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Começaram obras para construção
do novo Quartel dos Bombeiros de
Vialonga
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de microalgas da Europa instala-se
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Atual

Projeto inovador - 22 milhões de euros de investimento

Produção de microalgas na Póvoa de Santa Iria
A “Algatec – Eco Business Park”, a maior plataforma de produção
de microalgas da Europa instalou-se no Concelho de Vila Franca
de Xira (Póvoa de Santa Iria).
Este projeto inovador de investigação e produção de microalgas,
promovido pelo grupo A4F – Algae for Future (empresa
portuguesa de bioengenharia), em parceria com a empresa
LusoAmoreiras e o grupo Solvay, prevê a produção de microalgas
e de aquicultura. O projeto inclui também o desenvolvimento de
um cluster, integrando unidades de produção de microalgas entre
si e várias unidades industriais presentes no Concelho de Vila
Franca de Xira, numa lógica de economia circular.
O investimento total é de 22 milhões de euros e prevê-se a
criação de cerca de 100 novos postos de trabalho especializado.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo a apoiar
a instalação da plataforma no Concelho por considerar que se

trata de uma mais-valia para o desenvolvimento da economia
local e do País, num projeto inovador, baseado na tecnologia e na
sustentabilidade ao nível ambiental, económico e social.
Os projetos a integrar têm como objetivo a produção de
microalgas e o seu processamento para produtos de valor
acrescentado para incorporação na indústria alimentar,
especialidades farmacêuticas e no segmento das fórmulas para
lactentes; para incorporação em rações para aquacultura e
substituição de óleo e farinha de peixe em aplicações industriais.
ALGATEC em números:
Área total de implantação para produção - 14,2 ha
Capacidade de produção de microalgas, por ano - 600 t
Dióxido de carbono consumido, por ano - > 2000 t
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As atividades que constam da agenda da
presente publicação podem vir a sofrer
alterações por motivos imprevistos.
Registe-se na área de munícipe em
www.cm-vfxira.pt e receba informação
regular.

Castanheira do Ribatejo

Exide Technologies investe para produzir mais
no Concelho
A Exide Technologies (antiga Tudor), fábrica de baterias (de arranque e industriais) e de
assistência a acumuladores e componentes para automóveis, localizada na Castanheira
do Ribatejo, pretende realizar obras de alargamento e modernização das suas
instalações, visando o aumento de produção.
Para o efeito foi aprovada em Reunião de Câmara, uma proposta para reconhecimento
de interesse público Municipal na regularização deste estabelecimento industrial, de
forma a permitir as referidas obras.
O Executivo da Autarquia firmou o interesse deste investimento que se reflete
no Concelho, não só pela criação de mais postos de trabalho como pelas
suas mais-valias do ponto de vista social e económico.
A empresa exporta grande parte do que produz e opera com 80 países na sua área de
negócio, o que justifica o investimento previsto de 22 milhões de euros.

Atual
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Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira

Cara e Caro Munícipe,
Num período de férias laborais e escolares para grande parte dos cidadãos, muitas foram as atividades
decorridas no nosso Concelho, de que este boletim lhe dá conta.
No âmbito do lazer e desporto, são de destacar as iniciativas integrantes do programa cultural de verão,
que decorreu em várias localidades do Concelho, desde a música ao teatro. De assinalar também a
conclusão do Parque Urbano de lazer e desporto da Flamenga, na freguesia de Vialonga.
Na preparação do regresso de férias saliento a organização do próximo ano letivo, remodelando
e requalificando as nossas escolas e preparando os apoios ao funcionamento do ano letivo; a
repavimentação de vias; a limpeza de linhas de água ou a substituição de equipamentos de deposição
de resíduos.
Com o apoio da Câmara Municipal, arrancaram as obras de construção do novo quartel dos Bombeiros
de Vialonga, bem como o Centro de Formação do Futebol Clube de Alverca.
De registar também a dinâmica económica no Concelho, com a instalação de mais uma empresa com
uma área de negócio inovadora, na Póvoa de Santa Iria; e o reforço do investimento de uma empresa já
existente na Castanheira do Ribatejo.
No mês de setembro, propomos a participação na nossa 10.ª Pedalada pelo Ambiente – uma iniciativa
saudável e benéfica ao ambiente e que pretende justamente sensibilizar para as questões
da sustentabilidade ambiental na nossa vivência do dia-a-dia.
Em outubro regressa mais uma edição da centenária Feira Anual. De 29 de setembro a 8 de outubro, a
festa brava, os feirantes, as diversões e o artesanato são motivos para a participação nesta tradicional
iniciativa. De referir que, nesta edição, em vez de cinco, serão seis as esperas de toiros – uma iniciativa
que vai ao encontro das expectativas dos aficionados da tauromaquia popular, considerando o feriado de
5 de outubro.
No dia 1 de outubro os cidadãos serão de novo chamados ao dever cívico de votar, desta feita no âmbito
das eleições autárquicas. Para além de um dever, trata-se de um direito que deve ser exercido por
todos!

ALBERTO MESQUITA
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Desenvolvimento Socioeducativo

Férias de verão

Intervenções de manutenção
no Parque Escolar Concelhio

Câmara Municipal
investe 460 000,00€
A Câmara Municipal decidiu, uma vez mais,
fazer um uso proveitoso da pausa letiva, para
levar a cabo algumas intervenções que visam
a beneficiação e requalificação dos espaços
escolares, melhorando as condições para os
alunos, pessoal docente e não docente.
Dos trabalhos que a Autarquia destinou para esta
ocasião, destacam-se:
EB n.º 4 / JI n.º 3 de Alverca do Ribatejo
(Chasa)
Pintura das paredes exteriores,
substituição das lâmpadas das colunas
exteriores por iluminação LED e
melhoramento de funcionalidade na
zona da copa e do refeitório. Estão
igualmente considerados os trabalhos
necessários para a requalificação
integral das instalações sanitárias da
Escola e a criação de lâminas exteriores
de sombreamento para as salas de aula
com maior exposição solar.
Investimento: 149 475,64€ + IVA;

EB Jardim de Infância N.º 2,
Alverca do Ribatejo (Ribeiro)
Ampliação do refeitório da Escola,
melhorando as condições de utilização
e de conforto de toda a zona envolvente,
nomeadamente da Copa, Refeitório e
Instalações Sanitárias.
Investimento: 48 750,35€ + IVA;

Jardim de Infância do Bom Sucesso,
Alverca do Ribatejo
Colocação de dois telheiros de
sombreamento no pátio
da Escola.
Investimento: 48 750,35€ + IVA;

A gestão do Executivo Municipal tem vindo a priorizar os investimentos que
visem o garante das condições nas quais a comunidade escolar desenvolve o seu
trabalho ao longo do ano letivo. As muitas responsabilidades do Município de Vila
Franca de Xira na área da Educação são diversificadas mas sempre centradas no
objetivo geral e principal: que crianças e jovens do Concelho possa alcançar com
sucesso os objetivos pedagógicos a que se propõem e previstos pelo sistema
educativo nacional.

Desenvolvimento Socioeducativo
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Perto
de 3.000.000,00€
para funcionamento
do ano letivo
2017-2018
No arranque do ano letivo, a Câmara
Municipal realiza, a 13 de setembro
de 2017, pelas 18h30, no Palácio
do Sobralinho, a Cerimónia de
Assinatura de Protocolos para a área
da Educação.
São, mais uma vez, formalizadas
parcerias no seio da comunidade,
nomeadamente com os
Agrupamentos de Escolas,
Instituições Particulares de
Solidariedade Social, Associações
de Pais e Encarregados de Educação
e Coletividades, para dar a melhor
resposta às necessidades
de apoio sentidas hoje em dia
pelas famílias.

EB Professor Romeu Gil, Forte da Casa
Pinturas gerais dos muros e das
paredes exteriores da Escola,
reparações de infiltrações verificadas
no interior da Escola, reparação nos
pátios exteriores, melhoramento das
condições de utilização e de conforto.
Investimento: 84 228,64€ + IVA;

EB Dr. Sousa Martins, Vila Franca de Xira
Reparação e requalificação dos
espaços exteriores, nomeadamente a
criação de um telheiro que permitirá a
deslocação dos alunos, desde a entrada
do equipamento escolar até ao próprio
edifício, protegidos da chuva. Este
percurso coberto possibilitará igualmente
a acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida.
Preço Base: 148 210,28€+ IVA.

Vários milhões de euros do orçamento municipal são investidos anualmente para
que isso aconteça, nomeadamente na pausa letiva de verão, onde a prioridade é
assegurar que os estabelecimentos escolares estejam, aquando do arranque do
ano letivo, com as melhores condições para prossecução das suas atividades.

Os protocolos, que representam um
investimento Municipal de cerca
de 3 000 000,00€, abrangem
as suas áreas de competência como
transportes escolares; atividades de
enriquecimento curricular; atividades
de tempos livres e de animação
e apoio à família na educação
pré-escolar; serviço de refeições
escolares e apoio aos refeitórios;
subsídio de funcionamento, atividades
e apetrechamento e, ainda, de gestão
integrada do parque informático.
Todas estas valências concorrem
para a construção de uma Escola
a Tempo Inteiro de qualidade
e a Educação a constituir-se
para a Autarquia como uma das
suas prioridades de gestão, por
ser considerada fundamental no
desenvolvimento da sociedade
em geral e, em particular,
para os jovens do Concelho.
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Obras e requalificação urbana

Alhandra
Obras em curso

Substituição dos equipamentos de iluminação Pública do Jardim do
Bom Sucesso
Investimento: 23 970,00€ + IVA
Prazo de execução: 30 dias
Em fase de conclusão.

Reabilitação dos pavimentos dos lagos do Jardim Álvaro Vidal
Investimento: 8 427,04€ + IVA
Trabalhos preparatórios.

Execução de diversos trabalhos de pintura na Biblioteca Municipal
de Alverca do Ribatejo
Investimento: 24 856,00€ + IVA
Prazo de execução: 30 dias
Execução de pinturas em parede interiores
e envernizamento de portas, rodapés, paredes e tetos revestidos a
madeira.

Obras concluídas
Parque de estacionamento provisório junto à zona de atividades
náuticas

Investimento: 30 974,00€ + IVA
Prazo de execução: 60 dias
Aguarda entrega dos documentos de habilitação para celebração do
contrato.

Obras concluídas
Execução de Infraestruturas Elétricas para Arrumos no Bairro dos
Avieiros
Investimento:15 989,75€ + IVA

Alverca do Ribatejo
Obras em curso

Remodelação das Instalações Elétricas,
Sistema de AVAC e Telecomunicações da Biblioteca Municipal
de Alverca do Ribatejo
Valor: 196 408,20€ + IVA

Cachoeiras
Obras em curso
Construção do Muro de contenção na estrada do Picamilho, Cachoeiras
Investimento: 140 963,51€ + IVA
Prazo de execução: 150 dias
Em fase de conclusão.

