31 de outubro
 “Carlos Paredes – Vida e Obra” > biblioteca Municipal da Póvoa, Póvoa de Santa Iria

10 de outubro, sábado
16h00 - Inauguração da exposição comemorativa do centenário do nascimento 
de Garcez da Silva, “Garcez da Silva – Percursos”, com curadoria de Odete Belo e 
Fátima Pires > Museu do neo-realismo, Vila Franca de Xira

17 de outubro, sábado
16h00 – Inauguração da exposição comemorativa do centenário do nascimento 
de Manuel Guimarães, "Manuel Guimarães – Sonhador Indómito”, com curadoria 
de Leonor Areal > Museu do neo-realismo, Vila Franca de Xira

31 de outubro, sábado
16h00 – Inauguração da exposição coletiva de banda desenhada intitulada “Sem 
Consenso”, com curadoria de Pedro Moura > Museu do neo-realismo, Vila Franca 
de Xira

Até 2 de abril 2016
“O sítio arqueológico de Monte dos Castelinhos – Vila Franca de Xira. Em busca 
de Ierabriga” > núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira

Encontros, Formação, Seminários 
e Visitas Patrimoniais

3 de setembro, sábado
10h00 – Programa de visitas guiadas Conhecer Alverca e Sobralinho - visita 
aos afloramentos fósseis da Adanaia e ao Forte dos Sinais” > Museu Municipal – 
núcleo de Alverca, Alverca do ribatejo

9 de setembro, quarta-feira
16h00 – Ciclo de conferências Tardes de conversa, com Sílvia Cópio, sobre o tema 
“Grupo Escultórico da Igreja de S. Pedro de Alverca” > Museu Municipal – núcleo 
de Alverca, Alverca do ribatejo

12 de setembro, sábado
15h00 – Conferência dedicada ao tema da pintura, com Vitor Serrão, Susana 
Gonçalves e Vanessa Antunes. Integrada na Exposição “A Arte no Concelho de 
Vila Franca de Xira. Grandes Obras” > Museu Municipal, Vila Franca de Xira

19 de setembro, sábado
16h00 – Poesia no Palácio – Homenagem a Daniel Filipe > biblioteca Municipal da 
Póvoa, Póvoa de Santa Iria
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AGEnDA

24 de setembro, quinta-feira
18h00 – Conferência sobre “ A importância da salvaguarda do Património 
Documental”, com Leonor Loureiro. Integrada na Exposição “A Arte no Concelho 
de Vila Franca de Xira. Grandes Obras” > Museu Municipal, Vila Franca de Xira – 
Integrada na Jornadas Europeias do Património

24 de setembro, quinta-feira
18h30 – Visita Guiada à exposição “A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira. 
Grandes Obras”, conduzida para a interpretação da arte pelos sentidos > Museu 
Municipal, Vila Franca de Xira – Integrada na Jornadas Europeias do Património

25 de setembro, sexta-feira
18h00 – Ciclo de Conferências Quotidianos do Feminino: 1900 aos anos de mudança, 
com Florbela Estevão e Eugénia Correia, sobre o tema “Quando o gesto de lavar é 
um ofício: as lavadeiras de Loures” > Museu Municipal – núcleo de Alverca, Alverca 
do ribatejo

26 de setembro, sábado
15h30 - Apresentação de livro com Bruno Magina > biblioteca Municipal de Alverca, 
Alverca do ribatejo

25, 26 e 27 de setembro, sexta-feira, sábado e domingo
Mostra “Neorrealismo: Técnica e invenção do futuro” > sexta-feira das 10h00 às 
18h00; sábado e domingo das 10h00 às 19h00 > Museu do neo-realismo, Vila Franca 
de Xira 

3 de outubro, sábado
16h00 - Apresentação de livro com João Aragão e Pina > biblioteca Municipal da 
Póvoa, Póvoa de Santa Iria

3 de outubro, sábado
17h00 – Arruada pela Banda do Grémio Dramático Povoense > Parque Urbano de 
Vila Franca de Xira > Integrado nas Comemorações do Dia Mundial da Música e na 
Feira de Outubro.

5 de outubro, sábado
10h00 – Programa de visitas guiadas Conhecer Alverca e Sobralinho - Visita às 
Hortas e Pomares da Quinta do Sobralinho > Museu Municipal – núcleo de Alverca, 
Alverca do ribatejo

7 de outubro, quarta-feira
16h00 - Ciclo de conferências Tardes de conversa, com Ricardo Oliveira e Inês 
Oliveira, sobre o tema “A Fonte de São Romão em Alverca” > Museu Municipal – 
núcleo de Alverca, Alverca do ribatejo

10 de outubro, sábado
15h00 – Ciclo de Conferências Integrado na Exposição “A Arte no Concelho de Vila 
Franca de Xira. Grandes Obras” > “Arte, educação e restauro”, com Maria Miguens,  
Pedro Porfírio, João Coroado e Carla Rego > Museu Municipal, Vila Franca de Xira.

