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Autarquia reforça meios de ação dos bombeiros

Alberto Mesquita

edi
to
rial
Reforçar os meios para que os homens possam trabalhar
melhor na prevenção e auxílio às populações do Concelho. É
este o objetivo de cada investimento que é feito nas corporações
de bombeiros do Concelho. Investimentos que este ano foram
parcialmente sugeridos e incentivados pelos próprios cidadãos
do Concelho, dado que três corporações foram as vencedoras
do Orçamento Participativo (OP) de 2015, nas suas respetivas
freguesias.
Nos meses de janeiro e fevereiro a autarquia cumpriu o desejo
das populações e já entregou os meios aos vencedores dos
projetos do OP. As corporações de Bombeiros de Castanheira do
Ribatejo, da Póvoa de Santa Iria e de Vialonga foram dotadas de
meios de socorro pré-hospitalar, de combate a incêndios e de
proteção individual, num investimento que totalizou cerca de 270
mil euros.
À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Castanheira do Ribatejo foi entregue uma ambulância de valor
superior a 60 mil euros. O mesmo investimento foi feito nos
Bombeiros Voluntários de Vialonga, que receberam igualmente
uma ambulância, reforçando assim a sua frota e a capacidade de
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resposta. Na comemoração do 74.º aniversário dos Bombeiros
Voluntários da Póvoa de Santa Iria, que se assinalou a 5 de
fevereiro, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira entregou
à instituição um veículo ligeiro de combate a incêndios e
equipamentos de proteção individual, um reforço de meios de
cerca de 150 mil euros.
Estes investimentos, decorrentes das decisões expressas pelos
munícipes no Orçamento Participativo, acrescem à verba de um
milhão de euros que a autarquia destina em 2017 e à semelhança
do que fez o ano passado, ao apoio aos bombeiros do Concelho.
Os Grupos de Intervenção Permanente são uma das áreas
apoiadas, sendo que o investimento também se estende a ações
de formação, aquisição de viaturas, seguros, apoio a pequenas
obras ou construção de novas instalações. Ainda no final do ano
passado o executivo municipal reforçou o apoio às associações de
bombeiros, com um subsídio no valor total de 50 mil euros, para
fazer face a despesas de investimento. Para 2017 e 2018 prevê-se
ainda um reforço de 200 mil euros por ano, a atribuir mediante
protocolo, na sequência de planos de investimento devidamente
fundamentados pelas associações e corporações.

Oito mil pessoas votaram e decidiram
onde investir no Concelho

Os bombeiros foram os grandes vencedores do Orçamento Participativo (OP) de 2016, o que
revelou o sentimento de gratidão e solidariedade que as populações do Concelho têm para
com os soldados da paz e a noção de que quando os bombeiros se valorizam todos ganhamos.
Foram quase oito mil os munícipes que votaram no OP e os projetos vencedores já estão
apurados e podem ser consultados no site oficial do município. Dos seis projetos vencedores
para cada uma das freguesias ou uniões de freguesia, quatro são relativos a equipamentos
para corporações de bombeiros, um para um espaço de cultura e socialização e outro para
uma instituição de apoio à infância.
Foram apresentadas cerca de 40 propostas, das quais, após análise técnica, 28 foram
submetidas a votação. O OP 2016 revelou-se muito participado desde a fase que antecipou a
elaboração das normas até à votação dos projetos.
Com as alterações introduzidas nesta edição, de que se destaca a obrigatoriedade dos
votantes serem recenseados no Concelho, considera-se que os resultados obtidos são um
sinal da implantação sustentada deste processo, que consolida e dinamiza uma democracia
mais participada e participativa.
O município disponibilizou uma verba de um milhão de euros para projetos sugeridos pela
população, a realizar em todas as freguesias do Concelho. A iniciativa pretende fomentar a
participação dos cidadãos nas decisões de investimento em projetos que têm a ver com a
realidade e as dinâmicas concretas que afetam as pessoas no seu dia-a-dia. Esta é uma forma
que o executivo municipal tem de corresponder às necessidades e aspirações concretas das
populações.
Consulte os vencedores em www.cm-vfxira.pt.

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
Cara e Caro Munícipe,
Nesta edição destacamos áreas de trabalho da Câmara Municipal na área do Ambiente que julgamos ser de grande
importância para o bem-estar e qualidade de vida da população do Concelho: o reforço de meios e melhoria de
métodos na gestão de resíduos urbanos; o incremento da Rede Municipal de Hortas Urbanas e o impulso importante
que pretendemos conferir nas ciclovias, com vista a um total de 100 km cicláveis em todo o Concelho.
Relativamente às ciclovias, depois da construção de 13 km, principalmente à beira-rio, pretendemos agora dotar
todo o território municipal deste tipo de acesso, totalizando 100 km. O objetivo é que, mesmo nas zonas urbanas
e entre elas, sejam possíveis as deslocações diárias de bicicleta, em prol de um modo de vida mais saudável e
ambientalmente sustentável. Entre 2017 e 2018 está a prevista a construção de 44,5 km destas vias.
Ao nível das hortas urbanas, temos feito um caminho significativo na implementação destes espaços. Atualmente
são já 253 as hortas entregues a munícipes para cultivo. A implementação desta rede enquadra-se na lógica de
intervenção sustentável do Município, contribuindo para a melhoria da qualidade dos solos e da biodiversidade; bem
como para a criação de alternativas alimentares e dinâmicas sociais positivas. As próximas 30 a ser atribuídas são na
cidade de Alverca do Ribatejo, na urbanização “Moinho de Ferro”.
Quanto à gestão de resíduos urbanos, a Câmara Municipal tem vindo a investir na melhoria da sua eficácia e
eficiência. Mais recursos humanos, mais meios de recolha, reforço da rede de deposição e circuitos mais produtivos
são algumas das medidas que implementamos desde 2014, num investimento que totaliza mais de 2.800.000,00€.
Em 2017 vamos continuar a apostar nesta área, acrescendo novos meios, otimizando procedimentos e apostando na
sensibilização da população. Esta última vertente é muito importante, porque o seu contributo é também fundamental
para uma gestão de resíduos adequada e uma efetiva sustentabilidade ambiental.
Nas propostas de cultura e lazer destes dois meses há duas propostas que gostaria de salientar: a campanha de
gastronomia “Março, mês do Sável” e a exposição “Cartoon Xira”.
Com a campanha pretendemos preservar e promover a gastronomia que tem origem na nossa ligação ao rio Tejo. À
Câmara Municipal juntam-se 27 restaurantes de todo o Concelho que não deixarão os seus créditos por mãos alheias.
A receita do sável frito com açorda de ovas tem vindo a atrair cada vez mais adeptos, fruto dos seus sabores únicos e
inesquecíveis, com origens na comunidade Avieira. O ano passado serviram-se cerca de 8.500 doses (mais 44% que
em 2015) e estou convicto de que este ano a tendência de aumento se manterá.
Quanto à Cartoon Xira, a par dos conceituados portugueses que fazem a revista do ano de 2016 – com a coordenação
do reconhecido António -, junta-se o renomado convidado internacional Quino, autor de uma das mais conhecidas
personagens de banda desenhada, a Mafalda. A iniciativa é uma das mais importantes que a Câmara Municipal
organiza a nível cultural, sendo mesmo uma referência no panorama nacional. Não deixe de visitar esta exposição,
que, sem dúvida, o irá surpreender.

ALBERTO MESQUITA
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Destaque

Um Concelho mais Verde e mais Sustentável
A gestão dos Resíduos Urbanos (RU) é um dos pilares de intervenção
do Executivo Municipal, pela sua importância na vida quotidiana dos
munícipes e da população em geral. Assim, em 2014, foi elaborado,
no âmbito, um documento estratégico que vem sendo implementado
e que toca várias áreas como os recursos humanos e a sua formação,
o fardamento, horários e equipamentos de recolha de resíduos,
a frota ambiente e, ainda, a educação ambiental, totalizando um
investimento já efetuado de 2 826 312,37€.

Entre 2014 e 2016
Equipa
Adequar o número de trabalhadores afetos ao Serviço de Recolha
face às necessidades verificadas, bem como a assegurar a
melhoria das suas condições de trabalho, segurança e saúde foi
uma aposta ganha para uma melhor resposta neste âmbito.
A equipa operacional é, atualmente, composta por 1 encarregado,
23 motoristas e 39 cantoneiros de limpeza e envolve um
investimento anual, referente às remunerações de cerca de 1 070
000,00€. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de forma
a obedecer às prescrições de higiene e segurança no trabalho
representaram um investimento de 21.624,53€

Frota e Circuitos
Desde 2014 que o Município tem vindo a adequar a frota ambiente
ao volume de resíduos recolhidos.
+ 4 viaturas de 19 t.
+ 3 viaturas para a recolha de indiferenciados
+ 1 viatura para a recolha de seletivos (embalagens e papel)
= investimento de 721 272,00€.
Com a aquisição das novas viaturas foi possível concretizar a
passagem de todos os circuitos para a noite, indo ao encontro das
necessidades do serviço e da sua especificidade, permitindo obter
um maior nível de produtividade quando comparado com a recolha
em horário diurno, exceção feita à recolha de vidro por questões

Projetos para 2017
Mas o plano é extenso e constitui-se como uma necessidade
premente, pelo que, em 2017, estão previstas mais medidas,
nomeadamente, uma fiscalização permanente. Uma equipa
de intervenção identificará eventuais situações anómalas, de
forma a solucioná-las rápida e eficazmente. Também a frota
ambiente continuará a ser renovada, com a aquisição de mais
duas viaturas de recolha de resíduos urbanos seletivos (papel/
cartão e embalagens) de 26 toneladas, num investimento
estimado em 400 000,00€. Será, igualmente, implementado
um sistema de gestão de frota que permitirá a otimização de
todos os circuitos existentes e cuja implantação de sensores
de nível de enchimento dos equipamentos (em tempo real),
proporcionará uma significativa melhoria de eficiência e
redução de custos.
O Município tem em vista uma intervenção no que respeita
à informação sobre a deposição dos diferentes tipos de
resíduos urbanos nos equipamentos enterrados. Para tal, os
equipamentos serão pintados e contarão com novos painéis

de ruído, assim com a recolha efetuada nos estabelecimentos
escolares.
No Concelho, a recolha é efetuada de segunda a sábado, havendo
equipas de recolha para trabalhos específicos ao domingo. A
deposição dos resíduos nos equipamentos de recolha deve ser
efetuada entre as 20h00 e as 23h30 de domingo a 6.ª feira.

Equipamentos de recolha
Já de acordo com o Plano Estratégico, bem como com o definido
na legislação em vigor foram definidos critérios de instalação
de equipamentos enterrados aos quais a Câmara Municipal
respondeu com a aquisição de 114 cubas, num investimento de
862 988,00€. Com vista à substituição de equipamento danificado,
procedeu-se também à aquisição de 99 contentores para resíduos
recicláveis e 715 contentores de 1.000 l, num investimento de
134.077,00€.