Castanheira do Ribatejo
Obras em curso
Instalação de sistema de semaforização destinado aos Bombeiros
Voluntários de Castanheira do Ribatejo

Investimento: 8 980,00€ + IVA
Prazo de execução: 60 dias (45 dias +15 dias de prorrogação de prazo)
Trabalhos de construção civil e de instalação dos equipamentos
semafóricos executados.

Avança a construção do Centro de Formação
do Futebol Clube de Alverca

Iniciaram, na segunda semana de agosto, os trabalhos de
construção da 1.ª fase do Centro de Estágio e Formação do Clube
de Alverca. Recorde-se que a Câmara Municipal formalizou o
seu apoio, a 16 de maio, com a atribuição de 256 400,00€ através
da assinatura de um Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo.
Esta fase inclui a construção de dois campos de futebol de 11, um
campo de futebol de 7 e um campo de futebol de 5, bem como as
respetivas infraestruturas de apoio (redes de eletricidade, água,
saneamento) e acessibilidades.

Requalificação/Arranjos Exteriores Praceta da Cevadeira Nascente
Castanheira do Ribatejo
Investimento: 108 153,40€ + IVA

Obras e requalificação urbana

Póvoa de Santa Iria
Obras em curso
Requalificação das passagens inferiores da estação
de caminho-de-ferro e do Caminho do Marquês, sob a EN 10
Investimento: 68 350,25€ + IVA
Prazo de execução: 90 dias

Em fase de execução de trabalhos preparatórios.
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Investimento de 121.425,00€ - Póvoa de Santa Iria

Avenida Ernest Solvay tem 62 novos lugares
de estacionamento

A partir de setembro, a Póvoa de Santa Iria tem 62 novos lugares
de estacionamento, disponíveis na Avenida Ernest Solvay, junto ao
aqueduto Tejo, entre a Praceta General Norton de Matos e a praceta
Aníbal Faustino. A Câmara Municipal, através de um investimento
total 121 425,00€ (incluindo IVA à taxa legal), criou esta bolsa nova de
estacionamento, que beneficiará o acesso à Avenida e o usufruto do
comércio e serviços ali disponíveis. A intervenção incluiu a criação de
infraestruturas de iluminação pública, terraplanagens, drenagem e
pavimentação. Estão ainda consideradas a plantação de árvores na
zona e a necessária sinalização vertical e horizontal.

São João dos Montes
Obras concluídas
Intervenção na Urbanização Monte Sereno

Câmara Municipal já iniciou as obras no PER da Quinta
da Piedade

A Autarquia já iniciou os trabalhos inerentes à intervenção
de reabilitação dos espaços exteriores do Bairro do PER na
Póvoa de Santa Iria. No espaço de acesso ao bairro estão a
ser realizados melhoramentos de fundo, nomeadamente na
renovação de pavimentos (passeios e faixa de rodagem), das
zonas verdes e da drenagem pluvial, assim como, a construção
de 26 hortas urbanas. A conclusão dos trabalhos, que implicam
um investimento de 157.625,43€ (IVA incluído), está prevista para
o final do presente ano.

Realização de obras de conservação na Urbanização e requalificação da
zona:
Conservação e Pintura do muro na entrada da Urbanização;
Conserto pontual de pavimento em calçada;
Execução de caldeiras e implementação de árvores na urbanização;
Requalificação do campo de futebol existente;
Execução de zona de lazer (bancos, mesas e papeleiras).
Investimento: 33178,00 € + IVA

Vialonga
Obras em curso

Obras concluídas

CM cedeu terreno e apoia em mais de 200 mil euros

Novo quartel dos Bombeiros de Vialonga: trabalhos
para construção já começaram

Arte urbana de Vile na Póvoa de Santa Iria

Vile (Rodrigo Nunes) assina, mais uma vez, uma obra de arte urbana
no Concelho, desta feita na Póvoa de Santa Iria, junto ao aqueduto
da EN 10. A convite da Câmara Municipal e, tendo como ponto de
partida um enquadramento paisagístico e jovem, identificativo da
Cidade, o trabalho do artista começou a ganhar forma na segunda
quinzena de julho. Previamente, a Autarquia preparou a envolvente
com pintura de muros e do aqueduto e, atualmente, podemos ver,
já terminado, um interessante graffiti, onde está retratado um local
emblemático como a Praia dos Pescadores e um desporto radical,
o skate, o qual tem ganho múltiplos adeptos naquela zona, ou não
fosse comum observar o parque de skate preenchido de entendidos
em manobras nas suas “tábuas”. Ciente da importância e valorização
do espaço através da arte urbana, a Autarquia continua a apostar na
cultura pelas ruas, perto de Todos.

Já tiveram início os trabalhos para a construção do novo quartel dos
Bombeiros Voluntários de Vialonga. Trata-se de uma necessidade há
muito sentida pela Corporação e pela população que serve, devido às
enormes insuficiências das atuais instalações. A Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira tem acompanhado a Associação dos Bombeiros
Voluntários de Vialonga na reivindicação por novas instalações junto
das entidades competentes, mostrando-se sempre disponível para o
encontro de soluções e apoio à sua implementação. Neste momento
estão finalmente em curso os trabalhos para a sua concretização,
num terreno cedido pela Câmara Municipal (perto do Centro
Comunitário de Vialonga), a que acresce a comparticipação financeira
da Autarquia no valor de 213.191,58€. As novas instalações orçam
num total de 950.713,73€ (acrescidos de IVA à taxa legal), sendo que,
para além da comparticipação do Município, a obra é suportada por
fundos comunitários, ao abrigo do “Portugal 2020”, e pela própria
Associação. A Câmara Municipal prestou ainda apoio técnico na
realização da candidatura ao programa de apoios comunitários, bem
como no processo de concurso da empreitada. A conclusão do novo
equipamento está apontada para o final do primeiro semestre
de 2018.
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Obras e requalificação urbana
demonstração de futebol pelos Benjamins do Grupo Desportivo
“Os Patuscos”, inaugurando, assim, o polidesportivo que
representa a fase final do Parque. O espaço está subdividido
em quatro zonas: Miradouro, Jardim das Aromáticas, Jardim
das Laranjeiras e Terraço Ajardinado com um bar e esplanada,
representando um investimento total de 1.900.000,00€.

Tráfego melhorado na variante com nova rotunda

No sentido de melhorar as condições de circulação e fluidez no
tráfego a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem feito um
conjunto de intervenções na variante de Vialonga, nomeadamente
através da construção de rotundas. A última prevista para o troço
viário estará concluída em meados de setembro, através de um
investimento de 140 588,81€.
Sublinhe-se que neste troço já foram construídas três outras
rotundas, ascendendo o investimento a cerca de meio milhão de
euros (497 175,75€).
A primeira remonta a 2013, foi a Rotunda dos Caniços. Seguiu-se,
em 2014, a localizada na Av. dos Combatentes da Grande Guerra,
logo após, em 2016, aquela que foi construída em Alpriate. A
última rotunda prevista para a Variante de Vialonga localiza-se no
Entroncamento da ER-19 (Variante de Vialonga) com o caminho da
Presa e a Estrada do Paúl.
Esta opção de gestão do orçamento municipal é baseada nas
evidências que apontam para os benefícios ao nível da segurança
rodoviária, assim como para o incremento da fluidez do tráfego.

Reparação de Calçadas do Casal do Freixo – Vialonga
Investimento: 11 455,00€ + IVA

Vila Franca de Xira
Obras em curso

Construção de passeio na Rua Quinta da Piedade junto ao Túnel de
Ligação da Póvoa - Vialonga
Investimento: 15 989,75€ + IVA
Prazo de execução: 45 dias
Passeio executado. Em curso instalação elétrica.

Reparações na EB/JI da Quinta das Índias, Vialonga
Investimento: 148 133,12€ + IVA
Prazo de execução: 45 dias

Reabilitação das Paredes Exteriores, dos Muros de Vedação e dos
Espaços Envolventes do Centro Comunitário de Vialonga
Investimento: 126 215,00€ + IVA
Prazo de execução: 105 dias

Obras concluídas

Mais estacionamento no Bom Retiro

Até final de setembro, a Câmara Municipal executará trabalhos para
reforço do estacionamento do Bom Retiro. Numa primeira fase será
construída uma bolsa de estacionamento com 25 novos lugares, dois
deles destinados a pessoas com mobilidade condicionada. É ainda
efetuado o tratamento paisagístico das zonas envolventes ao parque
do local, considerando a plantação de árvores e, ainda, a colocação
de mobiliário urbano, nomeadamente, bancos e papeleiras.
Investimento: 152 628,37€ (IVA incluído).
A tardoz da Rua Francisco Pereira Vitorino (números 2, 4 e 6), a
segunda fase de intervenção cria 19 novos lugares, incluindo novos
passeios, colocação de pilaretes e reforço de iluminação pública.
Investimento: 30 205,97€ (IVA incluído)
Execução de drenagem, limpeza e vedação em terreno municipal junto
à EN1/rotunda da marinha
Investimento: 30 253,50€
Prazo de execução: 45 dias
Concluída limpeza e remoção da vegetação existente. Em curso execução
de drenagem.

Reparação de laje na entrada para o acesso ao viaduto sobre a linha
férrea
Investimento: 14 480,63€ + IVA
Prazo de execução: 15 dias
Demolida a camada superior da laje e aplicação do novo revestimento.

Quinta da Flamenga - Vialonga

Reparações no Pavilhão Multiusos do Cevadeiro

Decorreu no dia 15 de julho, a abertura oficial, ao público,
do Parque Urbano da Quinta da Flamenga, em Vialonga.
Após intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, Alberto Mesquita, assistiu-se a uma

Reparação do abrigo de táxis no terminal rodoviário

Parque Urbano com 5ha para Desporto e Lazer

Investimento: 32 660,00€ + IVA
Prazo de execução: 60 dias

Investimento: 8 615,00€ + IVA
Em curso execução da estrutura.