17 de outubro, sábado
16h00 – Poesia no Palácio – A definir > biblioteca Municipal da Póvoa, Póvoa de Santa 
Iria

17 de outubro, sábado
16h00 - Apresentação de livro “Alpapé” com Catarina Gonçalves> biblioteca 
Municipal da Póvoa, Póvoa de Santa Iria

17 de outubro, sábado
15h00 – Passeios com História> Mercado Municipal, Vila Franca de Xira > Mediante 
inscrição prévia até dia 16 de outubro às 16h00 > telef.  263280350 (Museu Municipal) 
ou 21957035 (núcleo Museológico de Alverca); e-mail museumunicipal@cm-vfxira.pt > 
número mínimo de 10 participantes 

22 de outubro, quinta-feira
10h00 – Encontro com Escritor Infanto Juvenil a designar > Fábrica das Palavras – 
biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila 
Franca de Xira

24 de outubro, sábado
15h00 – Ciclo de Conferências Integrado na Exposição “A Arte no Concelho de Vila 
Franca de Xira. Grandes Obras” > “A exposição e a divulgação do património”, com 
Sandra Saldanha, Cláudia Camacho e Marta Oliveira > Museu Municipal, Vila Franca 
de Xira

29 de outubro, sexta-feira
18h00 – Ciclo de Conferências “Quotidianos do Feminino: 1900 aos anos de 
mudança”, com Helena Seita, sobre o tema “Família, Trabalho e Papéis de Género”> 
Museu Municipal – núcleo de Alverca, Alverca do ribatejo

5 de outubro, segunda-feira
15h - Sessão Solene de Abertura do Novo Ano Letivo 2015/2016 da Universidade 
Sénior>Quinta Municipal da Póvoa de Sta. Iria
 

Infância
Julho a setembro de 2015
10h00 e 15h00 – “Conta-me o que vês I”, visita guiada à exposição “Tudo existe 
o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”, seguida de 
observação e interpretação livre da obra “O rapaz do bombo”, a que se segue 
convite para elaborar um objeto em papel kraft, relacionado com a obra em 
questão> crianças dos 3 até 12 anos > Participantes: mínimo 10 e máximo. 20 > 
Duração da atividade: 1h30> Mediante inscrição prévia com 5 dias de antecedência> 
mais informações junto da receção do Museu do neo-realismo, telef. 263 285 626 
ou e-mail neorealismo@cm-vfxira.pt> Museu do neo-realismo, Vila Franca de Xira 
 

Julho a setembro de 2015
10h00 e 15h00 – “Conta-me o que vês II”, visita guiada à exposição “Tudo existe o 
que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”, seguida de observação 
e interpretação livre da obra “A menina do moinho”, a que se segue convite para 
elaborar um objeto em papel e madeira, relacionado com a obra em questão > 
crianças dos 6 até 12 anos > Participantes: mínimo 10 e máximo 20 > Duração da 
atividade: 1h30 > Mediante inscrição prévia com 5 dias de antecedência >  mais 
informações junto da receção do Museu do neo-realismo,  telef. 263 285 626 ou e-mail 
neorealismo@cm-vfxira.pt> Museu do neo-realismo, Vila Franca de Xira.

Até 11 de outubro 2015
14h00 –  Oficinas Educativas no âmbito da exposição “Mário Coelho, Da Prata ao 
Ouro, A Vida de um Toureiro” > crianças dos 5 aos 12 anos > > Inscrição Prévia (para 
grupos), mínimo 10 e máximo 24 participantes > telef. 263280350 ou e-mail: paulo.silva@
cm-vfxira.pt > Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Até 2 de abril 2016
9.30h/17h00 –  Oficinas Educativas no âmbito da exposição “O Sítio Arqueológico 
do Monte dos Castelinhos, Vila Franca de Xira, Em Busca de Ierábriga” > crianças 
dos 5 aos 12 anos > Até março de 2016 mediante inscrição prévia (mínimo 10 e máximo 
24 participantes) > telef. 263280350 ou e-mail paulo.silva@cm-vfxira.pt > núcleo 
Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira 

17 de setembro, sábado
11h00 – “A Gatinhar nos Clássicos”, Atividade para bebés  entre os 12 e os 36 meses 
acompanhados de adulto >  Mediante Inscrição prévia (máximo 6 participantes). Mais 
informações: telef. 219 573 344 ou e-mail bm.alv@cm-vfxira.pt > biblioteca Municipal de 
Alverca, Alverca do ribatejo 

25 e 27 de Setembro, sexta-feira e domingo 
10h00 e 14h00 - Gravura > Atividade dirigida a crianças a partir dos 7 anos, onde, 
a partir de materiais reutilizáveis e tintas não tóxicas, será possível desenhar  
utilizando técnicas e métodos da gravura > Participantes: mínimo 10 e máximo 18 
> Duração da atividade: 1h30 > Mediante inscrição prévia com 5 dias de antecedência 
> Mais informações junto da receção do Museu do neo-realismo,  telef. 263 285 626 
ou e-mail neorealismo@cm-vfxira.pt> Museu do neo-realismo, Vila Franca de Xira – 
Integrada na Jornadas Europeias do Património

A partir de 27 de setembro 
9.30h / 17h00 – Ateliê Educativo | Arqueologia Experimental > crianças dos 5 aos 12 
anos > Durante o ano lectivo 2015/ 2018, mediante inscrição prévia (mínimo 10 e máximo 
24 participantes) > telef. 263 280 350 ou e-mail: paulo.silva@cm-vfxira.p t> Centro de 
Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira, Cachoeiras

03 de outubro, sábado
10h30 – Manhãs no Museu | Atelier do Artista “Do Pigmento à Produção Artística” > 
dos 5 aos 18 anos > mediante inscrição prévia > telef. 263280350 ou e-mail paulo.silva@
cm-vfxira.pt > núcleo-Sede do Museu Municipal, Vila Franca de Xira

29 de outubro, sábado
11h00 – “A Gatinhar nos Clássicos”, atividade para bebés  entre os 12 e os 36 meses 
acompanhados de adulto >  Mediante Inscrição prévia (máximo 6 participantes). Mais 
informações: telef. 219 573 344 ou e-mail bm.alv@cm-vfxira.pt > biblioteca Municipal de 
Alverca, Alverca do ribatejo 
 

Espetáculos
12 de setembro
17h - Fins de Tarde em Subserra: Festival do Vinho com a atuação 
do Grupo de Teatro Gruta Forte (Odes ao Vinho) e do Grupo de Teatro 
Grémio Povoense >Quinta Municipal de Subserra, São João dos Montes 
 
