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Cem mil euros para apoio
a famílias carenciadas em
protocolo entre Município e
Sociedade Central de Cervejas
No dia 2 de maio, a Câmara Municipal assinou com a
Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, SA, novo protocolo para continuação do compromisso social de apoio
às famílias no Concelho. No valor de 100 mil euros, este
montante será dirigido às famílias mais carenciadas, de
forma justa e proveitosa, assegurando o Município em
colaboração a Sociedade essa mesma afetação. A política de proximidade desenvolvida pela Câmara Municipal com o tecido empresarial do Concelho vem permitir
relações de cooperação como esta, que permitem dar
uma resposta a preocupações sociais que se fazem sentir. A cerimónia, com lugar nas instalações da Empresa
em Vialonga e contou com a presença dos seus Administradores e do Presidente da Autarquia.

Contas de 2015 na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Resultado orçamental positivo de cerca de 17 000 000,00€
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As atividades que constam
da agenda da presente publicação
podem vir a sofrer alterações
por motivos imprevistos.
Todas as informações atualizadas,
assim como a inscrição
na newsletter digital, estão
disponíveis em www.cm-vfxira.pt

O Município de Vila Franca de Xira fechou o
ano de 2015 com um saldo positivo de cerca de
17 000 000,00€ (dezassete milhões de euros),
no que respeita a resultados orçamentais, cumprindo naturalmente a regra do equilíbrio orçamental prevista na Lei das Finanças Locais.
O exercício de 2015 fica inevitavelmente marcado
pelo primeiro ano de realização de capital no
âmbito do Fundo de Apoio Municipal, o que teve
um impacto nas contas do Município no valor de
412 131,00€, situação que a não se verificar teria
apontado o valor do resultado para um montante
superior a dezassete milhões de euros.
O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita sublinhou que os documentos apresentados “são o reforço de uma estratégia (…) que visa
a qualificação e coesão do território concelhio,
como um território ao serviço das pessoas e do
desenvolvimento económico e social.” Realçou
ainda “que os bons resultados financeiros obtidos resultam de uma estratégia adotada com
clareza, transparência e responsabilidade.”
Este excelente resultado orçamental foi alcançado num ano em que foi possível, para dar ainda
melhor resposta às necessidades das popula-

ções, aumentar em 2,23% o número de efetivos,
situação que não acontecia desde 2011. Releva
que este aumento de efetivos só foi possível graças ao rigor e bom desempenho que o Município
tem vindo a alcançar nos últimos anos.
O grau de independência financeira do Município
continua a sua trajetória de melhoria, bem como
a redução do endividamento líquido por habitante.
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira apresentaram
igualmente os seus resultados relativos a 2015,
apresentando um resultado orçamental positivo
de cerca de 3 500 000,00€ (três milhões e meio
de euros).
Estes resultados foram obtidos num ano em que
o investimento foi significativo, em que se destacam, entre outras, a construção de duas células
com capacidade 5.000m3 com um valor final estimado de 1 400 000,00€, permitindo o aumento
da reserva na distribuição de água para as zonas
habitacionais da Póvoa de Santa Iria, Vialonga,
Forte da Casa e Alverca do Ribatejo. De destacar,
ainda, a substituição das redes de saneamento e
distribuição de água na Cidade de Vila Franca de
Xira.
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Alberto Mesquita

Cara e Caro Munícipe,
Em abril apresentámos as Contas da Câmara Municipal (CM) e dos Serviços Municipalizados e Água e Saneamento (SMAS). Consequência de uma gestão rigorosa e responsável, ambas as instituições apresentaram,
resultados positivos: a CM de cerca de 17 milhões de euros e os SMAS de 3,5 milhões de euros.
Só com estes resultados é possível fazer face e cumprir aquilo a que nos propusemos no início deste mandato: contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso Concelho.
Um dos exemplos deste trabalho é a aposta continuada na qualificação e requalificação urbanas.
Nos próximos meses vai ter início o culminar da requalificação que temos vindo a fazer na cidade de Vila
Franca de Xira. Depois das Ruas Alves Redol, Luís de Camões e Serpa Pinto, chega agora a vez das ruas do
Curado e Joaquim Pedro Monteiro: as redes de abastecimento e saneamento vão ser melhoradas e o pavimento, passeios e mobiliário urbano serão renovados
Em todo o Concelho, vamos também proceder à requalificação de vias, com recargas de pavimentos, melhoria da sinalização entre outros trabalhos de melhoria.
No abastecimento de água, merece nota a construção de dias depósitos, que permitem aumentar o tempo de
reserva de água para as freguesias do sul do Concelho.
Em termos de estacionamento, tem sido possível aumentar o número de lugares nas freguesias de Alverca
e Póvoa de Santa Iria.
No Desporto, vários têm sido os polidesportivos que têm sido melhorados, seja de coletividades, seja de
propriedade municipal, proporcionando assim as condições adequadas à prática desportiva. Neste capítulo,
abrimos também o primeiro Centro Municipal de Marcha e Corrida de Vila Franca de Xira, no Jardim Municipal Constantino Palha. Estas modalidades poderão agora usufruir de enquadramento técnico.
Ao nível ambiental, melhorámos os jardins de Vila Franca de Xira e de Alverca, em ações de manutenção que
sabemos nunca estarem terminadas. Prossegue também o investimento no sistema de recolha de resíduos,
com a instalação de novos contentores de resíduos indiferenciados, nesta feita na freguesia sede de Concelho.
No âmbito da mobilidade no Município, está a ser desenvolvido o Plano Municipal de Mobilidade e Transportes que irá fornecer-nos as linhas para a organização das acessibilidades e mobilidade no Concelho. Participe no inquérito que está a decorrer no site municipal. A sua participação e importante!
Ao nível cultural, apelo vivamente à sua visita às exposições que decorrem na sede do Museu Municipal e no
Museu do Neo-Realismo. No primeiro espaço está patente uma exposição de fotografia que o leva a fazer
uma viagem pelo Concelho das décadas de 40 e 50 do século passado. No Museu do Neo-Realismo há duas
mostras a não perder: “Os Ciclos do Arroz” e “Passageiro Clandestino Mário Dionísio – 100 anos”.
A primeira dá-nos a conhecer a realidade do trabalho do campo, a partir da experiência coletiva, artístico-literária, realizada em 1953, por iniciativa do escritor Alves Redol. Nela participaram Júlio Pomar, Rogério
Ribeiro, Alice Jorge, Cipriano Dourado, Lima de Freitas e António Alfredo.
A segunda faz a retrospetiva da obra do Poeta, ensaísta e pintor, que foi um dos teorizadores mais importantes do movimento literário neorrealista nos anos 40.
A 17 de junho, os protagonistas do desfile de moda mais charmoso são os nossos seniores, com mais uma
“Passerelle d’Ouro”, na praça de toiros Palha Blanco. Lá o esperamos.
No final de junho tem lugar a Semana da Cultura Tauromáquica. Entre vários motivos de interesse, teremos
a exposição de homenagem ao maestro José Júlio, um dos ícones de sempre da tauromaquia portuguesa.
A iniciativa antecede o grande “Colete Encarnado”, a festa maior do Concelho, em que contamos com a sua
presença e a de muitos amigos que a nós se juntam nesta altura do ano!

ALBERTO MESQUITA

EDITORIAL

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
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DESTAQUE

REQUALIFICAR – UMA PRIORIDADE DE INTERVENÇÃO
Ciente da extrema importância de reconstruir, remodelar e, sobretudo, beneficiar todo o tipo de infraestruturas, adaptando-as às necessidades, a Câmara Municipal tem vindo a investir substancialmente na contínua requalificação do Município. Corresponder à população com melhores condições de habitabilidade,
sustentabilidade e melhor qualidade de vida em toda as envolventes é o objetivo premente e, portanto, o
impulso para um abrangente e relevante leque de intervenções.

OBRAS E INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS

Forte da Casa

Póvoa de Santa Iria

Requalificação dos Polidesportivos do Forte da Casa Novos Parques
de estacionamento na Póvoa
A população do Forte da Casa tem ao seu dispor dois polidesportivos renovados
(na Rua Padre Américo) para a prática informal de futebol e de basquetebol. Inaude Santa Iria
gurados a 16 de abril, são o resultado de um investimento de cerca de 90 000,00€
num dos projetos vencedores do Orçamento Participativo 2014 (OP) promovido pela
Câmara Municipal.

Vialonga

Rotundas
na Variante
de Vialonga
Com o objetivo de aumentar a
segurança e a fluidez do tráfego na
denominada Variante de Vialonga,
têm vindo a ser realizadas intervenções no local, nomeadamente
a construção de uma nova rotunda.
Situada no cruzamento com a Rua
dos Combatentes da Grande Guerra
foi concluída em dezembro de 2015
e, em curso, estará até ao próximo
verão, uma outra no Entroncamento com a EM de Alpriate.

Com início a 2 de novembro‘15, a empreitada de
execução de duas zonas de estacionamento na
Póvoa de Santa Iria, junto ao Centro Comercial
Serra Nova e na R. do Alviela, está terminada.
Reorganizada e pavimentada a zona em questão
e reforçada a iluminação, os trabalhos traduzem-se, agora, na melhoria das condições de estacionamento, contribuindo assim para a facilitação das rotinas diárias dos Munícipes naquele
local. Num investimento de 51 102,60€ foram
abrangidos pela intervenção 95 novos lugares de
estacionamento, cinco dos quais para pessoas de
mobilidade condicionada.
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Câmara Municipal e SMAS
avançam para grande
intervenção no centro
de Vila Franca de Xira
A Câmara Municipal irá realizar uma
importante e complexa intervenção no
âmbito da remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento, no centro
de Vila Franca de Xira, nomeadamente, na
R. do Curado e na R. Joaquim Pedro Monteiro. Os trabalhos integram a remodelação dos esgotos, possibilitando o correto
escoamento das águas residuais domésticas e pluviais, seguindo-se a requalificação de pavimentos e calçadas. Esta vasta
intervenção contará no final, para além do
asfaltamento do piso, com a colocação de
nova iluminação, novos passeios e equipamentos exteriores. Estima-se que até final
de abril de 2017 a obra esteja concluída,
sendo que a mesma sofrerá três interrupções: no Colete Encarnado, Feira Anual
e em dezembro, por ocasião do Natal. A
Autarquia reunirá esforços para minorar os
constrangimentos próprios de uma empreitada desta dimensão, mas cujos benefícios
compensarão largamente a população.

Recargas dos
Pavimentos no
Concelho - 2016
A Câmara Municipal deliberou, na Reunião
de Câmara de 9 de março, proceder à abertura de um Concurso Público para execução
da empreitada de Recargas de Pavimentos
durante o corrente ano. Está prevista uma
vasta intervenção (pavimentos, colocação
de sinalização vertical, execução de lombas
redutoras de velocidade e outros trabalhos
inerentes).

VIAS A INTERVIR
Alhandra, São João dos Montes
e Calhandriz
R. Norton de Matos - Quinta da Ponte; R.
Egas Moniz - Quinta da Ponte; R. do Lagar
- Quinta da Ponte; Estrada de Á de Marão Calhandriz; Casal do Rio Pequeno - Calhandriz; R. dos Galegos - Calhandriz; R. do Mato
da Cruz - Calhandriz; R. Nova Esperança e
R. Boa Esperança - Casal do Álamo; R. Fernando Lopes da Graça - Casal do Álamo;
R. Alves Redol, Casal do Álamo; R. Batista
Pereira - Casal do Álamo; Azinhaga do
Lagar - Sr.ª de Fátima; R. das Dálias - Sr.ª de
Fátima; R. Bem Me Queres - Sr.ª de Fátima;
R. Salvador Marques - Sr.ª de Fátima
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Praceta D. Álvaro Vaz Almada - Quinta da
Vala; R. D. João I - Quinta da Vala; R. S. Pedro
- Sr.ª da Graça; Arruamento Acesso apo FCA
e EB1; Largo B.º AMA; R. António Sérgio; R.
Dr. Miguel Bombarda; PE Junto Lavadouros;
PE R. Cumeira; R. 25 de Abril, Arcena; R.
Criança - Arcena; R. Alto Moinho de Vento -

Arcena; R. Dr. Pedro Nunes - Arcena; R. Olival - Arcena; R. Encosta da Fonte - Arcena;
R. Dr. José Eduardo Vieira - Arcena; R. José
Pinheiro - Sobralinho; R. Junta de Freguesia
- Sobralinho; R. 10 de Junho - Sobralinho; R.
Duque de Terceira - Sobralinho; OGMA
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
R. dos Casalinhos - Quintas; Av. Dr. Carlos
Leal; Largo D.ª Júlia Palha; PE R. Padre
António Bianchi; PE R. Carlos Leal
Póvoa de Santa Iria (P.S.I.) e Forte da
Casa (F.C.)
R. Padre Manuel - (P.S.I.); R. Amália Rodrigues - B.º Quintais; R. Bombeiros voluntários, (P.S.I.); PE António França Borges,
(P.S.I.); PER República, (F.C.); R. Álvaro
Guerra - Casal do Pocinho, (F.C.); Largo da

Paz, Casal do Pocinho, (F.C.); R. Fernando
Pessoa, (F.C.); R. Batista Pereira, (F.C.);
Caminho do Marquês, (P.S.I.); R. do Tejo,
(P.S.I.); R. António Aleixo, (P.S.I.)
Vialonga
R. MFA, Quintanilho; Verdelha do Ruivo; R.
da Vinha, Alpriate; R. Coronel Lobo da Costa
- Morgado; R. Vasco da Gama - Alpriate;
Largo de Santa Cruz; Estrada de Santa
Eulália; Ponte de Acesso Fonte Santa; R. 1.º
de Dezembro (Escola)
Vila Franca de Xira
Estrada do Camarão; R. António Aleixo,
Bom Retiro; Estrada do Mineiro - Á-dos-Bispos; R. Gago Coutinho - Bairro Paraíso;
Estrada de Á de Barrão; R. Capitães de
Abril, Á-dos-Bispos; Quinta do Bulhão.
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OBRAS E REQUALIFICAÇÃO URBANA

OBRAS E INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS

Estacionamento
Provisório junto à Av.
Isidoro Assunção Antunes
Costa/R. Eng. Clement
Dumoulim

Jardim Municipal Constantino Palha, com a
aplicação de 800 m2 de relva. A intervenção
integrou, também, a recuperação das bombas dos lagos e a reformulação do sistema de
rega, procedendo-se à remoção do sistema
gota a gota, adaptando o sistema de rega por
aspersão.