Obras e requalificação urbana
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Obras concluídas

Eliminação de bancadas e instalação de esplanada
no interior do mercado municipal
Investimento:1 725,00€ + IVA
Prazo de execução: 20 dias

Reabilitação e Reforço das Colunas Cilíndricas de iluminação pública
do Cais
Investimento: 11 570,00€ + IVA

Concelho

Requalificação e/ou arranjos das entradas norte e sul
da cidade

Entrada norte - construção da rede de rega, aplicação de tapete de

relva e plantação de arvores e arbustos, bem como a construção do
passeio em falta.
Investimento: 74 036,63€ (IVA incluído)
Entrada sul - Vedação e limpeza de terreno municipal adjacente à
EN10 e A1
Preço Base: 30 253,50 € + IVA

Recargas de Pavimentos 2017 - Concelho de Vila Franca de Xira
Investimento: 370 509,98€ + IVA
Prazo de execução: 60 dias

Execução de marcas rodoviárias - 2017
Investimento: 33 815,58€
Prazo de execução: 45 dias

Pintura de guarda-corpos metálicos em viadutos sobre a linha férrea e
pontão no concelho de Vila Franca de Xira
Investimento: 55 587,50€ + IVA
Prazo de execução: 90 dias

Reparações em troços de vias Municipais no CM 1239 entre
a Loja Nova e o entroncamento com a EM 524-1 e via paralela
à linha férrea (lado nascente) - Castanheira e Rotunda junto ao CPCD
na Póvoa de Santa Iria
Investimento: 51 141,04€ + IVA
Prazo de execução: 45 dias

Reabilitação de pintura em paredes e tetos interiores nas delegações
da Câmara Municipal em Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria

Investimento:13 527,25€ + IVA.
Prazo de execução: 30 dias

Demolição dos Lotes 1 e 2 – Rua Quinta de Santo
Amaro, Bloco B, Monte Gordo,
Investimento: 708 114,44€ + IVA
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Obras e requalificação urbana

CAMPO DE BASQUETEBOL DA PRACETA DAS OLIVEIRAS
Investimento de 16 949,14€ - Segurança pedonal melhorada

Túnel de ligação da Póvoa de Santa Iria a Vialonga
reaberto

de 74 611,70€ (IVA incluído), dotou-se os balneários das piscinas
do Forte da Casa e da Póvoa de Santa Iria de melhores condições,
nomeadamente neste último que se adaptou a o espaço ao uso por
pessoas com mobilidade reduzida.

O túnel de ligação da Póvoa de Santa Iria a Vialonga foi reaberto, a 24
de julho, depois de ter sofrido uma intervenção de melhoramento,
levada a cabo pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e
que contou com a construção de um passeio pedonal, com vista a
incrementar a segurança pedonal da zona.
O passeio foi executado desde a Rua da Quinta da Piedade até à
entrada do túnel, na Freguesia da Póvoa de Santa Iria, ao longo
da margem esquerda (de quem desce em direção ao túnel), numa
intervenção que se iniciou em junho último. A empreitada, orçada
em 16 949,14€ (IVA incluído), visou igualmente a substituição das
iluminarias e das suas respetivas ligações, que se encontravam em
más condições de segurança.

Verba de 241.283,75€ para novos equipamentos
e obras de manutenção

Autarquia investe em vários espaços
desportivos no Concelho

Os renovados espaços desportivos exteriores do Complexo Municipal
de Desporto e Lazer de Vila Franca de Xira, intervencionados pela
Autarquia, foram oficialmente abertos ao público, pelo Presidente da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, a 21 de
agosto. As intervenções contemplaram a construção de um campo
de padel; a requalificação de um campo de ténis e a requalificação do
polidesportivo, num investimento superior a 53 000,00€ (cinquenta e
três mil euros).

PAVILHÃO MUNICIPAL DE ALVERCA
Nos equipamentos desportivos de Alverca do Ribatejo e de Vila Franca
de Xira foi realizada uma intervenção de manutenção e conservação.
Através de um investimento de 113 622,76€ (acrescido de IVA), a
Câmara Municipal promoveu obras de conservação e melhoramentos
no Campo de Basquetebol da Praceta das Oliveiras (execução de
um novo campo de basquetebol com pavimento de betão poroso,
instalação de equipamentos e pintura de linhas e renovação da
zona verde na envolvente) e no Polidesportivo do Brejo (reabilitação
do campo existente com aplicação de relva sintética, instalação de
nova rede de proteção e vedação, pavimentação de todo o espaço
envolvente do campo, plantação de árvores), ambos os equipamentos
localizados em Alverca do Ribatejo. Também nesta cidade, o Pavilhão
Municipal de Alverca foi intervencionado ao nível dos balneários
(atletas e árbitros), num total de 49 298,48€ (IVA incluído), através da
colocação de nova tubagem e louça sanitária.

CAMPO DE PADEL

A Administração no âmbito da gestão das verbas afetas ao
Orçamento Municipal tem sempre muito presente a qualidade de
vida da população, sendo dado especial enfoque à manutenção,
reabilitação e construção dos equipamentos desportivos. No contexto
dos últimos investimentos há a ressalvar a remodelação das Piscinas
Municipais concelhias e as obras de conservação e melhoramentos
do Campo de Basquetebol da Praceta das Oliveiras, do Polidesportivo
do Brejo e do Pavilhão Municipal de Alverca (Alverca do Ribatejo).
Ao nível da intervenção realizada nas Piscinas Municipais, pela verba

POLIDESPORTIVO DO BREJO
Os trabalhos realizados conferem aos espaços as melhores condições
para a prática desportiva e usufruto da população, continuando o
que tem sido a política desportiva da Câmara Municipal no que à
construção e requalificação de espaços desportivos do Concelho diz
respeito.

Obras e requalificação urbana
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Serviços Municipalizados de Água e Saneamento Obras

Alverca do Ribatejo
Remodelação da Rede de Saneamento
Reformulação da Drenagem Pluvial na Rua das Colunas
Investimento: 69 098,40€

Castanheira do Ribatejo
Remodelação das Redes de Abastecimento de Água e de
Saneamento na Praceta da Cevadeira

Reabilitação integral das redes de abastecimento de água e drenagem de
águas residuais domésticas e pluviais e respetivos ramais domiciliários
Investimento: 104 889,00€

Drenagem Pluvial do Parque de Estacionamento junto à Entrada
Este da Quinta Municipal da Nossa Senhora da Piedade
Prolongamentos e Remodelações Diversos da Rede de Saneamento
Investimento: 82 718,80€
Prolongamentos e Remodelações Diversas da Rede de
Saneamento
Rua João Lopes
Investimento: 101 188,00€

Sobralinho
Remodelação das Redes de Abastecimento de Água e de
Saneamento

Remodelação da Rede de Saneamento

Reabilitação integral das redes de abastecimento de água e drenagem de
águas residuais domésticas e respetivos ramais domiciliários, Largo 25 de Abril
Investimento: 63 996,95€

Remodelação e Manutenção de Instalações - Execução de
Instalação Sanitária no Edifício do Arquivo do Porto d'Areia

Vila Franca de Xira

Rua Calouste Gulbenkian – Quintas
Investimento: 137 303,40€

Investimento: 5 317,00€

Reabilitação dos Ramais Domiciliários do PER dos Avieiros
Investimento: 37 187,00€

Forte da Casa

Concelho

Limpezas de Linhas de Água 2017- Fase 2

Investimento: 37 853,10€ + IVA
Prazo de execução: 60 dias
Em curso trabalhos na Ribeira de Santo António – Alhandra e nas Ribeiras
da Flamenga e Morgado - Vialonga.

Prolongamentos e Remodelações Diversas da Rede
de Abastecimento
Reparação de Roturas na Rede e Ramais - Ano 2017
Investimento: 138 925,00€

Prolongamentos e Remodelações Diversas da Rede de Saneamento

Reparações Diversas da Rede de Saneamento Doméstico e Pluvial - Ano 2017
Investimento: 137 473,50€

Remodelação de Rede de Saneamento na União de Freguesias
de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa - Drenagem Pluvial do Túnel
de Ligação Póvoa-Vialonga
Investimento: 86 977,50€

Desativação de Fossa Sética e Travessia da Ribeira da Verdelha
para Ligação à SIMTEJO
Investimento: 102 630,50€

MAIS EQUIPAMENTOS
PARA RECOLHA DE RESÍDUOS
A Câmara Municipal tem vindo a
implementar um conjunto de medidas,
no âmbito da recolha de resíduos urbanos
(RU), de acordo com o Plano Estratégico
de Gestão de Recolha de RU (2014), com
vista a promover uma gestão mais eficaz e
uma melhoria contínua do serviço prestado,
bem como dar resposta às exigências
legais. Foram então definidos critérios de
instalação de equipamentos enterrados que
tiveram por base:
• Diminuir a quantidade de equipamentos
de superfície;
• Salvaguardar questões de higiene e
saúde, exposição solar dos equipamentos
e o enquadramento paisagístico destes
equipamentos no espaço público;
• Assegurar uma melhor acessibilidade
aos equipamentos de recolha;

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água na União de
Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Reposição de Pavimentos Betuminosos
Investimento: 13 650,00€

• Aumentar a capacidade de deposição
instalada.
No âmbito daa concretização do seu Plano
Estratégico, o Município procedeu, em 2017,
à instalação de:
• Equipamentos enterrados para
deposição de resíduos urbanos
indiferenciados e seletivos
Foram instaladas 31 cubas para deposição
de resíduos urbanos indiferenciados, com
a capacidade de 93 m3, e 39 cubas para
deposição de resíduos urbanos seletivos
com a capacidade de 169 m3, em Alverca do
Ribatejo, Sobralinho, Póvoa de Santa Iria,
Forte da Casa e Vialonga.
Serão ainda instalados, até ao final de
setembro, 23 cubas para deposição de
resíduos urbanos indiferenciados, com
a capacidade de 69 m3, e 27 cubas para
deposição de resíduos urbanos seletivos,
com a capacidade de 117 m3.
• Equipamentos de Superfície para
deposição de resíduos urbanos
indiferenciados

Dando continuidade ao trabalho já realizado
na Cidade de Vila Franca de Xira, está em
curso a substituição dos contentores de
1000 lt, colocados na Póvoa de Santa Iria,
tendo já sido substituídos 229 equipamentos
(68%), seguindo-se a substituição de 106
até ao final do mês. Gradualmente todos
os restantes equipamentos de 1000 lt,
existentes no Concelho, serão substituídos.
Os resultados deste investimento são
visíveis, no primeiro semestre de 2017,
tendo-se verificado um aumento de 8 %
dos resíduos seletivos recolhidos, 3% no
vidro, 8% nas embalagens e 12% de papel,
comparativamente com o mesmo período
de 2016. Continue a colaborar realizado a
separação seletiva dos resíduos, colocando
os indiferenciados fechados em sacos e
depositando os mesmos nos equipamentos,
nos horários adequados.
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Orçamento Participativo 2017 - 24 projetos em votação

Munícipes votam e escolhem que projetos querem ver feitos no Município
Decorre, até 20 de setembro, o processo de votação aos projetos
que foram considerados elegíveis, de acordo com os critérios das
Normas de Participação, no âmbito do Orçamento Participativo de
2017.
Considerados elegíveis e colocados à votação dos Munícipes
do Concelho de Vila Franca de Xira vão estar, nesta edição, 24
projetos, um número que resultou da análise técnica realizada às
37 propostas inicialmente apresentadas.
O Município disponibiliza, uma vez mais, 1 milhão de euros para
realizar os projetos que vençam em cada uma das Freguesias do
Concelho.
Com esta iniciativa incrementamos a participação cívica dos
cidadãos nas decisões e opções do que consideram ser mais
relevante para a sua comunidade.