10 de outubro, sábado
21h30 – Concerto com o Grupo Sons de África > Fábrica das Palavras – biblioteca 
Municipal e Equipamento Cultural 

16 de outubro, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” | Paulo Brissos > Fábrica das Palavras – biblioteca Municipal 
e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

18 de outubro, domingo
16h00 – “Artes de Cá!” Concerto do Conservatório Silva Marques – A alma do 
Tango. Interpretes: Ensemble de sopros Euterpe > Fábrica das Palavras – biblioteca 
Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira  

23 de outubro, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” | Paulo Brissos >  Fábrica das Palavras – biblioteca Municipal 
e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira 

30 de outubro, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” | Paulo Brissos > Fábrica das Palavras – biblioteca Municipal 
e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

Cinema
04 de outubro, domingo
11h00 – “O Conto da Princesa Kaguya” | Cinema Infanto Juvenil M/6 > Fábrica das 
Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de 
Xira, Vila Franca de Xira

11 de outubro, domingo
11h00 – “O Conto da Princesa Kaguya” | Cinema Infanto Juvenil M/6 > Fábrica das 
Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de 
Xira, Vila Franca de Xira
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18 de outubro, domingo
11h00 – “Os Monstros das Caixas” | Cinema Infanto Juvenil M/6 > Fábrica das 
Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de 
Xira, Vila Franca de Xira
24 de outubro, sábado
18h00 – Ciclo de cinema “Doc.Sábados”. Filme “José Afonso – Maior que o Pensamento I” | 
Documentário > Fábrica das Palavras – biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila 
Franca de Xira, Vila Franca de Xira

25 de outubro, domingo
11h00 – “Os Monstros das Caixas” | Cinema Infanto Juvenil M/6 > Fábrica das 
Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de 
Xira, Vila Franca de Xira 

Outros
5 de setembro, sábado 
9h30 - Inauguração do Monumento aos Combatentes I Evocação do Centenário da 
Grande Guerra> Largo 5 de Outubro, Vila Franca de Xira.

25, 26 e 27 de setembro, sexta-feira, sábado e domingo
Jornadas Europeias do Património - Património Industrial e Técnico> 
Exposições, Oficinas, Palestras, Visitas Guiadas > Consulte Programa Específico 
em www.cm-vfxira.pt

26 de setembro, sábado 
15h00 - Inauguração da Reserva de Arqueologia e do Centro de Estudos 
Arqueológicos de Vila Franca de Xira >  Cachoeiras

20 outubro
Comemoração do 8º aniversário Museu do Neo-Realismo > Consulte Programa 
Específico > Museu do neo-realismo, Vila Franca de Xira.
 

DESPORTO  

20 de setembro, domingo, 9h
Corpo & Mente>Parque Urbano da Quinta da Piedade, Póvoa de Sta. Iria> Integrado 
no Programa de Promoção de Atividade Física “Parado É Que não!” Apoio: Sociedade 
Euterpe Alhandrense

20 de setembro, domingo, 9h
8.ª Pedalada pelo Ambiente>partida Castanheira do Ribatejo – Estação da CP, 
chegada Póvoa de Santa Iria – Quinta Municipal da Piedade>Percurso de 21 Km em 
passeio de bicicleta. Inscrições gratuitas (até 17 de setembro) em www.cm-vfxira.pt

27 de setembro, domingo, 10h30
Zumba Fitness>Urbanização Malva Rosa (Prç. Eng.º Vaz Guedes), Alverca do 
Ribatejo>Integrado no Programa de Promoção de Atividade Física “Parado É Que 
não!”. Apoio: Academia de Dança Professora Paula Manso

3 de outubro, sábado, 9h30
Master Classe de Hidroginástica e Zumb Ative, utilização livre gratuita da piscina 
e ginásio>Piscina Municipal e Parque de Campismo, Vila Franca de Xira>Integrado 
nas comemorações do Dia Mundial do Coração e em articulação com a Fundação 
Portuguesa de Cardiologia
 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO
 
 
FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA 

Grupo de Música Tradicional Portuguesa “Folha Verde” 

5 de setembro, 16h00
Grupos participantes:
Grupo de Música Tradicional Portuguesa “Folha Verde” - Vialonga
Grupo de Zés Pereiras Os Baionenses – Vialonga
Grupo de Cantares de Cabeção - Mora
Local: Ass Cultural e Social de Música Tradicional Portuguesa Folha Verde – Cabo 
de Vialonga
 
FESTIVAIS DE FOLCLORE 

Rancho Folclórico de Alfarrobeira 

5 de setembro, 16h00
Ranchos participantes:
Rancho Folclórico de Alfarrobeira – Vila Franca de Xira
Grupo Folclorico e Etnográfico de Stª Marinha de Crestuma - Vila Nova de Gaia
Rancho Folclorico da Afurada - Vila Nova de Gaia 
Rancho Folclorico de Stº. Isidoro - Mafra
Local: Escola Eb1 de Povos – Vila Franca de Xira 

Grupo Desportivo de Santa Eulália

12 de setembro, 21h30
Ranchos participantes:
Rancho Folclórico “Os Camponeses” do Grupo Desportivo de Sta Eulália – V. F. Xira
Rancho Folclórico de Vila Nova da Rainha - Azambuja
Rancho Folclórico de Maçãs de D. Maria – Alvaiázere
Rancho Folclórico Ass. Raia dos Sonhos - Ladoeiro (Idanha-a-Nova)
Local: Santa Eulália – Vialonga

 
ENCONTRO DE BANDAS DO CONCELHO 

18 de outubro, 16h00
Bandas Filarmónicas Participantes:

Banda do Grémio Dramático Povoense
Banda da Sociedade Euterpe Alhandrense
Banda da Sociedade Recreativa Musical Trafariense
Organização: Grémio Dramático Povoense
Local: Grémio Dramático Povoense
 
