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A assinatura da escritura de compra dos terrenos da antiga Escola n.º 1 da Armada
(Marinha), em Vila Franca de Xira, por parte da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira, num investimento cifrado em 8,1 milhões de euros, decorreu no início de dezembro.
A Autarquia tornou-se assim proprietária de uma zona que o Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, considera ser “a pedra de toque
para o desenvolvimento do Concelho”. As antigas instalações da Marinha, pela sua
localização privilegiada à beira-rio e também pelas infraestruturas de circulação
rodoviária e ferroviária que a circundam, constituem-se como um espaço de grande
importância estratégica para o Município.
Está prevista a reconversão urbanística de toda a área, criando uma nova ligação
urbana estruturada entre Vila Franca de Xira e Alhandra. As intervenções a realizar
contemplam a criação de espaços de lazer e recreio, espaços destinados a atividades
económicas, bem como a melhoria da mobilidade e a constituição de novas ligações
ao rio.
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Alberto Mesquita

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
Cara e Caro Munícipe,
Iniciamos 2018 com a satisfação de termos visto concretizada, ainda em dezembro do ano transato, a aquisição
dos terrenos das antigas instalações da Escola n.º 1 da Armada (Marinha). A Câmara Municipal é agora a
proprietária do espaço, com uma localização privilegiada à beira-rio e uma enorme importância estratégica
para o desenvolvimento do nosso Concelho. Está prevista a reconversão urbanística de toda a área, criando uma
nova ligação urbana estruturada entre Vila Franca de Xira e Alhandra. O primeiro passo para esta reconversão
será a instalação naquele local do Tribunal de Comércio, projeto em que a Câmara Municipal irá continuar
empenhada, desenvolvendo todas as diligências que estejam ao seu alcance no sentido da sua concretização.
O nosso trabalho em 2018 irá prosseguir, tendo por base as opções políticas e as prioridades expressas nos
instrumentos de gestão aprovados pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal em dezembro de 2017: o
Orçamento Municipal para 2018, as Grandes Opções do Plano 2018 / 2022 e o Orçamento e Plano Plurianual
de Investimentos dos SMAS – Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento. Desde há vários anos que
Vila Franca de Xira é um Município de referência nacional em termos de eficiência financeira. Mantemos
com determinação esta fasquia de qualidade e excelência, quer nas contas da Câmara Municipal quer nos
SMAS, porque estamos certos que no serviço prestado às nossas populações é essencial que a gestão dos
dinheiros públicos seja pautada por critérios de prudência, rigor e responsabilidade. Isso não nos impede de
sermos ambiciosos e de investir permanentemente em melhores condições de vida e de bem-estar, de forma
abrangente a todas as freguesias do Concelho.
Na presente edição das “Notícias do Município”, poderá consultar com pormenor as principais prioridades
de investimento do Município nos próximos anos. Destaco neste âmbito a Educação e a Inclusão Social. De
facto, temos na Educação um vetor fundamental para o nosso crescimento, enquanto território e enquanto
comunidade. A reabilitação da Escola EB1 n.º 1 de Vialonga é um dos projetos que será concretizado no próximo
ano; outro projeto de relevo para os próximos três anos letivos é o “Projeto Caleidoscópio”, que abrange todos
os Agrupamentos de Escolas do Concelho e tem por objetivo a promoção do sucesso escolar, essencial para a
igualdade de oportunidades e a equidade social. É também no plano da igualdade e do respeito pela diferença
que sublinho a Inclusão Social como prioridade municipal e, dentro desta área, a criação do Gabinete das
Acessibilidades. Vamos investir na melhoria das acessibilidades, especialmente no domínio dos espaços e
edifícios públicos, porque queremos um Concelho mais Inclusivo e promotor da Igualdade de Oportunidades.
A Câmara Municipal continua a promover uma programação cultural diversificada e de grande qualidade nos
seus equipamentos culturais. Deixo o convite à participação ativa na vida cultural do nosso Concelho, e destaco
a Exposição “Cartoon Xira”, que inaugura no próximo dia 03 de Março. O melhor Cartoon produzido em Portugal
e os desenhos de Óscar Grillo, estarão este ano na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira. Se ainda não
conhece esta extraordinária Biblioteca e Equipamento Cultural, situada à beira-rio, esta é sem dúvida uma
excelente oportunidade para a vir conhecer. Já estará também a decorrer a Campanha de Gastronomia “Março,
Mês do Sável”, pelo que os melhores sabores do rio, eventos culturais e espaços de exceção, esperam por si no
Concelho de Vila Franca de Xira. Trabalhamos todos os dias com a expetativa de que cada investimento vá ao
encontro das necessidades e desejos das nossas populações. É por isso sempre um prazer poder contar com
a participação e a presença de todos.

ALBERTO MESQUITA
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Destaque

Documentos viabilizados no início de dezembro

Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano aprovados
O Executivo Municipal de Vila Franca de Xira aprovou o Orçamento
Municipal para 2018 e as Grandes Opções do Plano para 2018/2022.
Na reunião, realizada a 11 de dezembro, ficou também definida a
taxa de IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis e o lançamento da
Derrama relativa ao IRC, a aplicar em 2018.
Para além dos documentos relacionados com a gestão da Câmara
Municipal, foram ainda aprovados o Orçamento para 2018 e o
Plano Plurianual de Investimentos 2018/2022 dos SMAS - Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento. Os documentos foram
aprovados em sessão de Assembleia Municipal, realizada a 21 de
dezembro.

EIXOS FUNDAMENTAIS
•
•
•
•
•

Concelho Participado
Inclusivo
Sustentável
Com Identidade
Competitivo

No Orçamento Municipal agora aprovado assumem particular
importância os projetos que beneficiam de financiamento comunitário, ao abrigo da Estratégia Portugal 2020, existindo neste âmbito
um investimento global definido superior a 11 milhões de euros.
Sendo estas despesas de investimento financiadas, de forma
muito significativa, pelas receitas correntes a arrecadar, é importante sublinhar a margem orçamental positiva que resulta da aplicação da regra do equilíbrio financeiro, num montante superior a
7,4 milhões de euros.
Estes são fatores ilustrativos da saúde financeira da Câmara Municipal, que garante a credibilidade orçamental, a sustentabilidade
financeira e a eficácia económica. Na elaboração dos documentos
de gestão orçamental e financeira, o executivo municipal considerou fundamental que os mesmos conjuguem prudência, rigor,
responsabilidade, ambição e investimento, por forma a manter
Vila Franca de Xira nos primeiros lugares do ranking nacional da
eficiência financeira.

- Dotação global de 62,8 milhões de euros (+ 2,79% em relação
ao orçamento inicial de 2017)
- 28% do total da despesa municipal prevista são despesas
de investimento público

Escolas, Espaços Culturais, Acessibilidades e Espaço Público

Grandes Opções do Plano 2018/2022

Na concretização das Grandes Opções do Plano, a Autarquia dará continuidade a projetos que considera essenciais para a satisfação das
necessidades da sua população, estabelecendo para esse efeito uma relação de confiança entre o Município, a Administração Central e os
mais diversos agentes locais, destacando-se neste âmbito a cooperação com todas as Juntas de Freguesia do Concelho e a continuidade do
Orçamento Participativo.
A Câmara Municipal prosseguirá ainda empenhada em impulsionar e desenvolver os processos que permitam relocalizar o Centro de
Saúde de Vialonga no Ninho de Empresas, bem como na requalificação da Escola EB 2,3 de Vialonga, assim como a promoção do Cluster
Aeronáutico de Alverca. Terão também continuidade as ações programadas que visam a instalação do Tribunal de Comércio nas antigas
instalações da Escola da Armanda, enquanto projeto âncora e inicial do desenvolvimento urbanístico de uma vasta área territorial, de
importância estratégica para o crescimento do Concelho, e que já é propriedade do Município.
Educação: Reabilitação da EB1 n.º 1 de Vialonga; Dinamização do Projeto
“Caleidoscópio”, projeto financiado pelo Portugal 2020 de promoção do
sucesso escolar.
Cultura, Identidade e Tradição: Preservação do Património Histórico e
Cultural, através da Reabilitação do Celeiro da Patriarcal; Instalação do
Núcleo Etnográfico do Museu Municipal na Praça de Toiros Palha Blanco
(antigo espaço do Redondel); Promoção e Dinamização das Bibliotecas e
Museus; Programação diversificada, permanente e de qualidade nos vários
equipamentos culturais de todo o Município; Promoção do Colete Encarnado,
Feira de Outubro e Campanhas de Gastronomia.
Solidariedade e Inclusão Social: Criação do Gabinete de Acessibilidades
e estabelecimento de prioridade à promoção e implementação das
acessibilidades nos espaços e edifícios públicos; Banco de Coesão Social;
Contrato Local de Segurança para o Bairro de Povos (Vila Franca de Xira);
Planos Integrados das Comunidades Desfavorecidas; Projeto Art for All
(inclusão social pela cultura e pela arte).
Requalificação Urbana: Parque Urbano Ribeirinho Moinhos da Póvoa;
Ciclovia do Tejo; Rede Municipal de Ciclovias; Requalificação do Terminal
Rodoferroviário em Alverca; Requalificação da EN 10 (entre Póvoa de Santa
Iria e Alverca); Requalificação dos Eixos Urbanos Santa Sofia / Quinta da Mina
e Povos / Quinta da Grinja (Vila Franca de Xira); Requalificação dos Bairros
do PER de Povos (Vila Franca de Xira) e Quinta da Piedade (Póvoa de Santa
Iria); Projeto de Requalificação da Zona Ribeirinha da Vala do Carregado
(Castanheira do Ribatejo), para criação de novo Parque Ribeirinho.