Podem votar todas|os os Munícipes eleitores no Concelho
on line e APP no Portal do OP (https://op.cm-vfxira.pt/), ou por
SMS gratuito (para 4310 com o texto OPVFX mais o código do
projeto) ou através de boletim de voto em papel nos equipamentos
municipais (Loja do Munícipe, nas delegações do Município,
sedes das Juntas de Freguesia, Casas da Juventude e Piscinas
Municipais). Ao submeterem o seu voto, os Munícipes, para além
do código do projeto devem submeter o seu n.º de identificação
civil (BI/CC) e a data de nascimento.
No Portal do OP estão disponíveis todas as informações sobre os
mecanismos de votação, assim como os contactos para qualquer
esclarecimento.
A votação irá decorrer até ao próximo dia 20 de setembro.

A LISTA DE PROJETOS A VOTAÇÃO E RESPETIVOS CÓDIGOS:
Freguesia

Código Votação

Designação do Projeto

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

OPVFX P1

Requalificação dos espaços exteriores da APSA

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

OPVFX P2

Atividade náutica em segurança na vila de Alhandra

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

OPVFX P3

Parque Infantil - Urbanização da Quinta da Cruz de Pau

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

OPVFX P4

Recuperação do "Canto do Muro"

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

OPVFX P5

Apoios diversos à Sociedade Euterpe Alhandrense

Alverca do Ribatejo e Sobralinho

OPVFX P6

Integração paisagística da Rua da Azinheira

Alverca do Ribatejo e Sobralinho

OPVFX P7

Casa do Músico - Reabilitação da vivenda de Santo António

Alverca do Ribatejo e Sobralinho

OPVFX P8

Obras de restruturação e melhoramento - AIPNE

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

OPVFX P9

Requalificação dos Parques infantis e Zonas de Lazer

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

OPVFX P10

Desporto, Juventude e Recreio - Basquetebol 3X3

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

OPVFX P11

Requalificação paisagística da Praceta da Cevadeira

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

OPVFX P12

Construção de Campo de Futebol de Praia

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

OPVFX P13

Requalificação de zonas verdes da Urbanização de São João

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

OPVFX P14

Requalificação da zona ribeirinha da Vala do carregado

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

OPVFX P15

Construção de Campos de Padel

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

OPVFX P16

Pátio multiusos Grémio Dramático Povoense

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

OPVFX P17

Repavimentação do parque estacionamento da Praia dos Pescadores

Vialonga

OPVFX P18

Equipamentos para o novo quartel dos Bombeiros

Vialonga

OPVFX P19

Construção de Sede para o Clube 300

Vila Franca de Xira

OPVFX P20

A Cultura e Música ao serviço de Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira

OPVFX P21

Carrinha adaptada e criação de parque infantil inclusivo

Vila Franca de Xira

OPVFX P22

Requalificação do ginásio do Grupo Recreativo
e Cultural do Bom Retiro

Vila Franca de Xira

OPVFX P23

Rota dos Miradouros

Vila Franca de Xira

OPVFX P24

Aquisição de viatura florestal de combate a incêndios

Eventos
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Programação Cultural de 2017

Município comemorou o verão
com espetáculos em todo o Concelho
A Câmara Municipal apresentou este verão um extenso e
diversificado programa de espetáculos de grande qualidade e
que vão desde o teatro, ao Jazz, ao Rock e à Música Popular
Portuguesa. Uma oferta de luxo, de acesso gratuito e disponível
em vários locais do Concelho de grande simbolismo histórico e
cultural.
De julho a setembro, vários concertos e espetáculos fizeram
parte do programa da programação cultural municipal, estando
agendados para Alhandra (Exterior da Sociedade Euterpe
Alhandrense), Alverca do Ribatejo (Praça João Mantas, exterior
do Núcleo Museológico do Museu Municipal), Póvoa de Santa Iria
(Praia dos Pescadores), Vialonga (Parque Urbano da Flamenga) e
Vila Franca de Xira (exterior dos Paços dos Município).

Celeiro da Patriarcal – até 8 de outubro

l
a
r
ultu
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Victor Mendes homenageado na sua Cidade adotiva
O Celeiro da Patriarcal tem patente, até 8 de outubro,
a exposição biográfica que visa homenagear um dos
nomes mais sonantes do toureio a pé português, Victor
Mendes.
Natural de Marinhais, no concelho de Salvaterra de
Magos, Vitor Mendes recebeu em 1992, por parte da
Câmara Municipal, o título de Filho Adotivo de Vila
Franca de Xira e levou o nome da Cidade a todos os
cantos do mundo. O maestro é considerado “um nome
maior da tauromaquia em todo o mundo da Festa Brava”
nas palavras do Presidente da Câmara Municipal,
Alberto Mesquita.
Triunfador nas mais importantes praças de toiros
do mundo, Victor Mendes conquistou muitos dos
mais prestigiados troféus nos principais palcos da
tauromaquia mundial, recebendo a alternativa na
Monumental de Barcelona em 13 de setembro de 1981,
apadrinhado por Palomo Linares com o testemunho de
Manzanares.

2017
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Eventos

79.ª Volta a Portugal Santander Totta - 5 de agosto

1.ª Etapa com partida em Vila Franca de Xira
No passado dia 5 de agosto, o pelotão de 140 ciclistas, com o francês Damien Gaudin (Armée de Terre) a envergar a camisola
amarela, conquistada no Prólogo de Lisboa no dia anterior, arrancou às 12h30, marcando o início da 1.ª etapa da 79.ª Volta a
Portugal Santander Totta, em direção a Setúbal. O cenário deste grande evento foi o Parque Urbano de Vila Franca de Xira, com
a presença de muitos amantes da modalidade e com o Presidente do Executivo Camarário, Alberto Mesquita a cortar a fita da
partida. Ao fim de 203 km, Raúl Alarcón (W52-FC Porto) que rolou os últimos dez quilómetros da primeira etapa completamente
isolado, destacou-se na reta da meta, já no centro de Setúbal, tendo chegado à liderança e ao comando da Volta.

Agenda
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Jornadas de Turismo decorrem na Fábrica das Palavras
A Câmara Municipal associa-se à comemoração do Dia Mundial
do Turismo, este ano, sob o tema “Turismo Sustentável para o
Desenvolvimento”, com uma edição das Jornadas de Turismo. A
decorrerem a 27 de setembro, esta iniciativa dá continuidade ao
trabalho desenvolvido com os operadores do Concelho no último
ano. Traduz-se num passo importante para a criação de um
produto que promova a marca “Vila Franca de Xira – Um Concelho
com Identidade” enquanto destino turístico diferenciador. O evento

dará a conhecer o trabalho de todos os operadores e permitirá
uma interação personalizada entre os vários agentes económicos
presentes. Do ambiente às vantagens económicas, geográficas, e
culturais, tentaremos demonstrar como Vila Franca de Xira é um
Concelho de Turismo Sustentável.
Se é empresário do setor, ou pretende vir a ser, este evento é para
si. A participação é gratuita. Solicite programa e inscrição através
do email turismo@cm-vfxira.pt.

RIFFEST - Concurso de Bandas
Jovens V. F. X. 2017

Torna-te um dos vencedores deste concurso e inscreve a tua
banda entre 1 e 18 de setembro. Na sua 4.ª edição, o RIFFEST
destina-se a todos os músicos individuais ou coletivos que não
tenham sido vencedores na edição anterior, até aos 30 anos e
residentes na AML e Concelho de Arruda dos Vinhos.
Para obteres a Ficha de Inscrição e informação detalhada sobre
as eliminatórias consulta o Portal da Juventude
em www.cm-vfxira.pt.

Feira Anual de volta com tradição
e animação!
29 de setembro a 8 de outubro

10.ª Pedalada pelo Ambiente
Inscrições até 14 de setembro!

A 17 de setembro, pelas 9h00, tem lugar a 10.ª edição da
“Pedalada pelo Ambiente”, organizada pela Câmara Municipal,
no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade.
Centenas de ciclistas são esperados para um salutar
passeio que tem como principal objetivo fomentar práticas
ambientais sustentáveis e saudáveis na população. Uma ação
de sensibilização para o uso dos transportes alternativos que,
desprovida de competição, apela à reflexão sobre a nossa própria
pegada ecológica. A “Pedalada pelo Ambiente” decorre de norte
a sul do Concelho, entre Castanheira do Ribatejo (junto à Estação
da CP, onde decorre a concentração para a partida) e Vialonga
(Parque Urbano Quinta da Flamenga), num percurso de 23 km.
A CP - Comboios de Portugal é novamente parceira no evento,
proporcionando uma tarifa especial (2,00€) para bilhetes ida e
volta (mediante apresentação do comprovativo de inscrição no
evento), no dia do evento e nas quatro Linhas da CP Lisboa (os
clientes deverão possuir cartão "Viva Viagem").
O utente poderá usar o comboio, transportando consigo
a sua bicicleta. Participe, traga a família
e defenda o Ambiente. Inscrição, percurso e
outras informações em www.cm-vfxira.pt.

Durante 10 dias, Vila Franca de Xira volta a ser sinónimo de
grande festa. Entre 29 de setembro e 8 de outubro decorre mais
uma edição da tradicional Feira Anual que traz as ansiadas
Esperas de Toiros. Este ano, em resposta aos aficionados e
curiosos das Esperas, e considerando o feriado de 5 de outubro,
as mesmas decorrem durante seis dias e estão agendadas para
os dias 30 de setembro, pelas 16h30, e nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de
outubro, pelas 10h30. A festa brava também se celebra com
espetáculos taurinos na Praça Palha Blanco, tome nota:
- 1 de outubro, Corrida de Toiros Mista, às 17h00
- 3 de outubro, Corrida de Toiros a Cavalo, às 22h00
- 7 de outubro, Espetáculo de Recortadores, às 22h00
A Feira Anual, um dos maiores eventos da Região traz também,
à sede de Concelho, um salão de artesanato de caráter nacional.
A sua abertura está agendada para as 18h00 (de dia 29), no
Pavilhão Multiusos, onde 96 expositores apresentarão trabalhos
de várias regiões, desde artigos relacionados com a cultura
ribatejana a peças de joalharia, bordados, doçaria e outros tantos
de todo o País. Num formato mais tradicional ou numa linha mais
contemporânea, vale a pena conhecer valorosas transformações
da matéria-prima em artigos utilitários ou decorativos e comprar
produtos certificados e/ou procurados pelos colecionadores.
Fora de portas, as bancas oferecem os mais variados artigos e as
diversões esperam por crianças e adultos.
Pela segunda vez, a Feira anual conta também com o acréscimo
de um programa recheado de música e dança. Consulte o
programa detalhado em www.cm-vfxira.pt.
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Agenda
“Retratos das Mulheres de Alverca”
Até 31 de dezembro’17

Agenda
Cultural

Museu Municipal Núcleo de Alverca,
Alverca do Ribatejo

“Delfim Maya. Escultor do movimento.
O Ribatejo na obra de Delfim Maya”
Até 28 de janeiro’ 18

Museu Municipal, Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

3EXPOSIÇÕES4
“Desenho/Pintura abstracionismo:
Traços de Elefante, de Pedro César
Teles”
De 9 de setembro a 14 de outubro