 
XXI ENCONTRO DE COROS DO CONCELHO 

24 de outubro, 16h00
Grupos Corais Participantes:

Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira
Associação Coral Ares Novos
Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense
Coro da Sociedade Euterpe Alhandrense
Grupo Coral Stravaganzza
Cantus Certus, Coro do Tribunal de Contas
Local: Ateneu Artístico Vilafranquense

AGEnDA

Próximas visitas agendadas
5 e 6 de setembro | 10 e 11 de outubro
 
Para marcações e bilhetes: 
Posto de Turismo Municipal /turismo@cm-vfxira.pt
(A visita efetua-se mediante um n.º mínimo de 15 participantes)

O Município comemora o Dia Mundial de 
Turismo, 27 de setembro (domingo), este 
ano sob a temática “Um Bilião de Turis-
tas, Um Bilião de Oportunidades”, com o 
seguinte programa totalmente gratuito: 

10h00 Embarque no Barco Varino “Liberdade” com visita e 
passeio* 10h30 Visita Guiada gratuita à Exposição patente 
no Núcleo Museológico do Mártir Santo, “Sítio arqueológico 
de Monte dos Castelinhos – Vila Franca de Xira. Em busca 
de Ierabriga” 14h00 Embarque no Barco Varino “Liberdade” 
com visita e passeio* 16h00 Embarque no Barco Varino 
“Liberdade” com visita e passeio*
 
Informações e inscrições no Posto de Turismo Municipal 
ou  através de turismo@cm-vfxira.pt
*Duração de 2 horas

“UM BILIÃO DE TURISTAS, 
UM BILIÃO DE OPORTUNIDADES”

DIA MUNDIAL DO TURISMO
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Partido Socialista

Cara|Caro Munícipe,
As eleições legislativas que se aproximam impõem 
a todos uma tarefa: apoiar maioritariamente a única 
força política com uma proposta política estruturada, 
assente num estudo económico sustentado e credível, 
com protagonistas competentes e com um candidato a 
primeiro-ministro com provas dadas, António Costa. 
O PS apresenta-se aos eleitores determinado em pôr 
termo às políticas da coligação de direita e inverter o 
interminável ciclo de empobrecimento que foi imposto 
aos Portugueses. Deposite a sua confiança no PS e em 
António Costa e não em discursos de soluções irrealistas 
que nunca serão colocadas em prática. Pense em 
Portugal e no futuro dos Portugueses.
Sob a liderança do PS, o nosso Concelho continua a 
corresponder às necessidades e desafios do presente 
e futuro. No início de agosto foi aprovado o Plano de 
Ação da Estratégia de Regeneração Urbana para o 
Concelho de Vila Franca de Xira, este Plano é o elemento 
determinante para a prossecução, pelo Município, da 
Estratégia da UE / Portugal 2020 e consolida uma visão 
de desenvolvimento sustentável, convergente com o 
passado e presente da estratégia seguida pela gestão 
liderada pelo PS e afirma-se como um compromisso que 
vai para além do presente mandato autárquico.
Foram ainda aprovadas as delimitações de sete 
Áreas de Reabilitação Urbana, as quais conferem 
aos proprietários e inquilinos dos imóveis a reabilitar 
- habitacionais ou comerciais - benefícios fiscais, 
associados aos impostos municipais sobre o património, 
designadamente o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 
e o Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de 
Imóveis (IMT).
A dinamização do tecido empresarial e criação de 
fatores de atração do investimento para o Concelho está 
igualmente presente, tendo sido integradas medidas de 
incentivo às empresas e mecanismos de apoio a projetos 
de reabilitação e modernização. 
Estando os nossos eleitos sempre disponíveis, contacte-
nos diretamente através de gav.ps@cm-vfxira.pt e 
acompanhe-nos http://ps-vfx.com 

Coligação Democrática Unitária

Isto vai meus amigos, isto vai!
Em Outubro o povo será chamado a eleger os deputados 
à Assembleia da República. Perante a proximidade do 
acto eleitoral, PS, PSD e CDS apresentam programas e 
assumem compromissos onde prometem a terra do leite 
e do mel ao povo.
Portugal vive um dos períodos mais negros da sua 
história recente. Ao fim de cinco anos de PEC’s, da 
autoria de governos PS, e Pacto de Agressão, subscrito 
por PS, PSD e CDS, com a troika estrangeira, todos os 
problemas assumiram uma nova e ainda mais grave 
dimensão.
A situação a que foi conduzido o País tem responsáveis 
e é o resultado de uma política concreta de direita, 
protagonizada por sucessivos governos do PS, PSD e 
CDS.
A CDU tem vindo a realizar acções de esclarecimento 
e de divulgação do seu Programa para uma política 
patriótica e de esquerda que rompa com o rumo 
de empobrecimento e exploração imposto aos 
trabalhadores, ao povo e ao País.
É altura de dizer basta! Basta de política de direita, basta 
de sacrifícios sempre para os mesmos. Há soluções e 
propostas para os problemas do País. A CDU tem essas 
soluções.
A CDU é, pela sua natureza, pelas componentes 
políticas que a integram, pelo trabalho, honestidade 
e competência, demonstrado ao longo dos anos em 
muitas autarquias do País, pelo trabalho e intervenção 
política sem paralelo, do PCP e do PEV na Assembleia 
da República, cada vez mais o espaço para onde conflui 
a força e a vontade dos que confiam e acreditam que é 
possível uma vida melhor.
Com a CDU, e com o seu reforço estão criadas as 
condições necessárias para a derrota da política de 
direita abrindo caminho para a concretização de uma 
política patriótica e de esquerda vinculada aos valores 
de Abril.
Com a Força do Povo tudo é atingível. 
Até um futuro melhor!
Contacte-nos: gav.cdu@cm-vfxira.pt ou tel.: 263 285 623

