
1
NOV  |  DEZ  |  2016 

AtualPB
NOV  |  DEZ  |  2016 

Atual

Sabor do Campo à Mesa
Fins de semana de novembro com boa 
gastronomia
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www.cm-vfxira.pt
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Impostos Locais
em 2017
Os documentos apresentados pela atual 
gestão autárquica para 2017 e agora aprovados 
traduzem-se no seguinte:

IMI
-  Adoção da taxa mais baixa legalmente 

possível: 0,3%
-  Aplicação do IMI familiar, nos termos 

previstos na Lei:
-  1 dependente a cargo- dedução de 20 EUR; 
-  2 dependentes a cargo- dedução de 40 EUR; 
-  3 ou mais dependentes a cargo- dedução  

de 70 EUR.  

Derrama
-  Isenção de derrama para empresas com um 

volume de negócios igual ou inferior a 150 
000 Euros; 

-  Isenção de derrama para empresas com um 
volume de negócios entre 150.000 Euros e 
300 000 Euros, desde que, em 2015 e 2016, 
criem  
e mantenham postos de trabalho, nos 
seguintes termos:

i)  no caso das microempresas - 1 posto  
de trabalho;

ii)  no caso das pequenas empresas- 3 postos  
de trabalho;

iii)  no caso das médias empresas- 6 postos  
de trabalho.   

Taxas e Preços
- Manutenção em geral, dos valores de 2016.

Com o aproximar de 2017, foram aprovados 
na Reunião do Executivo Municipal de 28 de 
outubro os documentos orientadores 
da sua ação para o novo ano – os Planos de 
Atividade e Orçamento.
Mais uma vez, esta gestão autárquica 
pretende aliar a ambição de 
desenvolvimento do Concelho ao rigor e 
equilíbrio da gestão financeira.
As suas grandes prioridades de ação serão 
a Educação; a Solidariedade e Coesão 
Territorial; a Cultura; o Apoio ao Movimento 
Associativo e a Qualificação do Espaço 
Público. 

Ao nível fiscal, pretende-se continuar a 
política de desagravamento das famílias 
e das empresas, no que se refere aos 
impostos locais.

Assim, será mantida a mais baixa 
taxa de IMI legalmente admitida, bem 
como a aplicação do IMI familiar; serão 
estabelecidas isenções de derrama 
em benefício das empresas, em casos 
específicos e não aumentar taxas e 
preços dos bens fornecidos e dos serviços 
prestados pelo Município – ver caixa.

A contenção orçamental e financeira, 
conjugada com a redução de 
endividamento de médio e longo prazo, 
nomeadamente à Banca (neste mandato 
autárquico esta diminuição foi de 
cerca de 7 milhões de euros) e com a 
capacidade de aproveitar e rentabilizar 
fundos comunitários europeus, permitem 
concretizar investimentos que beneficiam 
a nossa comunidade e aumentam a sua 
qualidade de vida.

Para 2017, preconizam-se os seguintes 
investimentos e ações:
-  Requalificação do parque escolar e 

modernização tecnológica das Escolas; 
-  Apoios socioeducativos aos estudantes e 

famílias;
-  Promoção da Cultura e apoio aos 

agentes culturais; 

-  Conservação do Património Histórico e 
Cultural; 

-  Promoção do Turismo, valorizando a 
nossa identidade e tradições;

-  Implementação da Estratégia Municipal 
de Reabilitação Urbana; 

-  Conclusão do Parque Urbano da 
Flamenga, em Vialonga; 

-  Início da construção do Parque Urbano 
Moinhos da Póvoa, com ciclovia, na 
Póvoa de Santa Iria;

-  Apoio à construção do novo Campo de 
Futebol do Alhandra Sporting Club;

- Dinamização do Orçamento Participativo; 
-  Requalificação de  Equipamentos 

Desportivos e Parques Infantis; 
-  Manutenção das vias e acessibilidades 

municipais, incluindo os pavimentos 
pedonais e rodoviários; 

-  Qualificação ambiental, abrangendo os 
espaços verdes e arborizados; 

-  Renovação e sistema integrado de 
gestão da Frota Ambiente; 

-  Reforço e modernização dos 
equipamentos de depósito e recolha 
de resíduos sólidos urbanos, 
designadamente através do alargamento 
da rede de ilhas ecológicas;

2017: Consolidar o desenvolvimento e manter rigor de gestão



Cara e Caro Munícipe,

O Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para 2017 – instrumentos financeiros que servem de base à 
ação da Câmara Municipal no próximo ano – já foram aprovados pelo Executivo Municipal.

No novo ano que se avizinha, pretendemos continuar a promover o desenvolvimento e a qualidade de vida do nosso 
Concelho, mantendo uma gestão orçamental e financeira rigorosa e equilibrada.
No orçamento que vamos propor ao Executivo Municipal, ao nível da receita, gostaria de salientar que pretendemos 
manter o desagravamento fiscal para famílias e empresas ao nível dos impostos da competência municipal. No caso 
das famílias, vamos manter a taxa mais baixa de IMI e aplicar o IMI familiar.
Para as empresas, especialmente as pequenas e médias, mantemos condições favoráveis de Derrama, privilegiando 
as criadoras de emprego.

Quanto ao investimento, entre as prioridades estão a Educação, a Solidariedade, a Cultura ou a Qualificação do 
Espaço Público. Nesta última área, saliento a capacidade que temos tido para beneficiar de fundos comunitários, o 
que tem permitido requalificar e melhorar vários espaços do nosso Concelho e construir novos equipamentos que 
têm contribuído para melhor fruir do nosso território. Pretendemos continuar estes investimentos, destacando-se, 
no próximo ano, o prolongamento do caminho ribeirinho da zona sul do Concelho até Loures e a rede de ciclovias que 
pretendemos começar a implantar em todo o Município.

Mencionei investimentos de futuro, mas esta edição dá-lhe a conhecer também problemas do passado que temos 
vindo paulatinamente a resolver – no caso concreto, as Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI). Desde 1999, dos 65 
processos passíveis de reconversão, já emitimos 50 alvarás. Este foi um compromisso que assumimos e que, com 
esforço, tem vindo a ser cumprido.

Mas o fomento da sua participação na vida do Concelho também tem sido importante na nossa gestão, 
nomeadamente com a criação do “Orçamento Participativo”, desde 2011. Este ano temos mais 1 milhão de euros cuja 
aplicação cabe a si decidir. Conheça neste boletim os 28 projetos a votação, bem como as várias formas de o fazer,  
participe, votando!

Entre as várias e importantes obras que temos vindo a realizar em prol da população, permita-me destacar uma que 
fizemos a pensar no bem-estar animal: a ampliação e beneficiação do Centro de Recolha Oficial de animais errantes 
(anteriormente conhecidos por Canis Municipais). Foram cerca de 135 mil euros que aplicamos na melhoria das 
instalações deste espaço, a fim de que os animais ao nosso cuidado temporário – já que promovemos ativamente a 
adoção - beneficiem de condições adequadas. A obra enquadra-se na preocupação da Câmara Municipal em seguir as 
boas práticas no âmbito da saúde animal e da saúde pública.

Ao nível do lazer, entre as várias boas iniciativas que este boletim apresenta, saliento duas que espero venha a aderir: 
a Bienal de Fotografia, BF16, e a Campanha de Gastronomia “Sabor do Campo à Mesa”.
Na BF16 convido a conhecer o vasto programa curatorial, com trabalhos do melhor da fotografia contemporânea 
nacional, em vários pontos da cidade; bem como, a partir de 19 de novembro, a seleção dos 10 finalistas do seu 
Prémio de tema livre.

Na gastronomia, o Torricado com Bacalhau assado é o prato principal, com origens na lezíria, que promete fazer as 
delícias dos bons garfos, em vários restaurantes do nosso Concelho. Estou certo de que não vai querer perder!

Caminhamos a passos largos para o Natal e final do ano de 2016. Espero que essa quadra seja plena de muita saúde e 
alegria, fazendo votos de um novo ano de prosperidade para todos nós!
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Regularização do Rio Crós-Cós
Alverca do Ribatejo 
Investimento Comunitário - 5 529 896,49€
Investimento Municipal - 978 864,05€

Eco-Parque
Póvoa de Santa Iria
Investimento Comunitário - 1 945 974,33€
Investimento Municipal - 1 047 832,34€

Substituição de Equipamentos 
de Iluminação Pública de baixa eficiência, 
Reforço da Mobilidade, Eliminação de 
Barreiras Arquitetónicas e Jardim Vertical
Póvoa Santa Iria
Investimento Comunitário - 341 765,79€
Investimento Municipal - 235 718,49€
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Destaque

Quadros Comunitários de Apoio
Um Concelho pensado no presente para um futuro na posição da frente
O Município de Vila Franca de Xira tem vindo a envidar e a 
priorizar a sua atividade de gestão em prol do desenvolvimento 
estrutural do Concelho e da qualidade de vida das suas 
populações. Na perspetiva de incrementar os investimentos 
inerentes, destacou um grupo de trabalho especializado em 
consubstanciar as linhas de intervenção delineadas pela Gestão 
Autárquica, nos correspondentes projetos. Minucioso e exaustivo, 
este trabalho é o garante para que a instrução processual 
esteja conforme com toda a fundamentação legal e critérios 
determinados para cada um dos Quadros Comunitários de Apoio. 

Só desta forma, é possível transpor a janela de oportunidades 
criada por estes fundos, condição preponderante, a par do esforço 
financeiro Municipal, para concretizar as medidas que visam 
equiparar Vila Franca de Xira a qualquer concelho da Europa.
O sucesso deste trabalho destacou o Município, enquanto 
beneficiário autárquico do Programa Operacional da Região de 
Lisboa – 2007/2013, tendo sido aquele que mais verba obteve 
per/capita e o segundo (apenas suplantado pelo do concelho 
de Lisboa) em valor absoluto, em toda a Área Metropolitana de 
Lisboa.

 

Destacamos alguns dos projetos concretizados pela Câmara Municipal ao abrigo dos Programas de financiamento comunitário:

Fábrica das Palavras 
Vila Franca de Xira
Investimento Comunitário - 4 568 901,05€
Investimento Municipal - 2 460 177,50€

Espaço Cultural Fernando Augusto
Adaptação do Edifício 
do Mercado Municipal 
Póvoa Sta. Iria
Investimento Comunitário - 521 461,40€
Investimento Municipal - 282 755,69€

Passagens Superiores Pedonais
Forte da Casa e Vila Franca de Xira
Investimento Comunitário - 561 005,90€
Investimento Municipal - 304 508,95€
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Escola Básica N.º 2 Vialonga 
Vialonga
Investimento Comunitário - 2 169 156,22€
Investimento Municipal - 1 084 578,11€

Regularização Fluvial do Rio Grande 
da Pipa
Castanheira do Ribatejo
Investimento Comunitário - 3 256 792,32€
Investimento Municipal - 1 395 000,77€

Escola Básica do Sobralinho
Sobralinho
Investimento Comunitário - 960 053,96€
Investimento Municipal - 629 050,39€

Plano de ação VFX2020
Procurando continuar a fomentar uma correta e rigorosa utilização 
do fundos comunitários disponíveis, o Plano de Ação VFX 2020 define 
orientações claras quanto às prioridades locais relativas à requalificação 
urbana; melhoria da eficiência energética; mobilidade sustentável; 
garantia de qualidade ambiental e promoção de hábitos e estilos de 
vida saudáveis; valorização das características identitárias culturais, 
naturais, geográficas e turísticas Concelhias, orientando-as para a 
atração de mais visitantes.
Este planos de ação procura o reforço da atratividade empresarial do 
Concelho, promovendo a criação de emprego; combate à pobreza e às 
desigualdades sociais; multiplicação das interligações entre
agentes económicos para uma economia com menores emissões de 
carbono.
O seu objetivo é sem dúvida a instalação de um (novo) paradigma de 
confiança mútua e incentivo à inovação entre parceiros e agentes, 
fomentando redes inteligentes; partilha de informação; adaptação dos 
regimes ao dispor dos Governos Locais (por exemplo fiscais) a objetivos 
de dinamização urbana, económica e social, essenciais à vivência urbana 
que se pretende continuar a incrementar no Concelho.
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Após diversas diligências e esforços envidados pela Câmara 
Municipal, junto das entidades oficiais competentes, para que 
fosse realizada a necessária dragagem junto ao cais em Vila 
Franca de Xira e Alhandra, a Autarquia avançou com a intervenção, 
a expensas próprias, investindo um montante de 155 mil euros. 
Os sedimentos, as areias e o lodo acumulados nas margens e no 
fundo do rio, tornaram-no bastante assoreado, comprometendo a 
navegabilidade entre a ponte Marechal Carmona, a marina de Vila 
Franca de Xira e o cais da Padeirinha. Barcos com calados 

superiores a dois metros estavam já impossibilitados de navegar, 
o que tornou urgente tomar iniciativa neste sentido. Os trabalhos, 
com início em julho e término em setembro, contaram com 
recurso a uma draga mecânica com escavadora, acoplada a uma 
plataforma flutuante. A Câmara Municipal assegurou, assim, uma 
maior profundidade nas zonas intervencionadas, viabilizando a 
passagem de toda a frota, evitando qualquer barreira no acesso às 
margens do nosso Município.