Qualificação e Modernização do Espaço Público: Requalificação do Jardim
José Álvaro Vidal (Alverca); novo Parque de Estacionamento na Rua 5 de
Outubro e reforço das acessibilidades pedonais na Av. Isidoro Assunção
Antunes Costa (Póvoa de Santa Iria); criação de nova Zona de Lazer na Quinta
de Santo Amaro (Vila Franca de Xira); continuação do alargamento e reforço
da Rede Municipal de Ilhas Ecológicas.
Apoio ao Movimento Associativo: continuar a promover a economia social
e parcerias de cooperação com as IPSS’s – Instituições Particulares de
Solidariedade Social através de diversos apoios, dos quais se destacam: APS
da Castanheira, para construção de Lar de Idosos na Vala do Carregado;
Bombeiros de Vialonga, para ampliação e modernização do Quartel; Futebol
Clube de Alverca, para a construção do Centro de Formação Desportiva;
Alhandra Sporting Club, para construção do novo Campo de Futebol.
Desporto: Requalificação dos Polidesportivos do Bom Retiro e de Povos;
construção de Skate Parque no Eixo Santa Sofia / Quinta da Mina (Vila Franca
de Xira); realização da Corrida das Lezírias e presença no Concelho da Volta
a Portugal em Bicicleta.
Proteção Civil: apoio às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários,
nas áreas de funcionamento e de investimento.

âmara Municipal e SMAS
Destaque
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Prioridade à melhoria contínua da qualidade dos serviços

SMAS de Vila Franca de Xira com orçamento aprovado
Na mesma reunião em que aprovou o orçamento municipal, o Executivo aprovou também o orçamento dos SMAS de Vila Franca de
Xira. Com uma dotação global de 18,5 milhões de euros, a sua atuação assenta em três eixos: Administração Geral, Saneamento e
Abastecimento de Água.
Dentro deste orçamento, 2,4 milhões destinam-se a investimento, no âmbito da prestação de um serviço cada vez mais exigente, mas
fundamental para a qualidade de vida das populações. Ao nível do Abastecimento de Água prevê-se a renovação das infraestruturas e,
ao nível do Saneamento, a renovação e expansão da rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais do Concelho. É ainda
apresentado como objetivo a prossecução e intensificação das medidas de Educação Ambiental.
O principal objetivo deste orçamento para 2018 é dar continuidade à prestação de um serviço público de excelência, reconhecido pela
ERSAR (entidade reguladora do Setor) em 2017, através da atribuição aos SMAS de Vila Franca de Xira do “Selo de Qualidade Exemplar
de Água para Consumo Humano”.

Imposto Municipal sobre Imóveis

Micro, pequenas e médias empresas defendidas

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a fixação da menor
taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) permitida por Lei (0,3%),
prosseguindo uma política fiscal amiga das famílias e das empresas.
Na aplicação do IMI familiar, é considerada uma redução fixa de 20€ para
famílias com um dependente, 40€ para famílias com dois dependentes e
70€ para quem tenha 3 ou mais dependentes.

Ainda relativamente às decisões decorrentes da aprovação do Orçamento
Municipal e das Grandes Opções do Plano, o lançamento da Derrama relativa
ao IRC foi fixada em 1,5% sobre o lucro tributável das empresas cujo volume
de negócios seja superior a 150 mil euros.
Ficam isentas do pagamento deste imposto todas as empresas cujo volume
de negócios seja igual ou inferior a este valor, estando também previstas
isenções para as micro, pequenas e médias empresas do Concelho que,
tendo volumes de negócio entre 150 mil e 300 mil euros, tenham criado e
mantido postos de trabalho, nos dois anos anteriores.

IMI é o mais baixo permitido por Lei

IMI - VILA FRANCA DE XIRA
MENOR TAXA DE IMI PERMITIDA POR LEI - 0,3%
REDUÇÃO FIXA DO IMI FAMILIAR
N.º DEPENDENTES

REDUÇÃO

1

20€

2

40€

3 OU MAIS

70€

Derrama com vários benefícios fiscais
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Obras e requalificação urbana

Obras

em curso

Reabilitação/ampliação da EB1 n.º 1 de Vialonga
Investimento: 540.169,97€ + IVA
Data de início: 20/11/2017
Prazo de execução: 150 Dias
Em curso: demolições, escavações e armação de ferro
para fundações e paredes do muro de contenção

Parque de Estacionamento Junto ao Reduto n.º 38,
Forte da Casa
Investimento: 149.225,31€ + IVA
Data de início: 19/10/2017
Prazo de execução: 105 Dias
Em curso: execução de pavimentos

Parque de Estacionamento junto à entrada Este
da Quinta Municipal da Piedade – Póvoa de Santa Iria
Investimento: 109.235,78€ + IVA
Data de início: 16/11/2017
Prazo de execução: 105 Dias
Em curso: trabalhos de assentamento
de lancil e início de assentamento dos
pavimentos em calçada

Obras

concluídas

Reabilitação do parque de estacionamento de Vialonga
Investimento: 89.300,00 € (com IVA)

Antes da intervenção

Depois da intervenção

Reabilitação dos espaços exteriores do Bairro do PER da Quinta da Piedade – Póvoa de Sta. Iria
Investimento: 157.625,43 € (com IVA)

Destaque
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Investimento de 6,6 milhões de euros em 2018

Reabilitação da Estrada Nacional 10 entre Póvoa de Santa Iria e Alverca
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai avançar, em 2018,
com a 1.ª Fase do Projeto de Requalificação da EN10, dotando
este troço de uma rede de infraestruturas que potenciam uma
mobilidade urbana sustentável e amiga do ambiente. Com um
investimento aproximado de 6,6 milhões de euros, a intervenção
irá centrar-se no troço situado entre o extremo sul da Póvoa de
Santa Iria e a entrada de Alverca do Ribatejo (junto à “rotunda
do AKI”). Cofinanciados através do Programa Comunitário
Portugal 2020, esta 1.ª Fase de intervenção tem um prazo de
execução de 365 dias, abrange 5,2 km e inclui trabalhos na Póvoa
de Santa Iria e no Forte da Casa. A obra, que será objeto de
concurso público, prevê várias medidas de acalmia de tráfego,

a execução de passeios, eliminação de barreiras arquitetónicas,
renovação de mobiliário urbano, iluminação pública e abrigos
de passageiros. A requalificação irá transformar este troço da
EN10 numa avenida urbana, paralelamente à qual haverá um
corredor verde, com condições de segurança que protegem os
ciclistas e os peões.
Este investimento decorre do seu Plano Municipal de Ação
de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), sendo que, na
totalidade, o Projeto de Requalificação da EN10, se irá estender
desde a Póvoa de Santa Iria (junto ao viaduto de acesso ao
Parque Logístico Marinhas D. Ana) até Alverca do Ribatejo (junto
à rotunda da Silveira).

Rede Municipal de Ciclovias avança para a meta de 100 km

Município constrói novas ciclovias em Alhandra e Póvoa
A Autarquia está a levar a cabo os trabalhos de requalificação para a
construção de duas novas ciclovias em Alhandra e na Póvoa de Santa
Iria, tendo já avançado para a construção da Ciclovia do Tejo, situada
no Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa. As intervenções estão
enquadradas na estratégia da Autarquia de dotar o Concelho de uma
Rede Municipal de Ciclovias, que irá abranger um total de 100 km.
Nos aglomerados urbanos os trabalhos envolveram pinturas de
marcação do pavimento (bermas, eixo da via, estacionamentos
e pictograma de bicicleta, sinalizando a via partilhada entre
automobilistas e ciclistas) e colocação de sinalização vertical (limite
de velocidade, zona de estacionamento de bicicletas, totem e pilaretes
de aviso de via partilhada). No caso da Póvoa de Santa Iria a ciclovia
prevê ainda corredores destinados exclusivamente a ciclistas, sendo
que os trabalhos (investimento de 152 mil euros, com IVA) incluem
também redimensionamento de algumas rotundas e ilhéus, de forma
a maximizar a segurança dos ciclistas. A intervenção em Alhandra
está estimada num total de mais de 148 mil euros.
No Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa decorre em simultâneo,
através de um investimento de cerca de 2,3 milhões de euros (IVA
incluído), a construção da Ciclovia do Tejo, com uma extensão de

Ciclovia urbana – Alhandra

1800 m e 3,6 m de largura, localizada ao longo da frente ribeirinha,
até ao extremo sul do Concelho, encontrando-se prevista a sua futura
ligação ao concelho de Loures e Lisboa, com ligação ao Parque do
Tejo e Trancão (Parque das Nações).
Rede Municipal de Ciclovias
Assim, o projeto da Rede Municipal de Ciclovias, que começou a
ser implementado à beira-rio, nomeadamente através dos 11 km já
existentes no Caminho Ribeirinho entre Vila Franca de Xira e Alhandra
(4,5 km) e no Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, que liga a
Póvoa de Sta. Iria e Alverca do Ribatejo (6,5 km), está já a ser alargado,
tal como pretendido pelo Executivo Municipal, à malha urbana do
Concelho, na qual está planeada a execução de um total de 34 km
de extensão. Esta aposta na utilização da bicicleta tem como objetivo
promover cada vez mais um estilo de vida saudável e incentivar a
sua utilização quotidiana, como um meio de transporte alternativo
ao automóvel. Alia-se desta forma a melhoria na qualidade de vida
dos munícipes, promove-se a mobilidade, sem nunca perder de vista
a meta fundamental da sustentabilidade ambiental.