Coligação Novo Rumo

PUBLICIDADE EXTERIOR OU POLUIÇÃO VISUAL?
Caros Amigos,
A Política faz-se de propostas, e enquanto Vereadores da 
Coligação Novo Rumo partilhamos convosco a grande 
satisfação de vermos aprovada mais uma Proposta nossa:
Aprovação do Regulamento Municipal de Afixação, 
Inscrição e Difusão de Mensagens Publicitárias de 
Natureza Comercial.
Este é mais um exemplo do que há de mais nobre na 
Política, que neste caso passou por procurar resolver 
alguns problemas e encontrar soluções para melhorar 
a qualidade e o ambiente da imagem e ambiente do 
nosso Concelho. Todos os que percorremos o Concelho 
reconhecemos que há abuso e falta de regras na 
publicidade exterior, que em certos pontos do Concelho 
é apenas Poluição Visual, que não favorece a actividade 
económica nem a qualidade ambiental.
Tendo em consideração a não existência no município 
de um Regulamento atinente à publicidade que desse 
execução ao disposto na Lei, e reconhecendo a Coligação 
Novo Rumo o papel primordial que a publicidade 
desempenha na divulgação e no desenvolvimento da 
actividade económica, propusemos que fosse elaborado 
um Regulamento Municipal, atendendo aos princípios 
gerais estabelecidos na Lei, mas salvaguardando o 
necessário equilíbrio entre a actividade publicitária 
e outras exigências de interesse público a saber: a 
segurança, a estética, e mais genericamente o bom 
enquadramento urbanístico e ambiental na área 
territorial do concelho de Vila Franca de Xira.
A oposição faz-se com responsabilidade. Não somos 
todos iguais.
Fale connosco, exija responsabilidades!
Conheça outras medidas propostas pela Coligação Novo 
Rumo em:
www.facebook.com / Coligacao Novo Rumo
Pode entrar em contacto connosco através de:
Tel: 263285603 
Tlm: 965163788  
gav.cnr @ cm-vfxira.pt

Orçamento Participativo 2015: Projetos vencedores apurados

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.

Findo o prazo (agosto) de apuramento e homologação dos re-
sultados da votação referentes ao Orçamento Participativo (OP) 
2015, já são conhecidos os projetos que mereceram a escolha 
dos cidadãos participantes. Do conjunto das 55 propostas coloca-
das a votação, o processo de cidadania ativa elegeu seis projetos, 
cuja concretização está agendada já para 2016, através do milhão 
de euros do orçamento municipal disponibilizados pela Autarquia 
Vila-Franquense. 
Dinamizado pela Câmara Municipal desde 2011, o OP tem vindo, 
em todas as edições, a consolidar os níveis elevados de participa-
ção. O OP 2015 não foi exceção, sendo que os resultados obtidos 
são um sinal da implantação sustentada deste processo, onde a 
aposta do Município na promoção e divulgação de todos os pro-
jetos elegíveis, a par da utilização das redes de contatos pelos 
próprios proponentes e do recurso às modernas tecnologias de 
informação, foram os fatores que concorreram para o sucesso de 
mais uma edição do OP. 
Sublinhe-se que o OP de Vila Franca de Xira assenta nos valores 
da democracia participativa, procurando promover o envolvimen-
to cívico na tomada de decisão sobre os investimentos públicos 
municipais. 
O OP 2015 terá, em 2016, a fase de implementação dos projetos, 
processo que se deseja igualmente participado e partilhado por 
todos.

Projetos que alcançaram o 1.º lugar na votação:

União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz: 
Alhandra

Proposta: Reabilitação de Palco e Aquisição de Equipamentos para a Socie-
dade Euterpe     
Proponente: António Francisco Tavares           
Código: OP2015 06            

União de Freguesias de Alverca e Sobralinho: Alverca do Ribatejo
Proposta: Reorganização do Complexo Desportivo do FCA 
Proponente: Sérgio nuno Martins          
Código: OP2015 12            

União de Freguesias de Castanheira e Cachoeiras: Castanheira do Ribatejo
Proposta: Aquisição de uma Ambulância para os Bombeiros          
Proponente: bartolomeu de Castro        
Código: OP2015 18            

União de Freguesias de Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa: Póvoa de Sta.Iria 
Proposta: Aquisição de VLCI e Equipamentos de Proteção Civil    
Proponente: Sandro Lopes          
Código: OP2015 27            

Freguesia de Vialonga: 
Proposta: Aquisição de uma Ambulância para os Bombeiros          
Proponente: Luís Jorge rodrigues         
Código: OP2015 37                                    

Vila Franca de Xira: 
Proposta: Música e Cultura para todos no Ateneu      
Proponente: Luís Manuel Capucha       
Código: OP2015 48          

2015
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DELIbErAçÕES

DELIBERAÇÕES

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
25 jun. 2015

Sociedade Euterpe Alhandrense - Alhandra
Consolidação de Contas de 2014 do Município de 

Vila Franca de Xira
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

2.ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos da Câmara Municipal para 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal para o ano de 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS, Cnr e CDS - votos contra CDU 

- abstenção bE)

Abertura de Procedimento Concursal Comum 
para a Constituição de Relação Jurídica de 
Emprego Público por Tempo Indeterminado – 
Assistente Operacional (Área de Serralheiro)
Aprovado por Unanimidade

Abertura de Procedimentos de Recrutamento de 
Trabalhadores (SMAS) – Prazo para Homologação 
da Lista de Classificação Final – Renovação das 
Deliberações de Autorização da Assembleia 
Municipal de 2014/09/25 e 2014/11/26
Aprovado por Unanimidade

Procedimentos Concursais Comuns para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego 
Público por Tempo Indeterminado – Prorrogação 
dos Prazos de Homologação das Listas de 
Ordenação Final
Aprovado por Unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum 
para a Constituição de Relação Jurídica de 
Emprego Público por Tempo Indeterminado – 
Técnico Superior (Área de Arquiteto Paisagista)
Aprovado por Unanimidade