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

“Pintura Abstrata: Relevo de Cor… duas
Perspetivas, de Jorge Santos”
De 16 de setembro a 29 de outubro
Centro Cultural do Bom Sucesso,
Alverca do Ribatejo

Abertura da Exposição "Claves de
memória e os autores na História do
SPA", cedida pela Sociedade Portuguesa
de Autores
De 19 de setembro até 23 de outubro

“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

“Do Tejo à Montanha, da Montanha às
Lezírias. A descoberta de uma paisagem
milenar.”
Até 2 de maio’ 19

Museu Municipal, Núcleo Museológico do Mártir
Santo, 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”
Exposição de Longa Duração

Museu Municipal Núcleo de Alverca,
Alverca do Ribatejo

Fábrica das Palavras, piso 3, Vila Franca de Xira

Inauguração da Exposição
de Vasco Gargalo

Integrada no Ciclo EmaisE (exposições editoriais/
editorial exhibitions)
28 setembro, quinta-feira, 19h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Exposição biobibliográfica comemorativa
do centenário do nascimento de
Alexandre Cabral -"Alexandre Cabral:
Memória
de um Resistente"
Até 10 de setembro’17

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Victor Mendes. Toureiro Universal”
Até 8 de outubro’17

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

“Reflexos de uma consciência cósmica” –
Projeto de Art Project, da autoria de Raúl
Ferrão e Fátima Romão
De 1 a 31 de outubro’17

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria,
Póvoa de Santa Iria

“Carlos de Oliveira: a parte submersa do
iceberg”
Até 29 de outubro’17

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Matilde Rosa Araújo: O destino das
fadas” – Exposição cedida pela Sociedade
Portuguesa de Autores
De 29 de outubro a 12 de dezembro’17

Fábrica das Palavras – piso 4, Vila Franca de Xira

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

Museu Municipal Núcleo de Alverca,
Alverca do Ribatejo

“A Póvoa e o Rio”
Até 31 de dezembro’17

Museu Municipal Núcleo Museológico
“A Póvoa e o Rio”, Póvoa de Santa Iria

3ENCONTROS, FORMAÇÃO,
SEMINÁRIOS E VISITAS
PATRIMONIAIS4
Ciclo de Conferências “Tardes de
Conversa”
6 de setembro, quarta-feira, 16h00
“Memórias de Conventos franciscanos: O
Mosteiro das Freiras Clarissas de Santa Maria
de Subserra e o Convento de Frades Franciscanos de Nossa Senhora dos Anjos do Soveral”
– Graça Maria Soares Nunes (Mestre em História
Regional Local pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa)
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do
Ribatejo

Lançamento do Livro do Programa
Curatorial da BF16 – Bienal de Fotografia
de Vila Franca de Xira “Arquivo e
Observação”
14 de setembro, quinta-feira, 18h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Colóquio “A Presença de Pessoa e do
modernismo em Carlos Oliveira”, no
âmbito da exposição “Carlos Oliveira: a
parte submersa do iceberg”
15 de setembro, sexta-feira, 10h00
Casa Fernando Pessoa, Lisboa

Abertura da Mostra bibliográfica

"Dois autores, dois percursos literários"
No âmbito das comemorações dos 150 anos do
nascimento de Raúl Brandão e doa 100 anos do
nascimento de Teixeira de Pascoaes
15 de setembro, sexta-feira
Fábrica das Palavras, piso 4, Vila Franca de Xira

"Os nossos livros: 20 grandes obras sobre
música e músicos"
De 20 de setembro a 29 de outubro

Fábrica das Palavras, piso 3, Vila Franca de Xira

Jornadas Europeias do Património,
sob o tema Património e Natureza
22 de setembro, sexta-feira, 10h30 e às
14h30
Carlos Oliveira: uma paisagem de possibilidades
– oficina de poesia sob orientação de Rui Mateus,
com pintura ao vivo por Ana Maria Malta, seguida
de visita à exposição Carlos de Oliveira: a parte
submersa do iceberg, com leitura de poemas de
Carlos de Oliveira por David Silva e acompanhamento musical por Pedro Mocho.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Believe in Portugal”,
de Andresa Salgueiro
23 de setembro, sábado, 15h30
Workshop dirigido ao público adulto.
Participação mediante inscrição prévia junto da
Biblioteca Municipal (tel.: 219 533 050 ou bmpsi@
cm-vfxira.pt).
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa
de Santa Iria

Passeios com História – Rota Histórica
das Linhas de Torres

A Cidade de Vila Franca ao tempo das Invasões
Francesas Jornadas Europeias do Património
23 de setembro, sábado, 15h00
Público Geral. Participação mediante inscrição
prévia - tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@
cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 26 inscrições
Vila Franca de Xira / Museu Municipal
Ponto de encontro: Passeio Ribeirinho, junto à
Fábrica das Palavras

Visitas Guiadas ao barco varino Liberdade
com passeio pelo Rio Tejo

Jornadas Europeias do Património
24 de setembro, domingo, 09h45 e 14h30
Público Geral. Participação mediante inscrição
prévia - tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@
cm-vfxira.pt
Mínimo 12 e máximo 38 inscrições
Vila Franca de Xira / Museu Municipal
Ponto de encontro: Marina de Vila Franca de Xira

Ciclo de Conferência “Conversas sobre
Património e História”
30 de setembro, sábado, 16h00
“Vida e Obra do Poeta Sidónio Muralhas: o Preço
do Caráter” – José Raimundo Noras (Mestre em
História da Arte Património e Turismo Cultural, Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra)
Museu Municipal Núcleo de Alverca,
Alverca do Ribatejo

Programa Sénior – “Artes no Museu –
Comemorações do dia do Idoso”
2 de outubro, segunda-feira, 14h30
Museu Municipal Núcleo de Alverca,
Alverca do Ribatejo

Ciclo de Conferências “Tardes de
Conversa”

“Os Heróis do Concelho de Vila Franca de Xira
– histórias da grande Guerra” – Maria Adelaide
Cruz (Pós-graduada em Património pelo ISCTE)
4 de outubro, quarta-feira, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca,
Alverca do Ribatejo

Passeios com História – Monte do Senhor
da Boa Morte
7 de outubro, sábado, 15h00
Público Geral. Participação mediante inscrição
prévia - tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@
cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 26 inscrições
Vila Franca de Xira / Museu Municipal
Ponto de encontro: Junto à Capela do Sr. Da Boa
Morte, Povos

Agenda
“A Viagem das Palavras”
– Com o jornalista João Moleira
12 de outubro, quinta-feira, 18h30
Entrada condicionada á lotação da sala.

Fábrica das Palavras – sala polivalente/piso 0,
Vila Franca de Xira

Ciclo de Conferências “Conversas sobre
Património e História”

“As Mulheres e a Guerra Colonial – Mães, filhas e
namoradas. A retaguarda dos homens na frente
de batalha” – Sofia Branco (Jornalista e Escritora)
14 de outubro, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do
Ribatejo

Comemorações do 10.º Aniversário
do Museu do Neo-Realismo nas atuais
instalações

(programa a divulgar oportunamente)
A partir de 20 de outubro

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de Conferências “Conversas sobre
Património e História”

“A Vila de Castanheira nos finais da Idade Média
– memórias de um quotidiano rural” – Maria
Manuela Catarino (Mestre em História Medieval,
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa)
28 de outubro, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do
Ribatejo

Fábrica de saberes – Curso “Biografia –
como se escreve uma vida”
11, 13, 18, 25 e 27 de outubro
Participação mediante inscrição prévia (até 5 de
outubro mediante o pagamento de 20€ para o
público e 10€ para trabalhadores do Município)
na Fábrica das Palavras (presencialmente), pelo
telefone 263 271 200 ou pelo endereço fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt | Máximo de 15
participantes.
Fábrica das Palavras – piso 6, Vila Franca de Xira

Fábrica de Saberes – Iniciação às
tecnologias da informação e comunicação
18, 19, 25, 26 e 28 de outubro, 2, 3, 8, 9, e 11
de novembro (turma A 10h / turma B 14h)
Participação mediante inscrição prévia (até 12
de outubro) na Fábrica das Palavras (presencialmente), pelo telefone 263 271 200 ou pelo
endereço fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt |
Máximo de 10 formandos por turma.
Fábrica das Palavras – piso 6, Vila Franca de Xira

3ESPETÁCULOS4
“Rio Spot”

Praia dos Pescadores, Póvoa de Santa Iria/Forte da
Casa

Zumba Fitness Colors Party
9 de setembro, sábado – 17h00 às 21h00
Sound Academy
16 de setembro, sábado – 17h00 às 21h00

Programa Sénior – “Música no
Museu” com o Grupo da Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos de
Alverca
15 de setembro, sexta-feira, 14h30
Museu Municipal Núcleo de Alverca,
Alverca do Ribatejo

Outros Sons da Fábrica
Concerto com PZ
15 de setembro, sexta-feira, 21h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Clássica na Fábrica”

Paulo Jorge Ferreira (Acordeão)
e Catherine Strynckx (Violoncelo)
16 de setembro, sábado, 18h00
Solange Silva (Flauta Transversal) e Isabel Pires
(Eletrónica)
14 de outubro, sábado, 18h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Artes de Cá – Agrupamentos Musicais”

Quinteto da Banda do Grémio Dramático
Povoense
17 de setembro, domingo, 16h00
Agrupamento da Orquestra de Vialonga
22 de outubro, domingo, 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Poesia no Palácio”
30 de setembro, sábado, 15h00
21 de outubro, sábado, 15h00
Entrada condicionada à lotação da sala.

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa
de Santa Iria

3CINEMA4
Exibição do documentário “O Cinema,
Manoel de Oliveira e eu”, de João
Botelho, no âmbito do Ciclo de Cinema
“Realismo Contemporâneos”
15 de setembro, sexta-feira, 21h30
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3INFÂNCIA4
“De férias na Biblioteca”
5 a 7 e de 12 a 14 de setembro, terças,
quartas e quintas-feiras, das 14h30 às 16h30
Ateliê dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia junto da
Biblioteca Municipal (tel.: 219 533 050 ou bmpsi@
cm-vfxira.pt).
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria,
Póvoa de Santa Iria

“Believe in Portugal”, de Andresa
Salgueiro
16 de setembro, sábado, 11h00 e 15h30
Workshop dirigido ao público infantil.

Participação mediante inscrição prévia junto da
Biblioteca Municipal (tel.: 219 533 050 ou bmpsi@
cm-vfxira.pt).
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa
de Santa Iria

“Clube de Leitura para Pais & Filhos”
30 de setembro, sábado, das 10h30 às 12h30
(último sábado de cada mês, de janeiro a mais e
de setembro a novembro)
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. Projeto a decorrer. Participação mediante
inscrição prévia junto da Biblioteca Municipal
(tel.: 219 533 050 ou bmpsi@cm-vfxira.pt).