Ciclovia urbana – Póvoa de Santa Iria

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa de Sta. Iria
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Destaque

Requalificação urbanística prossegue

Intervenções municipais modernizam espaço público do Concelho
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo a promover um conjunto de projetos de qualificação
do espaço público, que visam o bem-estar e a melhoria das condições de vida da população do Concelho.
Reabilitação do Bairro do PER
- Póvoa de Santa Iria
Na Póvoa de Santa Iria, o Bairro do PER
foi alvo de uma empreitada de reabilitação
dos espaços exteriores, concluída no mês
de dezembro.
Num investimento de aproximadamente
158 mil euros, a empreitada permitiu qualificar o espaço público do Bairro. Esta
aposta do Executivo promove a requalificação urbana local, mas acima de tudo
eleva a qualidade de vida das famílias que
ali habitam, num forte impulso à regeneração social. A intervenção Municipal
no local vai agora alargar-se à reabilitação dos 82 fogos habitacionais do Bairro
Municipal, num investimento superior a
1,5 milhões de euros. O objetivo é que esta
reabilitação seja um forte impulso para
a reestruturação social e económica das
famílias, do comércio e, no fundo, de toda
a população cujo quotidiano ali se desenrola.
Requalificação do Eixo
de “Santa Sofia – Quinta da Mina”

Bairro do PER, Póvoa de Santa Iria

Concluídos ficaram também, no último
mês de 2017, os trabalhos preparatórios
inerentes ao arranque da “Requalificação
do Eixo de Santa Sofia – Quinta da Mina”,
em Vila Franca de Xira. Foram demolidos
cinco imóveis degradados, situados junto
à Ribeira de Santa Sofia (adquiridos pelo
Município de Vila Franca de Xira) e de um
conjunto de edificações descaracterizadas
(anexos, armazéns e pequenos edifícios)
em muito mau estado de conservação, na
sua maioria devolutos, situadas na antiga
Travessa do Cerrado (atual Rua Octávio
Pato).
No projeto da área a intervencionar, de
cerca de 86 000 m2, prevendo-se um
investimento de perto de 1,4 milhões de
euros e um prazo de execução de 300 dias,
destaca-se a criação, através do eixo Parque Santa Sofia / Centro de Vila Franca de
Xira, de um “corredor verde” de estruturação urbanística que permitirá estabelecer a ligação e a expansão entre o Parque
Urbano Dr. Luís César Pereira e o núcleo
antigo da cidade de Vila Franca de Xira.
Será também concretizado o alargamento
da Travessa do Cerrado (atual Rua Octávio
Pato), com a criação e ampliação de passeios, novos parques de estacionamento
e a arborização do local, assegurando-se
assim melhores condições de acessibilidade/mobilidade e de segurança numa
via que atualmente oferece grandes constrangimentos de circulação rodoviária e
pedonal.

Destaque
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Requalificação do Eixo de “Santa Sofia – Quinta da Mina”, Vila Franca de Xira

Eixo “Povos-Quinta da Grinja”
O presente ano ficará ainda marcado com
o arranque dos concursos que vão tornar
realidade estas importantes intervenções,
mas também aquela prevista para o Eixo
“Povos-Quinta da Grinja”.
Com um investimento de cerca de
3 milhões de euros e um prazo de execução de 396 dias, permitirá toda a modernização de espaços verdes e infraestruturas,
melhoria das condições de acessibilidade
e mobilidade urbana e a criação de um
Parque Desportivo na Quinta da Grinja.
Com uma área de 17,6 ha, a obra a realizar
divide-se por três zonas: Quinta da Grinja
(limite sul); Lugar de Povos; Bairro Municipal de Povos, Parque Residencial de
Povos – Quinta do Cabo e Cooperativa de
Povos (limite norte). O projeto faz parte das

intervenções de regeneração previstas no
PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Franca de Xira. Tem
como principal objetivo a qualificação dos
espaços públicos envolventes aos edifícios
de habitação e aos bens patrimoniais classificados, com especial destaque para o
Pelourinho de Povos.
Projetos de mais de 6 milhões de euros
Todos estes projetos representam intervenções de grande envergadura, cujo
investimento total ascende a cerca de
6,1 milhões de euros.
Vila Franca de Xira sairá reconfigurada
com a criação das novas zonas de circulação e de fruição do espaço público previstas, com efeitos positivos na valorização
do património arquitetónico, natural e cultural do centro histórico da cidade.

Na Póvoa de Santa Iria o investimento traduzir-se-á numa melhoria das condições
de habitação, saindo assim reforçado o
bem-estar das famílias que ali construíram a sua história de vida e o seu lar, mas
também se incrementa as condições de
fruição de todos aqueles que ali desenvolvem, no seu dia a dia.
Por iniciativa da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira e com o apoio de Fundos
Comunitários (Programa Portugal 2020),
a concretização destes projetos irá proporcionar intervenções de fundo na malha
urbana concelhia, cujos benefícios reverterão, num futuro próximo, em mais-valias, tanto para a vida dos Munícipes,
como daqueles que trabalham ou desenvolvem atividades comerciais ou empresariais, não esquecendo todos aqueles
que nos congratulam com a sua visita ao
Concelho.
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Desenvolvimento Sustentável

Distinção da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

Selo de Qualidade Exemplar de Água para os SMAS
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila
Franca de Xira foram distinguidos pela segunda vez com o “Selo de
Qualidade Exemplar de Água para consumo humano”, por parte da
ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.
A distinção traduz o cumprimento, no último ano em avaliação, de
um conjunto de critérios previstos no regulamento, para cada uma
das três categorias em análise: qualidade exemplar de água para
consumo humano; abastecimento público de água; saneamento
de águas residuais urbanas.
Os Selos de qualidade do serviço ERSAR 2017 (vertente águas)
inserem-se na iniciativa da Entidade Reguladora Prémios e Selos
de Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos - ERSAR 2017,
organizada em parceria com o jornal “Água & Ambiente”.
A iniciativa tem como objetivo identificar, distinguir e divulgar
casos portugueses de referência no âmbito dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos.

“Autarquia + Familiarmente Responsável” e “Bandeira Verde”

Município de Vila Franca de Xira conquista novas distinções
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira foi uma vez mais distinguida com a Bandeira “Autarquia + Familiarmente Responsável”,
num grupo de 40 municípios que receberam a bandeira com palma,
por serem distinguidos há mais de três anos consecutivos. Em
2017, candidataram-se 115 municípios, sendo que 61 receberam a
bandeira verde.
Este prémio, criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, visa distinguir os Municípios cujas iniciativas em
12 áreas diferentes possam indicar práticas de proximidade e medidas sociais que visem melhorar a qualidade de vida das famílias no
respetivo concelho.
O Município vila-franquense conquistou também a “Bandeira
Verde”, galardão máximo atribuído pela Associação Bandeira Azul
da Europa, reconhecendo as boas práticas ambientais desenvolvidas no Concelho e o seu empenho na melhoria contínua em prol do
desenvolvimento sustentável. Este prémio é conquistado por Vila
Franca de Xira pelo sétimo ano consecutivo, e após uma criteriosa
análise e avaliação por parte de uma Comissão Nacional e Júris
Especializados, no âmbito do Programa Eco XXI.

9.ª edição do Projeto Brigada do Amarelo - Escola Básica n.º1 de Alverca do Ribatejo

Perto de 6500 alunos mobilizados para recolha seletiva de embalagens
A nona “Brigada do Amarelo” entra em ação em janeiro. Estão
mobilizados cerca de 6500 alunos do Concelho para melhorar a
qualidade e a quantidade dos resíduos a reciclar. A sua missão é
incrementar a recolha seletiva de embalagens (plástico, metal e
pacotes de bebida) nas escolas participantes que, na presente edição,
vão desde o pré-escolar ao 3º ciclo do ensino básico.
O projeto resulta da uma parceria entre a Câmara Municipal e a

Valorsul. Em maio, contabilizado o material recolhido,
serão avaliadas as escolas que separaram mais em
valor absoluto e, também, per capita (kg/aluno). Os
estabelecimentos escolares com melhores resultados
(de acordo com as normas estabelecidas) receberão
prémios monetários, cujos valores serão revertidos na aquisição de
material didático que escolherem.

Desenvolvimento Socioeducativo
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Alunos finalistas do Ensino Básico do Concelho

Município entrega Prémios de Mérito e Excelência Escolar
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promoveu mais uma
edição dos Prémios de Mérito e Excelência Escolar, relativos ao
Ano Letivo 2016/2017. A cerimónia decorreu a 30 de novembro, no
Ateneu Artístico Vilafranquense (Vila Franca de Xira).
Foi o terceiro ano em que o Município premiou os alunos finalistas
do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, abrangendo todos os
Agrupamentos de Escolas do Concelho, bem como o Colégio José
Álvaro Vidal. As distinções, que visam enaltecer resultados no
domínio curricular, bem como no mérito, dedicação, assiduidade,
esforço no trabalho e ações louváveis em favor da comunidade,
pretendem incentivar o sucesso escolar, mas são também uma
forma de a Autarquia valorizar o exercício da cidadania por parte
da camada mais jovem da população.
O evento esteve integrado nas celebrações do Dia Internacional da
Cidade Educadora, assinalado no mesmo dia sob o tema “O Direito
à Cidade Educadora”. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
faz parte da Associação Internacional das Cidades Educadoras
desde 2008 e, por inerência, da Rede Territorial Portuguesa das
Cidades Educadoras.