Município realiza dragagens em Vila Franca de Xira e Alhandra 

Remodelação da rede 
de abastecimento de água no Concelho 

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) levam 
a cabo, em várias freguesias do Concelho, diversos trabalhos no 
âmbito da remodelação da rede de abastecimento.
Conforme já se encontra em curso, em Vila Franca de Xira, a 
intervenção é realizada nas ruas do Curado e Joaquim Pedro 
Monteiro, durante um período previsto em 120 dias e um custo de 
212 721,00€.
Em Vialonga, na Praceta Florbela Espanca – R. Barbosa Bocage 
- será instalada uma Conduta de abastecimento de água e serão 
executados ramais domiciliários, bem como um pavimento em 
pavê, num investimento de 94 164,25€. O mesmo tipo de trabalhos 
será realizado (em cerca de 90 dias) na Praceta das Ordenações 
Afonsinas (União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho), com posterior reposição do pavimento em calçada. 
Aqui os trabalhos envolvem um custo de 83 834,04€.
Na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz, nomeadamente na R. da Nova Esperança – Casal do 
Álamo – além da instalação de uma conduta de abastecimento 
de água e respetiva execução dos ramais domiciliários, será 
construído um coletor doméstico e um coletor pluvial com os 
inerentes sumidouros, numa intervenção a levar a cabo em cerca 
de 90 dias e num investimento de 118 735,65€.
Na R. Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria foram realizados 
arranjos exteriores no recinto dos reservatórios com beneficiação 
do pavimento exterior e ainda a reparação e pintura dos próprios 
reservatórios, trabalhos cujo custo se traduz em 49 312,44€.

Visando aumentar a capacidade de resposta na prestação dos 
serviços de abastecimento de água e de saneamento e tratamento 
de águas residuais, os SMAS continuam atentos às necessidades, 
intervindo sempre que necessário.
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Inauguração da remodelação 
e ampliação dos reservatórios de água 
da Póvoa de Santa Iria
Foi inaugurada a 14 de outubro, a obra de remodelação e 
ampliação dos reservatórios de água da Póvoa de Santa Iria, numa 
cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado 
do Ambiente, Carlos Martins. O elemento do Governo felicitou 
o Município pelo bom trabalho que tem vindo a prestar, quer no 
serviço de abastecimento de água quer ao nível do seu tratamento, 
o qual lhe é conhecido, fez questão de sublinhar.
Simbolicamente foi assinalada a abertura oficial do sistema 
de abastecimento de água com a toma de um copo com água 
diretamente retirada de uma torneira na zona exterior dos 
reservatórios. Foi ainda possível, na cerimónia, apresentar uma 
das novas viaturas recentemente adquiridas, para serviço de 
limpeza e desobstrução de coletores, com cisterna para águas 
residuais, num investimento de perto de 425000,00€.
A obra, promovida pelos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, contemplou a 
requalificação de dois dos depósitos já existentes e a construção 
de mais dois. A infraestrutura serve cerca de 31.000 utilizadores 
residentes na Póvoa de Santa Iria, Vialonga e Bragadas, vendo 

aumentada a sua capacidade de reserva de água de 1.500 m3 para 
6.500m3.
Esta intervenção, num investimento global de 1 200 000,00€ (um 
milhão e duzentos mil euros), vem ao encontro do objetivo tido 
por prioritário do presente mandato de aumentar a qualidade 
do serviço prestado à população, nomeadamente ao nível do 
abastecimento de água. Câmara Municipal e SMAS continuam 
atentos às necessidades, intervindo sempre que necessário com 
as alterações que os seus elevados e pretendidos padrões de 
responsabilidade ambiental e social exigem.

Reconversão de AUGI: 
um investimento para um 
concelho de qualidade.

Procurando concretizar as 
responsabilidades assumidas nos 
últimos anos relativamente às Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) do 
Concelho, a Câmara Municipal emitiu 50 
alvarás desde 1999, para um total de 65 
processos passíveis de reconversão. É um 
esforço que tem sido feito no sentido de 
resolver este tipo de casos, garantindo 
assim melhores condições às populações 
que vivem nestes locais.
No seguimento da Lei n.º 91/95, foram 
delimitadas 45 AUGI no Concelho de Vila 
Franca. Algumas delas foram divididas 
em parcelas, resultando num total de 
66 processos de reconversão, sendo que 
um deles não apresenta viabilidade de 
regularização por desconformidades com 
o PDM (Terras Compridas, em Vialonga).
Dos 65 processos passíveis de 
reconversão (55 da responsabilidade 
da Câmara Municipal e 10 da 
responsabilidade dos proprietários) 
a Câmara Municipal aprovou 60 
loteamentos e emitiu, nos últimos 17 
anos, 50 alvarás. Os 10 processos com 
loteamento aprovado que ainda não 
têm alvará devem-se a questões de 
propriedade ainda por resolver por parte 
dos privados.
Sem loteamento, nem alvará, restam 
apenas 5 casos em que 4 são da 
responsabilidade dos proprietários. 
Os vários processos têm características 
diferentes entre si, quer pela localização, 

quer pela forma como os próprios 
proprietários se organizam, pelo que 
a sua resolução tem avançado com a 
celeridade possível. 
Ao longo dos anos, estima-se em 
26 milhões de euros o investimento 
realizado ao nível da infraestruturação 
destas áreas (nomeadamente 

abastecimento de água, esgotos e 
pavimentação de arruamentos) por 
parte da Câmara Municipal. A este 
nível, estima-se ser necessário ainda 
investir cerca de 2,5 milhões de euros. 
Há seis processos com infraestruturas 
ainda por iniciar, sendo apenas um de 
responsabilidade municipal.

Localização das Áreas urbanas de génese ilegal no Concelho



Parque Urbano na Póvoa de Santa Iria
Fase 2 B
Investimento: 140 651,12€ + IVA
Prazo de execução: 135 dias
Em fase de conclusão com execução de sementeiras e plantações.

Execução de marcas rodoviárias 
e sinalização vertical na EN10
Entre o km 129+586 (Alverca) 
e o km 135+403 Póvoa de Santa Iria
Investimento: 70 686,15€ + IVA
Prazo de execução: 45 DIAS
Obra iniciada a 19/09/2016

Execução de terminal rodoviário junto 
à estação ferroviária
Póvoa de Santa Iria
Investimento: 21 500,00€ + IVA
Prazo de execução: 40 dias
Obra iniciada a 05/09/2016

Impermeabilização das paredes 
enterradas do Centro Cultural 
do Bom Sucesso 
Alverca do Ribatejo
Investimento: 28 998,53€ + IVA
Prazo de execução: 60 dias
Obra iniciada a 12/09/2016

Reabilitação das coberturas do Centro 
Comunitário de Vialonga
2.ª Fase – Vialonga
Investimento: 138 710,82€ + IVA
Prazo de execução: 75 dias
Obra iniciada a 29/08/2016

Reparações no Caminho Ribeirinho 
Entre Alhandra e Vila Franca de Xira
A Câmara Municipal realiza, com início a 12 de outubro e término 
previsto para 3 de dezembro, a empreitada de reparações no 
Caminho Ribeirinho entre Alhandra e Vila Franca de Xira.
Os trabalhos incidem na reparação do percurso ribeirinho 
relacionado com o troço inicial, a partir de Alhandra e numa 
extensão de 750m. O pavimento terá posteriormente nova pintura 
e a sinalização horizontal e vertical será intervencionada, contudo, 
em todo o percurso pedonal Alhandra – Vila Franca de Xira. 
Contemplam-se, igualmente, melhoramentos para a segurança 
dos utilizadores, com criação de passadeiras e com respetivos 
avisos de perigo para a presença de peões, limites de velocidade 
para os utilizadores de bicicletas, entre outras medidas. Estão 
ainda consideradas beneficiações dos locais de estadia e repintura 
dos muros e muretes.
A intervenção a levar a cabo terá um investimento total  
de 126 023,46€.
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Obras e requalificação urbana

Obras 
em curso

Adaptação do edifício da GNR para a PSP
Vila Franca de Xira
Investimento: 388 999,97€ + IVA
14/03/2016

Prazo de execução: 180 dias
Encontra-se em reparação de paredes interiores e montagem 
de cobertura.



Obras 
concluídas

Beneficiação da Passagem Superior 
Pedonal sobre a E.N. 10
Alverca do Ribatejo
Investimento: 84 891,31€ + IVA

Substituição das caleiras e reparação 
do pavimento no terminal rodoviário
Vila Franca de Xira
Investimento: 30 478,00€ + IVA

Correções na EB (Bolonha) 
Póvoa de Santa Iria
Investimento: 40 042,71€+ IVA

Recargas de pavimentos de 2016
Concelho de Vila Franca de Xira
Investimento: 436 950,81€ + IVA

Execução de Parque de Estacionamento 
junto ao Pavilhão do Olival de Fora
Vialonga
Investimento: 19 988,31€ + IVA
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Obras e requalificação urbana

No dia em que se assinalou o Dia Mundial do Animal e o Dia do 
Médico Veterinário, a 4 de outubro, a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira inaugurou as obras de requalificação e ampliação 
realizadas no Centro de Recolha Oficial (CRO) do Serviço Médico-
Veterinário Municipal. 
O evento contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita e do jornalista 
da SIC, João Moleira, uma vez que se constituiu como padrinho 
deste renovado CRO.
Num investimento de cerca de 135 000,00€ (centro e trinta e cinco 
mil euros), esta opção da Gestão Municipal, não só se traduz num 
aumento do bem-estar dos animais acolhidos pela Autarquia e 
das condições de trabalho dos seus funcionários, mas também 
reflete a preocupação da Câmara Municipal em seguir as boas 
práticas médico-sanitárias, no que concerne à saúde animal, à 
saúde pública da população, procurando apostar na continuidade 

da melhoria de todos os procedimentos envolvidos. A decoração 
do espaço foi muito valorizada sendo que teve um toque muito 
especial do conceituado artista Vila-Franquense Vile.
No âmbito da sua política de não abate de animais o CRO 
tem apostado na promoção da adoção responsável, com 
vista à redução do abandono de animais e dos problemas de 
insalubridade. 