Investimento: 48 721,20€ + IVA

A Câmara Municipal, ao realizar a aplicação
de tapete de relva, substituiu as herbáceas
(margacinhas e vincas) que, pelas condições
do local, não apresentaram um desenvolvimento adequado. A Autarquia continua,
assim, atenta aos seus espaços verdes,
estudando as melhores alternativas faces às
questões que vão surgindo, zelando pela sua
boa manutenção e recuperação.

Vila Franca de Xira

Alverca do Ribatejo

Intervenção nos espaços
do Jardim Municipal
Constantino Palha em Vila
Franca de Xira

Estacionamento entre
a Escola Pedro Jacques
Magalhães e a linha
de caminho de ferro

Finalizaram os trabalhos de recuperação dos
canteiros na área envolvente aos lagos do

52 novos lugares
Investimento: 71 915,76€ + IVA

OBRAS E INVESTIMENTOS EM CURSO
Vila Franca de Xira

Nova esquadra da PSP
na sede de Concelho

Câmara de Vila Franca
de Xira avança com a
construção
Investimento: 388 999,97€ + IVA
Prazo: 180 dias
Obra consignada a 14/03/2016

efeito, em finais de julho do ano passado, a
Câmara Municipal dá assim cumprimento à
sua parte do acordado: para além da cedência do espaço, avança para a construção e
fiscalização da obra, sendo posteriormente
ressarcida pelo Governo.
Depois de vários anos de impasse quanto à
tão necessária nova esquadra, com várias
sugestões e disponibilidade de colaboração
demonstrada pelo Município, é finalmente
tempo de ver concretizado este projeto.
A parceria promovida pela Autarquia permite
que o processo se desenrole com maior celeridade, para benefício da população ao nível
do funcionamento desta força de segurança.
A PSP de Vila Franca de Xira terá assim um
equipamento adequado ao cumprimento
da sua missão, criando condições para uma
maior eficácia na sua atuação e para uma
melhor prestação deste serviço público.

Alhandra

Proteção Anticorrosiva
do Tabuleiro da Passagem
Superior Pedonal Sobre
a EN10 e Via Norte

O Executivo Municipal de Vila Franca de Xira
aprovou na reunião de câmara de 10 de fevereiro, a adjudicação e a minuta de contrato
para a construção da nova esquadra da PSP
de Vila Franca de Xira. A empreitada em
desenvolvimento terá um valor de perto de
400 000,00€ (quatrocentos mil euros) mais
IVA, com um prazo de execução previsto de
180 dias.
Depois de assinado o protocolo com o
Ministério da Administração Interna para o

Investimento: 21 517,65€ + IVA
Prazo: 45 dias
Trabalhos de reabilitação do lado do caminho de ferro em curso, contudo, suspensos
devido às condições climatéricas.

Vialonga

Escola Básica N.º 2
de Vialonga

Setembro de 2015 marcou
o início da construção

O Executivo Municipal avançou, em setembro de 2015, para a construção de um novo

edifício que irá acolher a Escola Básica n.º
2 de Vialonga, já no próximo ano letivo. Os
trabalhos de construção avançam a bom
ritmo com trabalhos já no primeiro piso do
equipamento.
Num investimento de 1 981 994,90€ + IVA,
a obra está em fase execução da superestrutura em betão armado (pilares, vigas e
lajes); dos muros de contenção em betão
armado; impermeabilização de muros, ao
que serão asseguradas as infraestruturas
para drenagem de águas residuais e pluviais.
A decisão do Executivo Municipal vai reforçar o Parque Escolar do Concelho, permitindo não só assegurar o horário normal
aos alunos do 1.º ciclo, mas também irá
disponibilizar duas salas para a educação
pré-escolar, entre outros espaços com as
condições necessárias ao desenvolvimento
social e educativo dos alunos (hortas pedagógicas, campo de jogos, recreio livre e
parque infantil). As atividades desportivas
continuarão a decorrer no Pavilhão Municipal contiguo à escola.

DESENVOLVIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Universidade Sénior organiza Feira Medieval
A Universidade Sénior de Vila Franca
de Xira, no âmbito da disciplina de Danças e Cantares, realizou no dia 30 de
abril, uma Feira Medieval, no Palácio
da Quinta da Piedade. Esta iniciativa foi
organizada por alunos e professores,
que durante vários meses se dedicaram a preparar toda a iniciativa, com a
produção de artigos (produtos alimentares e roupas) bem como na criação
do ambiente histórico, com recolha de

material reciclado (realização de bandeiras, bancadas, cartazes, painéis).
A produção deste evento, que contou com o
apoio da Câmara Municipal, visou promover
o conhecimento e reconhecimento da História de Portugal, nomeadamente da História
de D. Dinis e Rainha Santa Isabel, tendo para
o efeito sido dinamizadas várias performances alusivas ao tema, como teatro, danças e
cantares medievais, que fomentaram a criação artística.

Motivar para aprender – Tema de Seminário para
Vila Franca de Xira
O Município de Vila Franca de Xira, em parceria com o Concelho Municipal de Educação, promoveu, a 28 de abril, na Escola
Secundária Professor Reynaldo dos Santos,
em Vila Franca de Xira o seminário, de regularidade anual, dedicado à educação e que
desta feita foi teve por tema a “Educação: um
bem comum. Construindo trilhos para uma
efetiva parceria entre a escola e a família”.
O evento contou na sua abertura oficial com
a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e com o Delegado

Regional da Educação da Região de Lisboa e
Vale do Tejo, Francisco Neves.
O momento de reflexão pretendeu, em conjunto com a comunidade educativa, debruçar-se sobre a forma de promover a motivação para o ensino e para a aprendizagem. O
impacto do envolvimento das famílias na
escolarização dos seus filhos e a relevância
da promoção da proximidade, entre a escola
e as famílias será outro aspeto que foi tido
em conta, pelos intervenientes deste seminário.

Hospital dos Pequeninos
atendeu 1000 crianças

ou aquando de um exame complementar
de diagnóstico. Os cuidados médicos estiveram a cargo de estudantes da Faculdade
de Medicina de Lisboa, que acompanharam
os mais novos por várias etapas hospitalares, desde a triagem, à consulta, passando
por análises, cirurgia, enfermagem e nutricionista.
Tendo em conta que “A Prevenção da Diabetes” é o tema definido pela Organização
Mundial de Saúde para assinalar este dia em
2016, a iniciativa integrou ainda uma ação
que permitiu saber mais sobre a doença.
Profissionais da Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes do Hospital de Vila Franca
de Xira e do Agrupamento de Centros de
Saúde Estuário do Tejo estiveram presentes
para realizar avaliações individuais do risco
de desenvolvimento da diabetes, divulgar
informação de prevenção sobre esta patologia e promover o workshop “As Gorduras e os
Açúcares Escondidos nos Alimentos”.

No passado dia 9 de abril, o “Hospital dos
Pequeninos”, uma iniciativa abrangente,
destinada a crianças e adultos, organizada pela Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira e realizada na Sociedade Euterpe
Alhandrense, assinalou o Dia Mundial da
Saúde, com a presença de mais de 1000
crianças. Esta unidade especial de saúde
contou ainda com a presença do Presidente
da Câmara Municipal, Alberto Mesquita e
da Vereadora responsável pelo Pelouro do
Desenvolvimento Social, Fátima Antunes.
Naquele espaço hospitalar, as crianças
entre os 3 e os 10 anos, puderam fazer um
check up à saúde do seu boneco preferido.
O objetivo da iniciativa foi ajudar os mais
novos a superarem o medo ou a ansiedade
provocada pelos cuidados de saúde, seja
aquando de uma simples consulta médica,
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Vila Franca de Xira
tem Novo Sistema
de Atendimento e
Acompanhamento Social
Integrado
No passado dia 27 de abril, realizou-se no
Salão Nobre dos Paços de Concelho, a cerimónia de assinatura do protocolo do Projeto
“Serviço de Atendimento e Acompanhamento
Social Integrado”.
Com este sistema, Câmara Municipal, Segurança Social, Juntas de Freguesia e Instituições que compõem a Rede Social do Concelho – num total de 28 entidades – vão além do
trabalho de parceria já existente, passando a
funcionar com uma nova metodologia para a
inclusão social.
O projeto em questão pretende melhorar a
qualidade de vida dos munícipes, através da
implementação de uma metodologia para a
inclusão social potenciadora da criação de
respostas mais adequadas aos problemas
sociais, rentabilizando recursos já existentes
no Concelho, proporcionando assim um serviço de atendimento/acompanhamento mais
próximo e eficiente aos cidadãos.
É nesta lógica de funcionamento que os cidadãos terão disponível em todas as Freguesias
um atendimento social especializado, que até
à data era apenas realizado no Serviço Local
da Segurança Social, encontrando-se agora
mais próximo dos cidadãos, evitando que os
mesmos tenham que efetuar gastos acrescidos com deslocações. Por sua vez as entidades vão ter acesso a um sistema de informações mais completo, partilhado entre todas,
permitindo uma maior eficácia na resposta às
situações de maior vulnerabilidade social.
Vila Franca de Xira passará a ser o 18.º Concelho do País a proporcionar este tipo de atendimento, visando uma resposta mais justa e
rápida às situações de maior necessidade, em
prol de um Concelho de maior coesão social.

A concretização do evento resultou de uma
parceria entre o Município e a Associação
de Estudantes da Faculdade de Medicina
de Lisboa, o Hospital de Vila Franca de
Xira, o Agrupamento de Centros de Saúde
do Estuário do Tejo e a Sociedade Euterpe
Alhandrense.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Orçamento Participativo
2016
A adoção do projeto Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira (OPVFX) por
parte do Município de Vila Franca de Xira vai ao encontro dos paradigmas da
sustentabilidade e da participação preconizados pela Agenda 21 Local. Pretende-se assim promover um Concelho de criatividade, inovação, responsabilidade, com sentido de pertença e de compromisso, em que o Munícipe Vota e
Decide!
Foram aprovadas as normas de participação no OPVFX 2016 na Reunião de
Câmara de 20 de abril, as quais trouxeram algumas alterações face às edições anteriores. Sendo este processo um projeto dinâmico que o é, o OPVFX
foi-se adaptando em função dos contributos e sugestões que foram chegando,
com vista a estimular uma participação mais abrangente e inclusiva, adaptada
à heterogeneidade de estilos de vida, interesses e formas de comunicação da
população do Concelho.
A autarquia canaliza assim cerca de 10% do investimento global da Câmara
Municipal, a verba de 1 000 000,00€, que é utilizada pelos cidadãos para a implementação dos projetos que considerem prioritários para o desenvolvimento
do Concelho.
Está em curso até ao final do mês de junho a fase de recolha de propostas,
devendo os participantes ser residentes e recenseados no Concelho de Vila
Franca de Xira. As propostas apresentadas deverão enquadrar-se nas áreas
de competência do Município e das Juntas de Freguesia/Uniões de Freguesias.
A apresentação de propostas poderá ser feita nas sessões publicas nas datas
e locais a designar ou de modo virtual, estando toda a informação em http://
op.cm-vfxira.pt, bem como nos meios materiais disponibilizados pelos serviços
municipais, casas da juventude, bibliotecas e Juntas de Freguesia.
Participe! Venha Decidir!

Instalação de Novos Contentores
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo efetuar um significativo
investimento no sistema de recolha de resíduos urbanos, através da implementação de um conjunto de medidas, com vista a uma gestão ainda mais eficaz e a
uma contínua melhoria do serviço prestado.
Neste sentido vamos proceder à instalação de novos contentores de resíduos indiferenciados, na freguesia de Vila Franca de Xira, passando estes gradualmente
a ser de cor cinzenta a partir do próximo mês de maio.
Continuamos a trabalhar por um Concelho ainda mais sustentável! Contamos
consigo!
ANTES

DEPOIS

EVENTOS

Município cedeu instalações à
Associação de Escuteiros de Portugal
(AEP) – Grupo da Póvoa de Santa Iria
No dia 5 de março, a Câmara Municipal celebrou com a Associação
de Escuteiros de Portugal (AEP) – Grupo da Póvoa de Santa Iria, a
assinatura de um protocolo que visou a cedência de alguns módulos
do Centro de Interpretação do Ambiente e da Paisagem, situado na
Praia dos Pescadores, na Póvoa de Santa Iria, para instalação de
sede e desenvolvimento de atividades do Grupo.
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O MEU CONC[S]ELHO
[NOME]

António Antunes
[IDADE]
62 anos
[PROFISSÃO]

Cartoonista
e Ilustrador

António Antunes começou a sua carreira profissional com apenas 21
anos. Hoje, com 62 anos, os seus trabalhos já fizeram parte da edição de grandes títulos da imprensa nacional; estiveram presentes
nas mais variadas exposições nacionais e internacionais; arrecadou
o Grande Prémio no XX Salão Internacional de Cartoon em Montreal (1983); provocaram grande polémica na sociedade portuguesa,
nomeadamente com o denominado “Preservativo Papal” (1993); foi
convidado a desenhar vários cartoons de personalidades portuguesas para a Estação do Aeroporto do Metropolitano de Lisboa (2012) e
é o coordenador do Cartoon Xira e do World Press Cartoon.

Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves
Companhia Ato Certo, de Vialonga,
vence na categoria “Melhor Espetáculo”
Decorreu no dia 6 de março no Auditório da Fábrica das Palavras, a
entrega do Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves, ocasião onde os
grupos de teatro do Concelho foram distinguidos em oito categorias
de onde se destacou a de Melhor Espetáculo, à qual corresponde
o valor pecuniário de 2 500,00€, atribuída à Companhia Ato Certo,
Vialonga, pelo espetáculo “O Dia seguinte”.
Foram ainda atribuídos prémios para a Melhor Sonoplastia, ao
coletivo da Companhia de Teatro Ato Certo; Melhor Luminotecnia,
a Joaquim Morais do Grupo de Teatro Esteiros, Alhandra; Melhor
Guarda Roupa, ao coletivo do Grupo de Teatro do Grémio Dramático
Povoense, Póvoa de Santa Iria; Melhor Cenografia, a José Canha e
Pedro Cera, Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense; Melhor
Interpretação Masculina, ex aequo a Bruno Nogueira, Grupo de Teatro Esteiros e Rui Sirgado, Grémio Dramático Povoense; Melhor
Interpretação Feminina, a Kaddy Xavier, Companhia de Teatro Ato
Certo; e por último Melhor Encenação, também atribuído à Companhia de Teatro Ato Certo.
A par da entrega dos galardões, a Cerimónia contou ainda com a
apresentação do espetáculo “A Conta” de Karl Valentim, com adaptação de Ildefonso Valério e interpretação de José Teles.

Em criança era isto que sonhava fazer? Os seus pais como aceitaram a sua opção de carreira? Previu em 1974 que a sua carreira iria
ter este rumo de sucesso? Era este o patamar que queria atingir? O
que quer ainda concretizar?
Em criança descobri que tinha prazer e alguma facilidade a desenhar;
em adolescente, naturalmente senti-me atraído pelas artes visuais o desenho, a pintura, a escultura, a cerâmica e o design. Os meus pais
teriam preferido que optasse por uma carreira “mais sólida”, como
engenheiro, por exemplo. A minha carreira fez-se caminhando, tendo
feito um percurso que passou pelo design gráfico e pelo desenho de
humor. Um ajudando o outro a sobreviver. O que quero é continuar a
ter sonhos e projetos para realizar.
Quando aborda um assunto nos seus trabalhos, de forma muito sucinta, como é que se desenrola todo o processo? Quais os critérios
de seleção para este ou aquele assunto? Quanto tempo demora a
terminar um trabalho?
No caso concreto do semanário “Expresso”, escolho um tema importante da semana e depois tento criar um desenho que equilibre o lado
estético com o jornalístico. O tempo de execução varia mas, em norma, são dois dias.
Há algum tema que quisesse ter abordado ao longo da sua carreira
e que não o tenha feito por convicções pessoais ou por outros constrangimentos? Qual?
Ainda que inconscientemente, o jornal onde trabalhamos e a cultura
envolvente podem influenciar alguma coisa.
Nasceu em Vila Franca de Xira. É responsável pela Cartoon Xira há
17 anos. O Município tem ao longo destes anos promovido a realização deste evento que tem vindo a marcar a agenda cultural do Concelho e da grande Lisboa. Como se sente com a concretização deste
projeto na sua terra natal e com a projeção que entretanto alcançou?
Acho que o Cartoon Xira se tornou a grande festa do desenho de humor português. Fomos evoluindo de ano para ano, até chegarmos a
este formato de duas exposições - autores portugueses e convidado
internacional. Sinto-me orgulhoso pelo trabalho realizado e por ter
contribuído para a animação cultural da nossa Cidade.
O que é que sem dúvida o faz regressar ao Concelho?
A pouca família que aqui resta, alguns amigos que cá habitam e o
sentimento de pertença que as raízes nos oferecem.
Acompanha a vida e a oferta cultural do Município? Que evento (s),
para além da Cartoon Xira, destacaria/recomendaria?
Sigo com interesse a atividade do Museu do Neo-Realismo e, agora
também, da Fábrica das Palavras.
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“Retratos das Mulheres de Alverca
(1900-1965)” – Espólio do Museu
Municipal de Vila Franca de Xira
Patente até a 31 dezembro de 2016, a exposição “Retratos das
Mulheres de Alverca (1915-1965)”, tem por objetivo dar a conhecer parte do importante espólio documental do Museu Municipal,
concretamente um conjunto de fotografias que retratam mulheres, quer em contexto de estúdio fotográfico, quer em registos do
quotidiano, e que nos permitem melhor compreender as vivências
de um grupo populacional que, não obstante os constrangimentos
sociais, não deixou de marcar a sua época.
Se em alguns dos casos o tempo apenas guardou a sua imagem e
nome, temos noutros casos a possibilidade de conhecer um pouco
mais destas mulheres que foram lavadeiras, professoras ou que
detiveram qualquer outra profissão, bem como aquelas que, por
pertencerem a classes sociais mais favorecidas, participaram ativamente no meio associativo da época.
Integrada no Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de
Vila Franca de Xira, pretende-se com a iniciativa homenagear
mulheres a que a historiografia frequentemente apenas se refere
a partir das últimas décadas do século XX e que, muito raramente,
são mencionadas nas fontes históricas.

Estética e Cultura vs. Vandalismo foi o
tema num Encontro sobre Graffiti
No dia 11 de março, reconhecidos nomes da execução e defesa
da arte urbana vieram a Vila Franca de Xira, ao auditório da Escola
Secundária Professor Reynaldo dos Santos, para debater esta
forma de expressão visual e social. Com um público maioritariamente juvenil, o mesmo pode contar com a presença e intervenção,
quer do Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, quer
do Vice-Presidente, Fernando Paulo Ferreira, que demonstraram
a sua atenção, não só no público juvenil do Concelho como nesta
vertente cultural que tem ganho o seu espaço e estatuto também
no Município.

Quinta Municipal de Subserra recebeu a 5.ª edição do Laboratório de Artistas
Realizou-se mais uma edição do “Laboratório de Artistas”, uma iniciativa dirigida
aos alunos das turmas de artes do nosso
Concelho. Entre os dias 21 e 23 de março,
o tema proposto aos 40 alunos participantes das escolas secundárias foi “O Vinho
e a Vinha”. Entre diversos trabalhos alusivos contaram-se a realização do registo
gráfico, dos workshops de pintura da
Ar.Co e de aguarela. Tendo como cenário
a Quinta Municipal de Subserra, esta ini-

Dias Mundiais da Floresta
e da Água comemorados
com crianças e seniores
A Câmara Municipal e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento assinalaram
os Dias Mundiais da Floresta e da Água (21
e 22 de março, respetivamente) com iniciativas dirigidas às crianças e aos seniores
do Concelho, com o objetivo de sensibilizar
para boas práticas ambientais e preservação da natureza. No âmbito do Dia Mun-

ciativa extra curricular contribuiu para o
enriquecimento dos conhecimentos técnicos e artísticos dos formandos. A mesma
culminará com uma exposição coletiva
dos trabalhos realizados durante o encontro, que terá lugar no Pavilhão Multiusos
de Vila Franca de Xira, integrada na programação do Festival da Juventude nos
dias 12, 13 e 14 de maio. Estes trabalhos
estão também disponíveis em e-book no
Site Municipal.

dial da Água, os SMAS apresentaram um
espetáculo de magia, didático e interativo
e entregaram, ainda, uma lembrança alusiva ao tema. Os Presidentes da Câmara e
dos SMAS assistiram a este momento que
decorreu no Auditório da Escola Secundária
do Forte da Casa.
A comemoração do Dia Mundial da Floresta
celebrado na Quinta Municipal do Sobralinho integrou a Oficina Aromas da Floresta e
a Oficina da Água (dinamizado pelos SMAS)
e uma visita à Quinta para observação da
flora envolvente e exploração sensorial.
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O TEJO

DISCUTIDO
ENQUANTO
PATRIMÓNIO
IBÉRICO
Decorreu no Pavilhão Multiusos de Vila
Franca de Xira, a 19 e 20 de março, o 2.º
Fórum Ibérico do Tejo, que reuniu diversos oradores, Portugueses e Espanhóis,
entendidos nas mais diversas vertentes
relacionadas com o Rio. Organizado pela
Câmara Municipal em conjunto com a
Associação Independente para o Desenvolvimento Integrado de Alpiarça (AIDIA),
este evento traduziu-se em mais um
grande passo para a constituição de uma
Confraria alusiva ao Rio, para as adequadas vertentes da Cultura, Economia
e Ambiente do Tejo.

SUPPLY CHAIN
MEETING
Nos dias 12 e 13 de abril decorreu no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira o mais
importante encontro nas áreas de logística
e fornecimento, o Supply Chain Meeting.

“Os Ciclos do Arroz”
Jornadas em arrozais do ribatejo em exposição no Museu do Neo-Realismo
Inaugurou no dia 16 de abril no Museu do
Neo-Realismo a exposição “Os Ciclos do
Arroz”. Com a curadoria de João Madeira, a
exposição pretende retratar uma experiência artístico-literária realizada em 1953, em
que participaram Alves Redol, Júlio Pomar,
Cipriano Dourado, Lima de Freitas, António
Alfredo, Rogério Ribeiro e Alice Jorge, e
que consistiu nas jornadas que efetuaram
aos arrozais do ribatejo para aí constatarem a dureza das condições de trabalho e
de vida dos trabalhadores dos campos de
arroz.
O registo desse trabalho de campo seria
utilizado como matéria-prima e fonte de
inspiração para os trabalhos artístico-literários que foram produzidos pelos participantes, quer na criação de obras de artes
plásticas, nas técnicas do desenho, da gravura ou da pintura, quer na produção literária.
A inauguração da exposição contou com
uma visita guiada do seu curador, seguida
de um momento musical que esteve a
cargo do Grupo Coral Notas Soltas, com
músicas da autoria de Fernando Lopes-Graça. Estará patente até ao próximo dia
2 de outubro.
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Dia de São Jorge celebrado com Encontro
de Escuteiros em Vila Franca de Xira

Comemorações

No passado dia 23 de abril, Vila Franca de Xira acolheu os 13 agrupamentos do Núcleo Solarius do Corpo Nacional de Escuteiros
para celebrar o Dia de S. Jorge, patrono mundial do Escutismo.
Esta festa itinerante reuniu os sete Núcleos que compõem a Região
de Lisboa, o que se traduziu na visita de cerca de 5 500 escuteiros
que, entre as 9h00 e as 18h00, desenvolveram atividades diversas.
O ponto de encontro teve lugar no Parque Urbano de Vila Franca de
Xira, bem como o desfecho com uma missa presidida pelo Bispo
Auxiliar de Lisboa. A alegria, a música e a união foram alguns dos
ingredientes deste grandioso encontro que resultou num convívio
salutar rodeado do cenário cultural Municipal.

SESSÃO SOLENE

Assembleia Municipal Jovem abordou o
Associativismo e o Voluntariado Jovem
Decorreu no dia 30 de abril, no Pavilhão Multiusos do Parque
Urbano de Vila Franca de Xira, mais uma edição da Assembleia
Municipal Jovem de Vila Franca de Xira. De iniciativa conjunta da
Assembleia Municipal e Câmara Municipal, em articulação com as
escolas do Município e, este ano, sob o tema “Eu ajudo, nós construímos”- O Associativismo e o Voluntariado Jovem”, o momento
teve como objetivo central permitir aos jovens uma abordagem
acerca do poder local e da educação para a cidadania de uma forma
interativa. Foi criado, como habitualmente, um modelo idêntico a
uma sessão de Assembleia Municipal, facultando aos mais jovens
a oportunidade de debaterem esta temática, vestindo o papel de
“deputados por um dia”.

Sável com Açorda de Ovas arrebata
cada vez mais comensais
A Campanha de Gastronomia dedicada ao sável, levada a cabo no
mês de março, obteve um incremento de 40% face ao ano anterior,
nesta sua primeira edição enquanto marca registada. Num total de
8500 doses de sável servidas nos restaurantes participantes na campanha, muitos deslocaram-se, também de outros concelhos, para
comer a iguaria em destaque. Mediante diversas parcerias estabelecidas com outros agentes turísticos, mais uma vez a apresentação da fatura da refeição do restaurante participante beneficiou os
comensais com descontos em unidades hoteleiras, em doces tradicionais, em visitas ao EVOA (Espaço de Visitação e Observação de
Aves, em plena Lezíria) entre outras vantagens.