Regulamento e Plano de Ação
O Município conta já com um Regulamento de Gestão de Resíduos
Urbanos e elaborou, ainda, um Plano de Ação (aprovado pela
Agência Portuguesa do Ambiente) para o cumprimento das metas
estabelecidas no Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos
Urbanos (PERSU 2020). Quanto ao tarifário decorrente da gestão
de RU do Concelho de Vila Franca de Xira, refira-se, constitui-se
como um dos mais baixos entre os aplicados na Área Metropolitana
de Lisboa.

explicativos (horários e formas corretas de deposição dos
resíduos urbanos indiferenciados, seletivos e de grandes
dimensões), entre outros aspetos. Esta medida será
efetuada de modo faseado (em três anos), representando um
investimento total de mais de 230 000,00€. Serão também
implantados novos equipamentos enterrados, num total de 47
cubas para deposição de resíduos urbanos indiferenciados
e 60 cubas para deposição de resíduos urbanos seletivos
(papel/embalagens e vidro) em 25 locais do Concelho, num
investimento de 810 559,00€, aumentando-se a capacidade de
deposição em 57,6m3 de resíduos indiferenciados e 159,5m3
de resíduos seletivos.
De um modo geral, no que respeita à Manutenção e
Conservação de Equipamentos, as necessárias substituições
e a aquisição prevista de 140 contentores de superfície,
envolverá mais um investimento de cerca de 25 000,00€.
Por fim, ciente da sua importância, esta Gestão Camarária
continuará empenhada na realização de campanhas de
sensibilização e educação ambiental, quer de forma interativa
quer de informação direta à população, com especial enfoque
nas escolas.
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Envolvido e empenhado em implementar medidas e orientações para a melhoria ambiental do Concelho,
o Executivo Municipal continua a sua aposta na evolução do mesmo em direção à Sustentabilidade Ambiental.
Vários projetos tornaram-se, neste âmbito, relevantes e cativantes: as rede Municipais de Hortas Urbanas
e de Ciclovias e, ainda, um consistente plano de investimentos para recolha e tratamento de resíduos urbanos.
Rede Municipal de Hortas Urbanas
A Rede Municipal de Hortas Urbanas desenvolvida pelo Município,
integrada numa estratégia de intervenção sustentável, vem sendo
alargada a várias freguesias e é, atualmente, composta por 283
espaços de cultivo. Às 203 hortas existentes na Póvoa de Santa
Iria (80 na Quinta da Piedade e 123 no Eco Bairro) somam-se
39 em Alverca do Ribatejo (nove no Bairro do AMA e 30 na
Urbanização Moinho de Ferro) e 41 em Vialonga (na Urbanização
Quinta das Índias), envolvendo este projeto uma verba global de,
aproximadamente, 450 000,00€.
A Rede foi iniciada em 2010, com os primeiros contemplados,
em abril do ano seguinte, a receberem os talhões para cultivo
na Quinta Municipal da Piedade, em parceria com a Associação
Portuguesa de Agricultura Biológica (Agrobio). Seguiu-se
Vialonga (entrega formalizada a 11 de fevereiro) e estão agora em
fase de conclusão as hortas na Quinta dos Moinhos em Alverca do
Ribatejo.
Para todos os referidos locais, as candidaturas foram abertas aos
moradores das zonas (recenseados nas respetivas freguesias)
que, sorteados, viram-lhes atribuídas as hortas, mediante a
assinatura de um acordo sobre a sua utilização.

O investimento nesta medida tem sido largamente reconhecido
em várias vertentes, traduzindo-se em diversas mais-valias para
a população e para os espaços escolhidos para o efeito. Na sua
base está a promoção de boas práticas ambientais, da agricultura
biológica em contexto urbano e, ainda, a criação de novas e
benéficas dinâmicas sociais.
Os trabalhos de cultivo e colheita de produtos agrícolas,
orientados pelos princípios da sustentabilidade ambiental e de
uma produção biológica contribuem, não só para a melhoria da
qualidade dos solos e da sua biodiversidade como para fomentar
estilos de vida saudáveis. A par de significar um complemento
para o orçamento familiar, no que à subsistência alimentar diz
respeito, esta rede de espaços produtivos permite o incremento
das relações interpessoais nestas comunidades.
Em suma, o contacto com a terra e com a natureza e o incentivo
à produção de alimentos saudáveis, maximizando o potencial de
solos férteis, são um simples ponto de partida para algo que tem
ganho grande expressão e importância na qualidade de vida na
malha urbana do Município.
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Gastronomia
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Obras

em curso

Parque Urbano da Quinta da Flamenga (Fase 4B)
Execução da última fase

PERCURSOS
PEDONAIS
12 045m²
ZONAS DE LAZER
42 LUGARES
DE ESTACIONAMENTO
CAMPO
POLIDESPORTIVO

Investimento: 415 755,84€
Prazo de execução: 150 dias
Câmara Municipal inicia última fase do Parque Urbano da Quinta
da Flamenga - Vialonga.
A Câmara Municipal iniciou em fevereiro a quarta e última
fase do Parque Urbano da Quinta da Flamenga, em Vialonga. A
obra, que envolveu várias fases está, agora, a um passo de ser
finalizada, beneficiando todos os moradores da zona e todos
quantos queiram usufruir de novos espaços verdes de estadia, de
um amplo percurso pedonal e de recreio arborizado e, ainda, de
maior capacidade de estacionamento. Num prazo estimado em
150 dias, as áreas a intervencionar correspondem a 12.045m2
de Parque Urbano e a 1.400m2 correspondentes ao parque de
estacionamento noroeste.
No Parque contaremos com zonas relvadas e arborizadas e
uma alameda junto à zona residencial, cujo percurso a todo o
comprimento do Parque (no sentido Este–Oeste), permitirá a
prática de um conjunto diversificado de atividades, como correr,
andar de bicicleta ou de patins. Esta alameda será enriquecida

Reabilitação da R. do Curado
e R. Joaquim Pedro Monteiro

Vila Franca de Xira

Investimento: 405 616,90€ + IVA
Início da obra: 08/11/2016
Prazo de execução: 150 dias
Estão em curso trabalhos de abertura de caixa e a execução de
drenagem e pavimentação.

com mobiliário urbano (bancos, mesas, bebedouros, papeleiras
e outros) e ramificado por pequenos e agradáveis caminhos para
percorrer. As zonas verdes neste projeto possuem uma elevada
expressão, nomeadamente, com a plantação de cerca de 200
árvores, bem como o campo polidesportivo (previsto numa área
de 1420m2), preparado para jogos, com marcações de linhas,
balizas, tabelas, redes e todo o equipamento necessário para
modalidades como andebol, futsal, voleibol e basquete.
Encontra-se igualmente incluída nesta fase, uma nova bolsa de
estacionamento automóvel, de apoio ao Parque Urbano, com
capacidade para 42 carros, o que facilitará os acessos e o próprio
usufruto da Quinta da Flamenga, na Freguesia de Vialonga.
Num investimento de 415.755,84€, a Fase 4B do Parque Urbano
vem contribuir para a qualidade dos Munícipes naquela zona,
privilegiando os tempos de lazer ao ar livre, proporcionando mais
um local com diversas mais-valias, para estadia e contemplação
ou para a prática de atividades lúdicas.

Remodelação das Instalações Elétricas,
Sistema de AVAC e Telecomunicações
da Biblioteca Municipal de Alverca do
Ribatejo
Investimento: 196 408,20€ + IVA
Início da obra: 16/1/2017
Prazo de execução: 150 dias
Estão em curso trabalhos de desmontagem
de tetos e infraestruturas existentes.

Sável à mesa para celebrar a tradição e o paladar
Vila Franca de Xira dá continuidade a uma tradição gastronómica e
cultural trazida pela ligação do Município ao Rio Tejo. “Março, Mês
do Sável” é a campanha gastronómica que traz à mesa, durante
um mês, um peixe cuja arte de o bem confecionar vem de longe,
dos costumes das gentes ribeirinhas. São muitos os restaurantes
que participam na iniciativa, apresentando o sável na sua vertente
tradicional e também em variantes com o seu cunho, que se

revelam inspiradas e muito agradáveis. O sável, um peixe que
escolhe as águas temperadas dos rios para se reproduzir, surge,
agora, frito em postas finas, com uma suculenta açorda de ovas.
Esta é a proposta para os comensais em março que, juntamente
com várias vantagens que os parceiros nesta iniciativa oferecem
(alojamento, visitas turísticas, entre outros), se traduzem em bons
motivos para uma visita ao Município.

A PASSEAR TAMBÉM SE APRENDE (visitas guiadas)

Museu do Neo-Realismo

Os Avieiros, por Alves Redol
4 e 11 de março
10h30-12h00

Igreja Matriz de Vila Franca de Xira

Centro Histórico
de Vila Franca de Xira
18 de março
15h00-16h15

Museu “A Póvoa e o Rio”

Museu “A Póvoa e o Rio”
25 de março
15h00-16h15

Inscrição prévia obrigatória (até 48h antes).
(As visitas só se efetuam com um número mínimo de 6 inscrições.)

Mais informações sobre restaurantes participantes e parceiros em www.cm-vfxira.pt e Posto de Turismo Municipal,
Rua Alves Redol, 7, 2600-093 Vila Franca de Xira - Tel. 263 285 605 - turismo@cm-vfxira.pt
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Desenvolvimento Socioeducativo

Concurso da Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS)

Universidade Sénior de Vila Franca de Xira
vence Concurso de Cultura Geral

O MEU CONC[S]ELHO
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O MEU CONC[S]ELHO
[NOME]

Andrea Verdugo
[IDADE]
24 anos
[PROFISSÃO]
Cenógrafa
[NATURALIDADE]
Vila Franca de Xira

41
“O Saber Não Tem Idade” e os alunos da Universidade Sénior de
Vila Franca de Xira provaram isso pelo segundo ano consecutivo,
ao ganharem o Concurso de Cultura Geral da Rede de
Universidades da Terceira Idade (RUTIS). Esta foi a 13.ª edição do
Concurso, organizada pela Universidade da Grande Idade de Rio
Tinto, que reuniu 30 equipas no Pavilhão Multiusos de Gondomar.
Depois de quatro meias-finais, o empenho e excelência da equipa,
constituída por Paulo Cabrito, Amável de Sousa e Eugénia Gomes,
alcançou o 1.º lugar. O concurso “O Saber Não Tem Idade”
tem como objetivos promover e divulgar as universidades da
terceira idade, estimular o sentido cognitivo dos participantes e

Campos de ténis requalificados
em Alverca do Ribatejo
No dia 25 de fevereiro, a Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira inaugurou as intervenções de requalificação realizadas nos
campos de ténis e zonas envolventes do Jardim “José Álvaro Vidal”
e da Quinta do Galvão, ambos em Alverca do Ribatejo.
As requalificações decorreram no âmbito do processo de
Orçamento Participativo, e, no total, representam um investimento
municipal de perto de 180.000,00€.
No Jardim “José Álvaro Vidal”, para além do campo de ténis, existe
agora também um campo de paddle.
A requalificação dos espaços desportivos incluiu a reparação
dos respetivos pisos e a substituição/reparação das vedações de
proteção.
Nos espaços envolventes aos campos efetuou-se a requalificação
das zonas verdes e a colocação de mobiliário urbano.

a competição saudável, bem como proporcionar um agradável
convívio entre alunos e professores de diferentes instituições do
género.
O apoio incondicional de todos os envolvidos, concorrentes
suplentes, grupo organizador e claque acompanhante, fizeram
deste dia mais um momento memorável e muito especial para os
alunos da Universidade Sénior de Vila Franca de Xira.
A Universidade Sénior é um projeto da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, que surgiu no ano letivo 2004/2005, como um
desafio para um envelhecimento ativo e saudável e como um
contributo para o estímulo intelectual e físico da população sénior.

É licenciada em Design de Cena,
maquilhadora, cenógrafa e vocalista da banda
GRIFO. O seu futuro profissional passará pela
dedicação em exclusivo a alguma destas áreas
ou pela conciliação de várias paixões?