Centro de Recolha Oficial ampliado e reabilitado



10
NOV  |  DEZ  |  2016 

Desenvolvimento socioeducativo

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira esteve presente na abertura, no dia 12 de 
setembro, das “IV Jornadas Pedagógicas de Vila Franca 
de Xira - BiblioXira: Rede de Saberes”, que se realizou 
na Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e 
Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira.
As Jornadas Pedagógicas decorreram em diferentes 
espaços, nomeadamente, Fábrica das Palavras – 
Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de  
Vila Franca de Xira (dia 12 setembro – manhã), Museu  
Neo-realismo (12 setembro – tarde) e Escola 
Secundária do Forte da Casa (dia 13 de setembro) e de 
acordo com um extenso programa, composto por vários 
especialistas e ainda por quatro oficinas formativas, 
todo ele dedicado à temática que serviu de base a estas 
Jornadas Pedagógicas de Vila Franca de Xira.

IV Jornadas Pedagógicas de Vila Franca Xira - BiblioXira: Rede de Saberes

A abertura de mais um ano letivo da Universidade Sénior (US) 
de Vila Franca de Xira foi assinalado, a 3 de outubro, no Salão 
Nobre do Palácio Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria com 
a presença do Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita 
e da Vereadora Responsável pelo Pelouro do Desenvolvimento 
Social, Fátima Antunes, assim como dos muitos alunos e 
professores que dão corpo a este projeto. Da responsabilidade 
do Município, este polo de ensino não formal é constituído por 
aulas de aprendizagem, pesquisa e atualização de conhecimentos 
sobre diferentes matérias, num contexto de formação ao longo da 
vida, complementado com atividades culturais e recreativas, onde 
se fomenta o enriquecimento intelectual e cultural, as relações 
interpessoais, o aumento da autoestima e da autonomia pessoal 
dos seniores.
Este projeto, dirigido a pessoas que se querem manter ativas 
depois dos 55 anos de idade e/ou reformados residentes do 
Concelho de Vila Franca de Xira, tem inscritos para o ano letivo 
2016/2017 cerca de 443 alunos, distribuídos por 85 turmas, onde as 

64 disciplinas são lecionadas por 58 professores voluntários.
O momento de abertura contou com dois momentos de animação 
a cargo de uma bailarina do Grupo Passos Soltos do Centro 
Comunitário de Povos e do artesão Inocêncio Casquinha, que 
assegurou um momento musical com instrumentos produzidos 
pelo próprio.
A US, que surgiu no ano letivo 2004/2005, oferece aos seus 
alunos várias aulas de aprendizagem, pesquisa e atualização 
de conhecimentos sobre diferentes matérias, mas também 
complementam estas atividade com outras de cariz cultual e 
recreativo, de forma a fomentar o enriquecimento intelectual e 
cultural, as relações interpessoais, o aumento da autoestima e 
da autonomia pessoal dos seniores. Toda a perseverança que 
o Município tem mantido nesta aposta reflete a postura desta 
Gestão que crê serem os idosos verdadeiros intermediários 
entre o passado, o presente e o futuro, pelo que a sua sabedoria 
e experiência, se constituem como um poderoso vínculo para o 
desenvolvimento da sociedade. 

Novo Ano Letivo 2016/2017
Universidade Sénior tem 443 alunos a frequentar 64 disciplinas
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Desenvolvimento socioeducativo

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto 
Mesquita e o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues 
inauguraram, a 15 de setembro, a nova Escola Básica n.º 2 de 
Vialonga, tendo este momento assinalado a abertura oficial do ano 
letivo no Concelho. 
O edifício é constituído por dois pisos com 12 salas de aulas, duas 
salas de educação pré-escolar e uma sala de ATL. Dispõe ainda de 

um amplo refeitório que permite assegurar o serviço de refeições 
a todos os alunos, sala polivalente, biblioteca escolar, gabinete 
médico, gabinete de atendimento e salas para o pessoal docente e 
não docente. No espaço exterior há zonas para criação de hortas 
pedagógicas, campo de jogos, recreio livre e parque infantil. As 
crianças irão ainda usufruir do Pavilhão Municipal contíguo, para 
apoio à prática de atividade física.

Investimento de 2 100 000,00€ - 15 de setembro
Nova escola básica de Vialonga já é uma realidade para os seus 200 alunos

3 milhões de euros para funcionamento do ano letivo 2016/2017
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira formalizou, a 29 de 
setembro, no Palácio Municipal do Sobralinho, os protocolos para 
o funcionamento do ano letivo 2016/2017 no Concelho, que, no 
conjunto, disponibilizam para o efeito uma verba do orçamento 
municipal de cerca de 3 milhões de euros.
Os documentos abrangeram as áreas de transportes escolares; 
atividades de enriquecimento curricular (AEC); atividades de 
tempos livres (ATL) e de animação e apoio à família na educação 
pré-escolar; serviço de refeições escolares e apoio aos refeitórios;  
subsídio de funcionamento e atividades e apetrechamento e gestão 
integrada do parque informático. Todas estas valências concorrem 
para a construção de uma Escola a Tempo Inteiro de qualidade, 
respondendo às necessidades de apoio sentidas hoje em dia pelas 
famílias.
Ao todo foram 70 protocolos assinados com Agrupamentos 
de Escolas, Instituições Particulares de Solidariedade Social,  
Associações de Pais e Encarregados de Educação e Coletividades.
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Desenvolvimento sustentável

Abertas as votações do Orçamento Participativo 2016

2016

Encontram-se abertas as votações nos 28 projetos aprovados 
no âmbito de mais uma edição do Orçamento Participativo (OP) 
de Vila Franca de Xira.
Em 2016 foram apresentadas um total de 41 propostas, que foram 
escrutinadas e avaliadas, tendo presente os critérios definidos nas 
Normas de Participação.
Na presente edição apenas podem votar os munícipes 
recenseados do Concelho de Vila Franca de Xira, pelo que 
apelamos à sua participação ativa através do seu voto nas 
propostas que pode conhecer em pormenor no site municipal 
(www.cm-vfxira.pt). 

Pode proceder à votação online, desde que registado no site do 
Orçamento Participativo; através de SMS, submetendo o código do 
projeto, o seu número de cartão de cidadão e data de nascimento; 
ou votar em urna, em boletim de voto disponível na Loja do 
Munícipe, nas delegações do Município, sedes das Juntas de 
Freguesia, Casas da Juventude e Piscinas Municipais.

Poderá utilizar igualmente o Boletim de Voto incluído 
nesta edição do "Notícias do Município", efetuando a sua 
escolha, fechando o Boletim e procedendo ao seu envio 
para a equipa do Orçamento Participativo via CTT.

Para mais informações ou esclarecimentos adicionais consulte 
as Normas de Participação e não hesite em contactar a nossa a 
equipa do OP através do email op@cm-vfxira.pt ou pelo tel.: 263 
285 600, (extensão 1513), ou na morada, Estrada Nacional 10 - 
Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira - Piso 1.

Código 
Votações Designação do Projeto

OPVFX p1 Requalificação de Caminho Pedonal junto à EB 2,3 
Soeiro Pereira Gomes

OPVFX p2 Modernização dos equipamentos recreativos e 
sociais da Sociedade Euterpe Alhandrense

OPVFX p3 Aquisição de equipamento para os Bombeiros

OPVFX p4 Aumento da participação e da inclusão em 
atividades náuticas

OPVFX p5 Requalificação do parque de merendas e ginásio do 
Caminho Ribeirinho

OPVFX p6 Casa do Músico – Reabilitação da vivenda de Santo 
António

OPVFX p7 Remodelação da Escola EB n.º 4/JI n.º 3 de Alverca

OPVFX p8 Requalificação do Jardim Central do Bom Sucesso

OPVFX p9 Intervenção na Urbanização Malvarosa

OPVFX p10 Melhoria das condições do auditório do Centro 
Cultural do Bom Sucesso

OPVFX p11 Requalificação dos parques infantis da Urbanização 
Malvarosa

OPVFX p12 Aquisição de Veículo Tanque Urbano e EPI

OPVFX p13 Requalificação do Parque Infantil V da Urbanização 
Malvarosa

OPVFX p14 Requalificação da EB/JI da Quinta da Vala

OPVFX p15 Aquisição de VALE para os Bombeiros da 
Castanheira

OPVFX p16 Requalificação da zona ribeirinha da Vala do 
Carregado

OPVFX p17 Modernizar a CerciPóvoa

OPVFX p18 Aquisição de VUCI para os Bombeiros

OPVFX p19 Requalificação paisagística das zonas verdes

OPVFX p20 Pista ciclopedonal do Tágides Parque

OPVFX p21 Requalificação das zonas envolventes às piscinas

OPVFX p22 Pavimentação de Estacionamento do PLRET

OPVFX p23 Requalificação das zonas verdes do Casal da Serra

OPVFX p24 Requalificação do auditório do Centro Comunitário 
de Vialonga

OPVFX p25 Cobertura do Recinto Desportivo Exterior

OPVFX p26 Requalificação do Centro de Bem-Estar Infantil

OPVFX p27 Requalificação do Polidesportivo de Povos

OPVFX p28 Remodelação da infraestrutura informática dos 
Bombeiros
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41Considerada uma das melhores jogadoras 
do mundo de Futsal, começou a treinar aos 12 
anos tendo passado na equipa de Juniores do 
Vilafranquense. De que forma essa passagem pelo 
clube da terra a marcou e determinou o percurso 
futuro? Na altura já sonhava com um percurso 
profissional ligado ao Futsal?
Comecei a jogar futsal no Centro Social para o 
Desenvolvimento do Sobralinho e daí fui para o 
Vilafranquense, com 12 anos, para a equipa de juniores. 
Foram tempos que recordo com saudade e muita ternura 
pois em ambos os lados fui muito acarinhada e incentivada 
a prosseguir. Daí permanecem grandes amigas que faço 
questão de abraçar quando assistem aos meus jogos. 
Desde sempre sonhei com o lugar que hoje ocupo no Sport 
Lisboa e Benfica e na Seleção Nacional e sinto que esse 
facto também devo aos responsáveis pelas Instituições que 
representei no nosso concelho e que sempre acreditaram 
em mim.

42 Para além de guarda–redes titular do 
Benfica, é também guarda-redes titular da Seleção 
Nacional de Futsal Feminino pela qual sonha ser 
campeã do mundo. Como foi lidar com a perda de 
título para a seleção brasileira na final do Mundial 
2014 na Costa Rica?
Visto a camisola da Seleção Nacional desde os 17 anos e 
ouvir o Hino Nacional dá-me uma força e um arrepio que 
me leva a transcender para que eu seja digna de tão grande 
honra. Nunca vou esquecer essa noite em que chorei 
durante várias horas. Estávamos a escassos minutos do 
fim a ganhar por 3-1 ao Brasil. Nenhuma seleção esteve 
tão perto de vencer uma final do Mundial ao Brasil e de 
repente tudo mudou e acabámos de perder nos últimos 
segundos por 3-4. Foi muito duro mas esse facto acabou 
por me fazer lutar cada vez mais para atingir cada um 
dos objetivos a que me proponho. Ainda hoje, quando me 
lesiono, penso nesses momentos terríveis para recuperar. 

43 Em 2015 foi distinguida pelo Município, 
no âmbito dos Prémios Desporto, como 
“Atleta Feminina do Ano”. Foi importante este 
reconhecimento da sua terra natal?
Ao contrário de outros atletas eu vivo num concelho e numa 
freguesia onde os autarcas sabem reconhecer o valor dos 

seus. Para além da distinção a que se refere também já 
tive a honra de ser distinguida por mérito desportivo 
pela Junta de Freguesia de Alverca e do Sobralinho, o 
que é uma grande honra, principalmente, pela idade que 
tenho. A distinção atribuída pela Câmara Municipal foi um 
momento a que lamentavelmente não consegui assistir 
por estar na Guatemala ao serviço da Seleção Nacional. 
No entanto, estive representada pela minha mãe, que, 
com muito orgulho, subiu ao palco e transmitiu a todos o 
quanto esse momento foi importante para mim, para toda 
a minha família e amigos. 