HOMENAGEM DO MUNICÍPIO AOS COMBATENTES

AGENDA 13

Exposições
Exposição de Longa Duração
“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português
> Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
Até 8 de maio’ 16
“Cartoon Xira” | “Cartoons do Ano 2015”, de António, Bandeira, Brito, Carrilho, Cid, Cristina, Gargalo, Gonçalves, Maia, Monteiro e Rodrigo; e “25
Anos de Desenhos (1990-2015)”, de Cécile Bertrand > Celeiro da Patriarcal,
Vila Franca de Xira
Até 8 de maio’ 16
Exposição “Silvadesigners”, integrado no ciclo EmaisE [exposições editoriais/editorial exhibitions] > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e
Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
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15 de maio > 16h00
“Artes de Cá” - Música Tradicional Portuguesa | “Sons de Sempre - Grupo
de Música Tradicional Portuguesa” do Centro Social e Cultural do Bom
Sucesso > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
19 de maio > 9h00
Festa da Flor > Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira
20 de maio > 21h30
“Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e cantores que queiram participar > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal
e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
20 e 21 de maio
18h00 (20 de maio) e 15h00 (21 de maio) – “Aprendizes do Fingir” | 22.ª Mostra de Teatro Escolar > Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira.

Até 15 de maio
Coletiva da Epopeia das Artes, Associação de Artes e Letras > Pintura-Desenho-Fotografia e literatura> Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca
do Ribatejo

21 de maio > 18h00
“Clássica na Fábrica” | Franz Schubert – Trio nº. 1 em Sib Maior, D.898,
intérpretes: Tomás Costa (violino), Pedro Serra e Silva (violoncelo) e Bárbara Costa (piano) > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira

Até 28 de maio 2016
Pintura, “Arte do Século XXI. Nova Linguagem de Natália Gromicho” >
Galeria do Palácio da Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

27 de maio > 19h00
Concerto Antena 2 > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

28 de maio a 31 de julho
Pintura e Cerâmica “Arte... a emissária da Alma”, de Ruben Ribeiro > Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

29 de maio > 10h00
IX Grande Festa “Folclore e Amizade” > Parque Urbano de Vila Franca de
Xira > Integrado nas Comemorações do Dia Nacional do Folclore

4 de junho a 16 de julho
Pintura, “Couleur XXL” de Ana Maria Malta > Galeria do Palácio da Quinta da
Piedade, Póvoa de Santa Iria

3 de junho > 21h30
“Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e cantores que queiram participar > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal
e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira

Até 3 de abril’ 17
“O sítio arqueológico de Monte dos Castelinhos – Vila Franca de Xira. Em
busca de Ierabriga” > Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira
Até 31 de dezembro’ 17
“Quotidianos do Feminino: 1900 aos Anos de Mudança” > Museu Municipal
Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo
21 de maio a 3 de julho
Exposição de Yara Kono, integrado no ciclo EmaisE [exposições editoriais/
editorial exhibitions] > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
25 de junho > 18h30
“É de Vila Franca e chama-se José Júlio ” > Exposição de Homenagem ao
Matador de toiros José Júlio > Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira.
Patente até 9 de outubro de 2016

Espetáculos
6 de maio > 21h30
“Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e cantores que queiram participar > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal
e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
11 de maio > 18h00
Comemorações do Dia Internacional da Ópera com a participação de alunos e professores do Conservatório Regional Silva Marques, da Sociedade
Euterpe Alhandrense > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira

4 de junho > 16h00
Atuação da Banda da Escola de Música “Nova Geração” > Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria
4 de junho > 16h00
Temporada Fernando Lopes-Graça | Concerto pelo Grupo Coral Notas Soltas > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
5 de junho > 10h00
Comemorações do Dia Mundial da Criança: Profissões > Quinta Municipal
da Piedade, na Póvoa de Santa Iria
9 de junho > 14h30
Encerramento do Ano Letivo Universidade Sénior > Salão Paroquial do
Forte da Casa, Forte da Casa
17 de junho > 21h30
21.ª Passerelle D’Ouro > Praça de Touros de Vila Franca de Xira

18 de junho > 18h00
“Clássica na Fábrica” | Música entre séculos, Obras de A. Webern, Joly B.
Santos e B. Smetana, pelo Quarteto de Cordas de Sintra > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
18 de junho > 16h00
Recital de poesia “Poesia no Palácio” > Biblioteca Municipal da Póvoa de
Santa Iria, Póvoa de Santa Iria
19 de junho > 16h00
“Artes de Cá” - Música no Exterior da Fábrica | Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense > Fábrica das Palavras – Biblioteca
Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
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Encontros, Formação, Seminários
e Visitas Patrimoniais
4 de maio > 16h00
Ciclo de conferências “Tardes de Conversa” > Tema | “D. Froyala Hermiges,
fundadora de Cira” - Orador | David Silva > Integra o Plano Municipal para
a Igualdade do Concelho de Vila Franca de Xira > Museu Municipal – Núcleo
de Alverca, Alverca do Ribatejo.
6 de maio > 18h30
Apresentação da obra “A Noite não é eterna”, de Ana Cristina Silva, com a presença da autora > Integrado no programa “A Viagem das Palavras” > Fábrica
das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira.
7 de maio > 16h00
Ciclo de conferências/ Apresentação de obras de investigação “Quotidianos do Feminino: do Passado” > Tema | “Histórias que as Mulheres Contam: Testemunhos reais” (Ed. Dom Quixote) - Oradora | Isabel do Carmo >
Integra o Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Vila Franca de
Xira > Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.
14 de maio > 16h00
“Debater a Igualdade de Géneros” > Tema | “Novos conceitos de Família”, com a participação de Maria das Dores Guerreiro; Anabela Martins
Delgado; Cátia Nunes e moderação de Fátima Faria Roque (Diretora do
Departamento de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira) > Integra o Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Vila
Franca de Xira > Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.
14 de maio > 16h00
Inauguração da exposição “Passageiro Clandestino, Mário Dionísio 100
Anos”, comemorativa do centenário do nascimento de Mário Dionísio” >
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.

“Lúpus Eritemoso Sistémico Disseminado” e “O Lúpus e a depressão como
doença crónica” > Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo
1 de junho > 16h00
Ciclo de conferências “Tardes de Conversa” > Tema | “A Madrinha Joana e
madre Ana Maria do Coração de Jesus – Mulheres que marcaram a história
de Alverca no seu tempo”- Orador | Alfredo Marujo > Integra o Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Vila Franca de Xira > Museu Municipal
– Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo
03 de junho > 18h30
A Viagem das Palavras – Encontro com escritor Joel Neto > Fábrica das
Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
4 de junho > 16h00
Ciclo de conferências/apresentação de obras de investigação “Quotidianos
do Feminino: do Passado” > Tema | “Condição Feminina no Império Colonial Português” - Oradora | Maria de Deus Manso > Integra o Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Vila Franca de Xira > Museu Municipal
– Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo
16 de junho > 15h00
Programa de Visitas Guiadas “Conhecer Alverca e Sobralinho” > Local |
Quinta Municipal do Sobralinho > Tema | Conhecer a água na quinta do
Sobralinho > Programa sujeito a marcação prévia > Museu Municipal –
Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo (telef. 219 570 305 ou
e-mail: museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt)
18 de junho > 15h00
Passeios com História, Visita Guiada > Rota Histórica das Linhas de Torres,
Circuito de Subserra/Inscrição Prévia junto do Museu Municipal (Telef.: 263
280 350 ou e-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt)
18 de junho > 16h00
Colóquio “O Ciclo do Arroz: Arte, etnografia e realidade social”, no âmbito da exposição “Os Ciclos do Arroz”, com as presenças de António Pedro Pita, Sónia Vespeira de Almeida e João Madeira > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
25 de junho > 16h00
Visita à Exposição “Os Ciclos do Arroz”, orientada pelo curador, João
Madeira > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Cinema
08 e 15 de maio > 11h00
“A Ovelha Choné – O filme” | Cinema infantojuvenil M/6 > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
18 de maio > 18h30
“O grande museu” | Cinema documental – Integrado nas Comemorações
do dia Internacional dos Museus > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
22 de maio > 16h00
Projeção do filme “Arroz Amargo (108 min.), de Giuseppe de Santis (1949),
com comentário de Lauro António (no âmbito da exposição “Os Ciclos do
Arroz”) > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
19 de maio > 15h00
Programa de Visitas Guiadas “Conhecer Alverca e Sobralinho” > Local |
Afloramentos Fósseis da Adanaia e o Forte dos Sinais | Programa sujeito
a marcação prévia > Inscrições | Museu Municipal – Núcleo de Alverca,
Alverca do Ribatejo (telef. 219 570 305 ou
e-mail: museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt)
20 de maio > 18h30
“A Viagem das Palavras” – Encontro com escritor Pedro Beltrão > Fábrica das
Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
21 de maio > 16h00
Encontro de Poetas Populares > Tema | “Mãos que passam” > Integrado
num dos temas da exposição ”Quotidianos do feminino: 1900 aos anos de
mudança” > Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo
21 de maio > 16h00
Apresentação do livro “Um pouco do nada que me faz feliz”, de Maria do
Rosário Carvalho > Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de
Santa Iria
28 de maio > 15h00
Passeios com História, Visita Guiada > Rota Histórica das Linhas de Torres,
Circuito do Forte da Casa/Inscrição Prévia junto do Museu Municipal (telef.:
263 280 350 ou e-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt)
28 de maio > 14h00
Encontro “O Doente com Lúpus e a Sociedade”, subordinado aos temas

05 e 12 de junho > 11h00
“Hop: Doces, Miúdas e Rock ‘N’ Roll” | Cinema infantojuvenil M/6 > Fábrica
das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de
Xira
19 e 26 de junho > 11h00
“Lendas de Oz – O Regresso de Dorothy” | Cinema infantojuvenil M/6 >
Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila
Franca de Xira
22 de junho > 23h00
“Semana do Onze” (Programa a divulgar brevemente) > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
24 de junho > 18h30
“A Selva”, de Leonel Vieira | Comemoração 100 anos da vida literária de
Ferreira de Castro – Cinema documental > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
26 de junho, domingo > 16h00
“Flamenco” | Doc. Domingos – Cinema documental > Fábrica das Palavras
– Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira

Infância
7 de maio > 16h00
“Palácio para os Pequeninos” | Animação de histórias “Os Piores Contos

AGENDA 15
do Mundo II”, por Rodolfo Castro > dos 6 aos 12 anos > Palácio Quinta da
Piedade, Póvoa de Santa Iria
14 e 28 maio; 25 junho > 10h00
Bebéteca “Ver, ouvir e sentir a vida no mar…” > Fábrica das Palavras,
Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
21 de maio > 10h30
Arqueólogo por um dia | Atelier de Arqueologia Experimental > dos
6 aos 15 anos > Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira,
Cachoeiras/Inscrição Prévia junto do Museu Municipal (263 280 350,
museumunicipal@cm-vfxira.pt)
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25 junho > 10h00
Bebéteca “Ver, ouvir e sentir a vida no mar…” > Fábrica das Palavras,
Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
25 de junho > 14h30
Arqueólogo por um dia | Atelier de Arqueologia Experimental > dos
6 aos 15 anos > Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira,
Cachoeiras / Inscrição Prévia junto do Museu Municipal (263 280 350,
museumunicipal@cm-vfxira.pt)

28 de maio e 18 > 11h00
“A Gatinhar nos Clássicos”/Música Clássica para bebés. Um fotografo distraído vai ilustrando o cenário com adereços alusivos ao som do momento
“As quatro Estações/Vivaldi” > Público Alvo: Pais e Filhos (dos 12 aos 36
meses) > Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo
5 de junho > 15h00
“Fábrica de Saberes” – Orquestra das Palavras. Oficina criativa de escrita,
leitura e expressão corporal para pais e filhos, com Paulo Condessa >
Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural, Vila
Franca de Xira
16, 23 e 30 junho > 14h30
“Na Quinta-feira Conta uma História com...” > Atividade de Pais e Filhos/
Avós e netos. > Um pequeno atelier de trabalhos manuais usando o resultado do trabalho para contar/recontar (outra versão) ou ilustrar uma história
> Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo

SEXTA-FEIRA 1 DE JULHO
18h00 · Espera de Toiros seguida de Largada
20h00 · Concentração de Tertúlias e Coletividades seguida de Desfile
até ao Largo Conde Ferreira para a Missa Rociera
20h30 · Missa Rociera com o Coro Rociero “Jara y Encina”, seguida
de atuação dos fadistas de Vila Franca de Xira . Igreja Matriz
Palco Av. Pedro Victor
23h00/00h30 · D.A.M.A. | 1h00/02h30 · MT80
03h00/05h00 · DJ Tiago Prazeres

SÁBADO 2 DE JULHO
10h00 · Concentração de Campinos e Deposição de uma coroa de
flores no Monumento ao Campino . Av. Pedro Victor
10h30 · Corridas de campinos . Largo 5 de Outubro
10h00 · Concerto com a Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense .
Praça Afonso de Albuquerque

Chegada do XIV Cruzeiro da Moita / Vila Franca de Xira / Moita
Concentração de barcos tradicionais . Cais de Vila Franca de Xira
16h00 · Homenagem ao Campino . Praça Afonso de Albuquerque
16h30 · Desfile de campinos, cavaleiros e amazonas/ Cortejo de tertúlias
Ruas da cidade

18h30 · Espera de Toiros seguida de Largada
22h30 · Noite da Sardinha Assada no posto público . R. 1.º de Dezembro
02h00 · Garraiada da Sardinha Assada . Praça de Toiros Palha Blanco
03h30 · Distribuição de Caldo Verde . Rua 1.º de Dezembro
Palco Av. Pedro Victor
23h00/24h00 · HMB | 1h00/02h30 · Fado Lelé
03h00/05h00 · David Antunes & The Midnight Band