Abertura de Concurso Externo de Ingresso para 
Provimento de um Lugar de Fiscal Municipal de 
2.ª Classe na Modalidade de Relação Jurídica de 
Emprego Público por Tempo Indeterminado – 
Carreira não Revista
Aprovado por Unanimidade

Procedimento Concursal Comum para 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego 
Público por Tempo Indeterminado para Assistente 
Operacional (Jardineiro) – Prorrogação do Prazo 
para Homologação da Lista de Ordenação Final
Aprovado por Unanimidade

Regulamento do Prémio Literário Alves Redol
Aprovado por Unanimidade

Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Regulamento de Afixação, Inscrição e Difusão de 
Mensagens Publicitárias de Natureza Comercial
Aprovado por Unanimidade

Feira Anual de Outubro 2015 – Regulamentos
Aprovado por Unanimidade

Apoio aos Refeitórios Escolares – Ano Letivo 
2015/2016 – Protocolo a Celebrar com as IPSS
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU e CDS – votos contra Cnr 

e bE)

Refeições Escolares – Ano Letivo 2015/2016 – 
Protocolo a celebrar com as IPSS
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU e CDS – votos contra Cnr e bE)

Abertura de Procedimento – Ajuste Direto do 
Regime Geral – Prestação de Serviços de Medicina 
no Trabalho
Aprovado por Maioria (votos favor PS, Cnr, CDS e 1 bE – votos contra 

CDU e 1 bE)

Constituição da RHLT – Associação para o 
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres – Declaração de Nulidade da 
Deliberação de 2013/06/20
Aprovado por Unanimidade

Constituição da RHLT – Associação para o 
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres
Aprovado por Unanimidade

Atribuição da 1.ª Fase de Subsídios no Âmbito do 
Programa Férias Desportivas de Verão 2015
Aprovado por Unanimidade

Revogação da Cedência em Direito de Superfície 
e Cedência em Regime de Comodato ao Clube 
Académico de Desportos – Sede e Polidesportivo
Aprovado por Unanimidade

Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo 
de Delegação de Competências – Antecipação de 
Verbas Relativas às Transferências Financeiras de 
Dezembro 2015
Aprovado por Unanimidade

Cedência de Terreno a Integrar no Domínio 
Público – Rua 25 de Abril, n.º 6, Bairro das 
Bragadas, Póvoa de Santa Iria – José António 
Miranda Lima
Aprovado por Unanimidade

Cedência de Parcela de Terreno a Integrar no 
Domínio Público – Rua Che Guevara, lote 2 – Póvoa 
de Santa Iria – Jorge Manuel da Silva Duarte
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Material de 
Economato – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Consumíveis de 
Informática – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Produtos de 
Higiene e Limpeza – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Papel de Fotocópia 
– Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de Serviços de Fornecimento de 
Energia Elétrica, em Nível de Baixa Tensão Normal 
(BTN), em Regime de Mercado Livre, ao Sistema de 
Iluminação Pública do Município – Ano de 2016 – 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de Serviços de Limpeza das 
Instalações dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Vila Franca de Xira – Oficina da 
Roque Annes, Armazém e Arquivo do Porto D’Areia, 
Oficina de Alverca do Ribatejo e Oficina da Póvoa de 
Santa Iria – Concurso Público – Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de Serviços de Contratação de Seguros 
para os Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Vila Franca de Xira – Concurso 
Público – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Elaboração de Plano de Manutenção Preventiva 
de Sistemas de Climatização e Respetiva Execução 
– Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Peças para 
Reparação de Viaturas Pesadas – Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Contratação de Serviços de Atividades Físicas 
para as Piscinas Municipais do Concelho - 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Contratação de Serviços de Recolha de Monos 
em 5 Freguesias do Concelho - Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Aquisição do Projeto de Reabilitação da EN 248-
3 - Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Recolha, Transporte e Eliminação de Resíduos 
da Categoria M1 e de Resíduos Hospitalares 
Perigosos dos Grupos III e IV - Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Contratação de Serviços para Assistência Técnica 
a Extintores e Bocas de Incêndio do Tipo Carretel 
- Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Execução de Trabalhos de Pavimentação (2 
Troços) e Obras Acessórias na EN 10 - Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, Cnr e CDS – abstenção CDU e bE)

Aquisição de Prestação de Serviços para a 
Elaboração de Levantamento, Caracterização 
e Avaliação Estrutural do Palácio da Quinta de 
Subserra - Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de Projeto para a Construção de Muro 
de Contenção na Calçada da Igreja, em Alhandra, e 
de Muro de Contenção em Gabiões na Estrada do 
Picamilho, nas Cachoeiras – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de Duas Viaturas de 19 Toneladas 
para a Frota Ambiente - Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Emissão de Parecer Prévio Vinculativo Concreto 
Favorável à Celebração de Contrato de Prestação 
de Serviços em Regime de Avença - Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Contratação de Serviços de Assistência Técnica 
ao Elevador da Escola Básica do Sobralinho - 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Fornecimento em Contínuo de Ferro para o 
Município - Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Fornecimento em Contínuo de Tintas para o 
Município - Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Fornecimento em Contínuo de Ferragens para 
o Município - Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Fornecimento em Contínuo de Material 
Elétrico para o Município - Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Fornecimento em Contínuo de Madeira para o 
Município - Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Contratação de Serviços de Limpeza e 
Desobstrução do Rio Crós-Cós e da Ribeira de Santo 
António – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Atividades de Animação e Apoio à Família na 
Educação Pré-Escolar – Ano letivo 2015/2016 – 
Compromisso de Verbas - Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Subsídio ao Funcionamento e Atividades – 
Ano letivo 2015/2016 – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Transportes escolares – Ano letivo 2015/2016 
– Protocolo com o Centro Social para o 
Desenvolvimento do Sobralinho e Associação de 
Promoção Social da Castanheira do Ribatejo – 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)
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Transportes Escolares – Ano letivo 2015/2016 – 
Transferências para as Freguesias - Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Transportes Escolares – Ano letivo 2015/2016 – 
Compromisso de Verbas - Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Ação Social Escolar – Ano letivo 2015/2016 – 
Atribuição de Subsídio para Material Escolar, 
Visitas de Estudo e Livros - Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Atividades de Enriquecimento Curricular – 
Ano letivo de 2015/2016 - Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Reunião da Câmara Municipal 
01 jul. 2015