44 Enquanto titular do Benfica já ganhou 
todos os títulos. Já passou também pelo 
estrangeiro, enquanto jogadora do Lazio. Que 
expetativas tem relativamente ao futuro da sua 
carreira?
Por agora, espero que por muito tempo tudo passa pelo 
Sport Lisboa e Benfica, o meu clube do coração que sempre 
me acolheu e apoiou em todos os momentos. Mas, como 
já tive uma experiência em Roma, estou sempre aberta a 
novas aventuras. Quanto ao meu futuro estou tranquila 
pois sei que a minha carreira está entregue a duas pessoas 
de grande valor, os meus representantes, Estrela Paulo e 
Vicenzo Portelli da empresa “Penta”.

45 Para além do Futsal, estuda no Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração. Como é 
a conciliação destas duas áreas?
Pois é tenho dois amores, o futsal e as finanças 
empresariais. Quando gostamos daquilo que fazemos 
conseguimos conciliar tudo. Infelizmente, por vezes, o 
curso fica um pouco para trás devido aos compromissos 
com a Seleção Nacional. Mas aos poucos vou conseguindo 
os meus objetivos e em cada ano tento fazer o máximo que 
me é possível no curso, embora, para o concluir estou a 
necessitar de mais anos que os meus colegas.

46 Nos seus tempos livres, quais são os 
equipamentos – desportivos, culturais ou de lazer- 
ou espaços no Concelho que mais frequenta e que 
recomendaria?
Infelizmente não tenho muito tempo livre, mas sempre 
que posso, gosto de caminhar no passeio entre Alhandra 
e Vila Franca de Xira pois é um privilégio desfrutar de toda 
aquela paisagem que me ajuda a concentrar para alcançar 
os meus objetivos. Adoro quando me aproximo da ponte 
Marechal Carmona ou quando vejo os barcos ancorados 
no Tejo.

47 Que conselho(s) daria a uma menina que 
neste momento queira iniciar-se no Futsal?
Eu espero que todas as meninas tenham o apoio e os 
incentivos que tive, mas infelizmente, no nosso País 
ainda existe muito estigma e a separação de atividades 
pelos sexos é constante:  meninos no futebol e meninas 
no ballet. Mas, mesmo assim, penso que já assistimos a 
alguma evolução pelo número de raparigas que optam por 
jogar futebol e futsal. O conselho que dou é que resistem 
a todas as criticas, apenas ouçam os incentivos e não 
desistam de atingir os seus sonhos. 

[NOME] 

Ana Catarina 
Pereira
[IDADE] 
23 anos 

[PROFISSÃO] 
Guarda Redes 
de Futsal
[NATURALIDADE] 
Vila Franca de Xira

[RESIDÊNCIA] 
Alhandra

O MEU CONC[S]ELHO

O MEU CONC[S]ELHO



Dia Mundial do Turismo
Câmara Municipal reuniu 
com agentes turísticos 

No Dia Mundial de Turismo, a 27 de setembro, o Presidente 
da Câmara Municipal realizou, na Fábrica das Palavras – 
Biblioteca e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, 
uma reunião de trabalho com os empresários da atividade 
turística com sede no Concelho, nomeadamente os ligados 
ao alojamento, a agências de viagem e à animação turística. 
Após uma apresentação do Autarca com passagem de 
um vídeo promocional do Concelho, a conversa versou o 
trabalho desenvolvido no setor de turismo e as parcerias 
existentes. Assim, a Autarquia associou-se, mais uma vez, à 
Comemoração, este ano, sob a temática “Turismo para Todos - 
Promover a Acessibilidade Universal” que visou mostrar o valor 
cultural, económico, social e político do Turismo.

Homenagem aos Combatentes
Sentida homenagem no 1.º Aniversário 
do Monumento em memória dos 
Combatentes
Teve lugar no dia 10 de setembro uma Cerimónia que assinalou 
o primeiro aniversário do Monumento de Homenagem aos 
Combatentes. A iniciativa, que partiu do Núcleo de Vila Franca 
de Xira da Liga dos Combatentes tendo contado, desde o 
primeiro momento, com o apoio do Município, pretendeu 
homenagear os heróis do nosso Concelho que pereceram 
em combate nos diversos momentos em que o País se viu 
envolvido em situações de guerra.
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Eventos

Edição 2016 do Prémio Carlos Paredes 
já tem vencedor
Coube à obra discográfica “Pedro 
Mestre – Campaniça do Despique”, 
de Pedro Mestre, a distinção com 
Galardão Prémio Carlos Paredes 2016
O prémio reporta a trabalhos discográficos cuja edição tenha 
tido lugar em 2015 e foi atribuído por um Júri constituído por 
Vitorino Salomé, Pedro Campos, Ruben de Carvalho e Carlos 
Alberto Moniz, que analisaram um total de 20 candidaturas.
A entrega oficial do Galardão será oportunamente anunciada, 
numa cerimónia pública que terá lugar ainda este ano.
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Eventos

Feira Anual e 36.ª Salão de Artesanato trouxeram milhares à Cidade
Outubro foi marcado por mais uma edição da Feira Anual e do Salão de Artesanato que trouxe, até ao Pavilhão Multiusos, os melhores 
produtos de marca portuguesa. Além das esperas de toiros nas ruas, que encheram de adrenalina curiosos e aficionados, o evento 
contou ainda com um inovador e recheado programa de animação temático: música ao vivo, desporto e dança para todos.

“É de Vila Franca e chama-se José Júlio”
Exposição dedicada ao Maestro foi um 
sucesso até ao encerramento
A exposição “É de Vila Franca e chama-se José Júlio”, iniciativa da 
Câmara Municipal que pretendeu homenagear esta grande figura 
internacional do toureio, natural da sede de Concelho, encerrou, 
com um espetáculo, no dia 9 de outubro.
A mostra, cujo número de visitantes atingiu as 12.000 pessoas, 
esteve patente desde o dia 25 de junho, por ocasião da 27.ª 
Semana da Cultura Tauromáquica.
O espetáculo de encerramento foi também um sucesso, com 
várias centenas de pessoas a assistir. Realizou-se no Largo da 
Câmara, com as atuações do grupo “Sangre Ibérico”; das fadistas 
Margarida Arcanjo e Dora Maria; do par de dançarinos Tiago 
Batista e Margarida Luís, das Danças de Salão do Ateneu Artístico 
Vilafranquense e de alunos da Escola de Toureio José Falcão, com 
demonstração de toureio de salão.
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Atual

A Câmara Municipal vai atribuir, mediante sorteio, 41 espaços para 
hortas urbanas na Quinta das Índias, em Vialonga. A expansão de 
criação de hortas urbanas enquadra-se na lógica de intervenção 
sustentável que o Município tem vindo a empreender. Depois 
de Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria, é a vez de Vialonga 
onde entre a Rua Vergílio Ferreira e a Rua da Alfarrobeira, junto à 
margem esquerda da Ribeira do Morgado, a Autarquia disponibiliza 
aos moradores da zona, 41 hortas com uma área média de 45m2.

Os interessados devem inscrever-se, de 7 a 11 de novembro’16, 
com o devido preenchimento da respetiva ficha de candidatura, 
disponível em www.cm-vfxira.pt, e entrega da mesma na Divisão 
de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público ou na Loja do 
Munícipe.
O sorteio público será realizado a 5 de dezembro na Escola Básica 
N.º 3 da Quinta das Índias.

41 Hortas Urbanas vão ser sorteadas para Vialonga

Perto de 1000 pedalaram pelo ambiente 
no Concelho de Vila Franca de Xira 
Perto de 1000 ciclistas participaram numa iniciativa em que, muito 
mais que a competição, se pautou por um salutar convívio entre os 
participantes e que teve como principal objetivo fomentar práticas 
ambientais sustentáveis e saudáveis na população, com o recurso 
a formas de locomoção ecológicas. A 9.ª Pedalada pelo Ambiente 
decorreu entre Castanheira do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria, num 
percurso de cerca de 20 km.
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19 de novembro’ 16 
a 8 de janeiro’ 17
16h00 - Inauguração da 
exposição dos candidatos ao 
prémio “Tema Livre” da BF16
Celeiro da Patriarcal, 
Vila Franca de Xira.

17 de dezembro, sábado 
16h00 – Anúncio do vencedor 
do Prémio “Tema Livre” da BF16 
e lançamento do catálogo
Celeiro da Patriarcal, 
Vila Franca de Xira.

Até 22 de janeiro’ 17
“Arquivo e Observação” - 
Programa Curatorial com 
exposições por vários pontos 
da cidade.
Consulte mapa.

4 de fevereiro'17 
a 12 de março’ 17
16h00 - Inauguração da 
exposição dos candidatos aos 
prémios “Tauromaquia” 
e "Concelho" da BF16
Celeiro da Patriarcal, 
Vila Franca de Xira.

A BF16, Bienal de Fotografia de Vila Franca 
de Xira, emblemática iniciativa que se 
realiza desde os anos 80 e que ao longo 
de várias décadas marcou o percurso 
de vários fotógrafos do país, apresenta 
na edição deste ano uma profunda 
restruturação do seu modelo, sob a 
curadoria geral de David Santos.
O arranque do certame teve lugar no 
dia 15 de outubro, com a abertura de 29 
exposições curatoriais subordinadas a um 
tema comum, “Arquivo e Observação”, 
patentes em 15 locais da cidade até 22 de 
janeiro de 2017, entre galerias, núcleos 
museológicos, atendimentos públicos, 
residências privadas, cafés ou hotéis, numa 
numa apropriação cultural de espaços não 
convencionais, que proporciona a visitantes 
e utentes alternativas de vivência que 
extrapolam a sua função quotidiana.
No que respeita à vertente de concurso 

da BF16, estão patentes no Celeiro da 
Patriarcal de 19 de novembro e até 8 de 
janeiro, nove exposições individuais dos 
artistas que, do total das 93 candidaturas 
ao tema livre, foram selecionados por um 
Conselho de Curadores constituído por 
Filipa Valladares, Emília Tavares, Sérgio B. 
Gomes e Pedro Alfacinha, a quem coube a 
apreciação dos portefólios dos candidatos. 
No decurso da exposição, um Júri 
composto por dois representantes da 
Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, duas personalidades convidadas de 
reconhecido mérito e um representante 
da Secretaria de Estado da Cultura 
avaliará os trabalhos dos nove candidatos, 
procedendo à atribuição do prémio, no 
montante de 5 000,00€, anúncio que será 
feito publicamente no dia 17 de dezembro, 
ocasião em que será também lançado o 
catálogo da exposição.