DOMINGO 3 DE JULHO
09h00 · Maratona de Cycling . Jardim Municipal Constantino Palha
10h30 · Espera de Toiros seguida de Largada
18h00 · Corrida de Toiros . Praça de Toiros Palha Blanco
Palco da Av. Pedro Victor
22h00 · “Fado Lírico e Popular do Meu Ribatejo” e Fadistas de Vila
Franca de Xira
DESTAQUES

| PROGRAMA 2016

24h00 · Fogo de artifício no Rio Tejo
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Terça a sexta-feira, durante todo o ano civil > Das 10h00 às 16h00
“Jogo da Glória do Neorrealismo”, atividade lúdica que pretende dar a
conhecer o período neorrealista português > Dirigido a crianças a partir
dos 6 anos > requer inscrição prévia até 5 dias de antecedência: telef. 263
285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt. A realização obedece a um mínimo
de 10 e um máximo de 20 participantes > Museu do Neo-Realismo, Vila
Franca de Xira
Terça a sexta-feira, durante todo o ano civil > Das 10h00 às 16h00
“Itinerário Neorrealista Juvenil”, visita a locais de nascimento de autores ou descritos nas obras literárias neorrealistas > Dirigido a crianças
a partir dos 10 anos > requer inscrição prévia até 5 dias de antecedência:
tefef. 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt. A realização obedece a
um mínimo de 10 e um máximo de 20 participantes > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
Terça a sexta-feira, durante todo o ano civil > Das 10h00 às 16h00
“Diário Gráfico das exposições”, construção de um diário de observação
que se inicia após a visita a uma das exposições patentes > Dirigido a
crianças a partir dos 10 anos > requer inscrição prévia até 5 dias de antecedência: tefef. 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt A realização
obedece a um mínimo de 10 e um máximo de 15 participantes > Museu do
Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Terça a sexta-feira, durante todo o ano civil > Das 10h00 às 16h00
“Poemário Infantil Neorrealista” | Despertar para a poesia criando um
diário com um conjunto de poemas e ilustrações de autores neorrealistas, é o que esta oficina te propõe > Dirigido a crianças a partir dos 6
anos > requer inscrição prévia até 5 dias de antecedência: tefef. 263 285
626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt A realização obedece a um mínimo de
10 e um máximo de 15 participantes > Museu do Neo-Realismo, Vila
Franca de Xira

Efemérides/Comemorações
18 e 21 de maio, quarta-feira e sábado
Dia Internacional dos Museus e Noite Europeia dos Museus (Programa a divulgar brevemente) > Museu do Neo-Realismo e Museu
Municipal, Vila Franca de Xira. > Consulte o programa específico
24 de maio a 26 de junho
Celebrando: Ferreira de Castro | Projeção de breve biografia do autor e
mostra bibliográfica | Comemorações dos 100 anos de vida literária >
Fábrica das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de
Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira – BF16

Ano de renovação de um dos mais
importantes eventos de fotografia
no nosso país
Foi apresentada à imprensa no dia
12 de abril a renovação daquele que
é um dos mais antigos e emblemáticos eventos nacionais exclusivamente
dedicados à Fotografia – A Bienal de
Fotografia de Vila Franca de Xira –
BF16.
Na edição de 2016 deste evento foram
introduzidas uma série de alterações,
como teve oportunidade de apresentar o seu Curador-Geral, o Historiador de Arte David Santos, preconizando uma nova dinâmica na vertente
de prémio e um forte impulso na vertente Curatorial, onde marcam presença alguns dos mais reconhecidos

Automóveis e Motociclos Clássicos
de regresso ao Pavilhão Multiusos
do Cevadeiro
Nos dias 5, 6, 7 e 8 de maio o Pavilhão Multiusos volta a acolher o Salão
de Automóveis e Motociclos Clássicos de Vila Franca de Xira. Na 5.ª edição
deste certame, os visitantes têm uma vez mais a oportunidade de apreciar um conjunto de preciosidades, de onde se destacam várias marcas de
Microcarros, Vespas e Side Car e um pequeno tributo à indústria automóvel inglesa. Estarão ainda representados o Clube 1100, Clube 4 L e Clube
de Automóveis Antigos da Costa Azul, assim como da PSP e da GNR.
À semelhança das edições anteriores o Salão integra também uma zona
de stands de venda de peças, miniaturas e literatura especializada. Os
visitantes poderão também ficar a conhecer projetos que estão a ser
desenvolvidos por alunos das Universidades Portuguesas, especificamente o ISEL-EFS e Universidade Nova de Lisboa, na competição da Fórmula Student.
Já no espaço exterior haverá uma Escolinha de Condução onde serão promovidas ações de sensibilização pela Escola Segura (GNR e PSP). O evento
contará ainda com um programa de animação, de onde se destacam visitas de escolas, concentrações de clubes de automóveis e um concerto.

nomes da fotografia contemporânea.
A BF16 tem como tema “Arquivo e
Documentação” e o prazo de candidaturas para o “Prémio Bienal”, que
se iniciou a 13 de abril, decorre até 13
de maio.
O evento, promovido pela Autarquia
desde 1989, chega assim a 2016 com
a ambição de reforçar a sua presença
no panorama cultural e artístico português.
Ao longo destes 27 anos, a BF premiou e distinguiu artistas como
António Júlio Duarte, Valter Vinagre,
André Gomes, Duarte Belo, Bruno
Sequeira ou Miguel Soares.
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Grande concerto com Dengaz
no Festival da Juventude
Nos dias 12, 13 e 14 de maio, o Pavilhão Multiusos será o palco da
juventude. A iniciativa que integra stand’s com informação sobre
a oferta educativa das escolas secundárias, exposições diversas,
dança e outros momentos de animação, bem como uma Feira da
Bagageira, traz também um artista atualmente nos TOP’s das
rádios nacionais: Dengaz. Sábado, 14 de maio, pelas 23h00, Dengaz dá um concerto para encerrar três dias dedicados à juventude.
A par deste artista, outros nomes como Lazy Generation (vencedores do RIFFEST – Concurso de Bandas), RAMP, DJ John Goulart
e Jam LaVille (projeto de Paulo Brissos) são outras das atrações
musicais integradas num programa recheado. O RIFFEST – Concurso de Bandas – também terá o seu lançamento durante este
evento, com a divulgação do período de inscrições para esta nova
edição. Todas as atividades têm acesso livre.

BARCO VARINO

Liberdade
PRÓXIMAS VISITAS AGENDADAS:

MAIO
Dia 5 . 10h00
Reserva Natural (Mouchões)
Dia 14 . 10h00
Vila Franca/Marina Parque
das Nações
Dia 15 . 10h00
Marina Parque
das Nações/Vila Franca
Dia 22 . 15h00
Conchoso/Vala de Benavente

12 de maio, 15h00 > Abertura do Festival com Entrega da Medalha de
Valor Cultural Dourada à realizadora Vila-Franquense Leonor Teles
CONCERTOS
13 de maio, 22h00 > Lazy Generation e 23h00 > RAM
14 de maio, 20h00 > DJ John Goulart; 21h00 > Jam LaVille feat
Cherry e 23h00 > DENGAZ – Rapper

JUNHO
Dia 4 . 15h00
Vila Franca/Marina Parque
das Nações
Dia 5 . 14h00
Marina Parque das Nações
/Vila Franca
Podem ser marcadas outras
visitas que não as previstas no
calendário, bem como canceladas
caso a tripulação verifique condições
adversas à navegação.

Pedigree desfila em Vila Franca de Xira
Marcações e bilhetes:
Posto de Turismo Municipal
Telefone: 263 285 605
E-mail: turismo@cm-vfxira.pt

Inaugurado primeiro Centro Municipal
de Marcha e Corrida do Concelho
O primeiro Centro Municipal de Marcha e Corrida do Concelho foi
inaugurado, no dia 30 de abril, no Jardim Municipal Constantino
Palha, em Vila Franca de Xira, visando acrescentar valor às condições naturais do espaço e à atividade física das centenas de pessoas
que ali afluem diariamente. Este equipamento desportivo permite
que os seus frequentadores recebam orientação para a sua prática
desportiva, ainda que continuando a realizá-la de forma autónoma.
A inauguração foi realizada no âmbito das “Comemorações de
Abril” do Município, sendo que o novo espaço urbano tem prevista
a realização de três percursos, que diferem entre si no grau de dificuldade e distância. A criação do Centro surge no âmbito da política
municipal de promoção da atividade física, saúde e bem-estar dos
munícipes do Concelho, tendo também em conta a crescente adesão à prática de atletismo.
O espaço, que integra uma rede de cerca de 60 existentes no País,
resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira, o Instituto Português do Desporto e Juventude e a Federação
Portuguesa de Atletismo, tendo tido ainda o contributo do Grupo dos
Amigos do Atletismo de Vila Franca de Xira.

Vila Franca de Xira será o palco da 23.ª Exposição Canina Nacional, bem como da 21.ª edição de caráter internacional, nos dias
4 e 5 de junho, no Parque Urbano de Vila Franca de Xira. Aberto
aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, este será um desfile avaliado por um leque de juízes,
entre os quais se encontram alguns de monta internacional. À
semelhança das edições anteriores, em paralelo com o evento,
serão realizadas outras ações, envolvendo os melhores amigos do
homem. O evento conta com a organização técnica do Clube Português de Canicultura. A não perder!

Exposição “Passageiro clandestino
Mário Dionísio - 100 anos”
Inaugura no dia 14 de maio, no Museu do Neo-Realismo, a exposição “Passageiro Clandestino Mário Dionísio – 100 anos”. Com a
curadoria de António Pedro Pita, a exposição fará a retrospetiva da
obra do Poeta, ensaísta e pintor, que foi um dos teorizadores mais
importantes do movimento literário neorrealista nos anos 40,
sendo assinalável a sua regular colaboração em jornais e revistas
literárias da época, como Presença, Altitude, Revista de Portugal,
Seara Nova, Vértice, entre outras.
Poeta de combate e de intervenção, Mário Dionísio, que nos deixou uma diversificada bibliografia no plano da ficção, do ensaio e
da poesia, teve, com um bom acolhimento da crítica da especialidade, a sua primeira exposição individual apenas em 1989.
A exposição estará patente no Piso 1 do Museu do Neo-Realismo
até 26 de fevereiro de 2017.

“Os Aprendizes do Fingir”
22.ª edição da Mostra de Teatro Escolar
Nos dias 20 e 21 de maio voltam à cena os “Aprendizes do Fingir”.
Naquela que é já a 22.ª edição desta mostra de Teatro Escolar, participam 163 alunos e 17 professores oriundos de dez Núcleos de Teatro
das escolas básicas e secundárias do Concelho.
Os núcleos têm agora a oportunidade de mostrar, dentro da comunidade escolar mas também junto do público em geral, o trabalho
desenvolvido ao longo de todo o ano letivo. A não perder, no Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, todo o talento e criatividade, dos nossos jovens aprendizes.
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“É de Vila Franca e chama-se José Júlio”
Exposição biográfica dedicada ao
matador de toiros Vila-Franquense
Inaugura no dia 25 de junho no Celeiro da Patriarcal a exposição
biográfica dedicada à vida e carreira do matador de toiros Vila-Franquense José Júlio. “É de Vila Franca e chama-se José Júlio” estará
patente até dia 9 de outubro de 2016, ocupando lugar de destaque na
programação da 27.ª edição da Semana da Cultura Tauromáquica e
percorrendo os meses em que se vivem na cidade as suas maiores
Festas – O Colete Encarnado e a Feira de Outubro.
Durante a sua longa carreira deu lide a mais de dois mil toiros, o que
lhe proporcionou uma multiplicidade de triunfos durante várias épocas, ficando a década de setenta marcada pela sua determinação ao
direito da corrida integral nas nossas praças.

Semana da Cultura Tauromáquica
25 a 30 de junho

28 de maio > 9h00

Futsal Traquinas – 12.ª Jornada > Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão
Municipal de Alverca > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

28 e 29 de maio > 9h00

Ténis – 2.º Etapa Sub-8/Sub-9/Sub10/Sub12 > Campos de Ténis Quinta do Galvão e Campos de Ténis Quinta da Piedade > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

4 de junho > 9h00

Futsal Petizes – 8.º Encontro > Pavilhão Municipal do Forte da Casa > Integrado
no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

11 de junho > 9h00

Futsal Traquinas – 13.ª Jornada > Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão
Municipal do Forte da Casa > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos
Concelhios Xira 2016

18 de junho > 9h00

Futsal Benjamins – 11.ª Jornada > Pavilhão Municipal de Alverca e Pavilhão
Municipal do Forte da Casa > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos
Concelhios Xira 2016

19 de junho > 9h00

Voleibol de Praia – 6.º Encontro > Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo >
Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

26 de junho > 9h00

Natação Grau II – 2.º Encontro > Piscina Municipal de Vila Franca de Xira > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

Espetáculos
7 de maio > 17h00

Fins de Tarde em Subserra: Exibição de Danças Clássicas pelo Grupo de Danças de Salão do Ateneu Artístico Vilafranquense > Quinta Municipal de Subserra, São João dos Montes

5 de junho > 17h00

Fins de Tarde em Subserra: Concerto Musical| Meg´s Project apresenta o novo
álbum “Enigmatic Encounters” > Quinta Municipal de Subserra, São João dos
Montes

Conhecer a arte e a cultura tauromáquica, aprofundar as suas raízes no Concelho e debater ideias nesta temática são os principais
objetivos da semana que antecede a grande festa do Colete Encarnado. Personalidades reconhecidas no mundo taurino reúnem-se
para partilhar conhecimentos e experiências. Colóquios para debater e a prática no campo para demonstrar. É assim dedicada uma
semana a uma das mais fortes vertentes da identidade do Concelho.
Conheça o programa em www.cm-vfxira.pt.