Acho que o meu futuro passará pela conciliação de
várias paixões. Sou licenciada em Design de Cena,
área que abrange tanto a Cenografia como Figurinos,
e a Maquilhagem acaba por estar inerente ao curso
também.
Todas estas vertentes são disciplinas que se inserem
na concepção de um espectáculo, que acabo por
desenvolver a fazer música com os GRIFO. Uma
coisa amplia a outra.

42

Apesar do crescente sucesso dos
GRIFO, é mais conhecida do grande público
pela sua participação em dois formatos
televisivos de grande impacto - o “FactorX”
e o “The Voice Portugal”. De que forma a
participação neste tipo de formato televisivo
pode ser determinante na construção na
carreira musical dos concorrentes?

Na minha opinião, a participação em qualquer
formato televisivo leva a que haja reconhecimento
público, que no meu caso foi o objectivo desde
o início. A minha participação em ambos os
programas foi pensada previamente com os GRIFO,
de modo a trazer para a banda mais público e
reconhecimento. Especialmente o The Voice foi
pensado estrategicamente
Acho que a participação em qualquer formato
televisivo não garante nada a qualquer artista,
apenas e só que vamos ser conhecidos pelo grande
público. O trabalho árduo vem a seguir.
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Como descreveria a sua
participação no “The VoicePortugal”? como se
sentiu ao ter ficado tão próximo da final?

A minha participação no The Voice foi uma enorme
aventura, que me marcou para a vida pelas relações
que construí lá dentro tanto com os concorrentes,
como com a minha mentora Marisa Liz que se tornou
uma espécie de madrinha. Sinto que ela depositou
em mim muita energia e muita fé, agora cabe-me
mostrar-lhe que ela tinha razão na aposta que fez
em mim. O programa é só uma passagem para algo
maior, o que fazes depois é que é a realidade em que
queres viver na música. Não ter chegado à final fez
parte do percurso, sinto-me grata por ter chegado
aos 8 finalistas entre milhares que concorreram e
numa edição tão forte, foi um privilégio ter chegado
tão longe a representar a minha equipa.
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Em 2016 os GRIFO ficaram em 2.º
lugar no RIFFEST, Concurso de Bandas Jovens
promovido pelo Município de Vila Franca
de Xira. Sente que esta participação para a
divulgação e consolidação da banda? De que
forma?

Não consolidou mas ajudou-nos a conseguir um
apoio financeiro significativo para algum material
que precisávamos enquanto banda. E o contacto
com as outras bandas a concurso para nós também
foi um ganho, pela partilha e descoberta de outras
bandas como nós à procura de uma oportunidade de
singrar. Foi uma noite bonita!
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Que conselho daria aos jovens que,
tal como a Andrea, decidam enveredar por
uma carreira musical?

Que não desistam ao primeiro e ao quinquagésimo
não.
Se acreditam em algo, façam por isso!️
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Câmara Municipal celebrou novo ano com um grande Concerto
O Município de Vila Franca de Xira realizou, a 15 de janeiro, o
tradicional Concerto de Ano Novo, este ano, na Sociedade Euterpe
Alhandrense. A Orquestra de Câmara “Euterpe” foi a protagonista,
com a direção do Maestro Armindo Luís, havendo ainda a

participação do Coro do Conservatório Regional Silva Marques; as
solistas Lucília Jesus e Susana Teixeira e bailarinas do curso de
dança do mesmo Conservatório.

Sheila Marques e Otávio Vicente vencem a 1.ª etapa
da Taça de Portugal PORterra
O primeiro fim-de-semana do calendário competitivo Nacional
de Triatlo ficou marcado pelas centenas de triatletas de todas as
idades que competiram no Duatlo das Lezírias, em Vila Franca
de Xira. Sheila Marques e Otávio Vicente foram os grandes
vencedores a 29 de janeiro, na etapa inaugural da Taça de
Portugal PORterra.
A 21.ª edição do tradicional evento foi palco de disputa das etapas
inaugurais de duas competições de nível Nacional. O Campeonato
Nacional Jovem e a Taça de Portugal PORterrra tiveram início
nesta organização da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
em parceria com o Alhandra Sporting Club, e que contou com o
apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal.
Sheila Marques dominou a competição feminina desde os seus
momentos iniciais. A jovem Pauline Vie, do Alhandra Sporting
Club, terminou a prova na segunda posição e Marisa João,
Outsystems Olímpico de Oeiras, completou o pódio feminino
no terceiro lugar. Na competição masculina Otávio Vincente, do
Núcleo do Sporting da Golegã, o mais rápido a cortar a meta. Rui
Dolores, Amiciclo Grândola, e Rui Narigueta, Outsystems Olímpico
de Oeiras, completaram o pódio em segundo e terceiro lugar,
respetivamente.

Sábado, 28, foi dia de Campeonato Nacional Jovem. O Sport
Lisboa e Benfica foi o grande vencedor da primeira etapa da
competição Nacional, seguido de perto pelo Alhandra Sporting
Club. O Clube de Natação de Torres Novas completou o pódio
coletivo na terceira posição.
Ana Marcelino, Sport Lisboa e Benfica, e Ricardo Pissarra,
Alhandra Sporting Club, venceram a prova na categoria de
Benjamins. Cassilda Carvalho, Sport Lisboa e Benfica, e Duarte
Moreira, Fátima Escola de Triatlo, conquistaram o escalão de
infantis. Rafaela Cananó Silva, Clube Natação do Cartaxo, e
Francisco Protásio, Sport Lisboa e Benfica, foram os vencedores
em Iniciados. Inês Rico, Alhandra Sporting Club, e Alexandre
Montez, Rio Maior Triatlo, foram os melhores entre os Juvenis.
Na tarde de sábado realizou-se ainda uma prova aberta, destinada
a todos os interessados em participar e que se apresentou como
uma excelente oportunidade para aqueles que procuram dar os
primeiros passos na modalidade. Inês Batista Santos, Clube 4
estilos, e João Rebelo, Lusitano, foram os primeiros a completar o
percurso que se estendeu por 2km de corrida, 8,7km de ciclismo
e 1km de corrida final.
Mais resultados em www.cm-vfxira.pt

Bienal de Fotografia chega ao fim
com prémios “Concelho” e “Tauromaquia”
Terminam a 19 de março as últimas exposições integradas na
BF16 – Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira. Ao todo são
quinze os artistas que apresentam, no Celeiro da Patriarcal,
os trabalhos selecionados por um Conselho de Curadores no
âmbito das candidaturas apresentadas aos Prémios temáticos.
O anúncio dos vencedores teve lugar no dia 4 de março, cabendo
a Bruno Colaço a distinção no âmbito da categoria “Concelho de
Vila Franca de Xira” e a Pedro Batalha a distinção no âmbito da
categoria “Tauromaquia”.
Na edição corrente deste certame, o único no panorama nacional
exclusivamente dedicado à fotografia, e uma das maiores
iniciativas culturais do Município, verificou-se uma profunda
restruturação do modelo, sob a Curadoria-Geral de David Santos,
que implementou um ambicioso programa curatorial com a
presença de alguns dos mais reconhecidos nomes da fotografia
contemporânea, como Daniel Blaufuks, José Maçãs de Carvalho,

José Pedro Cortes, Patrícia Almeida, João Tabarra, Nuno Cera,
Pauliana Valente Pimentel, João Onofre, Ana Rito, Vítor Pomar e
João Grama.
Subordinado ao tema “Arquivo e Observação”, este programa
curatorial que marcou o início do certame e se prolongou de
outubro’16 a janeiro’17, foi considerado pelo jornal “Público” uma
das 10 melhores exposições de 2016 e foram vários os meios
de comunicação de âmbito nacional e regional que lhe deram
destaque, estimando-se um número de visitantes na ordem das
6.000 pessoas.
De novembro’16 e janeiro’17, no Celeiro da Patriarcal, estiveram
patentes os trabalhos dos nove finalistas selecionados para a
vertente de Prémio (tema livre), de um total de 93 candidaturas.
O vencedor – anunciado a 16 de dezembro -, foi Rui Dias Monteiro
com a instalação de poesia e fotografia “Terra morta”.
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Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo

Valorizar a prática desportiva
no Concelho

A natação e o futebol vão ser modalidades cada vez mais
valorizadas no Concelho de Vila Franca de Xira e a sua prática vai
ser melhorada nos equipamentos municipais. Com esse objetivo
a autarquia assinou os Contratos Programa de Desenvolvimento
Desportivo com a Federação Portuguesa de Natação, bem como
com a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de
Futebol de Lisboa.
Os contratos foram formalizados no mês de janeiro e vão
ter efeitos práticos desde já. O contrato que diz respeito à
natação tem em vista a melhoria da prática da modalidade nos
equipamentos municipais, regularmente utilizados por cerca
de 4000 praticantes. A parceria prevê, entre outros aspetos, a
certificação da Escola de Natação do Município, a contratação
de técnicos pela FPN, a isenção do pagamento das taxas de
inscrição nas competições da federação para nadadores em
representação de clubes ou associações desportivas do Concelho
e, em contrapartida, a cedência da Piscina Municipal de Vila
Franca de Xira para eventos da modalidade a nível nacional e
internacional.
O documento assinado com a Federação Portuguesa de Futebol
e a Associação de Futebol de Lisboa tem em vista, de acordo
com o novo enquadramento legal, obter a conformidade para a
realização de provas de futebol, futsal e futebol de praia a nível
da sua homologação. O acordo prevê também a realização de
ações de formação, a custos controlados, dirigidas aos agentes
desportivos.

Eventos

Conferência Internacional

Cabo Verde em destaque
em Vila Franca de Xira

Decorreu a 28 de janeiro, na Fábrica das Palavras, a II
Conferência Internacional "Rotas e Paisagens da Língua
Portuguesa”, organizada pela Associação “Rotas da Lusofonia”,
com o apoio da Câmara Municipal, da Embaixada de Cabo Verde
e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Cabo Verde foi o país em foco, bem como a abordagem da sua
relação cultural e económica com Portugal, dando a conhecer
melhor a proximidade com o Município de Vila Franca de Xira.
O Embaixador da República de Cabo Verde, Eurico Monteiro, foi
recebido, previamente, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
para assinatura do livro de honra da Câmara Municipal e troca
de lembranças. Contou-se, nesta segunda iniciativa de um Ciclo
de Conferências levado a cabo anualmente, com interessantes
apresentações e intervenções de várias entidades como o
Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP - órgão
da CPLP) e a Direção de Relações Institucionais e Mercados
Externos (AICEP Portugal Global), entre outras.
Esta conferência foi, também, realizada no âmbito do apoio
à candidatura da Morna a Património Cultural Imaterial da
Humanidade, pelo que o programa incluiu, além de uma
atuação do reconhecido Dani Silva, duas exposições: “Poetas da
Morna”, cedida pela Embaixada de Cabo Verde e “Tras di Munti”,
resultado da Residência Artística de Virgínia Fróis, em Cabo
Verde, com fotografias de Tiago Fróis, que esteve patente, na
Fábrica das Palavras, até 19 de fevereiro.
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8.ª Brigada do Amarelo