Bienal de Fotografia volta Vila Franca de Xira
Uma das mais antigas iniciativas do género no país 
regressa com novo figurino

Foto: Daniel Blaufuks 



Concurso de Bandas Jovens 2016 
Final do RIFFEST 
decorre em Alverca do Ribatejo 
No próximo dia 25 de 
novembro decorre pelas 
22h00, no Centro Cultural do 
Bom Sucesso, em Alverca do 
Ribatejo, a final do Riffest – 
Concurso de Bandas Jovens 
2016. Os projetos a concurso  
- GRIFO, provenientes do 
Concelho  (Alhandra/Vila 
Franca de Xira), SHOGUM 
do concelho de Lisboa e 
PETER STRANGER de Sintra 
(Queluz) atuam ao vivo no 
palco do Centro Cultural do Bom Sucesso que aguarda um 
público entusiasta. A banda classificada em primeiro lugar será 
vencedora do Prémio “Tó Andrade”, uma vez que esta edição 
do RIFFEST pretende homenagear o músico António Andrade, 
cuja carreira artística contribuiu para a divulgação da música 
produzida no Concelho, levando longe o nome do Município. O 
primeiro, segundo e terceiro lugares recebem prémios no valor 
de 1 500,00€, 1 000,00€ e 500,00€, respetivamente, com o apoio 
da Associação do Comércio, Indústria e Serviços dos Concelhos 
de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos (ACIS), Armazéns do 
Rock e da DiscoSom (estabelecimentos comerciais do Concelho).
Entrada livre!
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Gala de Mérito Desportivo distingue atletas , equipas e treinadores

- Treinador do Ano
Rui Vitória - Futebol – SL Benfica
Rui Câncio – Canoagem – Alhandra SC
Cátia Messias/Alda Silva/Lucília Rodrigues – Ginástica Acrobática – 
SE Alhandrense

- Atleta Feminino do Ano
Melanie Santos – Triatlo – Alhandra SC
Sara Rafael – Canoagem – Alhandra SC
Ana Catarina Pereira – Futsal – SL Benfica

- Atleta Masculino do Ano
João Pereira – Triatlo – SL Benfica
Rafa Silva – Futebol – SC Braga
David Varela – Canoagem – Alhandra SC

- Equipa do Ano
Equipa Jovem – Triatlo – Alhandra SC
Catarina Martins/Beatriz Ferreira – Ginástica Acrobática – SE 
Alhandrense
Equipa Juvenil Masculina – Atletismo – Esc. Sec. Gago Coutinho

- Prémio Carreira
Francisco da Silva Araújo – Ciclismo

No âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo serão 
também entregues a mais de 300 atletas as distinções, cujos 
patronos são Pedro Alves, Carlos Manuel Lopes e Baptista Pereira, 
relativas a resultados em campeonatos regionais, nacionais 
e internacionais.

Todos juntos pela Diferença
Decorre no dia 6 de dezembro, pelas 10h30, no Pavilhão 
Multiusos, em Vila Franca de Xira a Comemoração do Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência “Todos Juntos Pela 
Diferença”. Este espetáculo cujo tema é “Planeta Missão Azul”, 
tem encenação de Joaquim Salvador.
A iniciativa destina-se a todas as crianças e jovens com e sem 
deficiência com idade igual ou superior a 6 anos, e tem como 
objetivo contribuir para a sensibilização, aceitação e respeito 
pela diferença, numa lógica de valorização da diversidade. 

Procurando enaltecer  os valores do desporto e distinguir os atletas do Concelho que na época passada se destacaram no panorama 
nacional e internacional, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, leva a cabo, no próximo dia 18 de novembro, pelas 21h30 a 7.ª Gala 
de Mérito Desportivo, que decorrerá no Auditório do Ateneu Artístico Vilfranquense na cidade Vila Franca de Xira.
Serão entregues os  Prémios de Desporto nas várias categorias, com os seguintes nomeados:
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O rei desta Campanha da Gastronomia é um ex-libris da tradição 
Ribatejana: o Torricado com Bacalhau Assado. Este prato tem a 
sua origem nos campinos que, em períodos que exigiam o seu 
afastamento de casa, por força do trabalho, levavam um “farnel”, 
o qual tinha de conter comida fácil de conservar. Assim, um dos 
alimentos era o pão, que, enquanto fresco, iam comendo e, quando 
duro, improvisavam com o mesmo uma reconfortante receita. 
Esfregavam o pão com alho e torravam-no em cima das brasas, 
untando, depois, com azeite, rematando com uns salpicos de sal. 
Levavam consigo bacalhau salgado para acompanhar o Torricado. 
Em novembro, aos fins de semana e em várias freguesias do 
Município, os restaurantes dão o seu toque especial a esta receita 
onde reinam sabores típicos. Uma ode ao Campino através de 

uma iguaria que conta um pouco da sua dura vivência nas lides 
do campo e que os restaurantes vêm, em parceria com a Câmara 
Municipal, exaltar nesta campanha de gastronomia. Assim, fica 
o convite para um repasto que exige de seguida um belo passeio 
à beira Tejo, como os que os nossos Caminhos Pedonais 
Ribeirinhos oferecem, zonas de excelência para momentos 
de lazer e descontração.

Consulte em www.cm-vfxira.pt as ofertas dos estabelecimentos 
parceiros nesta iniciativa, mediante a apresentação de fatura de 
um dos restaurantes participantes. 

Sabor do Campo à Mesa
Fins de semana de novembro com boa gastronomia
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3EXPOSIÇÕES4

“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português”
Exposição de longa duração

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Retratos das Mulheres de Alverca”
Até 31. dezembro’ 16

Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

Exposições Curatoriais integradas na BF16 Bienal  
de Fotografia de Vila Franca de Xira

Até 22 de janeiro’ 17
Vários espaços em Vila Franca de Xira (consulte programa específico)

“Passageiro Clandestino Mário Dionísio 100 Anos”
Exposição comemorativa do centenário de nascimento de Mário Dionísio

Até 26 de fevereiro’ 17
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“O sítio arqueológico de Monte dos Castelinhos – Vila Franca  
de Xira. Em busca de Ierabriga”

Até 3 de abril’ 17
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira

“Quotidianos do Feminino: 1900 aos Anos de Mudança”
Até 31 de dezembro’ 17 

Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

“Vila Franca de Xira anos 40 e 50 do séc. XX – Molduras  
de um Concelho”

Até 29 de abril’ 18 
Museu Municipal, Núcleo Sede, Vila Franca de Xira.

“Flags”
Exposição de Pintura de Gina Flor

Até 6 de novembro ‘16
Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo 

 "Humanização"
Exposição de escultura Luís Alenquer

12 de novembro a 31 de dezembro ‘16
Galeria Municipal de Exposições Palácio Quinta Piedade
Póvoa de Santa Iria

“Projeto Multiverso 16x126”
Exposição de Pintura de Emanuman Defrog

16 a 23 de novembro ‘16
Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo.

Exposição de Pintura de Sara Livramento
26 de novembro a 31 de dezembro ‘16

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo.

Inauguração do Prémio  
BF16- Bienal de Fotografia  
de Vila Franca de Xira

19 de novembro - 16h00  
Patente até 8 janeiro’ 17

Celeiro da Patriarcal,  
Vila Franca de Xira.

3ESPETÁCULOS4

“Jam às Sextas” | Espetáculo de Jazz 
Aberto à participação espontânea de músicos e cantores - 21h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 

4 novembro  
11 novembro  
18 novembro 
25 novembro 
2 dezembro 
9 dezembro 
16 dezembro 

Concerto com Café D’Alma
5 de novembro, sábado - 21h30 

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 

Clássica na Fábrica 
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
Obras de Mozart e Beethoven, Orquestra de Câmara da GNR

19 de novembro, sábado - 18h00 
O Século XVIII na Música, Trio Ars Eloquentia

17 de dezembro, sábado - 18h00

Artes de Cá - Música Tradicional Portuguesa
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
Grupo Popula de Música Tradicional Portuguesa da Associação 
Desportiva, Cultural e Social do Parque Residencial de Vialonga 

27 de novembro, domingo - 16h00 
Grupo de Cantares e Instrumental da Associação 
de Bem-Estar Infantil da Freguesia de Vialonga 

11 de dezembro, domingo - 16h00  

Recital de Poesia “Poesia no Palácio”
10 de dezembro, sábado - 16h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Agenda 
Cultural
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3ENCONTROS, FORMAÇÃO, SEMINÁRIOS 
E VISITAS PATRIMONIAIS4

Iniciação às TIC | “Fábrica de Saberes”
Turma A: 10h00-12h30 - Turma B: 14h00-16h30

2, 3, 9, 10, 12, 16, 17, 23, 24 e 26 de novembro 
Inscrições na presencialmente na receção ou através do tel. 263 271 200 
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Violência Doméstica”
Palestra com com Daniel Coutrim, psicólogo da Associação  
Portuguesa de Apoio à Vitima, em em parceria com a editora  
Coisas de Ler

5 de novembro, sábado - 16h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Ciclo de Conferências “Tardes de Conversa” 
“A Marquesa de Rio Maior, Bemposta e Subserra: Biografia” 
Orador: Paulo Silva

9 de novembro, quarta-feira - 16h00 
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

“Violência Doméstica”
Palestra com com Daniel Coutrim, psicólogo da Associação  
Portuguesa de Apoio à Vitima, em em parceria com a editora  
Coisas de Ler

12 de novembro, sábado - 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira.

Programa “Conhecer Alverca e Sobralinho”
12 novembro, sábado - 10h00

Visita Guiada aos Afloramentos fósseis da Adanaia 
e o Forte dos Sinais

10 dezembro, sábado - 10h00
Visita Guiada “A água na quinta do Sobralinho”

“A Viagem das Palavras” 
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira.
Encontro com escritor Gilberto Ferraz

18 de novembro, sexta-feira - 18h30
Encontro com escritor Adelino Cunha

9 de dezembro, sexta-feira - 18h30

“Morte e Luto”
Ciclo de debates com o Dr. Carlos Céu e Silva, Psicólogo e Fundador 
da Associação pela Prevenção e Apoio à Saúde Mental, em parceria 
com a Editora Coisas de Ler

19 de novembro, sábado - 16h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

10 de dezembro, sábado - 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

BF16 – Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira 
Anúncio do vencedor e lançamento da catálogo

17 de dezembro, sábado - 16h00 
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

3CINEMA4
 

“Doc. Domingos”, Cinema documental
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
“Roubamos Segredos:  
A história da Wikileaks”, de Alex Gibney

20 de novembro, domingo - 16h00
“Lixo extraordinário”, de Lucy Walker

18 de dezembro, domingo - 16h00 

“Domingos Mágicos”
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
“Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, o filme”, de Steve Martino
Filmes de animação para crianças e jovens

27 de novembro, domingo - 11h00 
“Hotel Transylvania 2”, de Gendy Tartakovsky

4 e 11 de dezembro, domingos- 11h00

3INFÂNCIA4

“XXII Semana dos contadores de histórias”
(6 a 13 de novembro’ 16)
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 
“Filactera, meu amor”, com Miguel Horta

6 de novembro, domingo - 16h00
Oficina onde a linguagem da BD é aliada na promoção da leitura. 
Dirigida a jovens dos 10 aos 13 anos. Mediante inscrição prévia até 
dia 31 de outubro presencialmente na receção ou através do tel. 263 271 200  

“Oficina Ser e Estar - a coexistência entre o homem-homem e 
homem-natureza!”, com Marina Palácio

12 de novembro, sábado -10h00 e 14h00
Oficina de Escrita Criativa, Ilustração, Biodiversidade, Gastronomia, História 
Universal e Natureza Humana.
Dirigida a pais e filhos dos 7 aos 10 anos. Mediante inscrição prévia até 
dia 5 de novembro presencialmente na receção ou através do tel. 263 271 200

“Afinal o Íbis”, com Andante Associação Artística
13 de novembro, domingo - 11h30

Espetáculo de promoção da leitura para bebés, com poesia de Fernando 
Pessoa, música de Joaquim Coelho e imagem de Mafalda Milhões > Dirigido 
a crianças dos 3 aos 5 anos. Mediante inscrição prévia até dia 6 de novembro 
presencialmente na receção ou através do tel. 263 271 200.   

“Viagem pela Floresta” 
19 de novembro, sábado - 10h30

Atividade de animação da leitura para crianças dos 6 aos 10 anos. Participação 
mediante inscrição prévia junto na receção ou pelo tel. 263 271 200 ou e-mail 
fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt.
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira  

Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

Ateliê de Dança “A Dança dos Afetos”, por Ana Margarida Silva.
12 de novembro, sábado - 16h00 

Classificação etária: 4 aos 9 anos.
Participação mediante aquisição prévia de bilhetes 
(consultar programa específico).

Ateliê de Teatro “A Brincar Aprende-se a Criar”, por Isabel Aleixo.
26 de novembro, sábado - 16h00

Classificação etária: 6 aos 10 anos.
Participação mediante aquisição prévia de bilhetes
(consultar programa específico).
 