“Educar para Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global”

Projeto "A Mochila do Soldado - da Guerra para a Paz" em Vila Franca de Xira
No âmbito do projeto “Educar para Cooperar: a Rota Histórica das
Linhas de Torres e a Cidadania Global” realizou-se, no dia 30 de
novembro, na Biblioteca da Escola Básica Padre José Rota (Forte
da Casa), a entrega oficial do recurso pedagógico "A Mochila do Soldado — da Guerra para a Paz" ao Município de Vila Franca de Xira.
As escolas interessadas em utilizar esta ferramenta pedagógica
com os seus alunos podem, desde já, requisitá-la num dos seis Centros de Interpretação das Linhas de Torres (CILT).
A ação, que contou com a participação de nove professores dos 2.º
e 3.º ciclos e ensino secundário, foi integrada na celebração do Dia
Internacional da Cidade Educadora da Câmara de Vila Franca de
Xira.
O projeto da AIDGLOBAL “Educar para Cooperar: a Rota Histórica
das Linhas de Torres e a Cidadania Global” foi cofinanciado pelo
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., tendo por parceiros as Câmaras Municipais de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra,
Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira e o Centro de Formação Loures Oriental.

Arranque do Projeto “Caleidoscópio”

Vila Franca de Xira inova na promoção do Sucesso educativo
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira irá concretizar, nos
próximos três anos letivos, o Projeto “Caleidoscópio”, que visa a
promoção do sucesso educativo e irá abranger todas as Escolas do
Concelho, desde o Pré-Escolar ao Ensino Secundário.
No dia 30 de Novembro, Dia Internacional da Cidade Educadora,
a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira realizou a primeira
atividade integrada no Projeto “Caleidoscópio”, na Escola EB 2,3 de
Vialonga, com uma Ação de Competências Pessoais e Sociais (sobre
a temática do Bullying e Ciberbullying). A ação promoveu o treino
de competências dos alunos para lidar com conflitos, com objetivo
de prevenir potencialmente a indisciplina e a violência escolar, bem
como a eventual perpetuação da violência entre pares.
Estão ainda agendadas diversas iniciativas nos Agrupamentos de

Escolas de todo o Concelho, tais como Sessões de Prevenção de Violência no Namoro, Programa de Competências Pessoais e Sociais e
Animação de Recreios, entre outras.
O Projeto “Caleidoscópio” resulta de uma candidatura aprovada no
âmbito do “Portugal 2020”, beneficiando de fundos comunitários
para a sua concretização. Ao longo de 36 meses e em todos os estabelecimentos de ensino, terão lugar atividades regulares e sessões
específicas que têm como objetivo promover a inclusão, o sucesso e
a prevenção do abandono escolar precoce.
O “Caleidoscópio” tem um investimento total de cerca de 1,2 milhões
de euros, comparticipado a 50% pelo Fundo Social Europeu. O investimento municipal direto para a criação destas atividades cifra-se
em cerca de 580 mil euros.
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Habitação Social

Câmara Municipal entregou casas a agregados familiares carenciados

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira procedeu à entrega
das chaves de sete frações de habitação social, em regime de
arrendamento apoiado, a famílias carenciadas do Concelho, no
mês de dezembro. O Presidente da Autarquia, Alberto Mesquita,
referiu que mais uma vez a Câmara Municipal reuniu esforços
no sentido de permitir aos seus munícipes a possibilidade de
aceder ao arrendamento de uma habitação social, valorizando

e dignificando a qualidade de vida daqueles que mais precisam.
Estes fogos, localizados nas Uniões de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, de Póvoa de Santa Iria e Forte
da Casa e na Freguesia de Vila Franca de Xira, foram atribuídos
aos agregados familiares selecionados, mediante análise de
parâmetros de carência socioeconómica, definidos no programa
do concurso público, para atribuição de frações municipais.

“Todos juntos pela Diferença” sensibiliza 1400 crianças para a inclusão

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
assinalado em Vila Franca de Xira
O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita e a Secretária
de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, marcaram presença no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de
Xira, no dia 5 de dezembro, para assinalar o Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência, através do grande espetáculo “Todos Juntos pela Diferença”.
O evento, organizado pelo Município, integra atividades desportivas,
musica e teatro, proporcionando momentos lúdicos e pedagógicos a
cerca de 1400 crianças de Instituições e Escolas de todo o Concelho,
promovendo a importância da temática da Inclusão e do respeito pela
Diferença.
O destaque foi para o espetáculo de teatro “Mariana num Mundo
Igual”, que abordou questões relacionadas com a promoção da Igualdade de Género e de Oportunidades. As crianças foram sensibilizadas
para a importância da tolerância, da compreensão das necessidades
e competências do outro, porque é a partir do respeito pelo outro que
se geram, no quotidiano, aprendizagens recíprocas e amizades inclusivas.

Protocolos assinados no início de dezembro

Criada a Comissão Municipal para a Deficiência
A instalação e funcionamento da Comissão Municipal para a Deficiência (CMD) de Vila Franca de Xira decorreu a 5 de dezembro,
entre a Câmara Municipal e instituições do Concelho que trabalham na área da Deficiência.
A CMD é uma estrutura consultiva do Município de Vila Franca de
Xira que visa a participação das pessoas com deficiência na construção do Concelho e a realização de políticas e medidas facilitadoras da sua inclusão social. Prevenir e combater práticas e atitudes discriminatórias, melhorar a qualidade de vida, acessibilidade
e mobilidade no Concelho, assim como fomentar a independência
das pessoas com deficiência são alguns objetivos da CMD.

Aconteceu
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Cerimónia decorreu no Ateneu Artístico Vilafranquense

Município distingue desportistas do Concelho

Pelo oitavo ano consecutivo a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira organizou a Gala de Mérito Desportivo. A cerimónia decorreu
a 17 de novembro, no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense e distinguiu os atletas, treinadores e equipas que se destacaram
pelos resultados alcançados ao longo da época desportiva 2016/2017.
Perante uma sala lotada, subiram ao palco os cerca de 350 distinguidos com os diplomas Pedro Alves (atletas ou equipas que
se tenham classificado no primeiro lugar em competições regionais), Carlos Lopes (atletas ou equipas classificadas nos três
primeiros lugares em campeonatos nacionais) e Baptista Pereira (atletas ou equipas que tenham participado em campeonatos
internacionais), para além dos vencedores dos prémios das categorias instituídas, a saber:

Prémio Carreira
Humberto André

Atleta Revelação
Inês Salgueiro

Treinador do Ano
Cátia Messias e Alda Silva

Ginástica

Karaté
Sociedade Euterpe Alhandrense

Ginástica Acrobática Sociedade Euterpe Alhandrense

Atleta Feminino do Ano
Maria Lobo

Atleta Masculino do Ano
João Pereira

Equipa do Ano
Bruno Tavares e Beatriz Ferreira

Muaythai - Dinamite Team

Triatlo - Sport Lisboa e Benfica

Ginástica Acrobática Sociedade Euterpe Alhandrense

Para além da entrega de prémios e distinções, o público assistiu ainda a momentos de animação protagonizados pelos Grifo, pelo
Núcleo Coreográfico do Conservatório Silva Marques, da Sociedade Euterpe Alhandrense, e pela Classe Vocacional do Ateneu
Artístico Vilafranquense.

Ricardo Ribeiro e o Quarteto ARTEMSAX & Lino Guerreiro foram os vencedores

Câmara Municipal entrega Prémio Carlos Paredes 2017
A edição de 2017 do prestigiado "Prémio Carlos Paredes" distinguiu em ex-aequo Ricardo Ribeiro e o Quarteto ARTEMSAX & Lino
Guerreiro, com os trabalhos “Hoje é assim, amanhã não sei” e
“Projeto Michel Giacometti”, respetivamente.
Os premiados foram escolhidos por um júri constituído este ano
por José Jorge Letria (representante da Câmara Municipal), Pedro
Campos (compositor e músico), Ruben de Carvalho (crítico musical) e Carlos Alberto Moniz (compositor e músico, representante
da Sociedade Portuguesa de Autores).

Ricardo Ribeiro

Na cerimónia, que decorreu a 23 de novembro, no auditório
da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, o Presidente
da Edilidade, Alberto Mesquita, realçou a contínua aposta que
o Município faz na cultura e nesta iniciativa em particular. “Ao
longo de 15 edições alcançámos plenamente o nosso objetivo de
incentivar a criação e a difusão de música de qualidade, feita por
portugueses”, salientou o autarca, prestando ainda homenagem à
figura que deu nome a este prémio, “um dos maiores criadores e
intérpretes musicais portugueses do século XX”.