Perto de 8000 alunos entram em ação pela reciclagem

Foi lançada em janeiro, mais uma edição do projeto Brigada do
Amarelo, para cerca de 8.000 alunos de 37 escolas do Concelho
entrarem em ação em prol da reciclagem. O momento que
assinalou este arranque teve lugar na Escola Básica de Arcena,
com as presenças e intervenções do Presidente da Câmara
Municipal, e de representantes da Valorsul e das Escolas. Os
alunos cantaram e animaram a iniciativa e, no final, realizaram um
simbólico depósito no ecoponto, traduzindo o que se pretende com
este projeto que se tem revelado um sucesso.
A iniciativa é uma parceria entre a Câmara Municipal e a Valorsul
e conta-se, este ano com um número recorde de escolas e alunos
participantes.
A “Brigada do Amarelo” visa o incremento da separação seletiva
de embalagens no Ecoponto Amarelo (que recebe plástico, metal e

pacotes de bebida), contribuindo também para o cumprimento das
metas estabelecidas nesta área pela União Europeia.
A recolha de material decorre até maio e, em junho, serão
conhecidos os resultados.
Na edição do ano passado o Concelho de Vila Franca de Xira ficou
em primeiro lugar entre os 17 Municípios que aderem à iniciativa e
que integram a área de intervenção da Valorsul.
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Carta Arqueológica de Vila Franca
de Xira protege história local

Foi em 1999 a primeira edição do “Cartoon Xira”. Desde
então, aquela que se tem vindo a afirmar como uma das mais
importantes iniciativas culturais promovidas pelo município, que
há muito se tornou referência de âmbito nacional, tem vindo a
crescer e a surpreender.
Na edição deste ano, que decorrerá de 22 de abril a 28 de
maio, no edifício do Celeiro da Patriarcal, a par dos convidados
nacionais cujo talento é já sobejamente conhecido, junta-se o
convidado internacional Quino.
O argentino, que publica regularmente desde 1954, é o autor de
uma das mais conhecidas personagens de banda desenhada de
todos os tempos, Mafalda, a menina que odeia sopa, e que se
questiona sobre as questões políticas, sociais, ou até mesmo
científicas, que atormentam o seu quotidiano, numa acutilante
análise do estado do mundo à época, e que granjeou enorme
popularidade, sobretudo na América Latina e Europa.

“Carlos de Oliveira: A parte submersa
do iceberg”

Alexandre
Cabral
memória
de um
resistente

Nome de relevo do neo-realismo e da literatura portuguesa
da segunda metade do século XX, Carlos de Oliveira é a figura
central da exposição que inaugurou no dia 18 de março no
Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira. Esta mostra
é dedicada ao poeta e ficcionista e honra, desta forma, o
compromisso assumido pela autarquia Vilafranquense aquando
da doação formal do seu espólio ao museu, em 2012.
A exposição, que estará patente até 29 de outubro, tem a
Curadoria de Osvaldo Silvestre, professor do Departamento
de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra, e será parte de uma vasta
programação complementar sobre o tema, que vai contar com
colóquios, visitas guiadas e lançamento de publicações.

No ano em que se comemora o centenário do seu nascimento, o Município de
Vila Franca de Xira presta homenagem a Alexandre Cabral com a exposição
“Alexandre Cabral: Memória de um Resistente”. Escritor e ensaísta, estudioso
da história cultural e social do século XIX, este é um nome importante na
compreensão do neorrealismo português.
A mostra, patente no Museu do Neo-Realismo desde 25 de fevereiro, resulta
do estudo do espólio que generosamente Alexandre Cabral doou a este museu
em 1992. A exposição tem a curadoria de António Pedro Pita e Odete Belo e
estará patente ao público até 25 de junho de 2017.
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Argentino Quino no “Cartoon Xira” deste ano

No passado dia 10 de fevereiro foi apresentada a Carta
Arqueológica do Concelho de Vila Franca de Xira, um documento
que testemunha a evolução da ocupação humana no território,
desde as primeiras comunidades de caçadores recolectores
paleolíticos até aos dias de hoje. Esta importante publicação, que
foi apresentada em fevereiro, resulta do trabalho de investigação
desenvolvido ao longo do último ano pelo Centro de Estudos
Arqueológicos de Vila Franca de Xira – CEAX.
O objetivo do documento é ser uma compilação atualizada
dos dados disponíveis sobre a origem da presença humana no
território do Concelho e a inventariação georreferenciada de sítios
e estações arqueológicas. Pretende-se que esta edição, bem como
com a respetiva página on-line que existirá no site municipal e que
fará a georreferenciação dos arqueossítios, seja uma ferramenta
de trabalho e gestão decisiva na proteção, estudo e divulgação do
nosso importante legado histórico.

“Alexandre Cabral: Memória de um Resistente”
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Museu Municipal expõe Delfim Maya

“Delfim Maya. Escultor do movimento - O Ribatejo na obra de
Delfim Maya” é o nome da exposição evocativa dos 130 anos do
nascimento do artista plástico, que estará patente no Núcleo
Sede do Museu Municipal de 25 de março de 2017 a 28 de janeiro
de 2018.
A mostra tem por principal objetivo divulgar a obra de Delfim
Maya, à época inovadora, sobretudo no que diz respeito à
originalidade da escultura em folha de metal, técnica que o
tornou um escultor único.
Enquanto oficial de cavalaria, sempre foi conhecida a paixão
de Delfim Maya pelos cavalos, o que se reflete no seu legado,
particularmente na ligação e interesse que revela ao Ribatejo,
o que é visível em algumas das peças que fazem parte desta
exposição. A curadoria está a cargo de Maria Maya, Amélia
Gonçalves, Idalina Mesquita e Joana Almeida.

Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira – 19 de abril

Festa da Flor anima população sénior
do Concelho

A Festa da Flor vai voltar a alegrar a primavera dos seniores do
Concelho e de todos os que queiram participar nesta iniciativa,
que já provou ser um encontro de alegria, vivacidade e troca de
experiências entre gerações.
A Festa da Flor deste ano vai acontecer no dia 19 de abril, no
Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, e vai reunir mais de
1500 idosos de várias instituições das freguesias do Concelho.
O dia começa pelas 10 horas no Largo do Município com a
colorida Mini-Marcha de Arcos, que conta com decorações
antecipadamente feitas a preceito pelos participantes na festa.
O desfile seguirá, certamente animado, pelas ruas da cidade
até ao Parque Urbano de Vila Franca de Xira, onde têm lugar as
restantes iniciativas do programa da festa. Vai ser um dia cheio
de música, jogos tradicionais, demonstrações de trabalhos
artesanais, troca de experiências e momentos de convívio.
Haverá ainda lugar para uma mostra de “Arte Sénior” e a sempre
muito participada “mega-aula de ginástica”.
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“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

“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português”
Exposição de Longa Duração
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Alverca: do Neolítico à Idade Moderna”

3EXPOSIÇÕES4
Comemorações do Dia Mundial da Poesia – “Natália Correia:
Vida e obra”. Mostra biobibliográfica.
1 a 31 de março
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Os nossos livros” – Ficção científica em 20 grandes livros:
mostra bibliográfica
março e abril
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Exposição - "Carlos de Oliveira: a parte submersa do iceberg”
18 de março – 16h00
Patente até 29 de outubro
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Celebrando…” – José Afonso – Exposição biográfica, no
âmbito das comemorações dos 30 anos da morte do autor
Exposição da Associação José Afonso
3 a 30 de abril
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Comemorações do Dia Mundial do Livro e do Autor
“A celebração dos autores” (Exposição da SPA)

Prémios: “Conto” | 2.500€ - “Romance” | 7.500€
Informações:
tel. 263 271 200
fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt

Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves

Vencedores são conhecidos
em março

O Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves pretende
distinguir o que de melhor se fez nesta arte durante
o último ano no Concelho de Vila Franca de Xira. Das
quatro companhias candidatas, a Companhia Ato Certo
de Vialonga, o Grémio Dramático Povoense, a Companhia
de Teatro de Alverca e Grupo de Teatro Esteiros, uma vai
ser reconhecida e receber um prémio no valor de 2 500
euros. A Cerimónia de entrega da distinção vai acontecer
no dia 26 de março, na Fábrica das Palavras, em Vila
Franca de Xira.
O júri do prémio, que integra o diretor da Comuna
Teatro de Pesquisa, João Mota, um representante do
Município, Paulo Renato Rodrigues e dois convidados de
reconhecido mérito na área do teatro, Catarina Romão
Gonçalves e Miguel Falcão, distinguirá igualmente os
participantes que se destaquem nas categorias de
“Melhor Interpretação Masculina”, “Melhor Interpretação
Feminina”, “Melhor Encenação”, “Melhor Cenografia”,
“Melhor Guarda-Roupa”, “Melhor Sonoplastia” e “Melhor
Luminotecnia”.
O prémio Mário Rui Gonçalves reserva ainda 2 500 euros
que serão investidos nestes grupos do Concelho, nas
várias áreas técnicas ligadas ao teatro. Comunicador
nato e de personalidade vibrante, Mário Rui Gonçalves foi
professor, crítico e historiador de arte.

22 de abril a 21 de maio
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
ABRIL

JULHO

OUTUBRO

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira

Dia 22 – 15h00

Dia 8 – 16h00

Dia 1 – 10h00

Dia 23 – 10h00

Dia 9 – 14h00

Dia 5 – 16h00

Dia 30 – 15h00

Dia 22 – 15h00

Dia 8 – 15h00

MAIO

Dia 23 – 15h00

Dia 15 – 14h00

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira
Reserva Natural (Mouchões)

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira – Ponte da
Lezíria – Vila Franca de Xira
Reserva Natural (Mouchões)

Dia 6 – 15h00

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Dia 7 – 10h00

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira

Dia 20 – 15h00

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Dia 21 – 10h00

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira

Dia 3 – 15h00

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Dia 4 – 10h00

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira

Dia 18 – 9h00

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira

Dia 25 – 15h00

Reserva Natural (Mouchões)

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira – Ponte da
Lezíria – Vila Franca de Xira

AGOSTO

Dia 28 – 10h00

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Dia 29 – 10h00

Dia 5 – 15h00

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Dia 6 – 10h00

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira

Dia 6 – 15h00

NOVEMBRO

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira – Ponte da
Lezíria – Vila Franca de Xira

Dia 12 – 14h00

JUNHO

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Dia 11 – 10h00

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Dia 12 – 10h00

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira

SETEMBRO

Dia 16 – 15h00

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Dia 17 – 10h00

Marina Parque das Nações –
Vila Franca de Xira

Dia 30 – 10h00

Reserva Natural (Mouchões)

Dia 30 – 15h00

Vila Franca de Xira – Marina
Parque das Nações

Podem ser marcadas outras visitas que não as previstas
no calendário,bem como canceladas caso a tripulação
verifique condições adversas à navegação.
Marcações e bilhetes:
Posto de Turismo Municipal
Tel.: 263 285 605 / turismo@cm-vfxira.pt

Prémios “Concelho de Vila Franca” de Xira e “Tauromaquia”
BF16 – Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira
Até 19 de março
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

“Telas Pintadas”

Pintura de Júlio Carmo Santos

Até 25 de março
Galeria Municipal de Exposições Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de
Santa Iria

Inauguração da exposição comemorativa dos 130 anos
do nascimento do artista plástico Delfim Maya

“Delfim Maya. Escultor do movimento
O Ribatejo na obra de Delfim Maya”
25 de março – 16h00
Patente até 28 de janeiro’ 18
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

“O sítio arqueológico de Monte dos Castelinhos – Vila Franca
de Xira. Em busca de Ierabriga”
Até 3 de abril
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira

Exposição biobibliográfica comemorativa do centenário
do nascimento de Alexandre Cabral - "Alexandre Cabral:
Memória de um Resistente
Até 25 de junho
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Quotidianos do Feminino: 1900 aos Anos de Mudança”
Até 31 de dezembro
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