“Gatinhar nos Clássicos”
Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo. 
“Vivaldi: As quatro Estações”
Atividade de promoção da leitura dirigida a crianças dos 12 aos 36 meses. 
Participação mediante inscrição prévia na receção ou pelo tel. 219 573 344 
ou e-mail bmalv@cm-vfxira.pt.

19 de novembro, sábado - 11h00 
3 de dezembro, sábado - 11h00
17 de dezembro, sábado  - 11h00 

Apresentação do livro infantil 
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

3 de dezembro, sábado 
 - 15h00 - “O crocodilo que afinal era um jacaré”, de Cláudia Praça
 - 16h15 - “O leão que perdeu a juba”, de Cláudia Praça

“Histórias de Natal”
10 de dezembro, sábado - 10h30

Dirigido a crianças dos 6 aos 9 anos
Participação mediante inscrição prévia presencialmente na receção 
ou pelo tel. 263 271 200.
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
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Ateliers de Férias Escolares
20, 21 e 22 de dezembro, terça a quinta-feira 
- 14h30 

Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos.
Participação mediante  inscrição prévia na receção ou tel. 263 271 200. 
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

20, 21 e 22 de dezembro, terça a quinta-feira 
- 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30

Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia na receção ou tel. 219 503 050.
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria.  

“Viajando pelo Natal”
20, 21, 27 e 28 de dezembro, terças e quartas-feiras - 14h30

Dirigido a crianças dos 4 aos 10 anos.
Participação mediante  inscrição prévia na receção ou tel. 219 573 344.
Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo

“Atelier de Natal”
21, 22 e 23 de dezembro, quarta a sexta-feira - 10h00/12h00

Dirigido a crianças com idades entre os 6 aos 12 anos. Participação mediante  
inscrição prévia na receção ou tel. 219 527 895.
Biblioteca Municipal de Vialonga, Vialonga
 
Ação Educativa no âmbito da exposição  
“Em Busca de Ierabriga” 

Até 3 de abril’ 17 - 9h30 e 14h00 
Dirigido a crianças a partir dos 3 anos.
Participação mediante inscrição prévia junto do Museu Municipal 
(tel.: 263 280 350 ou e-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt | Mínimo 6 e máximo 
24 inscrições).
Museu Municipal | Núcleo do Mártir Santo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa no âmbito da exposição  
“Molduras de um Concelho: Vila Franca de Xira - anos 40 a 50 
do séc. XX”

Até 29 de abril’ 18 - 9h30h e 14h00
Dirigido a crianças a partir dos 3 anos.
Participação mediante inscrição prévia junto do Museu Municipal (telef.: 263 
280 350 ou e-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt | Mínimo 6 e máximo 24 
inscrições).
Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

“Jogo da Glória do Neorrealismo”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil - das 10h00 às 16h00 

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: 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   

“Itinerário Neorrealista Juvenil”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil - das 10h00 às 16h00 

Percurso definido em roteiros com visitas guiadas de interesse para o 
movimento neorrealista, nomeadamente visita a locais de nascimento dos 
escritores e lugares descritos nas obras literárias dos autores neorrealistas. 
Dirigido a crianças a partir dos 10 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.
A realização desta iniciativa, depende das condições climatéricas.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

 “Poemário Infantil Neorrealista”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil - das 10h00 às 16h00

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.

3EXPOSIÇÕES4

VI Campeonato 
Ornitológico COM de 
Vila Franca de Xira 
AVIXIRA 2016

4 a 6 de novembro
Organização: Clube 
Ornitológico de Vialonga
Vila Franca de Xira - 
Pavilhão Multiusos

3MÚSICA4

22.º Encontro de Coros do Concelho de Vila Franca de Xira
Coros participantes: Grupo Coral Ares Novos; Coro do Ateneu Artístico 
Vilafranquense; Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira; Coro da Sociedade 
Euterpe Alhandrense; Grupo Coral Stravaganzza; Grupo Coral Os Loureiros de 
Palmela, Grupo Coral Alius Vetus, de Alhos Vedros, como coro convidado. 
Organização: Associação Coral Ares Novos

12 de novembro - 21h30 
Auditório da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense

28.º Encontro de Bandas Filarmónicas  
do Concelho de Vila Franca de Xira
Bandas participantes: Ateneu Artístico Vilafranquense; Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria; Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense; Sociedade União Musical Alenquerense; Sociedade 
Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer do Sal
Organização: Ateneu Artístico Vilafranquense

13 de novembro - 15h00 
Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense

3EXPOSIÇÕES4

Laboratório de Artistas – Exposição Coletiva
Com trabalhos efetuados pelos alunos das turmas de Artes das Escolas 
Secundárias do Forte da Casa, de Vila Franca de Xira (Prof. Reynaldo dos 
Santos) e de Alverca do Ribatejo (Gago Coutinho).

Até 11 de novembro - 13h00 às 18h00 
Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

Exposição de Jovem Artista
7 a 28 de novembro - 13h00 às 18h00 

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo

Exposição de Pintura e Desenho “Habitat”  
de Cristiana Sequeira Santos

28 de novembro a 30 de dezembro - 13h00 às 18h00 
Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

Movimento
associativo

Juventude
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Exposição de Jovem Artista
5 a 31 de dezembro - 13h00 às 18h00 

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo

3LEITURA4

GLA - Grupo de Leitura de Alverca
Diário do Último Ano: seguido de um Poema sem título, 
Florbela Espanca

26 de novembro - 16h00 às 17h00 
As intermitências da morte, José Saramago

17 de dezembro - 16h00 às 17h00 
Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo

3CINEMA4

3,2,1… Ação!
4, 11, 18 e 25 de novembro
2, 9, 16 e 30 de dezembro
15h00 às 17h00 

Casa da Juventude do Forte da Casa

3ATELIERS4

ReCriar
2, 9, 16, 23 e 30 de novembro 
7, 14 e 28 de dezembro 
- 15h00 às 17h00 

Casa da Juventude do Forte da Casa

ReciclARTE
9, 16, 23 e 30 de novembro 
7, 14 e 21 de dezembro
 - 16h00 às 18h00 

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo

Oficina de Natal
19 a 23 de dezembro - 15h00 às 17h00 

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo

Oficina de Natal
19 a 23 de dezembro - 15h00 às 17h00 

Casa da Juventude do Forte da Casa

Oficina de Natal
19 a 23 de dezembro - 15h00 às 17h00 

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

3ATIVIDADES LÚDICAS4

Jogos na C@sa
7, 14, 21 e 28 de novembro
5, 12 e 26 de dezembro
15h00 às 17h00

Casa da Juventude do Forte da Casa

3ATIVIDADES LÚDICAS4

Programa Encontros Desportivos Concelhios - XIRA2017 
(Futsal, Natação Voleibol, Minibasquetebol e Ténis)

novembro’16 a julho’17
Programa e condições de participação em www.cm-vfxira.pt. Infor-
mações para Divisão de Desporto e Equipamento pelo 263 287 600 ou 
para desporto@cm-vfxira.pt 

O Município de Vila Franca de Xira através da Divisão de Desporto e 
Equipamentos promove o Programa Encontros Desportivos Concelhios 
- XIRA2017 proporcionando aos Clubes, Núcleos Informais e Escolas 
quadros competitivos alternativos que possibilitem a prática desportivas 
sob formas simplificadas e adaptadas baseadas na atividade lúdica 
e de pré-competição nas modalidades: Futsal, Natação Voleibol, 
Minibasquetebol e Ténis. 
Esta oferta de prática desportiva dirige-se prioritariamente à faixa infantil 
e juvenil e pretende:
•  Promover os aspetos sociais e culturais no contexto das atividades 

físicas e recreativas;
•  Incentivar o espírito desportivo e a prática de atividade física na sua 

riqueza e diversidade;
•  Envolver a comunidade e os agentes de desenvolvimento desportivo 

local na organização e divulgação do Programa;
•  Sensibilizar os jovens para atividades de caráter lúdico desportivo.
Os encontros decorrem entre os meses de novembro de 2016 e julho de 
2017.
Para as diversas modalidades desportivas (não contempladas no quadro 
permanente do XIRA2017), temos o “Dia da Modalidade” onde se pretende 
promover e divulgar o local onde essas modalidades se desenvolvem 
regularmente.
Proporcionando à população um primeiro contato e apoiando assim a 
captação de atletas por parte das coletividades desportivas do Concelho.
Consultar o programa em www.cm-vfxira.pt

Desporto



Terminaram os trabalhos da empreitada para reorganização 
funcional e relocalização de alguns dos edifícios Municipais, 
nomeadamente, da Divisão Financeira, Patrimonial e de Controlo 
Orçamental (DFPCO) e da Divisão de Turismo, em Vila Franca de 
Xira.
As obras envolveram trabalhos de construção civil, tais como a 
substituição das coberturas de fibrocimento e intervenções ao nível 
das especialidades - elétricas e informáticas.
A Divisão de Turismo desenvolve, agora, o seu trabalho no piso 
superior do atual Posto de Turismo Municipal, na R. Alves Redol, 
com entrada pelo n.º 5. A DFPCO possui nas suas instalações 
melhores comportamentos térmicos e acústicos, bem como uma 
inteligente separação de áreas, ainda que no mesmo local (antiga 
Casa do Povo), incluindo uma nova área com função de armazém.
O investimento desta empreitada, que atingiu o montante de 123 
913,99€, incluiu ainda reparações e pinturas relativas a portões 
e lojas do Mercado Municipal, no qual foram também realizadas 
adaptações para acolher a Cooperativa Alves Redol, outrora 

instalada nas atuais instalações da Divisão de Turismo. 
No seu cômputo geral, esta intervenção vem permitir melhores 
condições aos trabalhadores e a consequente otimização de 
recursos, com a maximização das tarefas inerentes ao seu serviço 
público.
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Partido Socialista

Cara|Caro Munícipe,

A proposta de Orçamento e Plano de Ativida-
des para 2017 que apresentamos aos órgãos 
municipais consolida o caminho que temos 
vindo a implementar, de qualificação do nosso 
território e das suas condições de vida, sendo 
garantida uma política de muito baixos impos-
tos, com o IMI na taxa mínima possível (e a apli-
cação do IMI Familiar no Concelho) e taxas de 
Derrama diferenciadas para as empresas, de 
forma a assegurar a sua maior competitividade 
e favorecer o emprego.
Entre as muitas ações de investimento que 
propomos para 2017 destacamos a continua-
ção da qualificação da zona ribeirinha, com a 
construção do Parque Urbano «Moinhos da Pó-
voa» (que de futuro nos ligará ao Parque das 
Nações, em articulação com os Municípios vizi-
nhos); a manutenção do forte investimento nas 
áreas da Educação (consolidando o alargamen-
to da Escola a Tempo Inteiro e os apoios sociais 
a quem mais precisa) e do Ambiente, com a 
implantação de novas ilhas ecológicas e aqui-
sição de novas viaturas de recolha; ou o reforço 
da Rede de Ciclovias Municipal, que queremos 
venha a chegar aos 100kms.
O rigor financeiro e a competência da gestão 
dos eleitos municipais do PS, continuarão a 
garantir a saúde financeira do Município e os 
investimentos já projetados para os próximos 
anos, no quadro do «Portugal 2020», que este 
Governo pôs em marcha.
No plano nacional, o PS submeteu à Assem-
bleia da República uma proposta de Orçamen-
to de Estado para 2017 que consolida o rumo 
de proteção dos trabalhadores, dos seus ren-
dimentos e das suas famílias, cumprindo os 
compromissos assumidos com a Europa. Um 
Orçamento que uma vez mais demostra que 
existe outro caminho que não o da austeridade 
cega, seguida pelo Governo anterior.