Quarteto ARTEMSAX & Lino Guerreiro
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Exposição patente ao público até 18 de fevereiro

“Outros Olhares sobre a Grande Guerra” no Celeiro da Patriarcal
O Celeiro da Patriarcal recebe, até 18 de fevereiro, a exposição
“Outros Olhares sobre a Grande Guerra”, iniciativa integrada na
Evocação do Centenário da Grande Guerra pelo Município de Vila
Franca de Xira, que se iniciou em 2014.
Este “olhar” sobre a Grande Guerra dá particular destaque

aos combatentes do Concelho de Vila Franca de Xira e, tendo
por base um vasto leque de fotografias, desenhos, armamento
militar, equipamento médico e uma seleção de objetos pessoais
de combatentes do Concelho, recria uma imagem fiel da Grande
Guerra.

Horário: 3.ª feira a 6.ª feira, 14h30-18h30; Sábados e domingos, 15h00-19h00. Encerra à 2.ª feira, feriados e em datas especiais.
Encerra de 23 a 26 de dezembro; 30 de dezembro’17 a 2 de janeiro’18 e 13 de fevereiro’18 (3.ª feira de Carnaval).
Contactos: Celeiro da Patriarcal | Rua Luís de Camões, n.º 130 | 2600 Vila Franca de Xira | GPS: 38º 57’ 12.55” N, 08º 59’ 22.40” W

Cultura

Museu do Neo-Realismo com duas novas exposições
O Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, tem patentes duas novas exposições que abordam duas linhas distintas.
No piso 0 "A Sexta Parte do Mundo" é a primeira exposição de
um ciclo expositivo de arte contemporânea, COSMO/POLÍTICA,
que decorre de 2017 a 2020. Inserida no âmbito do centenário
da Revolução Russa, reúne projetos de quatro artistas – André
Guedes, Marcelo Felix, Maria Trabulo e Nikolai Nekh, que
interpelam, a partir do presente, o conceito e ideia de revolução
sob diferentes perspetivas e âmbitos históricos, ideológicos,
económicos, ecológicos e culturais.
O projeto tem curadoria de Sandra Vieira Jürgens e Paula Loura
Batista e estará patente ao público até 13 de maio’18. Contempla uma programação paralela com atividades em torno
dos conteúdos do projeto, a qual inclui conferências, conversas, visitas comentadas, leituras e workshops que decorre de
janeiro a maio’18.

A Sexta Parte do Mundo

A segunda exposição, “Miúdos, a vida às mãos cheias. A infância
do Neo-Realismo português”, com curadoria de Carina Infante
Carmo e Violante F. Magalhães, ocupa o piso 1 do Museu.
Patente até 30 de setembro de 2018, esta exposição retrata
o tópico da infância, uma das dimensões mais significativas
da construção e conquista da contra-hegemonia cultural
do Neorrealismo à política salazarista e ao seu fortíssimo
investimento simbólico, político-organizativo e repressivo.
Para os neorrealistas, a criança é um dos ícones da esperança,
da emancipação social e da potência transformadora de futuro.
A exposição contará ainda com quatro colóquios, três mesas
redondas e três palestras com o objetivo de abranger reflexões
sobre a sociedade e educação nos tempos do Neorrealismo,
a incorporação da figura da criança na literatura e nas artes
plásticas, bem como sobre as produções neorrealistas destinadas a crianças.

Miúdos, a vida às mãos cheias.
A infância do Neo-Realismo português

Aconteceu
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Entre 24 de novembro e 6 de janeiro

Concelho assinala Natal e Ano Novo com muito brilho e cor
A Câmara Municipal voltou a apostar em iluminação para
assinalar a quadra natalícia e apelar às compras no comércio
local. Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria
contaram, de 24 de novembro a 6 de janeiro, com uma decoração
cheia de brilho e cor, que fez reviver as tradições e o encanto da
quadra natalícia.

Vila Franca de Xira

Alverca do Ribatejo

Póvoa de Santa Iria

Pavilhão Multiusos

Trabalho realizado por Vile

O Pavilhão Multiusos, no Parque Urbano de Vila Franca de Xira,
acolheu, entre os dias 3 e 5 de novembro, mais uma edição da
Avixira. Cerca de 20 mil exemplares fizeram parte desta exposição
que levou a concurso 5 mil aves, entre canoras e ornamentais,
portuguesas e estrangeiras.

Ficou recentemente concluído mais um trabalho artístico de Vile
(Rodrigo Nunes) realizado a convite da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira. A obra de arte urbana situa-se junto à Escola EB1
e à PSP, na Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria.

Avixira trouxe 20 mil aves
a Vila Franca de Xira

RIFFEST 2017

Banda Bala Verde ganha “Prémio Tó Andrade”
A final do RIFFEST – Concurso de Bandas Jovens VFX 2017 decorreu
a 24 de novembro, no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca
do Ribatejo, com a banda Bala Verde a conquistar o primeiro lugar
da competição, ficando assim com o “Prémio Tó Andrade”.
As bandas Sardinhas com Bigodes e Methaballs ficaram nos
segundo e terceiro lugares, respetivamente, numa edição do
RIFFEST que contou com apoio da ACIS, Armaéns do Rock e
DiscoSom.

Arte urbana
na Póvoa de Santa Iria
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Vila Franca de Xira volta a ter stand próprio

Concelho reforça presença na BTL 2018
O Município de Vila Franca de Xira volta a marcar presença
na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, certame que tem a
sua trigésima “viagem” marcada para o período entre 28 de
fevereiro e 4 de março de 2018, na FIL, Parque das Nações.
No que diz respeito à participação vila-franquense, a grande
novidade de 2018 é o facto de, nove anos depois, o Concelho
voltar a estar representado com um stand próprio, para além
da já habitual presença no espaço da Entidade Regional de
Turismo da Região de Lisboa.
Na trigésima edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, o Concelho
de Vila Franca de Xira vai apresentar ofertas como a campanha

“Março, Mês do Sável” ou o vinho “Encostas de
Xira”, para além da oferta genérica quer do Município
quer de alguns operadores que, ao que tudo indica, terão um
momento para apresentar os próprios seus produtos e equipamentos.
Na edição da 2017, o Presidente da Câmara Municipal, Alberto
Mesquita, realçou “a importância da relação entre os valores
tradicionais e a necessidade de inovação” e lembrou as
vantagens que o Concelho apresenta: “Bastam 20 minutos
para nos afastarmos da urbanidade e entrarmos numa nova
realidade, com uma oferta turística inigualável”.

Bolsa de Turismo de Lisboa, 2017

“Retratos das Mulheres de Alverca:
1912-1965”

Agenda
Cultural
3EXPOSIÇÕES4
Inauguração da Exposição Coletiva
da Associação dos Artistas Plásticos
do Concelho de Vila Franca de Xira
14 janeiro, domingo, 16h00

Galeria de Exposições Augusto Bértholo, Alhandra

Exposição de Vasco Gargalo
“Para crianças que ainda somos…”
Integrada no Ciclo EmaisE (exposições editoriais/
editorial exhibitions)

Até 14 janeiro’18

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Exposição de Pintura de Rosária Marques
20 janeiro a 25 fevereiro

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Exposição de Pintura de Carlos Godinho
27 janeiro a 24 fevereiro

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

“Quotidianos do Feminino: 1900 aos anos
de mudança”
Até 31 janeiro’18

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Até 31 janeiro’18

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

A oficina de escritores: inspirações sobre
a arte de escrever, a literatura e a vida.
Fiodor Dostoievski

Apresentação em powerpoint de uma pequena
biografia, frases e aforismos dos autores.
Mostra bibliográfica e bibliografia recomendada
Fevereiro
Fábrica das Palavras, piso 4, Vila Franca de Xira

“Outros Olhares sobre a Grande Guerra”
Até 18 fevereiro’ 18

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

“Alverca Vista do Ar”
De 23 fevereiro a 31 agosto’18

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“A Póvoa e o Rio”
Até 25 fevereiro’ 18

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

“Delfim Maya. Escultor do movimento.
O Ribatejo na obra de Delfim Maya”
Até 25 março’ 18

Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

“Vila Franca de Xira anos 40 e 50 do séc. XX
– Molduras de um Concelho”
Até 29 abril’ 18

Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

Ciclo de Arte Contemporânea “COSMO/
POLÍTICA #1. A Sexta Parte do Mundo”
Até 13 maio’18

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Miúdos, a vida às mãos cheias. A infância
do Neo-Realismo português”
Até 30 setembro’18

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Homens de Alverca na Grande Guerra”
Até 31 dezembro’ 18

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“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 NeoRealista 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

3ENCONTROS, FORMAÇÃO,
SEMINÁRIOS E VISITAS
PATRIMONIAIS4
Workshop “Artes de Vanguarda”,
ministrado por Sandra Vieira Jürgens
e visita à exposição comentada pelas
Curadoras.

No âmbito da exposição “A Sexta Parte do Mundo”
do Ciclo de Arte Contemporânea Cosmo/Política
6 janeiro, sábado, 10h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Agenda
A Viagem das Palavras – Apresentação
do livro “A luz que vem das pedras”, de
António Canteiro

Vencedor do Prémio Literário Alves Redol 2015
12 janeiro, sexta-feira, 18h30
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Colóquio Internacional “Figurações da
Criança na Literatura Neo-realista”.

Com as presenças de Luís Augusto Costa Dias,
Maria Graciete Besse Isabel Cristina Rodrigues,
Fernando Batista, Ana Isabel Marques, Manuel G.
Simões, Ana Maria Ribeiro.
No âmbito da exposição “Miúdos, a vida às mãos
cheias. A infância do Neo-Realismo português.”
12 janeiro, sexta-feira, 9h30
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
(Anfiteatro III)

Colóquio Internacional “Figurações da
Criança na Literatura Neo-realista”.