Desporto

Exposições
Até 13 de maio > 13h00 às 18h00

Exposição “Os Fragmentos da Imaginação” > Com Trabalhos efetuados pelos
alunos do 3.º Ciclo de Educação Visual, da Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco da Póvoa de Santa Iria > Local: Casa da Juventude
da Póvoa de Santa Iria

1 de junho a 1 de julho > 13h00 às 18h00

Exposição Coletiva de Pintura de Ana e Miguel Matos > Local: Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

Ateliers

7 de maio > 9h00
Futsal Petizes – 7.º Encontro > Pavilhão Municipal de Arcena > Integrado no
Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

2 de maio > 10h30

7 de maio > 9h00

9 de maio > 10h30

Minibasquetebol Sub10 – 5.º Encontro > Esc. Sec. Alves Redol Pavilhão Prof
Mário Silva e Fundação CEBI Pavilhão Desportivo > Integrado no Programa dos
Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

8 de maio > 9h00

Voleibol de Praia – 5.º Encontro > Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo>
Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

14 de mªio > 9h00

Futsal Traquinas – 11.ª Jornada > Pavilhão Municipal de Alverca e Polidesportivo
do CAD > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

14 de maio > 9h00

Voleibol de Pavilhão – 7.º Encontro > Pavilhão Municipal do Olival de Fora (Vialonga) > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

14 de maio > 9h00

Minibasquetebol Sub10 – 5.º Encontro > Pavilhão Municipal do Forte da Casa >
Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

21 de maio > 9h00

Futsal Benjamins – 10.ª Jornada > Pavilhão Municipal de Alverca e Pavilhão
Municipal de Arcena > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

22 de maio > 9h00

Natação Grau I – 5.º Encontro > Piscina Municipal de Vila Franca de Xira > Integrado
no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

Workshop de Dança > Organização: Jovens 2000 > Local: Casa da Juventude do
Forte da Casa
Workshop de Cabeleireiro > Organização: Jovens 2000 > Local: Casa da Juventude do Forte da Casa

16 e 23 de maio > 10h30

Workshop de Reciclagem > Organização: Jovens 2000 > Local: Casa da Juventude do Forte da Casa

25 de maio > 14h30

Workshop de Kizomba > Organização: Jovens 2000 > Local: Casa da Juventude
do Forte da Casa

30 de maio > 10h30

Workshop de Culinária > Organização: Jovens 2000 > Local: Casa da Juventude
do Forte da Casa

Cinema
20 de maio > 15h00

3,2,1… Ação! No âmbito do dia internacional da Biodiversidade, o filme “A Marcha dos Pinguins” > Local: Casa da Juventude de Alverca

6, 13, 20 e 27 de maio > 15h00 às 17h00

3,2,1… Ação! > Local: Casa da Juventude do Forte da Casa

17 de junho > 15h00

3,2,1… Ação! Filme: Ensaio sobre a Cegueira > Local: Casa da Juventude de
Alverca

AGENDA 19
3, 17 e 24 de junho > 15h00 às 17h00

3,2,1… Ação! > Local: Casa da Juventude do Forte da Casa

Leitura
28 de maio > 16h00 às 18h00

Grupo de Leitura de Alverca > As Fogueiras da Inquisição; Ana Cristina Silva >
Local: Casa da Juventude de Alverca

25 de junho > 16h00 às 18h00

Grupo de Leitura de Alverca > Madona; Natália Correia > Local: Casa da Juventude de Alverca

AGENDA MOVIMENTO ASSOCIATIVO/JUVENTUDE

Colónias de Férias
Verão Azul – Colónia de Férias Fechada APS

Sede da Associação de Promoção Social da Castanheira do Ribatejo>Participação
mediante pagamento (€85|Utentes APS; €105 não utentes APS, inclui alojamento, refeições, transporte, seguro de acidentes pessoais e acesso às atividades) e inscrição prévios até 24 de junho (6 aos 15 anos, limitadas ao mínimo
de 15 e um máximo de 30/turno). As faixas etárias associadas a cada turno procuram formar grupos mais homogéneos, podendo, se necessário, serem realizados os ajustes tidos por convenientes. Informações ou programa específico
para Secretaria APS, telef.: 263 285 630 ou para aps.castanheira@mail.telepac.pt
1.º turno: 11 a 15 de julho (Crianças dos 6 aos 10 anos de idade)
2.º turno: 18 a 22 de julho (Crianças dos 11 aos 15 anos de idade)

27 de junho a 8 de julho

Colónia de Férias Fonte da Telha – APS>Costa da Caparica> Participação mediante
pagamento (€107|Utentes APS; €137 não utentes APS, inclui refeições, transporte,
seguro de acidentes pessoais) e inscrição prévios até 9 de junho. Informações e
inscrições na Secretaria APS, telef.: 263 285 630 ou para aps.castanheira@mail.
telepac.pt

Desporto
1 de maio > 9h00
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Iniciativas
6 a 8 de maio

6.º Concurso de Bandas do Ateneu Artístico Vilafranquense

29 de maio > 10h00 às 18h00

Culturalverca > Jogos de rua > Alborca – feira de troca de livros (troca os teus
livros e promove a tua leitura) > Participação: Casa da Juventude de Alverca >
Local: Jardim Álvaro Vidal – Alverca do Ribatejo

29 de maio > 11h00 às 19h00

IX Grande Festa do Folclore e Amizade > Local: Parque urbano Vila Franca de
Xira > Organização: Rádio Iris, programa “O povo a cantar”

3, 4 e 5 de junho

VI Mercado Medieval > Organização: CBEI Vila Franca de Xira > Local: Centro
histórico de Vila Franca de Xira

10 de junho

Romaria a Nossa Senhora de Alcamé > Mais informação
em www.cm-vfxira.pt

9 e 12 de junho

Cruzeiro Religioso do Tejo (CRT) percorre o Concelho > Entre os dias 9 e 12 de
junho, o Concelho de Vila Franca de Xira integra uma das etapas do Cruzeiro
Religioso do Tejo (CRT) de 2016.

Espetáculos
1 de maio > 9h00

Desfile pelas ruas da Cidade de Vila Franca de Xira > Comemorações do 125.º
aniversário do Ateneu Artístico Vilafranquense

6 de maio > 22h00

Grande Noite de Fados > Local: Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Vila Franca de Xira

Rover Spring Run > 5 km de Caminhada > 10 km de Corrida > Organização:
Agrupamento de Escuteiros de Portugal > Local de partida: Passeio Ribeirinho
da Póvoa de Santa Iria

7 de maio > 21h00

4 de maio > 9h45

Concerto de Aniversário da Associação Coral Ares Novos > Grupos Participantes: Coro Ares Novos, Coral Allegro – Associação Coral de Sintra > Local:
Fórum Cultural da CHASA

Caminhada – Dia Mundial do Coração > Organização: Associação Promotora de
Apoio à Terceira Idade > Local: ruas da Castanheira do Ribatejo

8 de maio > 9h00

1.ª Prova de Resistência – 2h de BTT – Mata da Castanheira do Ribatejo > Organização: Grupo Desportivo e Cultural da Loja Nova > Local de partida: Grupo
Desportivo e Cultural da Loja Nova

15 de maio > 9h00

3.º Prémio de Ciclismo – Futebol Clube de Alverca > Escolas de Ciclismo >
Cadetes > Juniores > Organização: Futebol Clube de Alverca > Local: Alverca do
Ribatejo

21 de maio

5.ª Gala Ginástica e Dança > Organização: União Desportiva e Columbófila Adoslouquense > Local: Pavilhão da UDA

21 de maio, sábado > 10h00

PARTIDA, LAGARTA... CAMINHADA! Caminhada 2016 - APS>Castanheira do
Ribatejo>Participação mediante inscrição prévia (contributo de 3 caminhadas
por participante, inclui t-shirt, mochila, água, fruta e brindes e seguro de acidentes pessoais). Secretariado aberto no local do evento a partir das 9h. Local
de concentração: Edifício – Sede APS. Recomendações: calçado, vestuário confortável, incluindo chapéu para a cabeça. O participante deve estar nas condições de saúde adequadas à realização do esforço físico exigido durante a caminhada. Proposta social e de lazer sem fins lucrativos, aberta aos utentes da APS
e a toda a comunidade. Informações para Secretaria APS, telef.: 263 285 630 ou
para aps.castanheira@mail.telepac.pt

22 de maio

2.ª Corrida Cidade de Alverca – Berço da Aviação > 10h00 – Caminhada nas
Pistas de Aviação (5,5 km) > 10h30 – Corrida Cidade de Alverca (10 km) > Organização: Associação Portugal Talentos > Local: Alverca do Ribatejo

Festival de Acordeão > Local: Clube Recreativo e Desportiva de Trancoso

7 de maio > 16h00

13 de maio > 22h00

Super Revista “Bagunça à Portuguesa” > Local: Sociedade Recreativa da
Granja

28 de maio > 21h30

Gala do 125.º Aniversário > Local: Ateneu Artístico Vilafranquense

28 de maio > 16h00

XXVIII Festa Cultural Alentejana – Grupo Coral Unidos Baixo Alentejo > Grupos
Participantes: Grupo Coral Feminino “Rosas de Março” (Ferreira do Alentejo);
Grupo Coral Alentejano – Amadora; Grupo Coral Guadiana - Mértola; Rancho
Coral e Etnográfico - Vila Nova de S. Bento; Grupo de Cantadores – Vila Nova
de S. Bento - Aguarda Resposta; Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo – Organizador > Local: Bom Sucesso

5 de junho > 17h00

Fins de Tarde em Subserra: Concerto Musical| Meg´s Project apresenta o novo
álbum “Enigmatic Encounters” > Quinta Municipal de Subserra, São João dos
Montes

18 de junho > 21h30

Festival de Folclore – XXXVII Aniversário do Rancho Folclórico da Casa do
Povo de Arcena > Ranchos Participantes: Rancho Folclórico da Casa do Povo
de Arcena; Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho; Rancho Folclórico
de Praias do Sado > Local: Páteo do Museu Etnográfica da Casa do Povo de
Arcena

25 de junho > 16h00

Festival de Folclore do Grupo Desportivo e Recreativo Bragadense > Ranchos
Participantes: Rancho Folclórico “Alegres Bragadenses” do Grupo Desportivo
e Recreativo Bragadense; Rancho Folclórico de Alpedrinha > Local: Grupo
Desportivo e Recreativo Bragadense

26 de junho > 16h00

Festival de Música Popular do Grupo Desportivo e Recreativo Bragadense >
Grupos Participantes: Grupo de Música Popular Portuguesa do Grupo Desportivo e Recreativo Bragadense; Outros Grupos convidados > Local: Grupo
Desportivo e Recreativo Bragadense

25 de junho > 21h00

Espetáculo Voo de Paixões > Organização: Associação Coral Ares Novos >
Local: Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
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Barco Varino “Liberdade” ganhou a “Bandeira Azul para Embarcações”
No dia 25 de Abril foi hasteada no Barco Varino “Liberdade”
a “Bandeira Azul para Embarcações”, tornando Vila Franca
de Xira como o primeiro Município a possuir esta certificação ambiental num Barco Tradicional. Constituindo-se
como um dos símbolos do Concelho, que vem suscitando
cada mais interesse turístico, o Barco Varino “Liberdade” foi
objeto de candidatura para receber a “Bandeira Azul para
Embarcações”. Este reconhecimento desenvolvido para
proteger o Ambiente e, em especial, o ambiente marinho e
fluvial nas marinas e praias reúne uma série de objetivos e
requisitos a que o nosso Núcleo Museológico dá resposta.
Refira-se que entre as várias condições exigidas, o “Liberdade”, corresponde a uma das principais, sendo a primeira
embarcação tradicional a ser dotada de um reservatório,
com capacidade de cerca de 5 000 litros, para os resíduos
sanitários.
No Feriado Nacional, o momento foi assim assinalado com
a realização de pequenos passeios gratuitos no Barco, que
comemoram também o facto do “Liberdade” completar,
naquele dia, 71 anos dos quais 28 ao serviço do Município.
Um ex-líbris do Concelho que possui uma série de características extraordinárias, aliando várias vertentes do turismo
de natureza, fluvial e cultural e à que se juntou, agora, mais
uma relevante distinção.