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria,
Póvoa de Santa Iria

Exibição do filme "O Gebo e a Sombra",
de Manoel de Oliveira. Baseado na obra
homónima de Raul Brandão

"Livros em Festa - A tocar como os
Bichos"

23 de setembro, sábado, 16h30
Filme para maiores de 12 anos | 91 min
Entrada condicionada à lotação da sala.

Fábrica das Palavras - sala polivalente, piso 0,
Vila Franca de Xira

“Domingos Mágicos”
Exibição do filme: “A vida secreta dos nossos
bichos”, de Chris Renaud
10, 17 e 24 de setembro, domingos, 11h00
Exibição do filme: “Cegonhas”, de Nocholas
Stoller
8 e 15 de outubro, domingos, 11h00
Exibição do filme: “O túmulo dos pirilampos”,
de Isao Takahata
22 e 29 de outubro, domingos, 11h00
Filmes de animação para crianças e jovens
Filmes para maiores de 6 anos | 83 min
Entrada condicionada à lotação da sala.
Fábrica das Palavras – sala polivalente/piso 0,
Vila Franca de Xira

Programação de cinema documental –
Doc. Domingos – exibição do filme: “Eis
o admirável mundo em rede”, de Werner
Herzog Wiseman
15 de outubro, domingos, 15h30
Filmes para maiores de 12 anos | 94 min
Entrada condicionada à lotação da sala.

Fábrica das Palavras – sala polivalente/piso 0,
Vila Franca de Xira

Exibição do documentário
“O espectador espantado”, de Edgar
Pêra, no âmbito do Ciclo de Cinema
“Realismo Contemporâneos”
27 de outubro, sexta-feira, 21h30

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
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30 de setembro, sábado, 14h30
Dirigido a crianças a partir dos 4 anos acompanhadas por um adulto. Participação mediante
inscrição prévia - tel. 219 573 344
ou bmalv@cm-vfxira.pt
Mínimo 4 e máximo 10 inscrições
Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo

“O Palácio Para os Pequeninos”

Ateliê "Dança para Bebés", por Ana Margarida
Silva, de 1 aos 3 anos
14 de outubro, sábado, 16h00
Ateliê "Sabias que a Música Voa?", por Lucília
Jesus, dos 3 aos 6 anos
28 de outubro, sábado, 16h00
Mediante aquisição prévia de bilhete. Consulte
programa específico
Palácio Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria

“Clube de Leitura para Pais & Filhos”
28 de outubro, sábado, das 10h30 às 12h30
(último sábado de cada mês, de janeiro a mais e
de setembro a novembro)
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.
Projeto a decorrer.
Participação mediante inscrição prévia junto da
Biblioteca Municipal (tel.: 219 533 050 ou bmpsi@
cm-vfxira.pt).
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria,
Póvoa de Santa Iria

3AÇÃO EDUCATIVA4
Ação Educativa
"Arqueólogo por um dia"
16 de setembro - 14h30
Dirigido a crianças dos 6 aos 15 anos. Participação mediante inscrição prévia - tel. 263 280
350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 16 inscrições

Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de
Xira, Cachoeiras
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Agenda

"À volta da fantochada” – Atelier de
fantoches de esponja para Adultos
9 de outubro, segunda-feira,
das 10h00 às 17h00
Oportunidade de aprender a fazer um fantoche
de esponja. Dirigido a Animadores, Profissionais
de educação. Participação mediante inscrição
prévia - tel. 219 573 344 (sala de leitura do Bom
Sucesso) ou bmalv@cm-vfxira.pt
Mínimo 3 e máximo 10 inscrições
Biblioteca Municipal de Alverca

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@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

“Jogo da Glória do Neorrealismo”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil
- das 10h00 às 16h00
Dirigida a crianças a partir dos 6 anos.
Participação mediante inscrição prévia,
até 5 dias deantecedência
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”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil
- das 10h00 às 16h00
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.

3Música4
Coro e Orquestra da Casa do Povo
de Arcena
23 de setembro, sábado - 10h00
Organização: Associação Alves Redol

Local: Mercado Municipal de Vila Franca de Xira

Festival Infantil de Folclore

Participantes: Rancho Folclórico Infantil da Casa
do Povo de Vialonga, Rancho Folclórico Infantil de
S. Miguel do Milharado e Grupo Infantil do Grupo
de Danças e Cantares da Beira Baixa (Castelo
Branco)
16 de setembro, sábado - 16h00
Local: Casa do Povo de Vialonga

Festival de Folclore

Participantes: Rancho Folclórico "Os Camponeses" Grupo Desportivo de Santa Eulália, Grupo
Etnográfico Os Camponeses de Arraiolos, Rancho Folclórico da Malveira e Rancho Etnográfico
S. Lourenço da Montaria (Viana do Castelo)
16 de setembro, sábado - 21h00
Local: Grupo Desportivo de Santa Eulália

Festival de Música popular Portuguesa

Participantes: Grupo Popular de Música Tradicional Portuguesa da Assoc. Desp. Cult. Social do
Parque Residencial de Vialonga, Grupo Musica
Tradicional da Sociedade Recreativa de Sacavém e
Grupo de Música Tradicional de S. João da Talha
23 de setembro, sábado - 16h00
Local: Associação Desportiva Cultural
e Social do Parque Residencial de Vialonga

Formação de Artes Decorativas
A partir de 3 setembro – 3.ª e 6.ª – feira, 15h
às 17h30

OPEN SPACE | Grupo de Leitura de
Alverca do Ribatejo

“Frankenstein” de Mary Shelley
28 outubro – 16h às 18h

Exposição de Jovem Artista
6 a 27 outubro, - 2.ª a 6.ª Feira, 13h00 às
18h00

Formação de Pintura em Azulejo
A partir de 10 outubro - 4.ª – feira, 15h00 às
18h00

HALLOWEEN | Atividade Temática
30 e 31 outubro - 2.ª e 3.ª – feira, 15h00 às
17h30

Casa da Juventude
do Forte da Casa
DECORA O TEU MUNDO | Pintura
Mindfulness| Atividade Temática
1 a 29 setembro, 2 a 31 outubro
2.ª a 6.ª - feira, 14h00 às 17h00

3,2,1… Ação! | Tarde de Cinema
1, 8, 15, 22, e 29 de setembro
15h00 às 17h00
6, 13, 20, 27 de outubro
15h00 às 17h00

Exposição de Desenho de Lua Eva Blue
18 setembro a 13 outubro
2.ª a 6.ª – feira, 13h00 às 18h00

Organização: Casa da Juventude do Forte da Casa e
Agrupamento de Escolas do Forte da Casa

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Poemário Infantil Neorrealista”

Exposição de Desenho de Eibenezer
Monteiro

Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil
- das 10h00 às 16h00
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

16 outubro a 17 novembro
2.ª a 6.ª – feira, 13h00 às 18h00

Organização: Casa da Juventude do Forte da Casa e
Agrupamento de Escolas do Forte da Casa

Casa da Juventude
da Póvoa de Santa Iria

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3,2,1… Ação! | Tarde de Cinema
1, 8, 15, 22, e 29 de setembro
15h00 às 17h00
6, 13, 20, 27 de outubro
15h00 às 17h00

Exposição de Fotografia e Desenho de
Miguel Matos “Filtros”
11 setembro a 20 outubro
2.ª a 6.ª - feira, 13h00 às 18h00

3LITERATURA4
Tertúlia Poética/Literária
19 de setembro, terça-feira - 21h30
Organização: Associação Alves Redol

Local: Mercado Municipal de Vila Franca de Xira

Apresentação do Livro “Mulheres da
Clandestinidade”, de Vanessa de Almeida
20 de setembro, quarta-feira - 21h30
Organização: Associação Alves Redol

Local: Mercado Municipal de Vila Franca de Xira

3JUVENTUDE4
Casa da Juventude
de Alverca do Ribatejo
RECYCLE | Expressão Plástica | Atividade
Temática
20 setembro e 27 setembro – 16h às 18h
11, 18 e 25 outubro – 16h às 18h

OPEN SPACE | Grupo de Leitura
de Alverca do Ribatejo

“Diário Mínimo” de Umberto Eco
30 setembro - 16h00 às 18h00

Travessuras na C@sa | Atividade
Temática
30 e 31 outubro - 15h00 às 17h00

Casa da Juventude
de Vialonga, Vialonga
CRIARTE | Atividade Temática
13, 20, e 27 de setembro - 14h00 às 16h30
4, 11, 18, 25 de outubro - 14h00 às 16h30

J8GOS | Atividade Temática
6.ªs Feiras – 14h00 às 16h30
15, 22, e 29 de setembro - 14h00 às 16h30
6, 13, 20, 27 de outubro - 14h00 às 16h30

Agenda
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Nova época desportiva arranca a 15 de setembro
Os equipamentos desportivos da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira iniciam a nova época de prática desportiva no dia 15 de setembro, prolongando-se o
seu funcionamento até 15 de julho do próximo ano.
A oferta está alargada a várias faixas etárias, desde as crianças aos seniores, assim como aos variados objetivos a alcançar por cada utente, que podem ir
desde a aprendizagem, ao treino, ao cuidado do corpo e da mente, assim como a programas mais específicos como o “Coração Saudável”. Transversal à oferta é
mesmo as condições modernas e adequadas à prática desportiva, que decorrem em equipamentos localizados de norte a sul do Concelho, em prol da promoção
da mobilização da população para a participação em atividades físicas e desportivas.
As várias modalidades de fitness e aquáticas estarão disponíveis no Complexo Desportivo Municipal de Vila Franca de Xira e nas Piscinas Municipais de Alverca
do Ribatejo, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria. Consulte a oferta e as condições de acesso em www.cm-vfxira.pt.

23 a 30 de setembro

Semana Europeia do Desporto “#BEACTIVE”
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira alia-se à 3.ª edição da Semana Europeia do Desporto, cujo programa está a cargo
do Instituto Português do Desporto e Juventude, oferendo a possibilidade em à população de experimentar as atividades aquáticas e fitness disponibilizadas nas
várias PiscinasMunicipais.
O objetivo é promover os benefícios da prática regular de desporto e atividade física na saúde e bem-estar dos munícipes.