Com as presenças de Giovanni Ricciardi, Serafina
Martins, Carina Infante do Carmo, Fernando J. B.
Martinho, Paula Morão, António Pedro Pita.
No âmbito da exposição "Miúdos, a vida às mãos
cheias - A infância do Neo-Realismo português"
13 janeiro, sábado, 10h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de Conferências
“Conversas sobre Património e História”
“Vida e Obra do Poeta Sidónio Muralha: o
Preço do Caráter” – José Raimundo Noras

(Mestre em História da Arte Património e Turismo
Cultural, Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra)
13 janeiro, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Ciclo de Conferências da exposição “Outros
Olhares sobre a Grande Guerra” – O papel
da mulher na Grande Guerra
19 janeiro, sexta-feira, 18h30

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Apresentação do livro “A Génese do Museu
do Neo-Realismo” da autoria de Joana
Lima, com a presença e apresentação de
Luísa Tiago de Oliveira.

Organização da Associação Promotora do Museu
do Neo-Realismo
20 janeiro, sábado, 15h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Fábrica de Saberes – Apresentação de livro
“Morrer na ponte: Como aceitar o suicídio
de um filho”, de Carlos Céu e Silva

Entrada condicionada à lotação da sala.
20 janeiro, sábado, 16h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Leituras muito cá de casa…”

Ciclo de sessões abertas às propostas de apresentação de livros de autores nascidos ou residentes
no concelho
25 janeiro e 8 fevereiro, quinta-feira, 21h30
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Fábrica de Saberes – Apresentação de livro
“Morrer na ponte: Como aceitar o suicídio
de um filho”, de Carlos Céu e Silva

Entrada condicionada à lotação da sala.
26 janeiro, sexta-feira, 18h30

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Mesa-redonda/Percurso expositivo com
os artistas plásticos André Guedes, Maria
Trabulo, Nikolai Nekh e Marcelo Felix.
Abordagem ao processo criativo dos
artistas no contexto da exposição. Leituras
“Novo Dia” (André Guedes)

No âmbito da exposição “A Sexta Parte do Mundo”
do Ciclo de Arte Contemporânea Cosmo/Política
27 janeiro, sábado, 16h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de Conferências “Conversas sobre
Património e História”
“Marcelino Mesquita: pensador republicano
na Monarquia, vencido da vida no dealbar
da República?” – Filipe Rato (mestre em
Estudos do Património/Professor do Ensino
Básico)
27 janeiro, sábado, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Apresentação de livro
“Sintra”, de Fátima Veiga
27 janeiro, sábado, 16h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Apresentação de livro
“Vidas difíceis: De Aldegalega ao Pragal”,
de João Correia Marques

Entrada condicionada à lotação da sala
3 fevereiro, quarta-feira, 16h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Mesa-Redonda “Figurações de Infância
nas Artes Visuais Neo-Realistas”, com as
presenças de Luísa Duarte Santos, Maria
do Carmo Serén e Jorge Silva

No âmbito da exposição “Miúdos, a vida às mãos
cheias. A infância do Neo-Realismo português.”
3 fevereiro, sábado, 16h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visita guiada à exposição “Delfim Maya.
Escultor do movimento. O Ribatejo na obra
de Delfim Maya” com a curadora Maria
Maya

Mediante inscrição prévia até dia 7 fevereiro – tel.
263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 10 participantes
10 fevereiro, sábado, 15h30
Museu Municipal Vila Franca de Xira

Lançamento do n.º 12
da Revista Nova Síntese

Com apresentação de António Loja Neves, jornalista do Expresso, crítico de cinema.
Com a presença da coordenadora do número,
Leonor Areal
10 fevereiro, sábado, 16h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Programa Sénior – “Artes no Museu –
Carnaval no Largo do Pelourinho”
12 fevereiro, segunda-feira, 14h30

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Ciclo de Conferências da exposição “Outros
Olhares sobre a Grande Guerra” – Saúde na
Grande Guerra
16 fevereiro, sexta-feira, 18h30

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Fábrica de Saberes – Celebração do Dia
da Internet mais segura “! Navegar com
segurança” – Ação de sensibilização sobre
os perigos da internet.

Dirigido a pais e educadores.
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica
das Palavras, pelo telefone 263 271 200 ou pelo
endereço fabricaadaspalavras@cm-vfxira.pt
17 fevereiro, sábado, 15h00
Fábrica das Palavras, Piso 6, Vila Franca de Xira

A Viagem das Palavras – Apresentação dos
livros “Não se pode morar nos olhos de um
gato” e “Pequenos delírios domésticos”, de
Ana Margarida de Carvalho
23 fevereiro, sexta-feira, 18h30

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira
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Fábrica de Saberes – “Como escrever um
romance” – Workshop com João Tordo.

Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica
das Palavras, pelo telefone 263 271 200 ou pelo
endereço fabricaadaspalavras@cm-vfxira.pt
24 e 25 fevereiro, sábado e domingo,
10h00/17h00
Fábrica das Palavras, Piso 5, Vila Franca de Xira

Colóquio “Delfim Maya. Escultor
do movimento.
O Ribatejo na obra de Delfim Maya” com
os oradores Maria Maya, Cristina Azevedo
Tavares e Carlos Coutinho.
24 fevereiro, sábado, 15h00

Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

Ciclo de Conferências
“Conversas sobre Património e História”
“Quando os Refugiados eram Portugueses:
A metodologia do “design” na relação com
a memória” – Inês Ferreira

(licenciada em Design de Comunicação, pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa)
24 fevereiro, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

3ESPETÁCULOS4
Clássica na Fábrica
Quarteto Saxofínia
20 janeiro, sábado, 18h00
Solistas da Camerata Atlântica
17 fevereiro, sábado, 18h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Poesia no Palácio”

Entrada condicionada à lotação da sala.
10 fevereiro, sábado, 15h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

3CINEMA4
Domingos Mágicos – Filmes infantojuvenis
“Vayana”, dos estúdios Disney
Filme para maiores de 6 anos | 103 min.
Entrada condicionada à lotação da sala.
14 e 28 janeiro, domingo, 11h00
“Trolls”, de Mike Mitchell
Filme para maiores de 6 anos | 97 min.
Entrada condicionada à lotação da sala.
11 e 25 fevereiro, domingo, 11h00

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Celebrando…

Ciclo de cinema dedicado à obra de Ingmar
Bergman. Celebrações dos 100 anos do
nascimento do cineasta.
Entrada condicionada à lotação da sala.

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

“Mónica e o Desejo”
Filme para maiores de 12 anos | 94 min.
5 janeiro, sexta-feira, 18h30
“O sétimo selo”
Filme para maiores de 12 anos | 100 min.
19 janeiro, sexta-feira, 18h30
“Morangos Silvestres”
Filme para maiores de 12 anos | 88 min.
27 janeiro, sábado, 17h00
“Lágrimas e suspiros”
Filme para maiores de 12 anos | 106 min.
2 fevereiro, sexta-feira, 18h30
“Cenas da vida conjugal”
Filme para maiores de 12 anos | 165 min.
16 fevereiro, sexta-feira, 18h30
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Agenda

Doc Domingos – Cinema Documental

Entrada condicionada à lotação da sala.

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

“I am not your negro”, de Raoul Peck
Filme para maiores de 12 anos | 89 min.
21 janeiro, domingo, 15h30
“Que estranho chamar-se Federico: Scola sobre
Fellini”, de Ettore Escola
Filme para maiores de 12 anos | 92 min.
18 fevereiro, domingo, 15h30

Ciclo de Cinema “Infância e Realismos”

No âmbito da exposição “Miúdos, a vida às mãos
cheias. A infância do Neo-Realismo português”
Inscrições prévias para escolas (3.º Ciclo e
Secundário), através do email: neorealismo@
cm-vfxira.pt. Aberto ao público em geral, sujeito à
lotação da sala
Exibição do filme “Ladrões de Bicicletas”, de
Vittorio De Sica (93 min.)
10 janeiro, quarta-feira, 10h30 e 14h30
Exibição do filme “Bom Dia”, de Yajuziro Ozu
(94 min.)
21 fevereiro, quarta-feira, 10h30 e 14h30
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Fábrica de Saberes – Celebração do Dia da
internet mais segura
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Exibição do filme “Trust: Perigo online”
9 e 16 fevereiro, sexta-feira, 11h00
Exibição do filme “Desligados”
9 e 16 fevereiro, sexta-feira, 15h00

3INFÂNCIA4
Brincando com as Palavras, os Sons e as
Imagens
“Eu sinto…Viagem ao coração”
Pais e filhos, dos 3 aos 6 anos.
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica
das Palavras, pelo telefone 263 271 200 ou pelo
endereço fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Mínimo 4 e máximo 10 inscrições
27 janeiro, sábado, 10h00
Fábrica das Palavras, Piso 2, Vila Franca de Xira

“Era uma vez”
Pais e filhos.
Máximo 10 inscrições/ 1 adulto por criança
27 janeiro e 24 fevereiro, sábado, 11h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Bebéteca: Ver, ouvir e sentir a vida no mar”
Crianças dos 6 aos 36 meses.
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica
das Palavras, pelo telefone 263 271 200 ou pelo
endereço fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Mínimo 4 e máximo 10 inscrições
3 fevereiro, sábado, 10h00
Fábrica das Palavras, Piso 2, Vila Franca de Xira