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Partido Socialista

Coligação Democrática Unitária

Coligação Novo Rumo

Cara|Caro Munícipe,

Um concelho adiado

Caros Amigos,

Decorrente de uma gestão rigorosa e competente, foi possível terminar o ano de 2015 com
excelentes resultados orçamentais, como tem
sido timbre da gestão PS. O montante do saldo
da conta de gerência que transita para este
ano (dezassete milhões de euros), demonstra
como é possível garantir as responsabilidades
legalmente acometidas aos Municípios, acrescidas de muitos outros investimentos, a bem da
comunidade, resultantes das opções políticas
que assumimos.
Na gestão dos SMAS foi, igualmente, uma vez
mais, alcançado um resultado orçamental
muito positivo, demostrativo que os significativos investimentos realizados são sustentados.
A robustez financeira do Município é a primeira
garantia da capacidade de assunção das responsabilidades Municipais, desde as refeições escolares a outros apoios sociais que garantimos; à
recolha de resíduos urbanos ou ao fornecimento
de água, entre muitas outras competências, e
é também uma evidência da capacidade de o
Município continuar a cumprir atempadamente
com os seus compromissos perante os seus
parceiros associativos, fornecedores, economia
local e, sobretudo, assegurar o cada vez maior
apoio social e educativo no Concelho.
No plano nacional, o Governo PS continua a
cumprir com os seus compromissos e a aliviar
as populações da híper-austeridade herdada
do anterior Governo. A defesa de Portugal e dos
Portugueses é agora realizada nos mais diversos planos, destacando-se o plano europeu,
onde existe finalmente uma voz de defesa de
um caminho diferente ao da austeridade pela
austeridade.
Estando os nossos eleitos sempre disponíveis,
contacte-nos diretamente através de gav.ps@
cm-vfxira.pt e acompanhe-nos http://ps-vfx.com

Não escamoteando nem ignorando os efeitos recessivos da última governação PSD-CDS, como foram, por exemplo, os cortes ao
financiamento público e desrespeito à Lei de
Finanças Locais, às limitações na contratação
pública e na gestão de pessoal, à privatização
de serviços públicos e à ingerência e violação
da autonomia do Poder Local, a gestão camarária PS não fugiu ao declínio geral a que o
País foi condenado.
Volvidos mais de dois anos de mandato à
frente dos destinos da Câmara, num total
de 18 anos de gestão com o apoio do PSD, o
PS não consegue disfarçar os seus erros de
gestão, seja porque alinhou no esvaziamento
do seu quadro de pessoal, sem ponderar as
consequências para a prestação dos vários
serviços à população, seja pelo adiamento da
revisão do Plano Director Municipal, seja pelo
abandono de eventos carismáticos no concelho como o Salão do Cavalo, as Jornadas de
Teatro, o Xira Jovem, o Março Cultural ou o
Xira Infantil, além do desaproveitamento das
quintas municipais.
Mesmo o tão propagado saldo da conta de
gerência de cerca 17 milhões de euros não
se destinou a resolver estes problemas concelhios, mas sim para garantir fundamentalmente, no ano em curso, verbas para despesas
correntes, como, por exemplo, os pagamentos
de água, eletricidade e à Valorsul.
Com forte ligação às populações, a CDU tem
apresentado um vasto conjunto soluções
para o concelho, propondo nomeadamente a
construção dos nós nos Caniços e no Sobralinho para a A1, a construção das variantes de
Alverca, V.F. Xira e Póvoa de Sta. Iria ou a abolição das portagens na A1 no concelho, cuja
concretização é urgente.

Dia 15 de Maio é o Dia Municipal do Bombeiro
Enquanto Vereadores da Coligação Novo Rumo,
partilhamos convosco a grande satisfação e
agrado pelo retomar de um apoio concreto às
várias Associações Humanitárias de Bombeiros
Voluntários do concelho, e extinto em 2003.
No dia 15 de Maio, precisamente nas comemorações do Dia Municipal do Bombeiro 2016, é a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da
Póvoa de Santa Iria a instituição a ser contemplada
com este retomar de uma medida que, no nosso
entender, nunca deveria ter sido abandonada.
A aplicação prática desta medida, proposta pela
Coligação Novo Rumo e incluída no Orçamento
Municipal ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, consiste em contemplar rotativamente cada
uma das Associações de Bombeiros Voluntários
do Concelho, em cada Dia Municipal do Bombeiro,
com uma verba equivalente a 80% do custo, para
aquisição de uma Ambulância de Socorro, ou para
aquisição de Equipamentos de igual valor.
Esta foi outra das nossas medidas incluídas no
Orçamento Municipal, que reflecte o caminho
que a Coligação Novo Rumo defende para as 6
associações humanitárias de Bombeiros Voluntários do nosso Concelho, compostas por centenas de homens e mulheres, de diferentes idades
e condição social, que prestam um contributo
imprescindível e constituem um pilar da sociedade. Fazem frente a acidentes ou catástrofes
– de que os incêndios florestais são apenas um
exemplo – apoiam pessoas doentes, promovem
a segurança, a protecção e o socorro das populações e dinamizam a cooperação cultural e económica local.
Estas é uma das nossas principais propostas,
incluídas no Orçamento Municipal: A oposição
faz-se com propostas e responsabilidade.
Não somos todos iguais.

Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.
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DELIBERAÇÕES
Reunião ordinária da Câmara Municipal
24 fev. 2016

Salão Nobre dos Paços do Município
Vila Franca de Xira
Abertura de concurso interno de ingresso para especialista de informática
Aprovado por unanimidade

Abertura de concurso interno de ingresso para técnico de
informática
Aprovado por unanimidade

2.ª Alteração ao orçamento, plano plurianual de investimentos e plano de atividades municipais da Câmara Municipal para 2016
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para limpeza dos vários equipamentos municipais – Adjudicação e aprovação das minutas
dos contratos
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para elaboração do projeto de
estabilização do talude do lote 1 da rua 9 de Agosto de 1990
– Alverca do Ribatejo – Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração “M”, sita
na rua António Sérgio, n.º 76 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração “D”, sita na
rua Praceta Estanislau Raimundo Nogueira, n.º 3, r/c esq.º,
antigo bairro da Chasa, lote 4.19 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 15, do loteamento do Casal do Álamo – S. João dos
Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 18, do loteamento da Quinta do Moinho de Ferro –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 37, do loteamento da Quinta do Moinho de Ferro –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 27, do loteamento da Quinta do Moinho de Ferro –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o
lote 69, do loteamento dos Enxordeiros – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 460, antigo lote 77B, do loteamento da Quinta da
Bela Vista – S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da GNR em
esquadra da PSP – Vila Franca de Xira – Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Construção do Mercado Retalhista de Alhandra – 2.ª fase –
Conta final e auto de vistoria e receção definitiva
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU – votos contra CNR)

Estágio Curricular – Curso Técnico Administrativo – Protocolo
Aprovado por unanimidade

Conselhos gerais dos agrupamentos de escolas e escola
não agrupada – Designação de representantes da Câmara
Municipal
Aprovado por unanimidade

Adenda ao auto de doação do legado artístico de Aida
Barata e Joaquim Barata
Aprovado por unanimidade

5.º Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos de Vila
Franca de Xira – Fundo de maneio
Aprovado por unanimidade

Ata do júri do Prémio Literário Alves Redol 2015
Tomado Conhecimento

Venda do livro “Largo da Mutamba”, premiado na edição
de 2013 do Prémio Literário Alves Redol, nas bibliotecas
municipais
Aprovado por unanimidade

Receção de candidaturas ao Prémio Carlos Paredes
Aprovado por unanimidade

Programa Férias Desportivas 2016
Aprovado por unanimidade

DANÇARTE 2016 – Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade

2.ª Corrida Cidade de Alverca – Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo
Associação Portugal Talentus
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de levantamento topográfico de
requalificação da EN10 – Póvoa de Santa Iria, Forte da
Casa, Alverca do Ribatejo – Parecer prévio vinculativo

Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços por
Avença – António Pedro Couto da Rocha Pita – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual

Aquisição de terreno sito na rua Salvador Marques, n.º 91
– Alhandra

Ajuste Direto do Regime Geral – Prestação de Serviços de
Apoio e Informação ao Gabinete dos Vereadores do Partido
Socialista – Luís Nuno Monteiro Carvalho – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Delegação de competências dos Municípios na Área
Metropolitana de Lisboa em matéria de transportes de
passageiros – Regime Jurídico do Serviço Público de
Transporte de Passageiros
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU – votos contra CNR)

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
25 fev. 2016
Sociedade Recreativa da Granja, Largo
da Igreja – Vialonga
Relatório de Atividades da Comissão 1
Tomado Conhecimento

Relatório de Atividades da Comissão 3
Tomado Conhecimento

Declarações ao Abrigo do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso), alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março –
Câmara Municipal
Tomado Conhecimento

Declarações ao Abrigo do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso), alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março –
SMAS
Tomado Conhecimento

Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara Municipal para 2016
Aprovado por unanimidade

Regulamento Municipal da Bienal de Fotografia de Vila
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Atualização dos 33 Regulamentos Específicos de Reconversão – Infraestruturas das AUGI
Aprovado por unanimidade

Cedência de 3 Parcelas de Terreno a Integrar no Domínio
Público – Rua do Moledo – Trancoso de Baixo – São João
dos Montes – Manuel Rosa Lopes
Aprovado por unanimidade

Aquisição, por Compra e Venda, de Frações Autónomas
Sitas no Lote 1 do Bloco 8 da Quinta de Santo Amaro,
Encosta do Monte Gordo – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reconhecimento de Interesse Público Municipal – Quinta
da Boa Vista e Quinta do Jardineiro – Castanheira do Ribatejo – Euroeste – Imobiliária e Construções, SA
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – abstenção BE)

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Assistente Operacional (Auxiliar de Ação
Educativa) – Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Assistente Operacional (Ajudante de Calceteiro) – Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por
Tempo Indeterminado para Assistente Técnico (Vigilante
Rececionista)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público
por Tempo Indeterminado para Assistente Operacional
(Pedreiro)
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Assistente Operacional (Mecânico) – Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Assistente Operacional (Pintor) – Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Técnico Superior (Engenheiro Civil) – Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Técnico Superior (Área de Direito) – Prorrogação do Prazo para Homologação da Lista Unitária de
Ordenação Final
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Ajuste Direto do Regime Geral – Prestação de Serviços de
Apoio e Informação ao Gabinete dos Vereadores da Coligação Novo Rumo – Luís Osvaldo Corrente Pires – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Compromissos Plurianuais – Autorização

Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – abstenção BE)

Contratação de Serviços de Inspeção, Reinspeção e Inspeção Extraordinária de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas
Mecânicas e Tapetes Rolantes no Município – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Lubrificantes para Assistência à Frota do Município, para 2016 e 2017 – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Seguros para o Município – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual e Abertura do Procedimento
Aprovado por unanimidade

Exames Complementares de Diagnóstico para o Setor de
Gestão de Serviços Sociais – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Limpeza das Piscinas Municipais, do Complexo Municipal de Desporto Recreio e Lazer
de Vila Franca de Xira e dos Pavilhões Desportivos Municipais – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva, Periódica e Especializada dos Equipamentos Eletromecânicos
das Centrais Técnicas das Piscinas Municipais do Concelho – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Certificação Legal de Contas – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aluguer de Unidades Sanitárias para as Instalações Afetas
ao Município – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Via Verde – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – abstenção BE)

Contratação de Serviços de Inspeções Obrigatórias para a
Frota do Município – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Imposto Único de Circulação das Viaturas de Recolha de
Resíduos Sólidos Urbanos do Município – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços para Elaboração do Projeto de
Execução do Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo (Troço Sul) – Póvoa de Santa Iria – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Delegação de Competências dos Municípios na Área
Metropolitana de Lisboa em Matéria de Transportes de
passageiros – RJSPTP
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU e BE – votos contra CNR e CDS)

Reunião ordinária da Câmara Municipal
09 mar. 2016

Salão da Junta de Freguesia de Vialonga
Assembleia Municipal Jovem 2016 – Fundo de maneio
Aprovado por unanimidade

Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na rua do Curado e rua Joaquim Pedro Monteiro
– Vila Franca de Xira – Abertura de procedimento de concurso público
Aprovado por unanimidade

Supply Chain Meeting 2016 – Protocolo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de impressão em lona, com colocação nas diversas estruturas situadas no Concelho –
Parecer prévio vinculativo e remessa à Assembleia Municipal para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de inumações na terra e nos
nichos de consumpção aeróbia, pelo Município, no cemitério municipal de Vila Franca de Xira – Parecer prévio
vinculativo
Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Exercício do direito de preferência sobre a fração “E”, sita
na rua das Urzes, correspondente à garagem n.º 40 (cave)
– S. João dos Montes

Contratação de serviços de lavagem e higienização de
contentores para deposição de resíduos sólidos urbanos
no Concelho – Substituição da caução

Exercício do direito de preferência sobre a fração “O”,
sita na rua Almada Negreiros, n.º 19 – Alverca do Ribatejo

Exercício do direito de preferência sobre a fração “GG”,
situada no 7º B, do n.º 5, com arrecadação na cave com
o n.º 15, da avenida Antero de Quental – Póvoa de St.ª
Iria – Correção da deliberação de 2015/12/02

Compra e venda da fração de habitação municipal, denominada pela letra “G”, sita na rua Bernardo Santareno, n.º
2, 3.º esq.º – Vialonga

Projeto de loteamento – Casal da Tasca – A-dos-Loucos
– Declaração de caducidade – S. João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Libertação de caução referente ao licenciamento da
pedreira em Trancoso – S. João dos Montes

Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra CDU)

Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra CDU)

Projeto de reabilitação do Celeiro da Patriarcal – Vila
Franca de Xira – Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito na rua da Igreja – Alvará de
loteamento n.º 10/81, de 09/03 – Aceitação de princípio e
abertura de consulta pública – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito na Quinta do Cabo (zona
industrial), Povos – Vila Franca de Xira – Alvará de loteamento n.º 55/75 – Aceitação de princípio e abertura de
consulta pública
Aprovado por maioria, (votos favor PS e CDU – abstenção CNR)