Estando os nossos eleitos sempre disponí-
veis, contacte-nos diretamente através do tel.: 
915684270 ou gav.ps@cm-vfxira.pt e acompa-
nhe-nos http://ps-vfx.com 

Coligação Democrática Unitária

O Concelho de Vila Franca de Xira necessita de 
outra política, em que prevaleça o interesse pú-
blico sobre os interesses privados, defendendo o 
serviço público de qualidade, em todas as suas 
vertentes.
As propostas da CDU para o Concelho não estão 
desligadas das propostas para uma política pa-
triótica e de esquerda, cuja concretização consti-
tui a base fundamental para uma vida melhor no 
Concelho e no País. Destacamos a aprovação da 
taxa mínima de IMI, bem como a eliminação de 
penalidades, na vertente de reabilitação urbana, 
para quem não detiver condição económica para 
reabilitar o seu imóvel, a par da recuperação de 
dezenas de fogos devolutos de habitação social.
A revisão da Carta Educativa, a gratuitidade dos 
manuais escolares aos alunos do 1º ciclo e mais 
apoios para a ação social escolar, abrangendo os 
escalões A e B;
A manutenção do preço da água e demais taxas.
A Revisão do Plano Diretor Municipal, assim 
como a recuperação dos projetos das variantes 
de Alverca, Póvoa e Vila Franca de Xira. A reabi-
litação do Teatro Salvador Marques, da frente ri-
beirinha da Castanheira, a construção da piscina 
de Vialonga e do auditório cultural na Castanhei-
ra;
A legalização das áreas urbanas de génese ilegal 
(AUGI), privilegiando a reconversão de iniciativa 
municipal.
O reforço de meios humanos e de equipamentos 
para a recolha de resíduos sólidos urbanos, tão 
necessários.
Só um projeto e uma política alternativa para o 
Concelho podem proporcionar uma vida melhor 
para quem nele vive e trabalha. Um projeto sério 
assente nos valores de Abril.
Um projeto de Trabalho, Honestidade e Compe-
tência. 

Contacte-nos através de: Tel.: 263285623 
gav.cdu@cm-vfxira.pt | pcpvfx@gmail.com

Coligação Novo Rumo

Aprovada Proposta da CNR para Apoio Extraordi-
nário de 450.000€ aos Bombeiros

Os Vereadores Rui Rei e Helena Pereira de Je-
sus da Coligação Novo Rumo apresentaram uma 
Proposta para Atribuição de um Apoio Extraordi-
nário às Associações Humanitárias de Bombei-
ros do Nosso Concelho.
Proposta que fundamentalmente consiste na 
atribuição de uma verba total de 450.000,00 Eu-
ros, a distribuir - de acordo com critérios a defi-
nir - por todas as Associações Humanitárias de 
Bombeiros, sendo
50.000,00 € em 2016
200.000,00 € em 2017
200.000,00 € em 2018
Esta verba visa contribuir para a resolução de in-
vestimentos urgentes e inadiáveis para o normal 
cumprimento das missões que estão atribuídas 
aos Bombeiros, bem como para resolver alguns 
problemas antigos e necessidades atuais.
Esta proposta não contou com a aprovação dos 
Comunistas, que se abstiveram de a votar. É la-
mentável que os Eleitos da CDU não tenham li-
berdade para votar favoravelmente propostas 
que realmente têm impacto no nosso Concelho, 
apenas porque são apresentadas pela Coligação 
Novo Rumo. É triste quando a "partidarite" tolda 
a visão de alguns eleitos que não conseguem es-
tar a favor da atribuição de apoios a instituições 
tão merecedoras como são os Bombeiros.
Esta é outra das nossas propostas, que reflete o 
caminho que a CNR defende para as seis asso-
ciações humanitárias de Bombeiros Voluntários, 
compostas por centenas de homens e mulheres, 
de diferentes idades e condição social, que pres-
tam um contributo imprescindível e constituem 
um pilar da sociedade. Fazem frente a aciden-
tes ou catástrofes – de que os incêndios flores-
tais são apenas um exemplo –, apoiam pessoas 
doentes, promovem a segurança, a proteção e o 
socorro das populações e dinamizam a coopera-
ção cultural e económica local.

Pode entrar em contacto connosco através de:
Tel: 263285603 | Tlm: 965163788 
gav.cnr @ cm-vfxira.pt

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

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

Reorganização Funcional dos Edifícios 
Municipais em Vila Franca de Xira 
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Deliberações

DELIBERAÇÕES

Reunião ordinária da Câmara Municipal
31 ago. 2016
Salão Nobre dos Paços do Município
Vila Franca de Xira

Recomendação ao Governo para que desenvolva 
esforços para o encerramento da central nuclear de 
Almaraz - Requerimento nº 8/2016
Aprovado por unanimidade

Moção - Pela cobertura total do Concelho de Vila 
Franca de Xira por um passe social intermodal - 
Requerimento nº 6/2016
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU – votos contra CNR)

6ª alteração ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades municipais da 
Câmara Municipal para 2016
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Franca de Xira, no âmbito da realização do 1º Fórum 
dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Contrato de comodato a celebrar e outorgar com a 
Associação Alves Redol
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Sociedade 
Euterpe Alhandrense, no âmbito da participação de 
velejadores no Campeonato do Mundo de Vela 2016, 
classe Vaurien
Aprovado por unanimidade

Protocolo com a Casa dos Forcados Amadores de 
Vila Franca de Xira referente ao seguro de acidentes 
pessoais - Atualização do valor de compensação 
para os anos de 2015 e 2016
Aprovado por unanimidade

Apoio da Câmara Municipal a iniciativas do Clube 
Taurino Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para técnico superior (área 
de direito) - 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 educação física) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição 
da relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para assistente operacional (auxiliar 
de ação educativa) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
a constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para técnico superior (área 
de antropologia)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
a constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para técnico superior (área 
de arquivo)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
a constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para técnico superior (área 
de educação social)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
a constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para técnico superior 
(médico veterinário)
Aprovado por unanimidade

Estágio curricular - Mestrado em Gestão do 
Território – Protocolo com a Universidade Nova de 
Lisboa
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza, manutenção e 
reabilitação de espaços públicos no Concelho - Início 
do procedimento e remessa à Assembleia Municipal 
para abertura do procedimento e autorização prévia 
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de cabazes para as famílias carenciadas 
do Concelho – Início do procedimento e remessa à 
Assembleia Municipal para abertura do procedimento 
e autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia de diversos compromissos plurianuais
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de combustíveis rodoviários – 
Adjudicação
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 
de Vila Franca de Xira, para o ano de 2017 – Minuta 
do contrato
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de gás natural veicular 
nos anos económicos de 2017 e 2018 – Minuta do 
contrato
Aprovado por unanimidade

Aquisição de um autocarro de 50 lugares para o 
Município – Revogação da decisão de contratar
Aprovado por unanimidade

Aquisição de um autocarro de 50 lugares para 
o Município – Início do procedimento e remessa à 
Assembleia Municipal para abertura do procedimento 
e autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
"F", sita na rua António Sérgio, nº 44

- Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a garagem 
nº 11 correspondente à fração "L", sita na rua José 
Lopes, lote 4.22 - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
"D", sita na rua Augusto Toscano Batalha, nº 5, r/c 
esqº - Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
"J", sita na rua José Maia Tavares, nº 17, 2º dtº - 
Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sob re a fração 
"N", sita na rua Salgueiro Maia, nº 14, 3º esqº - 
Quinta da Maranhota – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
"H", sita na rua Miguel Torga, nº 8, 3º esqº - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cedência de terreno a integrar no domínio público 
- Folha dos Caniços - Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 6, do loteamento do Casal do 
Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 53, do loteamento do Casal do 
Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

10º Passeio BTT / 7ª Caminhada Escolar - 
Isenção de taxa de condicionamento de trânsito 
Agrupamento de escolas D. António de Ataíde - 
Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Projeto de reabilitação da Casa da Ermitoa - Capela 
do Senhor da Boa Morte - Vila Franca de Xira - 
Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual 
Aprovado por unanimidade 

Pavimentação da rua Salgueiro Maia - Quinta de 
Nossa Senhora de Fátima - S. João dos Montes - 
Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
 Aprovado por unanimidade

Pavimentação de impasse paralelo à Estrada de 
São João dos Montes - Casal do Álamo - S. João 
dos Montes - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade 

Correção das deficiências na EB1 nº 4 (Bolonha) - 
Póvoa de Stª Iria - Remessa à Assembleia Municipal 
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Centro de Saúde de Vila Franca de Xira - Auto de 
vistoria e receção definitiva parcial e liberação de 
10% da caução
Aprovado por unanimidade

Construção da EB1 nº2 de Vialonga - Prazo de 
conclusão da empreitada
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2016 no Concelho - 
Cronograma financeiro e plano de trabalhos ajustado
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua do Curado e rua Joaquim Pedro 
Monteiro - Relatório final de análise de propostas e 
adjudicação
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da 
Flamenga - Fase 4B e estacionamento noroeste – 
Vialonga - Devolução do valor pago pelas peças de 
procedimento
Aprovado por unanimidade

Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves 2016 - 
Constituição do júri
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Apoio Municipal à Programação e 
Produção Cultural
Aprovado por unanimidade

Normas de utilização das hortas urbanas de Vila 
Francas de Xira - Urbanização da Quinta das Índias 
– Vialonga
Aprovado por unanimidade

Normas da 8ª Edição da Brigada do Amarelo - 
2016/2017
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2015 - Protocolo com a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Vialonga
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2015 - Protocolo com a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2015 - Protocolo com a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Empreitada de reabilitação do Bairro Municipal 
PER do Carril, I fase - Castanheira do Ribatejo - 
Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Empreitada de reabilitação de 5 prédios da rua 
Antero de Quental nº 1, 3, 5, 7 e 9 - Vialonga - 
Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade 

Alteração ao Regulamento do Programa de Apoio 
ao Movimento Associativo
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
14 set. 2016
União Desportiva e Columbófila Adoslouquense
 União das Freguesias de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz

Cedência de terreno em direito de superfície 
para implantação de campo de futebol – Alhandra 
Sporting Club
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
a constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para técnico superior (área 
de engenheiro civil)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum 
para a constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para assistente 
operacional (área de condutor de máquinas pesadas 
e veículos especiais)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum 
para a constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para assistente 
operacional (área de motorista de transportes 
coletivos) - Reserva de recrutamento
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum 
para a constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para assistente 
operacional (área de eletricista de automóveis)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum 
para a constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para assistente 
operacional (área de mecânico)
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de vigilância e segurança 
humana das instalações municipais do pátio, oficina 
de Povos e Porto d'Areia - Ajuste direto - Critério 
material ao abrigo do Acordo Quadro - Remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
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Abertura de procedimento - Consulta para 
financiamento a longo prazo - Investimentos a incluir 
no plano plurianual de investimentos 2017/2020 
no âmbito do Quadro Comunitário Portugal 2020 
- Discussão e aprovação prévia da Assembleia 
Municipal
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza de vários 
equipamentos municipais - Início do procedimento 
e remessa à Assembleia Municipal para abertura do 
procedimento e autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de gás natural para as piscinas 
municipais e escolas do concelho - Início do 
procedimento e remessa à Assembleia Municipal 
para abertura do procedimento e autorização prévia 
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia de diversos compromissos plurianuais
Aprovado por unanimidade