“Descobrir lenga-lengas e destrava línguas
na arca das palavras”, “Tejo, lendas e mitos”
e “Viagem pela floresta”
Crianças dos 6 aos 36 meses.
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica
das Palavras, pelo telefone 263 271 200 ou pelo
endereço fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Mínimo 4 e máximo 10 inscrições
17 fevereiro, sábado, 10h00
Fábrica das Palavras, Piso 2, Vila Franca de Xira

3AÇÃO EDUCATIVA4
Ação Educativa "Outros Olhares
sobre a Grande Guerra"

Dirigido ao público escolar (do pré-escolar ao
Secundário). Participação mediante inscrição
prévia - tel. 263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Até 18 fevereiro’18
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à Exposição "Outros
Olhares sobre a Grande Guerra"

Público alvo: Todo o tipo de público (até 24
participantes)
Horário: terça a sexta-feira – 14h30 às 18h30
Sábado e domingos – 15h00 às 19h00
Mediante inscrição prévia - tel. 263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Até 18 fevereiro’18
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

“Poemário Infantil Neorrealista”
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
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Oficinas Educativas
No âmbito da exposição “Outros Olhares
sobre a Grande Guerra”

Participação nas ações mediante inscrição
prévia - tel. 263 280 350 ou museumunicipal@
cm-vfxira.pt
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Até 18 fevereiro’18
Lanzudo – Vestir um soldado com os
uniformes da altura
Dirigido a crianças dos 3 aos 6 anos.
Soldado Milhões – Execução de medalhas
honoríficas
Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos.
Campo de Batalha – Modelismo
Dirigido a crianças com mais de 10 anos.

Ação Educativa "Molduras de um
Concelho: Vila Franca de Xira
- Anos 40 a 50 do séc. XX"

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
Até 29 de abril’ 18 - 9h30h e 14h00
Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição "Do Tejo à
Montanha, da Montanha às Lezírias”

Dirigido a crianças após os 3 anos e público
senior/adulto. Participação mediante inscrição
prévia - tel. 263 280 350
ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Até 2 de maio’ 19 - 9h30 e 14h00

Museu Municipal Núcleo do Mártir Santo, Vila Franca
de Xira

Oficinas Educativas "Do Tejo à Montanha,
da Montanha às Lezírias”

Dirigido a crianças/alunos a partir dos 3 anos.
Participação mediante inscrição prévia - tel. 263
280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Até 2 de maio’ 19 - 9h30 e 14h00

Museu Municipal Núcleo do Mártir Santo, Vila Franca
de Xira

“Jogo da Glória do Neorrealismo”

3MÚSICA4
Concerto de Ano Novo –
“Os Grandes Compositores”
Banda e Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense
Orquestra de Vialonga
Orquestração do Maestro Carlos Gonçalves

6 janeiro, sábado, 21h30

Ateneu Artístico Vilafranquense

Concerto de Inverno
Orquestra de Vialonga
Participação da Banda do Ateneu Artístico
Vilafranquense

20 janeiro, sábado, 16h00

Ateneu Artístico Vilafranquense

3TEATRO4
Revista à Portuguesa –
“Que grande caldeirada”
Recriação de Grandes Êxitos
Com Florbela Queiroz, Mariana Carvalho, Raquel
Caneca, Gonçalo Brandão, Isabel Damatta e
Ricardo Miguel

6 janeiro, sábado, 21h30

Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense

Revist’Ó Fado – “Na Tasca do Ti Carlos”
 om António Pinto Basto, Manuela Bravo, Paulo
C
Oliveira, Luís Viega, Filipa Giovanni e e Ana Paula
Pota.

27 de janeiro, sábado, 21h30
Ateneu Artístico Vilafranquense

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
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil
- das 10h00 às 16h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Itinerário Neorrealista Juvenil”

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.
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil
- das 10h00 às 16h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3JUVENTUDE4
Casa da Juventude de Póvoa de Santa Iria
Exposição de desenho
“A Nossa escola e a Póvoa de Santa Iria”
 rabalhos realizados pelos alunos do 6.ºC (ano
T
letivo 2016/2017) da Escola Básica Aristides de
Sousa Mendes

8 janeiro a 16 fevereiro - 13h00/ 18h00

Agenda
Carnaval na Casa
12 fevereiro - 14h00/ 17h00
Casa da Juventude de Vialonga
J8gos | Atividade Temática
À segunda-feira – 14h00 / 16h30

10, 17, 24 e 31 janeiro
Atividade Temática
À sexta-feira – 14h00 / 16h30

5, 12, 19 e 26 janeiro
J8gos | Atividade Temática
À segunda-feira – 14h00 / 16h30

7, 14, 21 e 28 fevereiro
Atividade Temática
À sexta-feira – 14h00 / 16h30

2, 9, 16 e 23 fevereiro

Futsal Benjamins - 3.ª Jornada
6 janeiro, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Alverca e Pavilhão do C.R.D. de
Trancoso (São João dos Montes)

Futsal Traquinas - 4.ª Jornada
13 janeiro, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Olival de Fora (Vialonga),
Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Pavilhão
Municipal do Sobralinho

Basquetebol Sub13 - 3.º Encontro
13 janeiro, sábado, 9h00

Pavilhão União Desportiva Vilafranquense (Vila Franca
de Xira)

Voleibol de Pavilhão - 3.º Encontro
20 janeiro, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal do Olival de Fora (Vialonga)

Futsal Benjamins - 4.ª Jornada
20 janeiro, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Alverca e Pavilhão Municipal de
Arcena (Alverca)

Basquetebol Sub11 - 3.º Encontro
27 janeiro, sábado, 9h00
Pavilhão da Fundação CEBI (Alverca)

Futsal Traquinas - 5.ª Jornada
27 janeiro, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Alverca, Pavilhão Municipal do
Forte da Casa e Pavilhão C.R.D. de Trancoso (São João
dos Montes)

3Programa Encontros
Desportivos Concelhios
XIRA20184
Futsal Petizes - 3.º Encontro
6 janeiro, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca)

Natação Grau I - 1.ª Encontro
28 janeiro, domingo, 9h00
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Futsal Petizes - 4.º Encontro
3 fevereiro, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Futsal Benjamins - 5.ª Jornada
10 fevereiro, sábado, 9h00

Pavilhão do C.R.D. de Trancoso e Pavilhão Municipal
de Alverca

Voleibol de Pavilhão - 4.º Encontro
10 fevereiro, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal do Olival de Fora (Vialonga)

Basquetebol Sub13 - 4.º Encontro
10 fevereiro, sábado, 9h00
Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Voleibol de Praia - 1.º Encontro
11 fevereiro, domingo, 9h00

Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo (Forte da
Casa)

Futsal Traquinas - 7.ª Jornada
17 fevereiro, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Arcena, Pavilhão Municipal de
Alverca e Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Basquetebol Sub11 - 4.º Encontro
24 fevereiro, sábado, 9h00
Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Futsal Traquinas - 8.ª Jornada
24 fevereiro, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Olival de Fora (Vialonga),
Pavilhão Municipal de Alverca e Pavilhão Municipal do
Sobralinho

Piscina Municipal de Vila Franca de Xira

Futsal Traquinas - 6.ª Jornada
3 fevereiro, sábado, 9h00

Pavilhão do C.R.D. de Trancoso, Pavilhão Municipal
de Arcena e Pavilhão Municipal de Olival de Fora
(Vialonga)

3BTT4
9.º Raid BTT Miratejo
Meia Maratona 30 km/ Maratona 55 km

25 fevereiro, domingo, 9h00

Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso

Visita guiada à exposição com a curadora Maria Maya
Mediante inscrição prévia até dia 7 fevereiro.
Tel. 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 10 participantes.
10 fevereiro, sábado, 15h30

Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Colóquio com os oradores:
Maria Maya, Cristina Azevedo Tavares e Carlos Coutinho
24 fevereiro, sábado, 15h30

Museu Municipal de Vila Franca de Xira
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Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Caras e Caros Munícipes,
Neste virar de página no
calendário da vida, já há muitos
anos que não era possível olhar
para o futuro com alguma
tranquilidade e, porque não
dizê-lo, com otimismo.
No plano nacional, a economia
do País, fator fundamental para
o desenvolvimento, continua a
crescer de forma consistente.
O Orçamento do Estado,
recentemente aprovado, e que
continua a apontar para o futuro
com um conjunto de medidas que
visam repor os direitos sociais dos
trabalhadores e das famílias, o
reconhecimento internacional do
Ministro das Finanças e o facto de
internacionalmente Portugal ser
visto como um caso de sucesso no
quadro da recuperação económica,
enche-nos, naturalmente, de
orgulho.
No Concelho, o Orçamento
Municipal aprovado assim como
as grandes Opções do Plano
para 2018/2022, confirmam as
propostas que os candidatos do
PS apresentaram ao eleitorado
nas últimas eleições autárquicas,
com uma forte aposta na
requalificação do espaço público e
na regeneração urbana.
O conjunto vasto de intervenções que se iniciarão em 2018 e
terminarão, grande parte delas,
em 2020, no quadro das candidaturas apresentadas no âmbito da
estratégia Portugal 2020 e, que se
encontram devidamente divulgadas pelo território concelhio,
demonstram a visão de futuro
que preconizamos para o nosso
Concelho.
Um Concelho participado; inclusivo; sustentável; com identidade e
competitivo. Este nosso Concelho
da Cidade, da Serra, da Lezíria e
do Tejo é, e será cada vez mais,
um Concelho centrado nas pessoas, promovendo e valorizando
a economia local, o investimento,
o emprego, a boa governação do
Municipio, a sustentabilidade, a
inclusão, a educação, a cultura,
o desporto, a economia social e
o associativismo como matrizes
e elementos fundamentais de
desenvolvimento.
Um Concelho e um País onde as
pessoas estão em primeiro lugar
e em que o equilíbrio nas decisões
e o respeito constituem elementos
essenciais de uma politica
humanista.
Os eleitos do Partido Socialista
desejam a todos um ano de 2018
repleto de êxitos pessoais e profissionais.