“Retratos das Mulheres de Alverca”
Até 31 de dezembro
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

Exposição de Longa Duração
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

Cartoon Xira
22 de abril, sábado
Patente até 28 de maio
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

3ENCONTROS, FORMAÇÃO, SEMINÁRIOS
E VISITAS PATRIMONIAIS4
Lançamento do livro "Mulheres Escultoras em Portugal", com
Sandra Leandro e Raquel Henriques da Silva (coordenadoras)

Integrado nas Comemorações do Dia Internacional da Mulher
7 de março, terça-feira – 18h30
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Anúncio dos vencedores do Prémios “Concelho de Vila Franca
de Xira” e “Tauromaquia” e lançamento do catálogo das
exposições
BF16 – Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira
4 de março, sábado – 16h00
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Apresentação do livro “Nu Avesso das Palavras”, de Rita Pea
4 de março, sábado - 17h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

“Fábrica de Saberes” – Comunidade de leitores dinamizada
por Fernando Pinto do Amaral: “O amor na literatura
universal” - 18h30
08 e 22 de março
05 e 19 de abril
(ainda sessões a 3 e 17 de maio)
Inscrições até 3 de março, presencialmente na Fábrica das Palavras, pelo
tel. 263 271 200
ou fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Fábrica de saberes” – Curso de iniciação às tecnologias de
informação e comunicação
08, 09, 15, 16, 18, 22, 23, 29 e 30 de março
01 de abril
Turma A – 10h00; Turma B – 14h00
Inscrições até 2 de março, presencialmente na Fábrica das Palavras, pelo
tel. 263 271 200
ou fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt (máximo 10 formandos por turma)
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Lançamento do Foto-álbum digital “Retratos das Mulheres de
Alverca”
8 de março, quarta-feira - 18h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

Ciclo de Conferências:

“Quotidianos do Feminino: do Passado ao Presente”
“O género na História e na Museologia - uma perspetiva”,
com a oradora Ana Paula de Sousa Assunção
11 de março, sábado - 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo
Exposição de Barbara Says
Integrada no Ciclo EmaisE [exposições editoriais/editorial exhibitions]
11 de março a 14 de maio
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
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“Fábrica de Saberes” – Oficina de construção de marionetas,
com Ângela Ribeiro
11 de março, sábado - das 10h00 às 13h00
Para professores, educadores de infância, animadores e público em geral
Inscrições até 7 de março, presencialmente na Fábrica das Palavras, pelo
tel. 263 271 200 ou
fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Entrega do Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves
26 de março, domingo -16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Pais + leitura + filhos = Crianças felizes”
31 de março, sexta-feira - 18h00
Sessão dirigida a pais com o objetivo de abordar o papel fundamental da
família no incentivo à leitura. Pretende-se ainda partilhar experiências
e discutir algumas orientações de leitura numa viagem pela Literatura
Infantil.
O projeto Ler+ em família, do Plano Nacional de Leitura salienta que: “As
crianças desenvolvem-se melhor e têm melhores resultados na escola
quando contactam com livros diariamente.”
Inscrições até dois dias antes presencialmente na Fábrica das Palavras,
pelo tel. 263 271 200 ou
fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt (máximo 30 participantes)
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“A viagem das palavras” – Isabela Figueiredo
31 de março, sexta-feira - 18h30
Encontro com a autora e apresentação dos livros “Caderno de Memórias
Coloniais” e “A Gorda”
Fábrica das Palavras – sala polivalente/piso 0, Vila Franca de Xira

“À Volta da Fantochada”
06 de abril, quinta-feira – 14h00
Atelier de fantoches de esponja para adultos. Oportunidade de aprender
a trabalhar esponja fazendo um fantoche a partir de um molde
pré-definido.
Público alvo: Animadores, profissionais de educação.
Número máximo de 15 participantes. Inscrições até 3 de abril - tel. 219
577 237
Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Apresentação do livro “A Catedral da Infâmia”, de Natércia
Barros
08 de abril, sábado - 16h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

“Mulheres contra a Ditadura”, com a oradora Cecília Honório
8 de abril, sábado - 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

Comemorações do Dia Mundial do Livro e do Autor – Encontro
com o escritor a definir
21 de abril, sexta-feira - 18h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Passeios com História”

Visita ao Castelo de Alverca e à Fonte do Choupal - História e Lenda
22 de abril, sábado - 15h00
Mediante inscrição prévia junto do Museu Municipal - tel. 263 280 350
ou museumunicipal@cm-vfxira

3ESPETÁCULOS4
“Jam às Sextas”

Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e cantores
que o queiram fazer – 21H30
03, 10 e 24 de março, sexta-feira | 07 e 21 de abril, sexta-feira
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Clássica na Fábrica”

“Romantismo e neoclassicismo: obras de Ludwig Spohr, Johannes
Brahms e Jean Français”, por Patrícia Silva (Clarinete) e Tatiana Baliuk
(Piano)
04 de março, sábado – 18h00

Agenda
“O Quarteto de Cordas nas estéticas clássica e romântica: composições
de Haydn e Borodin”, pelo Quarteto Olisipo
18 de março, sábado – 18h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Artes de Cá e de Lá”

Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira e Coral Viva Voz (Oeiras)
12 de março, domingo – 16h00
Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense e Coral do Município
de Benavente
9 de abril, domingo – 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“X Encontro de Poetas do Concelho de Vila Franca de Xira”,
seguido pela atuação do Grupo Coral Ares Novos

Integrado nas Comemorações do Dia Mundial da Poesia
19 de março, domingo - 15h30
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

“Outros Sons da Fábrica”

“Manoel de Oliveira | Uma Homenagem Musical”
8 de abril, sábado – 18h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Aleatório”, Espetáculo pela Andante Associação Artística

Integrado nas Comemorações do Dia Mundial da Poesia
21 de março - 21h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Espetáculo cénico-musical “Levantei-me do chão”, a partir
da obra “Levantado do chão”, de José Saramago, por Carlos
Marques, em cooperação com o Teatro Meridional

Integrado nas Comemorações do Dia Mundial do Livro e do Autor
23 de abril, domingo -16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Poesia no Palácio”
29 de abril, sábado - 15h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

Comemorações do Dia Mundial da Dança

Fandango do Ribatejo, pelos Ranchos Folclóricos do Concelho
29 de abril, sábado - 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
Projeto Anima … do espaço à dança, pela Sociedade Euterpe Alhandrense
- Conservatório Regional Silva Marques
29 de abril, sábado – 21h30
Palácio do Sobralinho, Sobralinho

3CINEMA4
“Domingos Mágicos”

Filmes de animação para crianças e jovens

“Norm, o herói do Ártico”, de Trevor Wall
05 e 12 de março, domingos - 11h00
Maiores de 6 anos | Duração: 90 min.
“T. S. Spivet, o jovem prodígio”, de Jean-Pierre Jeunet
02 e 09 de abril, domingos - 11h00
Maiores de 12 anos | Duração: 1h45min.
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Doc. Domingos”, Cinema documental
“É na terra e não na lua: A ilha do Corvo”, de Gonçalo Tocha
05 de março, domingo - 15h30
Maiores de 12 anos | 180 min.
“O acto de matar”, de Joshua Oppenheimer
02 de abril, domingo - 15h30
Maiores de 16 anos | Duração: 1h55min
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Ciclo de Cinema “Realismos Contemporâneos”
“Cartas da Guerra”, de Ivo Ferreira
31 de março, sexta-feira - 21h30
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“Correspondências”, Rita Azevedo Gomes
28 de abril, sexta-feira - 21h30
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

tel. 263 271 200 ou fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3INFÂNCIA4

05, 06, 11 e 12 de abril - 14h30
Ateliê dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos. Participação mediante
inscrição – tel. 219 533 050 ou bmpsi@cm-vfxira.pt | Mínimo de 5
e máximo de 10 inscrições
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria
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“De férias na Biblioteca”

“Arqueólogo por Um Dia”

Ateliê de Arqueologia Experimental dirigido a crianças
entre os 6 e os 15 anos.
11 de março, sábado - 10h30
8 de abril, sábado - 14h30
Participação mediante inscrição prévia – tel. 263 280 350
ou museumunicipal@cmvfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 16 inscrições
Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira (CEAX) –
Cachoeiras

“O Palácio Para os Pequeninos”

“Música de Berço”, música por Ana Rute Cordeiro
18 de março, sábado - 16h00
“Aqui há ritmo no coração!”, música por Ana Rute Cordeiro
1 de abril, sábado - 16h00
“Uma Aventura…”, dança por Camila Fernandes
22 de abril, sábado - 16h00
Mediante aquisição prévia de bilhete. Consulte programa específico
Palácio Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria

Ação Educativa "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 - tel. 263 280 350 ou museumunicipal@cmvfxira.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.
Dirigida a crianças a partir dos 6 anos. Participação mediante inscrição
prévia, até 5 dias de antecedência - Tef. 263 285 626 ou neorealismo@
cm-vfxira.pt | Mínimo 10 e máximo 20 inscrições.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Itinerário Neorrealista Juvenil”

“Clube de Leitura para Pais & Filhos” -10h30
25 de março, sábado - 10h30 | 29 de abril, sábado - 10h30
(último sábado de cada mês, de janeiro a junho e de setembro a
dezembro)
Atividade dirigida a crianças dos 4 aos 10 anos e pais; pensada e construída para as famílias, pois estas assumem um papel fundamental na
promoção e no estímulo à leitura junto das crianças. Participação mediante inscrição prévia – tel. 219 533 050 ou bmpsi@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

Comemorações do dia internacional do livro infantil
01 de abril, sábado, 11h00
Crianças dos 6 aos 8 anos
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
Feira do Livro
01 a 08 de abril, sábados
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

“Oficina de auroras boreais”, com Marina Palácio

Integrada na Semana da Leitura Infantojuvenil
02 de abril, domingo
10h00
Para bebés dos 24 meses aos 36 meses.
Máximo: 6 bebés + 1 acompanhante
11h00
Para crianças dos 3,4 e 5 anos
Máximo: 10 crianças + 1 acompanhante.
Mediante inscrição prévia até 30 de março - tel. 263 271 200
ou fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Ação Educativa “Em Busca de Ierabriga”
Até 4 de abril’ 17- 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças a partir dos 3 anos. Participação mediante inscrição
prévia - tel. 263 280 350 ou museumunicipal@cmvfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições.
Museu Municipal | Núcleo do Mártir Santo, Vila Franca de Xira

Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil - Das 10h00 às 16h00
Visitas guiadas a locais de interesse para o movimento neorrealista,
nomeadamente lugares descritos nas obras literárias dos autores
neorrealistas e locais de nascimento dos autores.
Dirigidas a crianças a partir dos 10 anos. Participação mediante inscrição
prévia, até 5 dias de antecedência - tel. 263 285 626 ou
neorealismo@cm-vfxira.pt | Mínimo 10 e máximo 20 participantes.
A realização das visitas 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.
Dirigida a crianças a partir dos 6 anos. Participação mediante inscrição
prévia, até 5 dias de antecedência - tef. 263 285 626 ou
neorealismo@cm-vfxira.pt | Mínimo 10 e máximo 15 participantes
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3OUTROS4
“Flores de Poesia”

Entrega de flores, acompanhadas de poesias de Natália Correia, a cada
leitor que requisite um livro nesta data.
Integrado nas Comemorações do Dia Mundial da Poesia
21 de março, terça-feira
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Distribuição de rosas, com frases de promoção do livro
e da leitura

Integrado nas Comemorações do Dia Mundial do Livro e do Autor
23 de abril, domingo - 10h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Ateliers de Férias Escolares Páscoa

05, 06, 11 e 12 de abril - 14h30
Para crianças dos 6 aos 10 anos. Participação mediante inscrição prévia -

25ABRIL
de

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Participe nas Comemorações!
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3ARTESANATO4

Comemoração do Dia Internacional do Artesão

18 e 19 de março de 2017

Largo da Câmara Municipal . Vila Franca de Xira

31 março
Mundo Jurássico de Colin Trevorrow
7 abril
Homem Aranha 2 de Sam Raimi
21 abril
Scooby Doo de Raja Gosnell
28 abril
Casa da Juventude de Vialonga, Vialonga
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Desporto

Horário: sábado, 18 de março - 10h00/19h00 . domingo, 19 de março - 10h00/19h00

3FOLCLORE4

O melhor artesanato do Concelho. Madeira, ferro forjado, tecidos e outros
materiais transformados em verdadeiras obras manufaturadas.