30 de setembro

Dia Mundial do Coração Energia para a Vida, sê ativo,
come saudável e não fumes”
A Autarquia associa-se à comemoração da Fundação Portuguesa e Cardiologia promovendo a participação dos munícipes em “master classes” de hidroginástica nas Piscinas da Quinta das Drogas,
Alvercado Ribatejo, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria, bem como de fitness (no Complexo de
Desporto Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira). Estas atividades culminam com os participantes
a formar um coração humano.
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Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Partido Socialista

Coligação Democrática Unitária

Cara|Caro Munícipe,

Executivo PS na Câmara Municipal fora da lei

O PS cumpriu, este mandato, mais um importante conjunto de compromissos com os eleitores, na senda do desígnio que assumiu - com
rigor e transparência - desde que assumiu a
Presidência da Câmara Municipal, de modernizar e transformar este território tão importante
no quadro da Área Metropolitana de Lisboa.
Temos hoje um Concelho melhor, com mais e
melhores zonas ribeirinhas, áreas desportivas e
parques urbanos, que são verdadeiros pulmões
nas nossas cidades; escolas modernas; novos
espaços de cultura e uma ação social centrada
na proteção dos mais frágeis. Um Concelho
moderno e qualificado, cada vez melhor para
quem cá vive, cada vez mais visitado e procurado por investidores, para aqui instalarem
novos negócios e criarem emprego.
Esta evolução só tem sido possível porque o
PS tem gerido à Câmara Municipal de forma
simultaneamente rigorosa e disponível para
novas parcerias, incutindo confiança em todos
os agentes locais e institucionais.
Foi assim que solucionamos, ao longo dos últimos anos, diversas necessidades públicas prementes, como seja o novo Hospital, os novos
Centros de Saúde, a reabilitação de escolas da
responsabilidade do Ministério da Educação,
a construção de instalações para as forças de
segurança e brevemente a instalação do Tribunal de Comércio Lisboa-Norte no Concelho.
O PS apresenta-se aos eleitores, uma vez mais,
com uma proposta política concreta e sustentável, com projetos (com financiamento europeu
já assegurado), alicerçadas em equipas renovadas e motivadas, para continuarmos a transformar o território em prol das populações e das
empresas. Um programa de mandato assente
numa política de baixos impostos para os residentes e incentivos para as empresas geradoras
de emprego.
Contamos, Consigo, no próximo dia 1 de outubro.
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

Após denúncia da CDU a Comissão Nacional
de Eleições obrigou o executivo PS na Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira a retirar uma
grande quantidade de propaganda anunciando
obra a fazer.
Incapaz de apresentar obra feita com relevo, o
PS na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
não se coibiu de usar meios da Câmara Municipal para fins de propaganda eleitoral.
A CDU assume um Compromisso de Desenvolvimento com as pessoas e as populações, com
os agentes sociais, culturais e desportivos, com
os agentes económicos e com os agentes autárquicos e da Administração Central.
Nesse sentido, a Câmara Municipal e as Juntas
de Freguesia deverão funcionar como motor de
desenvolvimento, preocupando-se com a satisfação e resolução dos problemas das populações e estimulando a participação e acção de
todos.
As autarquias da CDU são amigas das soluções
e inimigas dos problemas.
A CDU orientará a gestão da Câmara e as suas
grandes opções, de acordo com as responsabilidades que cabem ao Poder Local, não deixando
de intervir, de reivindicar ou de tomar posição, pela resolução de problemas do concelho,
quando estiver em causa a responsabilidade da
Administração Central e ou do Governo.
A actualidade exige uma nova dinâmica para
o concelho de Vila Franca de Xira, exige quem
saiba fazer e faça.
A CDU é a força que está em condições de levar
a cabo essa mudança!

Contactos: gav.cdu@cm-vfxira.pt
Ou tel.: 263 285 623

Coligação Novo Rumo
Os resultados eleitorais de 2013 geraram um
novo equilíbrio de forças entre os diversos
grupos políticos do nosso Concelho, tendo a
Coligação Novo Rumo, recebido dos eleitores
a responsabilidade de equilibrar estas forças,
sendo - com os dois eleitos na Câmara Municipal,
e os cinco eleitos aqui na Assembleia Municipal
- o factor decisivo em muitas matérias.
A nossa (o)posição é de responsabilidade. Viabilizamos o Orçamento Municipal, permitindo a
Câmara trabalhar, mas o nosso compromisso é
com os nossos munícipes, com os Cidadãos…
Alguns exemplos mais relevantes:
Taxa mínima do IMI: proposta aprovada com os
votos contra do PS.
Aplicação do IMI FAMILIAR: proposta nossa
aprovada com os votos contra da CDU.
Recentemente, fizemos uma proposta de Apoio
Extraordinário aos Bombeiros, no valor de 450
mil euros, em que a CDU estava contra, mas que
aprovámos com o PS.
No ano passado, com a CDU, mas contra o PS,
aprovámos dois protocolos de apoio a duas
Companhias de Teatro Profissional no Concelho.
No mês passado, aprovámos com os votos contra
da CDU a aquisição da Marinha em Vila Franca
de Xira.
Neste mandato não aceitámos pelouros, como
fizemos no anterior mandato, em que integrámos o executivo, mas onde a meio, o PS virou a
mesa, retirando-nos os Pelouros, por não termos tido receio de votar contra um loteamento
que não estava de acordo com os nossos princípios e valores. Neste mandato seguimos uma
estratégia diferente, mas sempre de responsabilidade e seriedade.
Estamos na oposição, da mesma forma e com o
mesmo espírito com integramos executivo. Com
seriedade e responsabilidade. Essa é a nossa
matriz.
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.
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DELIBERAÇÕES
Reunião Ordinária da Câmara Municipal
21 de junho’17

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 68, do loteamento do
Casal do Freixo – Vialonga

Atribuição de apoios financeiros no âmbito
da dinamização de ações de promoção da
tauromaquia

Ata n.º 12/2017, da reunião de câmara
ordinária e pública de 2017/05/24

Adenda ao regulamento do estudo de
loteamento do Casal da Serra - Póvoa de
Santa Iria

Atribuição de apoio financeiro relativo à
participação no Campeonato da Europa de
Ginástica Acrobática

Moção respeitante à realização de
espetáculos tauromáquicos como tradição
nacional

Realização do evento 3.ª Corrida Cidade de
Alverca - Isenção do pagamento da taxa de
condicionamento de trânsito

Atribuição de apoio financeiro relativo à
participação nos Jogos Olímpicos Especiais
para a Inclusão

Atribuição de apoios logísticos e financeiro
ao Xira Clube, no âmbito das férias culturais
e desportivas

Realização do evento 11.ª Corrida
Solidária - Isenção do pagamento da taxa de
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Procedimento para arrendamento do espaço
municipal destinado a estabelecimento,
designado por "Cafetaria do Museu do NeoRealismo"

Laboratório de Análise de Água e Efluentes Concurso público - Abertura do procedimento
e remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual
– SMAS –

Recargas de pavimentos 2017 - Concelho de
Vila Franca de Xira – 1.ª fase - Relatório final e
proposta de adjudicação

Relação dos despachos do Sr. Presidente na
área de pessoal

Alteração ao Regulamento de Trânsito da
Freguesia de Vila Franca de Xira

Tomado conhecimento

Clube Recreativo dos Cotovios, São João dos Montes,
União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes
e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Retirado da ordem do dia

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Venda de livros com caixa "85 anos do Colete
Encarnado"
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação a celebrar com a
Grafiwork
Aprovado por unanimidade

Mercado abastecedor do Concelho - Pedido
de alteração de titularidade do lugar 110-B
Aprovado por unanimidade

Relação dos despachos do Sr. Presidente na
área de pessoal
Tomado conhecimento

Legislação-síntese e editais

Tomado conhecimento

Pagamentos autorizados

Tomado conhecimento

Balancetes

Tomado conhecimento

4.ª alteração ao orçamento, plano plurianual
de investimento e plano de atividades
e funcionamento municipal da Câmara
Municipal para 2017
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza de vários
equipamentos municipais - Revogação do
contrato
Aprovado por unanimidade

Aquisição de prédio urbano, sito na rua
do Marquês de Subserra, em São João dos
Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "E", sita na Quinta dos Carvalhais, lote
3, 2.º dt.º - Atual Praça Júlio Graça, n.º 4, em
Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre
a fração "E", sita na praceta Estanislau
Raimundo Nogueira, n.º 4, 1.º dt.º, Bairro da
Chasa (antigo lote 4.20, 1.º dt.º) – Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

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

Receção definitiva e libertação da caução,
com extinção das garantias bancárias das
obras de urbanização e loteamento da Quinta
da Formigueira – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 11, do loteamento do
Casal da Carcaça – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 67, do loteamento do
Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua do Curado e Joaquim
Pedro Monteiro – Vila Franca de Xira - Auto de
receção provisória
Aprovado por unanimidade

Programa de Educação Estética e Artística
- Conferência - Protocolo a celebrar com o
Agrupamento de Escolas do Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Programa de Educação Estética e Artística Conferência - Protocolo de colaboração entre
a Direção-Geral da Educação do Ministério da
Educação e Ciência, a Câmara Municipal e a
Sociedade Euterpe Alhandrense
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração a celebrar com a
Associação de Apoio à Multideficiência Mithós
– Histórias Exemplares
Aprovado por unanimidade

Apoio à Escola de Toureio José Falcão

Aprovado por unanimidade

Merchandising - Colete Encarnado - Preço
de venda ao público
Aprovado por unanimidade

Programa "PROHABITA" - Empreitada de
reabilitação de frações em edifícios no Bairro
Municipal da Cevadeira - Receção definitiva
(parcial) e libertação da caução
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo
- Apoio à realização de atividades pontuais Comemoração dos 25 anos do Cajixira
Aprovado por unanimidade

Apoio a iniciativas culturais do movimento
associativo - XXII Curso de Direção Coral e
Técnica Vocal de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Apoio a iniciativas culturais do movimento
associativo - I Concurso Internacional José
Massarrão

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Tomado conhecimento

Legislação-síntese e editais
Pagamentos autorizados

Tomado conhecimento

Balancetes

Tomado conhecimento

Aquisição de viatura pesada de 26 toneladas
com ampliroll, grua e caixa compactadora,
em estado novo, e aquisição de um contentor
aberto de 30m3 - Substituição da retenção de
valores por garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza de vários
equipamentos municipais - Restituição de
retenções de valores como caução
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de comunicações
para o Município – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Aquisição de software para a Câmara
Municipal e Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento, ao abrigo do Acordo-Quadro Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Empreitada do Parque Ribeirinho Moinhos da
Póvoa e Ciclovia do Tejo - Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "E", sita na rua Fernando Pessoa, n.ºs
de polícia 1 a 60, no Bairro da Chasa (antigo
lote 1 - porta 4)
Aprovado por unanimidade

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

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 87, do loteamento da
Quinta de Nossa Senhora de Fátima – São
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 123, do loteamento do
Casal da Serra – Póvoa de Santa Iria

Reunião Ordinária da Câmara Municipal
5 de julho’17

Requalificação e ampliação da EB 2,3 Pedro
Jacques de Magalhães – Alverca do Ribatejo
- Auto de vistoria e receção definitiva parcial

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Salão Nobre dos Paços do Município

Ata n.º 13/2017, da reunião de câmara
ordinária e pública de 2017/06/07
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro no âmbito da
formação conjunta dos corpos de bombeiros
do Concelho
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração com o Xira Clube
- Associação Desportiva e Cultural dos
Trabalhadores da Câmara Municipal e SMAS
de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Rota Histórica das Linhas de Torres Pagamento de contribuição extraordinária
em 2017 - RHLT - Associação para o
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das
Linhas de Torres Vedras
Aprovado por unanimidade