Salão Nobre dos Paços do Município 
Vila Franca de Xira
Moção - Política de utilização do aterro sanitário 

do Mato da Cruz
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro no âmbito da 
realização do Colete Encarnado e da Feira Anual 
de Outubro, em 2015 – Associação Humanitária dos 
bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de gestão de cobranças, 
printing & finishing - Concurso público - Abertura 
de procedimento e remessa à Assembleia Municipal 
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cedência em regime de comodato – 
Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Projeto de regulamento dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 
ao Público e Prestação de Serviços do Município - 
Consulta pública
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – votos contra CDU)

Inspeção periódica de ascensores - Avenida 5 de 
Outubro, nº 34 - Alverca do ribatejo - restituição de 
valor pago indevidamente
Aprovado por unanimidade

Isenção de pagamento de taxa de comunicação 
prévia com prazo para serviços de restauração 
ou de bebidas de caráter não sedentário – Colete 
Encarnado
Aprovado por unanimidade

Programa de rescisões por mútuo acordo 
na administração local - Técnico Superior – 
Indeferimento
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e adjudicação do 
serviço - Ajuste direto do regime simplificado - 
Prestação de serviços no gabinete de apoio aos Srs. 
Vereadores da CDU
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza das piscinas 
municipais e Complexo Municipal de Desporto, 
recreio e Lazer de Vila Franca de Xira e pavilhões 
municipais – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Aquisição de energia elétrica, em regime de 
mercado livre, para as instalações alimentadas em 
média tensão (MT) e baixa tensão especial (bTE) do 
Município - Anos 2015/2016 - Lotes 1 e 2 - Minuta 
do contrato
Aprovado por unanimidade

Confrontações dos lotes na planta do loteamento 
Casal do Lameiro, sito no bom retiro – Vila Franca 
de Xira - Alvará de loteamento nº 13/69, de 25/09 - 
retificação material da planta síntese
Aprovado por unanimidade 

receção provisória das obras de urbanização 
e redução da garantia bancária do loteamento da 
raposeira - Verdelha de baixo - Forte da Casa
Aprovado por Unanimidade

Enquadramento paisagístico do loteamento 
do bairro Olival da Porta – Vialonga - remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

recargas de pavimentos 2015 - nomeação do 
coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

remodelação da rua Dr. Miguel bombarda - 1ª 
fase - Vila Franca de Xira - Conta final 
Aprovado por unanimidade

requalificação da rua Luís de Camões - Vila 
Franca de Xira - Devolução do valor pago pelas 
peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Construção da Eb1 nº 2 de Vialonga - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Construção da Eb1 nº 2 de Vialonga - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Construção da Eb1 nº 2 de Vialonga - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Construção da Eb1 nº 2 de Vialonga - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Construção da Eb1 nº 2 de Vialonga - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Construção da Eb1 nº 2 de Vialonga - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Construção da Eb1 nº 2 de Vialonga - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Construção da Eb1 nº 2 de Vialonga - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Prova desportiva 
“1ª Corrida Cidade de Alverca” - Alverca do ribatejo 
- Isenção de taxa
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Concentração de 
motards 2015 – Alhandra - Isenção de taxa
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - V Mercado 
Medieval – Vila Franca de Xira - Isenção de taxa
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - 9º passeio de 
bTT/6ª caminhada escolar – Castanheira do 
ribatejo - Isenção de taxa
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Festival de 
Folclore do rancho Folclórico de Arcena – Alverca 
do ribatejo- Isenção de taxa
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - 42º Cruzeiro do 
Tejo - Isenção de taxa
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Evento de descidas 
de carrinhos de rolamentos - Trancoso - S. João 
dos Montes - Alteração de data - Isenção de taxa
Aprovado por unanimidade

Alteração ao regulamento de Trânsito do 
Concelho - Anexo para a Freguesia de Vialonga - 
Discussão pública
Aprovado por unanimidade

Programa Férias Desportivas de Verão 2015 - 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
15 jul. 2015

Centro Social de A-dos-Melros 
Alverca do Ribatejo Sobralinho
Protocolo relativo à nova esquadra da Polícia de 

Segurança Pública de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de fornecimento de energia 
elétrica para instalações alimentadas em média 
tensão, baixa tensão especial e baixa tensão 
normal dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Vila Franca de Xira - Anos 2015/2018 
- Concurso público - Abertura de procedimento e 
remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Comparticipação financeira à Associação Escola 
de Toureio José Falcão para aquisição de viatura
Aprovado por maioria (Votos favor PS e Cnr - abstenção CDU)

Contratação de serviços para a elaboração dos 
registos de segurança, planos de prevenção e 
planos de formação dos 43 estabelecimentos de 
ensino do Concelho - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza e 
desobstrução da ribeira dos Caniços e diversas 
valas na Póvoa de Santa Iria e da ribeira de Santa 
Sofia, em Vila Franca de Xira - Parecer prévio 
vinculativo
Aprovado por unanimidade

1ª Alteração ao loteamento da Zona do Moledo - 
Alverca do ribatejo - Alvará nº 4/2011 AUGI
Aprovado por unanimidade

Estudo de loteamento da Zona Alta de Arcena - 
parcela 1 - Casal da Carcaça - Alverca do ribatejo
Aprovado por maioria (Votos favor PS e Cnr - abstenção CDU)