Festival de Folclore 21.º Aniversário do Grupo Etnográfico
Danças e Cantares de Alverca do Ribatejo
22 de abril, sábado - 16h00
Grupo Etnográfico Danças e Cantares de Alverca do Ribatejo
Rancho Folclórico Etnográfico de Montemor-o-Novo
Rancho Folclórico e Etnográfico de Arroteias - Moita do Ribatejo
Local: Auditório da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense

Laboratório de Artistas
5 a 7 de abril
Dirigido aos alunos das turmas de artes do nosso Concelho trata-se de um
momento de formação e a partilha de ideias, proporcionando aos participantes o aperfeiçoamento das suas capacidades artísticas.
Local: Quinta Municipal de Subserra

Dinamização do Mercado Municipal de Vila Franca De Xira
25 de março, sábado – 10h00
Grupo de Cavaquinhos da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Alverca do Ribatejo
22 de abril, sábado – 10h00
Grupo a indicar

3TEATRO4
Festival de Teatro para a Infância

O Patinho Feio
Cativar Animação para a Infância
4 de março, sábado – 16h00
5 de março, domingo – 11h00
Á-BI-TÁ
Pim Teatro
11 de março, sábado – 16h00
16 de março, domingo – 11h00
Escuridão Bonita
Um Colectivo – Associação Cultural
18 de março, sábado – 16h00
19 de março, domingo – 11h00
Dom Quixote de La Mancha
Cegada – Grupo de Teatro
25 de março, sábado – 16h00
9 de abril, domingo – 11h00
Teatro Estúdio Ildefonso Valério – Alverca do Ribatejo

Apresentação da Peça “In Dúbio”

A partir de “Dúvida” de J.P. Shanley
4 de março, sábado – 21h00
Encenação de João Santos Lopes
Grupo de Teatro Esteiros – Sociedade Euterpe Alhandrense

3DANÇA4
Projeto Anima – … do espaço à dança

Conservatório Silva Marques – Curso de Dança
Ensaio aberto com Joana Bergano, Tânia Carvalho e Mariana Aguiar
15 de abril, sábado – 9h00
Espetáculo Final
29 de abril, sábado – 21h00
Local: Palácio Municipal do Sobralinho

3CINEMA4
Outro País de Sérgio Tréfaut
22 de abril, sábado – 16h00 e 21h30
Local: Teatro Estúdio Ildefonso Valério – Alverca do Ribatejo

3TT4
Passeio Todo o Terreno
5 de março, domingo - 5.º Passeio TT - Bombeiros Voluntários de Vialonga
- Passeio aberto a veículos 4x4. Freguesia de Vialonga e arredores
Informações e inscrições no Quartel dos Bombeiros através do telefone
926 332 683 e do e-mail comando@aabvvialonga@.com

CRIARTE | Atividade Temática

Dirigida a um máximo de 10 participantes – das 14h00 às 16h00
1 de março - 8 de março - 15 de março - 22 de março - 29 de março
19 de abril - 26 de abril

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo
Recycle | Flores de Papel e Cartão | Atividade Temática
Das 16h00 às 18h00
8 março - 15 março - 22 março

3,2,1… Ação! | Tarde de Cinema – das 15h00 às 17h00
31 março - 28 abril

Open Space | Grupo de Leitura de Alverca

“Parábola do Cágado Velho” de Pepetela
25 março – das 16h00 às 18h00

ALBORCA | Feira Troca de Livros

J8GOS | Atividade Temática

Dirigida a um máximo de 10 participantes – das 14h00 às 16h00
2 de março - 9 de março - 16 de março - 23 de março - 30 de março
20 de abril - 27 de abril

Casas da Juventude de Alverca do Ribatejo, Forte da Casa,
Póvoa de Santa Iria e Vialonga
Oficina da Páscoa | Atividade Temática
10, 11 e 12 abril - 2.ª a 4.ª feira – das 14h00 às 17h30
Dirigida a um máximo de 15 participantes
Idades dos Participantes – 9 aos 14 anos
Valor de Inscrição – 5,00€
Organização: A.D.N. – Associação e Dinâmicas com Nexo

13 a 24 março – das 13h00 às 18h00

Recycle | Bicho do Livro | Atividade Temática
Recycle | Folhas de Liberdade | Atividade Temática
26 abril – das 16h00 às 18h00

Open Space | Grupo de Leitura de Alverca

Casa da Juventude do Forte da Casa

POJ

1 a 31 março - 3 a 28 abril
2.ª a 6.ª feira – das 14h00 às 17h00

Exposição de Ilustração | “A Maior Flor do Mundo Ilustrada por
Gente Pequena”

Trabalhos realizados pelos alunos da Escola Básica N.º 4 da Póvoa de
Santa Iria
6 março a 7 abril
2.ª a 6.ª feira – das 13h00 às 18h00

3,2,1… Ação! | Tarde de Cinema – das 15h00 às 17h00

Thor de Kenneth Branagh
3 de março
Harry Potter e a Pedra Filosofal de Chris Columbus
10 março
X-Men - Dias de Um Futuro Esquecido de Bryan Singer
17 março
Tomb Raider de Simon West
24 março
Os Vingadores de Joss Whedon

Voleibol de Pavilhão - 3.º Encontro
11 de março, sábado, 9h
Pavilhão Municipal do B.º Olival de Fora (Vialonga)
Futsal Benjamins - 8.ª Jornada
Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo)
e Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo
Voleibol de Praia - 2.º Encontro
12 de março, sábado, 9h
Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo
Futsal Petizes - 5.º Encontro
18 de março, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo
Futsal Benjamins - 9.ª Jornada
25 de janeiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo) e Pavilhão Municipal
de Alverca do Ribatejo

Natação Grau I - 3.º Encontro
26 de março, domingo, 9h
Piscina Municipal de Vila Franca de Xira
Futsal Benjamins - 10.ª Jornada
1 de abril, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo) e Pavilhão Municipal
de Alverca do Ribatejo

Voleibol de Praia - 1.º Encontro
9 de abril, domingo, 9h
Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo

3,2,1… Ação! | Tarde de Cinema – das 15h00 às 17h00

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

Futsal Traquinas - 6.ª Jornada
4 de março, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo)
e Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Voleibol de Pavilhão - 4.º Encontro
8 de abril, sábado, 9h
Pavilhão Municipal do B.º Olival de Fora (Vialonga)

Decora o Teu Mundo | Pintura Mindfulness| Atividade Temática

3 março - 10 março - 17 março - 24 março - 31 março - 7 abril - 21 abril
28 abril

Futsal Petizes - 4.º Encontro
7 de janeiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal do Sobralinho

Basquetebol - 6.º Encontro
25 de março, sábado, 9h
Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Pavilhão Prof. Mário Silva da Esc.
Alves Redol, Vila Franca de Xira

19 abril – das 16h00 às 18h00

“A Gente de July” de Nadine Gordimer
29 abril – das 16h00 às 18h00

3Programa Encontros Desportivos Concelhios XIRA20174

Inscrições de 6 a 10 de março’17 - Das 14h00 às 18h00, no Gabinete
de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude ou nas Casas de
Juventude.
Destinatários - Jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes no
Concelho de Vila Franca de Xira
Duração do Projeto - abril de 2017 a março de 2018
O Programa de Ocupação de Jovens tem como objetivo a ocupação dos
jovens, estimulando o seu contacto com a realidade social e económica local,
incutindo-lhes valores de empreendedorismo e participação na vida ativa.
Uma experiência de ocupação de tempos livres em contexto real de trabalho.
Acede em www.cm-vfxira.pt às Normas de Participação e à Ficha de Inscrição
para preenchimento e entrega no Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo
e Juventude ou Casas de Juventude (com a documentação indicada).

Futsal Traquinas - 7.ª Jornada
22 de abril, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo) e Pavilhão Municipal
de Alverca do Ribatejo
Futsal Traquinas - 7.ª Jornada
22 de abril, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo) e Pavilhão Municipal
do Forte da Casa
Basquetebol - 7.º Encontro
22 de abril, sábado, 9h
Pavilhão Prof. Mário Silva da Esc. Alves Redol, Vila Franca de Xira
Natação Grau I - 4.º Encontro
25 de abril, domingo, 9h
Piscina Municipal de Vila Franca de Xira
Futsal Petizes - 6.º Encontro
29 de abril, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo)
Basquetebol - 8.º Encontro
29 de abril, sábado, 9h
Pavilhão Municipal do Forte da Casa
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DELIBERAÇÕES

Município representado
na BTL 2017

Reunião ordinária da Câmara Municipal
21 dez. 2016
Salão Nobre dos Paços do Município

Atribuição de apoio financeiro às associações
humanitárias de bombeiros voluntários do Concelho,
relativo a despesas de investimento

De 15 a 19 de março, o Município está de novo
representado na BTL – Feira Internacional de Turismo de
Lisboa, na FIL, em Lisboa (Parque das Nações), integrado
no stand da Entidade Regional de Turismo – Região de
Lisboa. Dia 17 de março, sexta-feira, é assinalado o dia
dedicado ao Concelho com a já habitual degustação de
produtos regionais. Visite-nos no stand e represente
connosco o Município neste ponto de encontro, onde pode
ainda contar com uma ampla programação de workshops
e atividades. Abertura ao público geral:
•

17 de março - 6.ª feira das 18h00 às 23h00

•

18 de março - sábado das 12h00 às 23h00

•

19 de março - domingo das 12h00 às 20h00

Aprovado por unanimidade

Aquisição de parcela de terreno, sita na entrada norte
da cidade de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

9ª alteração ao orçamento da Câmara Municipal para
2016
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para recrutamento de
cargo de direção intermédia do 1º grau - Diretor do
Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento - Ajuste direto - Regime
geral - Prestação de serviços na Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens - Remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de comunicações para
o Município - Início do procedimento e remessa à
Assembleia Municipal para abertura do procedimento e
autorização prévia do compromisso plurianual

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza, manutenção
e reabilitação de espaços públicos do Concelho –
Adjudicação

Partido Socialista

Coligação Democrática Unitária

Coligação Novo Rumo

Aprovado por unanimidade

Cara|Caro Munícipe,

Uma questão de justiça

Caros Amigos,

A Educação Ambiental e as políticas para
a Sustentabilidade têm marcado a gestão
municipal do PS. Entre outros, destaca-se o
nosso projeto de hortas urbanas, que conta já
com mais de 250 talhões atribuídos por sorteio
em vários locais do Concelho. Aumenta-se a
qualidade e utilidade do espaço verde urbano,
promove-se a biodiversidade, contribui-se para
a redução da pegada ecológica e incentiva-se
e produção e consumo de alimentos sazonais,
para além de se reforçar as relações de
vizinhança entre as Pessoas.
Este projeto está já em três das freguesias do
Concelho, e coloca o Município mais uma vez na
linha da frente daqueles que promovem estas
ações de caráter eminentemente comunitário.
Mais uma vez, este mês de março, serão
sorteados mais 30 talhões, aumentando para
283 o total de hortas disponibilizadas.
Também este mês, na área desportiva, foi dado
mais um passo importante para a construção,
com apoio municipal, do Centro de Estágio e
Formação do Futebol Clube de Alverca, uma
das prioridades inscritas na Carta Desportiva
Municipal.
No setor dos resíduos urbanos continuamos
igualmente
a
realizar
significativos
investimentos. Entre outras ações, serão
adquiridas mais duas viaturas de recolha e
implantadas mais 47 novas cubas de ilhas
ecológicas, aumentando a rede de recolha ao
dispor das comunidades.
Foi também inaugurada a nova esquadra da
PSP de Vila Franca de Xira, com a presença do
Primeiro-Ministro António Costa, concluindo
um processo de criação de melhores condições
de trabalho e atendimento à população por
parte das forças de segurança nas quatro
comunidades mais populosas do Concelho
(Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria,
Vialonga e Vila Franca de Xira).