Protocolo a celebrar com a Universidade de
Évora
Aprovado por unanimidade

3.ª etapa da 12ª Edição da Volta a Portugal
em Bicicleta Júnior 2017 - Contrato-Programa
de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade
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Deliberações

DELIBERAÇÕES
Férias Desportivas de Verão 2017 - ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade

RIFFEST 2017 - Concurso de bandas jovens
do Concelho de Vila Franca de Xira/Prémio "Tó
Andrade"
Aprovado por unanimidade

Proposta n.º 4/2017

Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento disciplinar

Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião

Aprovado por unanimidade

Reunião Ordinária da Câmara Municipal
19 de julho’17
Palácio do Sobralinho, União das Freguesias de
Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Ata n.º 14/2017, da reunião de câmara
ordinária e pública de 2017/06/21
Aprovado por unanimidade

Protocolo de associação ao Contrato Local
de Segurança referente ao Bairro de Povos
Aprovado por unanimidade

Acordo Parassocial no âmbito da empresa
pública Águas do Tejo Atlântico, SA - Remessa
à Assembleia Municipal para aprovação final
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo
- Quota institucional 2017
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para os Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento Concurso público - Remessa à Assembleia
Municipal para autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de vigilância e
segurança humana das instalações municipais
do pátio, oficina de Povos e Porto D'Areia Ajuste direto (critério material) - Remessa à
Assembleia Municipal para autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Relação dos despachos do Sr. Presidente na
área de pessoal
Tomado conhecimento

Legislação-síntese e editais

Tomado conhecimento

Pagamentos autorizados

Tomado conhecimento

Balancetes

Tomado conhecimento

Contratos de prestação de serviços por
avença - Administrativo, educador social,
terapeuta da fala, animadores socioculturais e
psicólogos - Planos de combate ao insucesso
escolar - Remessa à Assembleia Municipal
para autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

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

Contratos de aquisição de serviços no âmbito
do n.º 4, do artigo 49.º da Lei do Orçamento do
Estado para 2017
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de fornecimento de
energia elétrica, em regime de mercado livre,
para as instalações de média tensão e baixa
tensão especial - Anos 2017/2018 - Minuta do
contrato
Aprovado por unanimidade

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

Contratação de serviços de limpeza de
piscinas e pavilhões - Início do procedimento
e remessa à Assembleia Municipal para
abertura do procedimento e autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de novas versões software
Medidata - Aplicações Sigma - Câmara
Municipal e SMAS - Início do procedimento
e remessa à Assembleia Municipal para
autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

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

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "P", sita na rua António Sérgio, n.º 31,
r/c e 1.º andar (antigo lote E-37, 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 para o domínio público - Quinta da
Agruela e Torre – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cedência para o domínio público - Quinta das
Drogas, EN10, km 129 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Receção provisória e redução da caução
das obras da fase 1 do loteamento industrial
Parque Tejo – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Reconhecimento de interesse público
municipal na regularização do estabelecimento
industrial localizado na avenida Dr. Carlos
Leal – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 22, do loteamento do
Pinhal das Areias- Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 267, do loteamento da
Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor
do Município sobre o lote 99, fração "B", do
loteamento da Quinta da Ponte – São João dos
Montes
Aprovado por unanimidade

Alteração do uso previsto para o lote 19
da Quinta da Encosta da Fonte – Alverca do
Ribatejo, alvará de loteamento nº 2/1999AUGI, de 8/03
Aprovado por unanimidade

Alteração do limite das parcelas 2 e 3 da
AUGI Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Estudo de loteamento da parcela 2 da AUGI
Fonte Santa - Vialonga - Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Alteração nº 1 ao loteamento do Casal
do Álamo – São João dos Montes - Alvará
de loteamento nº 5/2013-AUGI, de 20/09 Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Realização do evento " VII Mercado Medieval"
em Vila Franca de Xira - Isenção do pagamento
da taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização do evento "Passeio todo o
terreno" - Isenção do pagamento da taxa de
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização do evento "Festa Anual do Forte
da Casa" - Isenção do pagamento da taxa de
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização do evento "100 km das Linhas de
Torres - Running Challenge 2017" - Isenção
do pagamento da taxa de condicionamento de
trânsito
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito para reserva de
lugar de estacionamento para autocarros de
colónia de férias - Isenção do pagamento da
taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta
da Flamenga - Fase 4B e estacionamento
noroeste – Vialonga - Auto de vistoria para
receção provisória parcial
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2017 - Organização e
procedimentos
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à participação
em Concursos Internacionais de Recortadores
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público do livro "Rituais
de Bravura" 85 Anos do Grupo de Forcados
Amadores de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público do livro "Ildefonso
Valério, uma Vida com Teatro Dentro"
Aprovado por unanimidade

Prémio de teatro "Mário Rui Gonçalves" Edição de 2017
Aprovado por unanimidade

Atribuição de desconto sobre o preço de
venda ao público a empresas livreiras Catálogos do Município
Aprovado por unanimidade

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

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

Atribuição de topónimos - União das
Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da
Casa
Aprovado por unanimidade

Atribuição de topónimos - Freguesia de
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio para deslocação de
atletas de ginástica acrobática da Sociedade
Euterpe Alhandrense
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio para deslocação de
atletas de triatlo do Alhandra Sporting Club
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Segurança e de Utilização
dos Espaços de Acesso Público do Complexo
Municipal de Desporto, Recreio e Lazer de Vila
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Comissão Municipal para a Deficiência
de Vila Franca de Xira - Protocolo para a
instalação e funcionamento
Aprovado por unanimidade

Moção - Situação Laboral na Empresa Águas
do Tejo Atlântico (AdTA)
Aprovado por unanimidade

Proposta n.º 6/2017 – Reprovada por
maioria, com os votos a favor dos membros da
Coligação Novo Rumo e dos Srs. Vereadores
Nuno Libório, Ana Lídia Cardoso e Paulo
Rodrigues, membros da CDU, e com os votos
contra dos membros do Partido Socialista,
estando ausente na votação o Sr. Vereador
Aurélio Marques, tendo o Sr. Presidente
exercido o voto de qualidade
Ata em minuta da reunião

Aprovado por unanimidade

Deliberações

Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal
22 de junho’17
Centro Social para o Desenvolvimento do
Sobralinho, União de Freguesias de Alverca do
Ribatejo e Sobralinho

Apreciação da Informação Escrita do
Senhor Presidente da Câmara
Sem intervenções foi encerrado este Ponto da
Ordem de Trabalhos.

Consolidação de Contas do Grupo Público
Municipal de Vila Franca de Xira – 2016
Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU,
CNR e CDS-PP - Abstenções BE)

Aquisição por Compra e Venda, das
Instalações da Antiga Escola da Armada
de Vila Franca de Xira – Deliberação Final

Aprovado por maioria (votos a favor PS, CNR,
BE e CDS-PP – Votos contra CDU)

Conselho Municipal de Juventude –
Proposta de Criação

Aprovado por maioria (votos a favor PS, CNR,
BE e CDS-PP – Abstenções CDU

Feira Anual de Outubro – Alteração aos
Regulamentos n.ºs 5/2015 e 6/2015

Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU,
CNR e CDS-PP - Abstenções BE)

Atribuição de Apoio Financeiro à
Freguesia de Vila Franca de Xira no âmbito
do Colete Encarnado
Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU,
CNR e CDS-PP - Abstenções BE)

Programa Férias Desportivas de Verão
2017 – Atribuição de Subsídios – 1.ª Fase
– União das Freguesias de Castanheira do
Ribatejo e Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento de Trânsito do
Concelho de Vila Franca de Xira – Anexo
para a Freguesia de Vialonga
Aprovado por unanimidade

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

Transportes Escolares – Ano letivo
2017/2018 – Protocolo de Cooperação com
o Centro Social para o Desenvolvimento do
Sobralinho e a Associação de Promoção
Social de Castanheira do Ribatejo –
Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Transportes Escolares – Ano Letivo
2017/2018 – Transferências para as
Freguesias – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Transportes Escolares – Ano Letivo
2017/2018 – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Apoio aos Refeitórios Escolares – Ano
Letivo 2017/2018 – Protocolo a Celebrar
com IPSS – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Refeições Escolares – Ano Letivo
2017/2018 – Protocolo a Celebrar com
IPSS – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Refeições Escolares – Ano Letivo
2017/2018 – Protocolo a Celebrar com
o Agrupamento de Escolas D. António
de Ataíde – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Refeições Escolares na EB Dr. Vasco
Moniz – Ano Letivo 2017/2018 – Protocolo
a Celebrar com o Centro de Bem Estar
Infantil de Vila Franca de Xira – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de Refeições Escolares a
Crianças da Educação Pré-Escolar/Alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 2017/2018
– Protocolo a Celebrar com a DGEstE
– Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Atividades de Enriquecimento Curricular
– Ano Letivo 2017/2018 – Minuta do
Protocolo – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Apetrechamento e Gestão Integrada do
Parque Informático dos Agrupamentos
de Escolas – Protocolo de Parceria –
Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contrato de Locação, na Modalidade de
Arrendamento, a Celebrar com a Santa
Casa da Misericórdia de Vila Franca de
Xira no âmbito do Museu Etnográfico e
de Eventos Socioculturais – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU,
CNR e CDS-PP - Abstenções BE)

Fornecimento de Energia Elétrica em
Nível de Baixa Tensão Normal (BTN), em
Regime de Mercado Livre, ao Sistema de
Iluminação Pública (IP) do Município, Ano
de 2018 – Abertura do Procedimento e
Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento
de
Gás
Natural
Canalizado para o Município – Abertura
do Procedimento e Autorização do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Autorização de Diversos Compromissos
Plurianuais
Aprovado por unanimidade

Atividades de Animação e Apoio à
Família na Educação Pré-Escolar – Ano
Letivo 2017/2018 – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Subsídio ao Funcionamento e Atividades
– Ano Letivo 2017/2018 – Protocolo a
Celebrar com os Agrupamentos de Escolas
– Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Laboratório de Análise de Água e
Efluentes – Concurso Público – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Indicação de Eleito Representante
da Assembleia Municipal – CLASVFX –
Conselho Local de Ação Social de Vila
Franca de Xira – Plano de Ação da Rede
Social – Grupo de Trabalho Pró-Comissão
Municipal Consultiva para a Área da
Deficiência
Foi indicada a Eleita Filomena Rodrigues
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PRÓXIMAS
REUNIÕES
DE CÂMARA
13 de setembro*- 4.ª feira

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

27 de setembro - 4.ª feira

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

11 de outubro*- 4.ª feira

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

25 de outubro - 4.ª feira

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

PRÓXIMA
ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
05 de setembro* - 3.ª feira
18h00 – Reunião Ordinária e Pública
Intervenção do Público: 20h00
*Reuniões Itinerantes, consulte locais específicos em
www.cm-vfxira.pt
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