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

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
"C", correspondente a garagem, sita na praceta 
Fernando Namora, nº 9 - Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
"B", sita na rua António Sérgio, nº 142, 1º andar - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
"B", sita na rua Dr. António Vieira, nº 21, r/c dto – 
Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
"H", sita na rua Almada Negreiros, nº 27 - Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 200, do loteamento da Quinta 
da Coutada - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Estudo de loteamento da AUGI Casal das Areias I - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Empreitada de pavimentação de arruamentos e 
passeios, construção de ramais de sumidouros na 
AUGI Casal do Freixo – Vialonga - Receção definitiva 
e libertação dos restantes 10% de caução
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga 
- Fase 4B e estacionamento noroeste - Vialonga - 
Relatório final de análise de propostas e adjudicação
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e recuperação do muro do 
cais da zona ribeirinha de Vila Franca de Xira - Auto 
de vistoria e receção definitiva - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Protocolo de parceria para a gestão integrada do 
parque informático das escolas, a celebrar com os 
agrupamentos de escolas do Concelho
Aprovado por unanimidade

Júri do Prémio Carlos Paredes - Constituição do 
júri
Aprovado por unanimidade 

Aquisição e montagem de contentores 
subterrâneos para deposição de resíduos sólidos 
urbanos – Adjudicação
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU – votos contra CNR) 

Renovação do protocolo de gestão dos pavilhões 
desportivos do Agrupamento de Escolas da Póvoa de 
Santa Iria - Época desportiva 2016/2017 - Aprovação 
e remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão do pavilhão 
desportivo do Agrupamento de Escolas do Bom 
Sucesso - Época desportiva 2016/2017 - Aprovação 
e remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão do pavilhão 
desportivo do Agrupamento de Escolas D. António 
de Ataíde - Época desportiva 2016/2017 - Aprovação 
e remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Funcionamento da Universidade 
Sénior - Remessa à Assembleia Municipal para 
aprovação final
Aprovado por unanimidade 

Apoio municipal à realização do projeto "Sábados 
na Quinta" – Associação de Artistas Plásticos do 
Concelho de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cedência de instalações em regime de 
comodato – Clube Desportivo Recreativo e Cultural 
da Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Assembleia Municipal 
22 set. 2016
União Desportiva e Columbófila Adoslouquense
 União das Freguesias de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz

Regulamento de Funcionamento da Universidade 
Sénior
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – Abstenção 
BE)

Regulamento de Apoio Municipal à Programação e 
Produção Cultural
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – Abstenção 
BE)

Alteração ao Regulamento do Programa de Apoio 
ao Movimento Associativo
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – Abstenção 
CDU)

Cedência de Terreno a Integrar no Domínio Público 
– Folha dos Caniços – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por Unanimidade

Contratação de Serviços de Limpeza, Manutenção 
e Reabilitação de Espaços Públicos no Concelho – 
Abertura do Procedimento e Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de Cabazes para as Famílias Carenciadas 
do Concelho – Abertura do Procedimento e 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Autorização Prévia de Diversos Compromissos 
Plurianuais
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de um Autocarro de 50 Lugares para o 
Município – Abertura do Procedimento e Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Projeto de Reabilitação da Casa da Ermitoa – 
Capela do Senhor da Boa Morte – Vila Franca de Xira 
- Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – votos contra 
CDU)

Pavimentação da Rua Salgueiro Maia – Quinta de 
Nossa Senhora de Fátima – São João dos Montes - 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Pavimentação de Impasse Paralelo à Estrada de 
São João dos Montes – Casal do Álamo – São João 
dos Montes - Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Correção das Deficiências na EB1 n.º 4 Bolonha 
– Póvoa de Santa Iria – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Empreitada de Reabilitação do Bairro Municipal 
PER do Carril, 1 Fase – Castanheira do Ribatejo - 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Empreitada de Reabilitação de 5 Prédios da Rua 
Antero de Quental n.º 1, 3, 5, 7 e 9 – Vialonga - 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança 
Humana das Instalações Municipais do Pátio, Oficina 
de Povos e Porto d’Areia – Ajuste Direto – Critério 
Material ao Abrigo do Acordo Quadro - Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Abertura de Procedimento – Consulta para 
Financiamento a Longo Prazo – Investimentos 
a Incluir no Plano Plurianual de Investimentos 
2017/2020 no Âmbito do Quadro Comunitário 
Portugal 2020
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – Abstenção 
BE)

Contratação de Serviços de Limpeza de 
Vários Equipamentos Municipais – Abertura do 
Procedimento e Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento de Gás Natural para as Piscinas 
Municipais e Escolas do Concelho - Abertura do 
Procedimento e Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Autorização Prévia de Diversos Compromissos 
Plurianuais
Aprovado por Unanimidade

Renovação do Protocolo de Gestão do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas da Póvoa 
de Santa Iria – Época Desportiva 2016/2017 - 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Renovação do Protocolo de Gestão do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas do Bom 
Sucesso – Época Desportiva 2016/2017 - Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Renovação do Protocolo de Gestão do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas D. António de 
Ataíde – Época Desportiva 2016/2017 - Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Cedência de Terreno em Direito de Superfície 
para Implantação de Campo de Futebol – Alhandra 
Sporting Club
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – Abstenção 
BE)

Reunião ordinária da Câmara Municipal
28 set. 2016
Salão Nobre dos Paços do Município
Vila Franca de Xira

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 
(serralheiro civil) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município de Vila 
Franca de Xira - 2017/2018 – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
"F", correspondente a garagem, sita na rua Capitão 
Salgueiro Maia, nº 22, 3º esqº - Quinta da Maranhota 
– Vialonga
Aprovado por unanimidade

Alienação do direito de propriedade da fração 
autónoma designada pela letra "G" (antiga box nº 7) 
- Urbanização Solar das Marinhas II – Patameira - 
Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 15, do loteamento do Pinhal 
das Areias - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 211, do loteamento do Casal 
do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Ponto da situação das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal - Setembro 2016
Tomado conhecimento

Adaptação do edifício do Mercado da Póvoa de 
Santa Iria para espaço cultural - Auto de vistoria para 
efeitos de liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Execução da EB1 nº 2 de Vialonga - Proposta de 
trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho de Vila 
Franca de Xira - Devolução de valor pago pelas peças 
de procedimento
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua do Curado e rua Joaquim Pedro 
Monteiro - Apreciação de impugnação administrativa 
do ato de adjudicação - Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU – votos contra CNR)

Empreitada de reabilitação da rua do Curado e rua 
Joaquim Pedro Monteiro - Minuta do contrato - Vila 
Franca de Xira
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU – votos contra CNR)
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DELIBERAÇÕES

Transportes escolares 2016/2017 - Atribuição 
de subsídios aos alunos do ensino secundário
Aprovado por unanimidade

Fixação do preço de venda ao público do livro 
"Memórias de um Marítimo de Alhandra, João 
Padinha"
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro de 2016 - Venda 
ambulante
Aprovado por unanimidade

Atribuição de topónimos - Freguesia de 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição de topónimos - União das Freguesias 
de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição de topónimos - União das 
Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Aprovado por unanimidade 

Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas 
e Preços da Câmara Municipal para 2016, nos 
Equipamentos Desportivos Municipais para 
a época desportiva 2016/2017 - Remessa à 
Assembleia Municipal para aprovação final
Aprovado por unanimidade

Atribuição da 2ª fase de subsídios no âmbito do 
Programa Férias Desportivas de Verão 2016
Aprovado por unanimidade

Comemorações da Semana Europeia do 
Desporto e do Dia Mundial do Coração - Isenção 
de pagamento de taxas
Aprovado por unanimidade

PEDU - PARU - Requalificação do eixo Santa 
Sofia/Quinta da Mina - Proposta de aquisição de 
imóvel sito na Bica do Chinelo, lote B, r/c - Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
12 out. 2016
Centro Cultural do Bom Sucesso
União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e 

Sobralinho

Alteração de titularidade da banca 26 da placa 
1 do Mercado Retalhista de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Proposta nº 6/2016 – Apoio às Corporações 
Bombeiros
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Abertura de procedimento concursal comum 
para a constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para 
técnico superior (área de ciências sociais)
Aprovado por unanimidade

Regulamento de alienação por hasta pública 
do lote 13 - Loteamento Municipal da Quinta da 
Piedade, valor de cada lance e constituição da 
comissão - Póvoa de Stª Iria
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra 
CDU)

Quota anual da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses - Ano de 2017
Aprovado por unanimidade

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos para 2017
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município - 
2017/2018 - Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia de diversos compromissos 
plurianuais
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "C", sita na Praça Júlio Graça, nº 3 (antigo 
lote 4), 1º andar dtº, no Bairro da Chabital – 
Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "O", sita na Praceta Salgado Zenha, nº 2, 
2º esqº - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Empreitada de construção do acesso 
rodoviário ao novo hospital de Vila Franca de 
Xira - Trabalhos a menos, revisão de preços e 
receção provisória
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra 
CDU)

Empreitada de construção do acesso rodoviário 
ao novo hospital de Vila Franca de Xira - Conta 
final
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra 
CDU)

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 5 do loteamento da Quinta 
da Ponte - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 28 do loteamento da 
Quinta da Ponte - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Recurso administrativo especial (antigo 
recurso hierárquico impróprio) - Pedido de 
vistoria no âmbito da ARU – Área de Reabilitação 
Urbana - Rua José António do Carmo, nº 11ª - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU – votos contra 
CNR)

Recargas de pavimentos 2015 - Concelho de 
Vila Franca de Xira - Devolução do valor pago 
pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Rotunda no entroncamento da variante de 
Vialonga com a EM de Alpriate – Vialonga 
- Devolução do valor pago pelas peças do 
procedimento
Aprovado por unanimidade

Obras diversas em urbanizações inacabadas - 
Vialonga - Devolução do valor pago pelas peças 
do procedimento
Aprovado por unanimidade

Requalificação de pavimentos em arruamentos 
municipais - Devolução do valor pago pelas 
peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Execução da EB 1 nº 2 de Vialonga - Auto de 
vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

IX Passeio Cicloturismo Lisboa - Santarém - 
Isenção de taxa de condicionamento de trânsito 
Federação Portuguesa de Cicloturismo e 
Utilizadores de Bicicleta
Aprovado por unanimidade

Aquisição de energia elétrica em regime de 
mercado livre para as instalações alimentadas 
em média tensão (MT) e baixa tensão (BTE) do 
Município - 2015/2016 - Liberação de garantia 
bancária
Aprovado por unanimidade

Doação do espólio literário de Orlando da 
Costa - 2ª entrega e biblioteca particular
Aprovado por unanimidade

Doação do espólio de Mário Sacramento - 2ª 
e 3ª entregas
Aprovado por unanimidade

Doação do espólio de Mário Braga
Aprovado por unanimidade

Protocolo de apoio aos refeitórios escolares 
2016/2017 - Reforço - Compromisso de verbas 
referente ao 1º período
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato 2016 - Restituição de 
verbas
Aprovado por unanimidade

Transferência de verba - Pagamento da 
conceção do stand da Rota das Linhas de Torres 
– Bolsa de Turismo de Lisboa 2016
Aprovado por unanimidade

Apoio municipal à realização da AVIXIRA 2016 
- IV Campeonato Ornitológico Internacional COM 
de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo – Encontros de minibasquetebol 
Xira 2017 – Encontros Desportivos Concelhios 
- Aprovação e remessa à Assembleia Municipal 
para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

PEDU - PARU - Requalificação do eixo Santa 
Sofia/Quinta da Mina - Proposta de aquisição de 
dois prédios urbanos sitos na Bica do Chinelo - 
Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

PRÓXIMAS REUNIÕES  
DE CÂMARA

09 de novembro* - 4.ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e 
Cachoeiras
Intervenção do Público: 12h30

23 de novembro- 4.ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30

07 de dezembro* - 4.ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias da Póvoa de Sta. Iria e Forte da 
Casa
Intervenção do Público: 12h30

21 de dezembro - 4.ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
*Reuniões Itinerantes, consulte locais específicos 
em www.cm-vfxira.pt

PRÓXIMA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

24 de novembro* - 5.ª feira
18h00 – Reunião Ordinária e Pública
Intervenção do Público: 20h00
*Reunião Itinerante, consulte local específico 
em www.cm-vfxira.pt
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