No dia 1 de fevereiro, que marcou o início da gestão
da Carris pela Câmara Municipal de Lisboa, o
Governo decidiu que a CP e o Metropolitano de
Lisboa passavam a oferecer um desconto de 60%
a todos os maiores de 65 anos, mas apenas dentro
da Cidade de Lisboa. Esta redução, apesar de
devolver o desconto, que tinha sido cortado pelo
Governo PSD/CDS, é completamente inaceitável,
uma vez que o Governo limita esse desconto à
Cidade de Lisboa, criando uma discriminação que
não podemos aceitar.
O desconto para crianças, que vigora nas empresas
Carris e Metro para toda a sua rede, restringe-se,
praticamente, à Cidade de Lisboa, o que também
consideramos discriminatório. Como é também
absolutamente inaceitável que a Rodoviária
de Lisboa tenha anunciado o fim dos passes
combinados com o Navegante, o que determinará
mais custos para os utentes, aos quais acresce
os já consumados aumentos errados e ilegais
decretados pelo governo no início deste ano.
Será que se a Câmara de Vila Franca fizesse
um anúncio semelhante que abrangesse a
gratuitidade para crianças menores de 12 anos
o Governo suportaria a medida, compensando as
transportadoras, como o fez na Cidade de Lisboa?
Exige-se que o Governo acabe com as
discriminações da CP, empresa que só garante o
acesso aos descontos de 60% para os maiores de
65 anos na sua rede dentro da Cidade de Lisboa, de
forma a alarga-los a todo o País como sucedia até
agosto de 2011, bem como aos restantes títulos
de transporte; ao mesmo tempo que se exige
que o Governo alargue a gratuitidade para todos
os menores de 12 anos a todos os operadores de
transportes públicos, assim como o alargamento
do passe intermodal a toda a região e modos de
transporte, e ponha termo à discricionariedade da
atuação dos operadores privados de transportes.

O Carnaval de Alhandra é considerado cada vez
mais como o "Carnaval Oficial" do nosso concelho
de Vila Franca de Xira. A Coligação Novo Rumo tem
defendido e proposto ao longo dos anos, que esta
tradição do Carnaval de Alhandra deve ser apoiada
e estimulada de uma forma séria e continuada.
Deve-lhe ser dada uma determinada cadência e
coerência nos apoios, para que as entidades que
o planeiam e executam tenham estabilidade na
projeção que fazem anualmente. De preferência
até se deveria fazer um contrato-programa com
uma maior estabilidade, de três ou quatro anos,
para que as entidades pudessem saber com o que
contam, para que pudessem planear, projetar e
dar uma maior dimensão ao Carnaval de Alhandra.
Não se pode fazer este trabalho de planeamento,
quando a Câmara Municipal decide ano a ano,
se vai apoiar, e qual o valor do apoio, como tem
acontecido com apoios variáveis desde 2013.
O Carnaval é importante para Alhandra e para
o nosso Concelho, e o sentido é que possa ter
cada vez mais relevância na região, como fator,
inclusivamente, de promoção das atividades
económicas de toda a região.
Este ano aprovámos na Câmara Municipal um
apoio pontual à Sociedade Euterpe Alhandrense,
entidade que através da comissão do Carnaval,
organiza a festividade, mas defendemos que
este apoio deve ser regular e continuado, pois só
com estabilidade e uma estratégia se conseguirá
atingir um objetivo maior, de dar dimensão e
dinamismo económico ao Carnaval de Alhandra.
Quer dizer que não seria um custo, passaria a ser
um investimento que teria grande retorno para
toda a atividade comercial da região, e era muito
importante para todo o Concelho e Alhandra em
particular.

Remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia de diversos compromissos plurianuais e abertura
dos procedimentos

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

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

www.facebook.com / Coligacao Novo Rumo
gav.cnr @ cm-vfxira.pt

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

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "R",
correspondente ao apartamento 4A, sita na avenida
Antero de Quental, nº 11, Bairro da Chepsi – Póvoa de
Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Mercado abastecedor do Concelho de Vila Franca de
Xira - Alteração de titularidade do lugar 37
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito na Quinta do Cabo (zona
industrial) - Povos – Vila Franca de Xira - Alvará de
loteamento nº 55/75
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU – abstenção CNR)

Alteração ao loteamento denominado por Malvarosa,
lote 23 - Verdelha (ex-Mague) – Alverca do Ribatejo Alvará de loteamento nº 4/03, de 17/07 - Revogação da
deliberação de 2016/07/27 e aceitação de princípio e
abertura de consulta pública
Aprovado por maioria (votos favor PS – votos contra CNR –
abstenção CDU)

Aumento de comproprietários - Quinta Nova –
Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Aumento de comproprietários - Terra da Pipa –
Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Aumento de comproprietários – Moura – Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Preço de venda de catálogos inerentes à BF 16 - Bienal
de Fotografia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Regulamento do Prémio Literário Alves Redol – 2017

Aprovado por unanimidade

Parceria com a Galeria Paulo Nunes - Arte
Contemporânea – Protocolo
Aprovado por unanimidade

Provas e atividades desportivas no âmbito da recreação
e lazer, mediante homologação, nas modalidades de
futebol, futsal e futebol de praia – Protocolo com a
Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de
Futebol de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
18 jan. 17
Salão Nobre dos Paços do Município

Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara
Municipal para 2017
Aprovado por unanimidade

Fundos disponíveis de janeiro de 2017 - Introdução do
saldo de gerência de 2016
Tomado conhecimento

1ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades e funcionamento
municipal da Câmara Municipal para 2017
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – abstenção CDU)

Aditamento ao Acordo de Colaboração do Cartão
Jovem Municipal
Aprovado por unanimidade

Quotização da AMEGA – Associação de Municípios para
Estudos e Gestão da Água para 2017 – Atualização
Aprovado por unanimidade

Empreitada de reparação dos caminhos e reforço da
drenagem pluvial nas hortas urbanas - Ecoparque Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria - Remessa à
Assembleia Municipal para autorização do compromisso
plurianual

Fundos de maneio para 2017

Aprovado por unanimidade

Regulamento de fundos de maneio

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Empreitada de execução de hortas urbanas Loteamento da Quinta do Moinho de Ferro – Alverca
do Ribatejo - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização do compromisso plurianual

Exercício do direito de preferência sobre a fração sita
na rua Barreto Poeira, nº 2, 2º dtº - Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Empreitada de requalificação do parque desportivo do
Bom Retiro – Vila Franca de Xira - Execução de muros de
contenção de taludes - Remessa à Assembleia Municipal
para autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
04 jan. 2017
Salão da Junta de Freguesia de Vialonga

Fundo de maneio - Assembleia Municipal Jovem 2017

Aprovado por unanimidade

Aquisição de uma viatura de 26 toneladas com
AMPLIROLL, grua, caixa compactadora e um contentor Início do procedimento
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "C",
sita na rua José Lopes, nº 1, r/c frente – Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "G",
sita na rua Fernando Pessoa, nº 1, 1º e 2º andar duplex,
ex-lote 1, nº 6, no Bairro da Chasa – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal
delegados e praticados pelo Sr. Presidente
Tomado conhecimento

Cedência de terreno a integrar no domínio público
- Rua General Pedro Jacques de Magalhães, nºs 28
a 38, tornejando para o largo da Fonte, nºs 20 a 26 –
Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Elaboração e execução do plano de manutenção
preventiva de sistemas de alarme e CCTV - Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza, manutenção e
reabilitação de espaços públicos do Concelho - Minutas
de contrato
Aprovado por unanimidade

Aquisição de cabazes para as famílias carenciadas do
Concelho - Revogação da decisão de contratar

Cedência de terreno a integrar no domínio público
- Casal de A-de-Parceira – Rondulha – São João dos
Montes
Aprovado por unanimidade

Restituição de verba - Pedido de certidão

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 1 do loteamento do Casal da Serra – Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "J",
sita na rua Salgueiro Maia, nº 34 – Vialonga

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 13 do loteamento da Fonte do Vale – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aumento do número de compartes e não exercício do
direito de preferência sobre o lote 629 do loteamento
AUGI Fonte Santa – Vialonga

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 212 do loteamento da Quinta da Ponte – São
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da GNR
em esquadra da PSP - Orçamento de trabalhos a menos

Requalificação da rua do Curado e rua Joaquim Pedro
Monteiro - Planeamento da obra ajustado à data de início
dos trabalhos

Aprovado por unanimidade

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

Demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta de Santo
Amaro, bloco B - Monte Gordo – Vila Franca de Xira –
Adjudicação

Parque Urbano da Quinta da Flamenga fase 3A –
Vialonga - Auto de vistoria e receção definitiva parcial e
liberação de caução

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Acordo de cedência gratuita de espaço, com inerente
pagamento de despesas de consumo de eletricidade
- BF 16 - Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira Aprovação e remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

Remodelação das instalações elétricas, sistema de
AVAC e telecomunicações da biblioteca municipal de
Alverca do Ribatejo - Plano de segurança e saúde

Aprovado por unanimidade

Atribuição do Galardão ECO XXI 2016

Tomado conhecimento

Reconhecimento de interesse público municipal,
relativo à unidade de armazenagem e triagem de
resíduos de construção e demolição (RCD) no interior
da pedreira "Moita da Ladra" - Estrada da Verdelha –
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta de Santo Amaro,
bloco B - Monte Gordo - Vila Franca de Xira - Nomeação
do coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Transportes escolares no ano letivo 2016/2017 Atribuição de subsídios aos alunos do ensino secundário
- Compromissos de verbas - 2º e 3º períodos
Aprovado por unanimidade

Masterclasse de cinema neorrealista italiano - MNR/17

Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Estágio em contexto de trabalho na Quinta Municipal
de Subserra – Protocolo a celebrar com a Escola
Profissional Agrícola Fernando Barros Leal
Aprovado por unanimidade

Duatlo das Lezírias 2017 - Troféu José Luís Matos

Aprovado por unanimidade

Apoio Municipal à Programação e Produção Cultural Ata da reunião do júri e minuta do contrato-programa de
desenvolvimento cultural