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 33 do loteamento da Quinta 
da nossa Senhora da Graça - Alverca do ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote A47 do loteamento Casal da 
Espardela - Alverca do ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 237 do loteamento da Quinta 
da Coutada - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de fornecimento de energia 
elétrica, em nível de baixa tensão normal (bTn), em 
regime de mercado livre, ao sistema de iluminação 
pública do Município - Ano 2016 – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

regularização fluvial do rio Grande da Pipa e 
construção de um novo pontão - Castanheira do 
ribatejo - Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Conclusão dos arranjos exteriores e campo 
desportivo da Eb Dr. Vasco Moniz - Vila Franca de 
Xira - Conta final
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores do Pavilhão Desportivo 
da Castanheira do ribatejo - Acionamento de 
garantias bancárias
Aprovado por unanimidade

Elaboração de levantamento, caracterização e 
avaliação estrutural do Palácio da Quinta Municipal 
de Subserra - S. João dos Montes - Parecer prévio 
vinculativo
Aprovado por unanimidade

Aquisição de projeto para a construção de muro 
de contenção na calçada da Igreja, em Alhandra, 
e de muro de contenção em gabiões na estrada 
do Picamilho, nas Cachoeiras - Parecer prévio 
vinculativo
Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES

Aquisição de projeto de reabilitação da En 248-3 - S. 
João dos Montes - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade 

recargas de pavimentos 2015 - Plano de segurança 
e saúde
Aprovado por unanimidade

recargas de pavimentos 2015 - reembolso do valor 
pago para aquisição das peças do procedimento – 
indeferimento
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Desfile de carros e 
da fanfarra - Dia da Criança – bombeiros Voluntários 
de Vila Franca de Xira - Isenção de taxa
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - 115º aniversário dos 
bombeiros Voluntários de Alhandra - Isenção de taxa
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Convívio de churrasco 
– Grupo Desportivo de Vialonga - Isenção de taxa
Aprovado por unanimidade

rota Histórica das Linhas de Torres (rHTL) - 
Participação na bTL - Feira Internacional de Turismo 
2015 - Transferência de verbas para os municípios de 
Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras
Aprovado por unanimidade

Exposição “Mário Coelho. Da Prata ao Ouro. A 
vida de um Toureiro” - Preço de venda ao público de 
postais ilustrados
Aprovado por unanimidade

Atribuição de topónimos - União das Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, União 
das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da 
Casa, União das Freguesias de Alverca do ribatejo e 
Sobralinho e Freguesia de Vialonga
Aprovado por unanimidade

Doação de bens museológicos ao Museu Municipal 
- núcleo de Alverca do ribatejo, por Maria Jacinta 
Farinha
Aprovado por unanimidade

Doação de uma pintura de Alice Jorge e quatro 
catálogos de exposições sobre gravura, ao Museu do 
neo-realismo, pelos herdeiros de Manuel Torres
Aprovado por unanimidade

Alteração ao regulamento de Habitação Municipal 
- revogação da deliberação tomada em 2014/08/27 
e submissão do projeto de alteração a discussão 
pública
Aprovado por unanimidade

Apoio municipal à realização do XX Curso de Direção 
Coral e Técnica Vocal de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
29 jul. 2015

Salão Nobre dos Paços do Município 
Vila Franca de Xira
Parque Linear ribeirinho - Sistema de iluminação 

a energia solar
Analisado

Protocolo de cedência em regime de comodato 
– Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 
Vicente Mártir de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Conselho Consultivo Local do Centro de Emprego 
e Formação Profissional de Vila Franca de Xira – 
Designação de quatro representantes do município
Aprovado por unanimidade

Campeonato da Europa de Atrelagem - Atribuição 
de subsídio a Ana Cristina da Silva Guerreiro
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços de Médico Veterinário - 
Ajuste direto do regime simplificado - Parecer prévio 
vinculativo e adjudicação do serviço
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de assistência técnica 
e manutenção das máquinas de fotolitos - AGFA - 
Parecer prévio vinculativo e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de rações para animais 
- remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de café, descafeinado, 
açúcar e adoçante para o Setor de restaurante 
e bares do Município - remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“A”, sita na rua José Lopes, nº 3, r/c dto - bairro da 
Chasa - Alverca do ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“K”, sita na avenida Antero de Quental, nº 8, 2º dto - 
Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Loteamento sito na Quinta de São João - 
Castanheira do ribatejo - receção definitiva das 
obras de urbanização e libertação de caução
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito na Estrada nacional 
10, KM 131,200 - Forte da Casa - Alvará de loteamento 
nº 2/10, de 13/10
Aprovado por unanimidade

Pavimentação de arruamentos e passeios, 
construção de ramais domésticos e de sumidouros, 
e sumidouros - Loteamento do Cerrado de baixo - 
Vialonga - receção definitiva e libertação da garantia 
bancária
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - abstenção Cnr)

Construção do Centro Cultural do bom Sucesso - 
Alverca do ribatejo - Conta final, auto de vistoria e 
receção definitiva e liberação de garantias
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - abstenção Cnr)

requalificação urbana e recuperação do muro cais 
da zona ribeirinha de Vila Franca de Xira -Auto de 
vistoria - Liberação de garantias
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro de 2015 - Seleção de 
candidatos com lugar atribuído
Aprovado por unanimidade

Dia Mundial do Coração 2015 - realização de evento
Aprovado por unanimidade

Concurso para a atribuição de frações municipais 
segundo o regime de arrendamento apoiado
Aprovado por unanimidade

Candidatura às normas de Apoio ao Associativismo 
Juvenil – MICA - Labirintodisseia – Associação Juvenil
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr - abstenção CDU)

Programa de Apoio ao Movimento Associativo - 
Quota Institucional 2015
Aprovado por unanimidade
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