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 16, do loteamento do Estacal – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 31, do loteamento do Estacal – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 32, do loteamento do Estacal – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 151, atual 202, do loteamento da Quinta da Ponte – S.
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 262, do loteamento da Quinta da Ponte – S. João dos
Montes

Reunião ordinária da Câmara Municipal
23 mar. 2016

Salão Nobre dos Paços do Município – Vila Franca de Xira
Prestação de contas da Câmara Municipal do exercício
de 2015 – Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras
Aprovado por unanimidade (votos favor PS e CNR – abstenção CDU)

Prestação de contas dos SMAS do exercício de 2015 –
Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras
Aprovado por unanimidade (votos favor PS e CNR – abstenção CDU)

1.º Revisão ao orçamento, plano plurianual de investimentos e plano de atividades municipais da Câmara
Municipal para 2016
Aprovado por unanimidade (votos favor PS e CNR – abstenção CDU)

1.ª Revisão ao orçamento e plano plurianual de investimentos dos SMAS de Vila Franca de Xira para 2016
Aprovado por unanimidade (votos favor PS e CNR – abstenção CDU)

Orientações para consolidação de contas do exercício de
2015 do Município de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento – Serviços de Rede Corporativa de Dados e Internet – Linha dedicada SMAS-EPAL
– Ajuste direto – Regime Geral – Remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 60, do loteamento do Casalinho – Vialonga
Aprovado por unanimidade

VII Raid BTT Miratejo – Isenção de taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Corrida da Primavera – Isenção de taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da GNR em
esquadra da PSP – Vila Franca de Xira – Desenvolvimento do plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Construção da EB 1 n.º 2 de Vialonga – Programa de
trabalhos ajustado
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para manutenção, assistência
técnica, fiscalização e recolha dos 17 parcómetros de
Vila Franca de Xira – Parecer prévio vinculativo e posterior remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Refeições escolares – EB1 Dr. Vasco Moniz – Agrupamento de Escolas Alves Redol
Aprovado por unanimidade

Refeições escolares – EB1 Dr. Vasco Moniz – Centro de
Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Constituição do júri do Prémio Carlos Paredes – Edição
de 2016

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 266, do loteamento da Quinta da Ponte – S. João dos
Montes

Doação de ração ao Canil Municipal

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 29, do loteamento do Casalinho – Vialonga

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para técnico superior (área de engenheiro
eletrotécnico) – Remessa à Assembleia Municipal para
aprovação da prorrogação do prazo para homologação
da lista unitária de ordenação final

Colete Encarnado 2016 – Atribuição de subsídio compensatório aos campinos

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para assistente operacional (cantoneiro de
limpeza) – Remessa à Assembleia Municipal para aprovação do recrutamento excecional

Apoio municipal à temporada tauromáquica de 2016

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento da Fonte Santa – Vialonga –
Alvará de loteamento n.º 1/2011 AUGI, de 23/03 – Artigo
24.º, Secção F
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2016 – Concelho de Vila Franca
de Xira – Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Cedência e afetação de parcela de terreno particular ao
domínio público municipal – Lamarejo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da GNR em
esquadra da PSP – Vila Franca de Xira – Devolução de valor
pago pelas peças de procedimento
Aprovado por unanimidade

Construção da EB 1 N.º 2 de Vialonga – Orçamento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Recuperação do muro cais da zona ribeirinha de Vila Franca
de Xira – Auto de vistoria para efeitos de liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Fonte ornamental da rotunda dos Caniços – Póvoa de St.ª
Iria – Construção civil – Auto de vistoria e receção definitiva
Aprovado por unanimidade

Documentários promocionais do património natural/avifauna do Concelho
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de espetáculos pirotécnicos e piromusicais para os eventos durante os anos de 2016 e 2017
– Parecer prévio vinculativo e remessa à Assembleia Municipal para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aplicação da Lei n.º 113/2015, de 24/08 – Assunção de
custos pelo Município

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para assistente operacional (lavador de viaturas) – Remessa à Assembleia Municipal para aprovação
do recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para assistente operacional (jardineiro) –
Remessa à Assembleia Municipal para aprovação do
recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para técnico superior (área de engenheiro civil)
– Remessa à Assembleia Municipal para aprovação do
recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de contrato de
prestação de serviços por avença – Luís Filipe Moreira
Freire
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de animação para as noites de 13
e 14 de maio, integrados no Festival da Juventude de 2016
– Parecer prévio vinculativo

Regulamento de alienação por hasta pública do lote 147
do Casal da Serra, Póvoa de Santa Iria, valor de cada
lance e constituição da comissão

Festival da Juventude – Normas de utilização e funcionamento dos stands

Regulamento de alienação por hasta pública do lote 157
do Casal da Serra, Póvoa de Santa Iria, valor de cada
lance e constituição da comissão

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Preço de venda de publicações referentes ao Cartoon Xira
Aprovado por unanimidade

Limpeza e desobstrução de vários troços de linhas de água
em Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo – Parecer
prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de gás natural veicular
durante os anos económicos de 2017 e 2018 – Início do
procedimento e remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2016 – Regulamentos
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato – Regulamento

Aprovado por unanimidade

Colete Encarnado 2016 – Constituição de fundo de
maneio

Aprovado por unanimidade

Alteração e aditamento a protocolo para utilização dos
campos de futebol
Aprovado por unanimidade

XIRA2016 – Encontros Desportivos Concelhios – Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo –
Núcleo de Árbitros da Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Encontro de Futsal Solidário – Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo – Associação Companheiros da Noite
Aprovado por unanimidade

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
01 abr. 2016

Salão Paroquial da Igreja do Forte da Casa
Prestação de Contas da Câmara Municipal do Exercício
de 2015 - Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e CDS – votos contra BE –
abstenções CDU)

Prestação de Contas dos SMAS do Exercício de 2015 –
Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e CDS – abstenções CDU
e BE)

1.ª Revisão ao Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais da Câmara
Municipal para 2016
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e CDS – abstenções CDU
e BE)

1.ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos SMAS de Vila Franca de Xira para 2016
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e CDS – abstenções CDU
e BE)

Feira Anual de Outubro 2016 – Regulamentos
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato – Regulamento
Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Técnico Superior (Área de Engenheiro Eletrotécnico) – Prorrogação do Prazo para Homologação da Lista
Unitária de Ordenação Final
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza)
– Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Assistente Operacional (Lavador de Viaturas)
– Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Assistente Operacional (Jardineiro) – Recrutamento Excecional

Exercício do direito de preferência sobre a fração “B”, sita na
rua Dr. Armando Nunes Diogo – Bairro da Chabital, lote 7,
r/c esq.º – Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração “T”, sita na
rua José Lopes, n.º 1, 4.º dt.º
CHASA, CRL – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração “C”, sita
no bairro da Chasa, lote 4.16, praceta Salgueiro Maia, n.º 2,
cave dtª – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Malvarosa
– Verdelha (ex Mague) – Alvará de loteamento n.º 4/03,
de 17/07 – Aceitação de princípio e abertura de consulta
pública
Aprovado por maioria (votos favor PS – votos contra CNR – abstenção CDU)

Loteamento da Quinta da Flamenga – Vialonga – Acionamento da garantia bancária

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Técnico Superior (Área de Engenheiro Civil) –
Recrutamento Excecional

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o
lote 33 do loteamento do Casalinho – Vialonga

Cedência e Afetação de Parcela de Terreno Particular ao
Domínio Público Municipal – Lamarejo – Vialonga – Herdeiros de Euclides Pereira da Cunha

Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Impressão em Lona, com Colocação nas Diversas Estruturas Situadas no Concelho – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Espetáculos Pirotécnicos e Piromusicais para os Eventos Durante os Anos de 2016 e 2017
– Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR, CDS e 1 BE – abstenção 1 BE)

Abertura de Procedimento – Serviços de Rede Corporativa
de Dados e Internet – Linha Dedicada SMAS – EPAL – Ajuste
Direto – Regime Geral – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – votos contra BE)

Fornecimento em Contínuo de Gás Natural Veicular Durante
os Anos Económicos de 2017 e 2018 – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços par Manutenção, Assistência Técnica,
Fiscalização e Recolha dos 17 Parcómetros de Vila Franca de
Xira – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Deliberação Sobre Autorização Prévia Prevista na Lei dos
Compromissos (art.º 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012,
de 21 de fevereiro)
Rejeitado por maioria (votos favor PS e CDS – votos contra
CDU, CNR e BE)

Reunião ordinária da Câmara Municipal
06 abr. 2016

CURPIFA – Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos da Freguesia de Alhandra
Dia Municipal do Bombeiro 2016 – Atribuição de subsídio
Aprovado por unanimidade

Dia Municipal do Bombeiro 2016 – Atribuição de subsídio
para aquisição de ambulância
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de energia elétrica em nível de baixa tensão
normal (BTN), em regime de mercado livre, ao sistema de
iluminação pública (IP) do Município para o ano de 2017 –
Início do procedimento e remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre as frações “A”, “B”,
“D”, “FF”, “GG”, “LL”, sitas na avenida Antero de Quental, n.º
9 – Póvoa de St.ª Iria
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o
lote 19 do loteamento do Casal do Freixo – Vialonga
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 309 do loteamento da Quinta da Ponte – S. João dos
Montes
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 324 do loteamento da Quinta da Ponte – S. João dos
Montes
Alteração ao regulamento relativo à AUGI da Fonte Santa –
Vialonga – Consulta Pública

Exercício do direito de preferência sobre a fração “M”, sita
na rua Antero de Quental, n.º 8, 3.º dt.º – Póvoa de St.ª Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração “M”, sita
na rua Salgueiro Maia, n.º 6, 3.º dt.º – Quinta da Maranhota
– Vialonga
Aprovado por unanimidade

PRÓXIMAS
REUNIÕES
DE CÂMARA
04 de maio* – 4.ª feira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e
Sobralinho
Intervenção do Público: 12h30

18 de maio – 4.ª feira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira
Intervenção do Público: 12h30

01 junho* – 4.ª feira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
Intervenção do Público: 12h30

15 de junho – 4.ª feira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira
Intervenção do Público: 12h30

29 de junho* – 4.ª feira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União de Freguesias da Póvoa de Sta. Iria e Forte
da Casa
Intervenção do Público: 12h30

PRÓXIMA
ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção de
um novo pontão – Castanheira do Ribatejo – 4.º processo de
revisão de preços definitiva do pontão rodoviário

*Reuniões Itinerantes, consulte locais específicos em
www.cm-vfxira.pt

Aprovado por unanimidade

18h00 – Reunião Ordinária e Pública
Intervenção do Público: 20h00

Aprovado por unanimidade

FICHA TÉCNICA

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção de
um novo pontão – Castanheira do Ribatejo – 4.º processo de
revisão de preços definitiva da empreitada

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Execução de passagem superior pedonal – Jardins do Arroz
– Vila Franca de Xira – Acionamento de garantias bancárias
e contratação de empresas de especialidade
Aprovado por unanimidade

Normas de candidatura aos apoios de ação social escolar –
Ano letivo 2016/2017

PROPRIEDADE

NIF: 506 614 913
Praça Afonso de Albuquerque, n.º 2
2600-093 Vila Franca de Xira
38º 57’ 11,871” N , 8° 59’ 26,494” W
Tel.: 263 285 600
www.cm-vfxira.pt
TÍTULO

Aprovado por maioria (votos com a abstenção dos membros da CDU)

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO

Normas de procedimento de candidatura ao subsídio de
transportes escolares

Boletim Municipal
DIREÇÃO

Aprovado por unanimidade

Alberto Mesquita

Projeto de alteração ao Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do Concelho de Vila Franca de
Xira – Consulta pública

Presidente da Câmara Municipal
COORDENAÇÃO

Aprovado por unanimidade

Exposição “Os Ciclos do Arroz” – Preço de venda ao público
do catálogo
Aprovado por unanimidade

Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira – Datas do regulamento
Aprovado por unanimidade

Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática – Atribuição
de subsídio – Sociedade Euterpe Alhandrense
Aprovado por unanimidade

Protocolo de responsabilidade social com a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

MAI | JUN 2016

23 de junho* – 5.ª feira

Exercício do direito de preferência sobre a fração “A”, sita na
rua José Maia Tavares, n.º 1, r/c dt.º – Alhandra
Exercício do direito de preferência sobre a fração “G”, sita no
beco Vítor de Carvalho, n.º 3, 3.º dt.º – Alhandra

MUNICÍPIO

Execução da passagem superior pedonal do Forte da Casa –
Auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da caução

Exercício do direito de preferência sobre a fração “K”, sita na
praceta Fernando Namora, n.º 5, 3.º esq.º – Póvoa de St.ª Iria

Aprovado por unanimidade

DO

Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra CDU)

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

NOTÍCIAS

Projeto de Regulamento Municipal para Veículos Abandonados e em Fim de Vida – Consulta pública
Compra e venda da fração de habitacional municipal denominada pela letra “AH”, sita na praça Bento Gonçalves, n.º
2, 8.º A – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Candidatura às normas de apoio às associações juvenis –
Mica Labirintodisseia – Associação Juvenil
Aprovado por unanimidade

Requalificação da frente ribeirinha sul do Concelho “Caminho ribeirinho pedonal/ciclável e parque ribeirinho Moinhos
da Póvoa” – Protocolo de colaboração entre a APL – Administração do Porto de Lisboa, SA e o Município
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – abstenção CDU
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