DELIBERAÇÕES
Empreitada de demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta
de Santo Amaro, bloco B - Monte Gordo – Vila Franca de
Xira - Minuta do contrato

Tomado conhecimento e deliberado por unanimidade remeter à
assembleia municipal para conhecimento

Declarações ao abrigo do artigo 15º, da Lei nº 8/2012,
de 21 de fevereiro (Lei dos compromissos e pagamentos
em atraso), alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março
– SMAS
Tomado conhecimento e deliberado por unanimidade remeter à
assembleia municipal para conhecimento

Requerimento nº 3/2017 - Nó de acesso à autoestrada
do norte - A1 no Sobralinho
Analisado e discutido

Reunião ordinária da Câmara Municipal
01 fev. 2017
ede social da Sociedade Euterpe Alhandrense, em
S
Alhandra, União das Freguesias de Alhandra, São João dos
Montes e Calhandriz

Atribuição de apoio financeiro destinado à execução de
obras de reparação no Santuário de Nossa Senhora da
Conceição de Alcamé
Aprovado por unanimidade

Cedência do pavilhão multiusos de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Apoio à realização do Carnaval de Alhandra

Revogação do protocolo celebrado com a Autobacelos
- Oficina de Reparação e Manutenção de Automóveis,
Unipessoal, Lda e celebração de um novo protocolo com
a Autobacelos II - Oficina de Reparação de Automóveis,
Lda
Aprovado por unanimidade

Cedência de terreno a integrar no domínio público Quinta da Cruz de Pau, nº 248-3 – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Índice de Preços no Consumidor - Alteração ao mapa
de inflação acumulada
Aprovado por unanimidade

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

Alteração ao loteamento da Zona Alta de Arcena, Casal
da Espardela, titulado pelo alvará de loteamento nº
6/2013-AUGI, de 27/09
Aprovado por unanimidade

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo
- Abertura de procedimento e remessa à Assembleia
Municipal para autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga
– Vialonga - Fase 4B e estacionamento noroeste Desenvolvimento do plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2017 - Projeto de alteração aos
regulamentos nºs 5/2015 e 6/2015
Carta arqueológica de Vila Franca de Xira - Preço de
venda ao público
Aprovado por unanimidade

Concurso interno de ingresso para especialista de
informática - Grau 1, nível 2 (carreira não revista) Recrutamento excecional

Doação de bens culturais da coleção particular da
artista Maria Gabriel

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado - Assistente técnico (área administrativa)
- Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

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

Hasta pública do lote 13 - Loteamento municipal da
Quinta da Piedade - Ata da comissão da hasta pública e
alienação por ajuste direto
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra CDU)

Contratos de aquisição de serviços no âmbito do nº 4,
do artigo 49º da Lei do Orçamento do Estado para 2017
Tomado conhecimento

Fornecimento em contínuo de massas asfálticas Remessa à Assembleia Municipal para autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "I",
sita na rua José Maia Tavares, lote 2 (antigo lote A), 1º
dto - Bairro da Chabital – Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "I",
sita na rua Fernando Namora, nº 8, 2º esqº - Bairro da
Chepsi – Póvoa de Sana Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "C",
correspondente à garagem nº 3, sita na rua José Lopes,
nº 4.22 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado - 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 - Assistente operacional (auxiliar
de ação educativa)

Realização de manobras com viaturas e formatura
no aniversário da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria Isenção de taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização do evento " 8º Raid BTT Miratejo" Isenção de taxa de condicionamento de trânsito

Regulamento do Prémio Literário Alves Redol –
2017
Aprovado por unanimidade

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

Parcela de Terreno para Execução de Muro de
Contenção em Gabiões – Estrada do Picamilho
– Cachoeiras – Afetação ao Domínio Público –
Herdeiros de Domingos do Vale do Norte

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

Reconhecimento de Interesse Público Municipal
na Regularização e Ampliação da Unidade Industrial
– Estrada da Alfarrobeira – Vialonga – Sociedade
Central de Cervejas e Bebidas, SA

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

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da
GNR em esquadra da PSP – Vila Franca de Xira Auto de vistoria para receção provisória
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado - Assistente operacional (cantoneiro de
limpeza) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento - Ajuste direto do regime
geral - Prestação de serviços no barco varino Liberdade
- Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Prorrogação do contrato de prestação de serviços por
avença - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

2ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades e funcionamento
municipal da Câmara Municipal para 2017

Demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta de Santo
Amaro, bloco B - Monte Gordo – Vila Franca de Xira
- Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Reabilitação/Ampliação da EB1 nº 1 de Vialonga Remessa à Assembleia Municipal para autorização
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Abertura do Procedimento para Recrutamento de
Cargo de Direção Intermédia do 1.º Grau – Diretor do
Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas
Aprovado por unanimidade

Execução do parque urbano da Quinta da
Flamenga – Vialonga - Fase 4B e estacionamento
noroeste - Desenvolvimento do plano de segurança
e saúde

Autorização Prévia de Diversos Compromissos
Plurianuais
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Prémio Carlos Paredes 2017 - Receção de
candidaturas
Aprovado por unanimidade

Projeto de Remodelação do Parque de Campismo
Dr. Jaime Marques Dias Simão – Vila Franca de Xira
– Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

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

Aquisição de software para a Câmara Municipal e
SMAS - Início do procedimento e remessa à Assembleia
Municipal para abertura do procedimento e autorização
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público do livro "II Fórum
Ibérico do Tejo"
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público do livro "Contos e
outras prosas, de Mário Rodrigues Faria"
Aprovado por unanimidade

Remessa à Assembleia Municipal para autorização do
compromisso plurianual - Fornecimento em contínuo de
material de rega - Anos 2017/2018
Aprovado por unanimidade

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

Encargos Relativos ao Processo de Revisão de
Preços de Empreitadas Diversas Desenvolvidas
no Ano de 2016 – Autorização do Compromisso
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa
de
Desenvolvimento
Desportivo – Apoio à Atividade Física e Desportiva
Desenvolvida nas Piscinas Municipais do Concelho
– 2017 – Federação Portuguesa de Natação –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

15 de março - 4.ªfeira

29 de março* - 4.ªfeira

12 de abril - 4.ªfeira

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

26 de abril* - 4.ªfeira

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

PRÓXIMA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
04 de abril* - 3.ªfeira

16h00 – Sessão Ordinária
Intervenção do Público: 20h00

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

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração a celebrar com a MITHÓS
- Histórias Exemplares - Associação de apoio à
multideficiência
Aprovado por unanimidade

Normas de utilização das hortas urbanas de Vila
Franca de Xira - Loteamento Quinta do Moinho de Ferro
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Apoio logístico dos eventos desportivos 7º CIRA
Hóquei e 27º XIRA Basket - Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade

Campeonatos de Inverno de Lisboa de Piscina Longa
e Torneio de Preparação de Absolutos - ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

público

Exercício do direito de preferência sobre a fração sita
na rua António Aleixo, nº 17 (antigo lote 5) - Bairro da
Chasa – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "H",
sita na rua Antero de Quental, nº 14, 1º esqº (antigo lote
7) - Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "A",
correspondente a garagem, sita na praceta Fernando
Namora, nº 6 (antigo lote 26) - Quinta da Piedade – Póvoa
de Santa Iria
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 19 do loteamento dos Baltares – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

para

atribuição

de

frações

Aprovado por unanimidade

PEDU-PARU - Requalificação do eixo Santa Sofia/
Quinta da Mina - Aquisição do prédio urbano sito na Bica
do Chinelo, lote C, r/c – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
15 Fev. 17
Salão Nobre dos Paços do Município

Abertura
de
procedimento
concursal
para
recrutamento e provimento do cargo de direção
intermédia de 2º grau - Chefe da Divisão de Águas,
Saneamento e Equipamentos - Remessa à Assembleia
Municipal para aprovação de designação do júri do
recrutamento
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Festival da Juventude - Normas de utilização e
funcionamento dos stands
Concurso
municipais

Contratação de serviços de fornecimento de
energia elétrica, em regime de mercado livre, para as
instalações alimentadas em média tensão (MT) e baixa
tensão especial (BTE) do Município - Anos 2017/2018
- Início do procedimento e remessa à Assembleia
Municipal para abertura do procedimento e autorização
do compromisso plurianual

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 13 (antigo lote 15) do loteamento do Casal
das Areias II – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento da Quinta da Nossa Senhora
de Fátima, titulado pelo alvará de loteamento nº 2/2006AUGI - Supressão do lote 46 para cedência para o
domínio público - Aceitação de princípio e abertura de
consulta pública

Alteração de topónimos - Freguesia de Vialonga

Aprovado por unanimidade

Alteração de topónimos - Freguesia de Vila Franca
de Xira
Aprovado por unanimidade

Corrida das Lezírias 2017 - Acordos de cooperação
e fundo de maneio
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

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

XIRA 2017 - Encontros Desportivos Concelhios Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
- Núcleo de Árbitros da Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Autorização Prévia de Diversos Compromissos
Plurianuais
Aprovado por unanimidade

téc
ni
ca
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TÍTULO

Adenda ao protocolo do Serviço de Atendimento e
Acompanhamento Social Integrado (SAASI)
Aprovado por unanimidade

Compra e venda de fração de habitação municipal
sita na rua Bairro Nascente, lote F3, r/c esqº Vialonga
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra
CDU)

Programa de Ocupação de Jovens 2017/2018 Aprovação e remessa à Assembleia Municipal para
autorização do compromisso plurianual

Acordo de Cedência Gratuita de Espaço, com
Inerente Pagamento de Despesas de Consumo
de Eletricidade – BF16 – Bienal de Fotografia
de Vila Franca de Xira – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Empreitada de Reparação dos Caminhos e
Reforço da Drenagem Pluvial nas Hortas Urbanas
– Ecoparque – Quinta da Piedade – Póvoa de Santa
Iria – Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS –
abstenção BE)

Aprovado por unanimidade

Sessão Extraordinária da Assembleia
Municipal
28 dez. 17
Sede Social da Sociedade Euterpe Alhandrense
Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila
Franca de Xira para o Ano de 2017

Aprovado por unanimidade

Tomado Conhecimento

Projeto de alteração ao Regulamento de Trânsito do
Concelho de Vila Franca de Xira - Anexo para a freguesia
de Vialonga - Consulta pública

Alteração ao Regulamento Municipal de
Toponímia e Numeração de Polícia do Concelho de
Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento – Ajuste Direto –
Regime Geral – Prestação de Serviços na Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Empreitada de Execução de Hortas Urbanas
– Loteamento da Quinta do Moinho de Ferro –
Alverca do Ribatejo – Autorização do Compromisso
Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS –
abstenção BE)

Empreitada de Requalificação do Parque
Desportivo do Bom Retiro – Vila Franca de Xira
– Execução de Muros de Contenção de Taludes –
Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade
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1 de março* - 4.ªfeira

Cedência de Terreno a Integrar no Domínio Público
– Bairro Monteiro Nunes, n.º 14 – Sobralinho – José
António Furtado Plácido

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Declarações ao abrigo do artigo 15º, da Lei nº 8/2012,
de 21 de fevereiro (Lei dos compromissos e pagamentos
em atraso), alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março,
reportadas à data de 2016/12/31 - Câmara Municipal

Mercado Abastecedor do Concelho de Vila Franca de
Xira - Alteração de titularidade do lugar 29-B

MAR | ABR | 2017

PRÓXIMAS REUNIÕES
DE CÂMARA

ficha
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