Caro(a) munícipe,
Esta é uma quadra que
aproveitamos para dar mais
tempo à família, ao mesmo
tempo que fazemos balanços e
perspectivamos o próximo ano.
É também tempo de
reafirmarmos princípios e, na
opinião dos eleitos da CDU, o
Poder Local tem uma missão
maior: melhorar a qualidade de
vida das populações.
Por isso, reafirmamos que, no
Poder Local, não se pode apenas
trabalhar para as pessoas,
temos de trabalhar com e para
as pessoas. Não nos faz sentido,
portanto, que uma vez mais, seja
feito um orçamento sem que
tenha havido uma única reunião
com a população ou com os
vereadores sem pelouro.
No compromisso eleitoral da
CDU, assumimos que há um
princípio essencial e transversal
a toda a actividade da Câmara: a
participação.
Para a CDU, a participação das
populações e das instituições é
um elemento basilar no estilo
de trabalho e no projecto que
defendemos.
Sabemos que nenhuma medida
é, por si só, suficiente nesta
matéria. Todas as medidas
são imprescindíveis para
promover, de forma crescente, a
participação das populações, dos
trabalhadores e das associações
no processo político.
Convictos deste princípio,
propusemos que as reuniões
de Câmara se realizassem às
17h30, para que as pessoas
que trabalham pudessem
participar, proposta essa que
foi recusada pela maioria PS/
PSD. Propusemos ainda que
as reuniões de Câmara fossem
transmitidas em directo para que
todos os interessados possam
assistir. Independentemente
de ter sido aprovado por
unanimidade, o facto é que ainda
não aconteceu.
Nesta Quadra, reafirmamos à
população do concelho de Vila
Franca de Xira que honraremos
o nosso compromisso eleitoral,
podem e devem contar connosco!
A todos desejamos um Bom Natal
e um Bom Ano Novo e que este
nos traga menos desigualdades
sociais, mais fraternidade e
felicidade.
Atendimentos, com marcação
prévia para: Rua Dr. Manuel de
Arriaga, nº 24, 1º Esq.|Tel.: 263
285 623 | gav.cdu@cm-vfxira.pt

Caros Munícipes,
Um Novo Ano, Um Novo
Orçamento, Uma Nova
Abordagem Estratégica para o
Concelho.
Antes de mais, a Coligação Mais,
na pessoa da Vereadora Helena
Pereira de Jesus, deseja a todos
um Feliz Ano de 2018.
Pela primeira vez, neste
mandato autárquico, fruto das
responsabilidades executivas
assumidas neste mandato,
colocámos o nosso cunho e a
nossa marca na elaboração
do Orçamento Municipal,
instrumento de gestão
fundamental no que diz respeito
às linhas estratégicas e acções
a desenvolver pelo Município,
tornando possível que se
trilhem novos caminhos de
desenvolvimento nas áreas que
consideramos prioritárias para o
Concelho.
Olhando para o futuro e para
os desafios que Vila Franca
tem pela frente, acreditamos
que é possível que o nosso
Concelho seja cada vez Mais
apelativo e Mais reconhecido,
pelo que imprimimos novas
abordagens e melhorias nas
áreas da Acção Social, do
Desenvolvimento Económico e do
Empreendedorismo.
Assim, no Orçamento Municipal
para 2018, as nossas principais
propostas passam pela criação
do Gabinete de Apoio à Vítima,
pela Revitalização dos Mercados
Municipais para que estes
se tornem mais apelativos e
verdadeiros pólos de atracção
para as populações, pelo
arranque de um projecto de
Empreendedorismo que tornará
o Município mais apelativo para
o investimento Económico, assim
como por uma abordagem mais
solidária e de apoio diferenciado
às populações mais necessitadas
e frágeis.
É possível fazer Mais!
Fale connosco, Exija
Responsabilidades!
Pode entrar em contacto
connosco através de:
Rua Dr. Manuel Afonso de
Carvalho, nº 29 – 2600-184
Vila Franca de Xira
Telefone: 263285600 / Tlm:
963499201
gav.cmais@cm-vfxira.pt

Na passada reunião pública
de 11 de dezembro o vereador
Carlos Patrão, recebeu e deu um
voto de confiança no Orçamento
municipal para 2018 e grandes
opções do plano para 2018/2022.
Carlos Patrão resumiu a sua
intervenção dizendo que está por
fazer, a necessária mudança de
paradigma no concelho, que “vive
ainda no século XX”.
A abstenção ao Orçamento
deve-se à ausência de várias
medidas consideradas vitais ao
vereador, referindo, de forma
mais desenvolvida, duas dessas
medidas: A primeira medida
e preocupação principal, é
a falta de emprego para os
jovens cuja oferta existente é
desinteressante, antiquada e
continua a afastar os jovens mais
qualificados.
A segunda medida que deveria
constar do Orçamento é uma
estratégia clara de prevenção
de poluição atmosférica;
vital para um concelho que já
sofreu bastante com o surto da
legionella de 2014 e que não
aceitamos que se repita.
A Resolução da Assembleia
da República nº 189/2016 de
20 de Julho recomenda ao
Governo a “realização de estudos
epidemiológicos e ambientais
para averiguar o impacto da
produção da CIMPOR e de outras
unidades industriais da zona
de Alhandra na qualidade de ar
exterior e na saúde da população
residente” e resultou de um
trabalho autárquico do Bloco de
Esquerda de Vila Franca de Xira,
com uma proposta aprovada
por unanimidade na Assembleia
Municipal aprofundada agora pelo
vereador Carlos Patrão.
O vereador afirmou nesta
última reunião que se pode
poupar noutras coisas e investir
mais nesta estratégia contra a
poluição. O presidente Alberto
Mesquita respondeu que “a
proposta do BE é para ser
considerada e desenvolvida”.
Para mais informações queira
contactar o Gabinete de Apoio à
Vereação utilizando o email:
gav.be@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
18 novembro’17
Sociedade Euterpe Alhandrense, em Alhandra, União
das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e
Calhandriz

Ata nº 19/2017, da 1ª reunião de câmara no
mandato 2017/2021, de 2017/10/21

Preço de venda ao público do catálogo e postais
da exposição "Outros Olhares sobre a Grande
Guerra"
Aprovado por unanimidade

Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves – Júri

Aprovado por unanimidade

Dia Aberto - Isenção do pagamento de taxas

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Laboratório de análise de água e efluentes
- Concurso público - Remessa à Assembleia
Municipal
para
autorização
prévia
do
compromisso plurianual

Empreitada de infraestruturas para a instalação
temporária de 31 monoblocos habitacionais
- Bairro Municipal PER da Quinta da Piedade
- Remessa à Assembleia Municipal para
autorização do compromisso plurianual - Póvoa
de Stª Iria

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da Coligação Mais e do BE e a
abstenção dos membros da CDU

Contratação de serviços de 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 2018
- Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza de vários
edifícios municipais - Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Aquisição de cabazes para as famílias
carenciadas do Concelho - Ano 2018 - Início do
procedimento e remessa à Assembleia Municipal
para abertura do procedimento e autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Eleição para os órgãos das autarquias locais
2017 - Comparticipação dos membros das mesas
Transferência de verbas
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "R", sita na rua Salgueiro Maia, nº 10, 3º
esqº (ex. lote 26) Quinta da Maranhota - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "B", sita na rua da Nova Esperança, lote
"N", Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "A", sita na rua da Nova Esperança, lote
"N", Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre o lote
29, sito na rua Tomás de Almeida, no Bairro dos
Avieiros (anterior rua do Tejo), nº 7) - Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "ZZ", sita na rua Fernando Pessoa, lote 1,
nº 43, r/c dtº (ex nº 60) - Alverca do Ribatejo
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 20, do loteamento do Casal
do Cabreiro - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta de Santo
Amaro, bloco B - Monte Gordo - Conta final - Vila
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reabilitação das ruas do Curado e Joaquim
Pedro Monteiro - Processo provisório de revisão
de preços - Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços na modalidade de avença
- Substituição de um animador sociocultural
Projeto
com
financiamento
europeu
"Caleidoscópio" - Conhecimento e remessa à
Assembleia Municipal
Tomado conhecimento

Reunião Ordinária da Câmara Municipal
22 novembro’17
Salão Nobre dos Paços do Município

Ata nº 20/2017, da reunião de câmara ordinária
de 2017/10/25

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "J", sita na avenida Antero de Quental, nº
2, 3º esqº (ex-bairro da Chepsi, lote 1) - Póvoa
de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "F", sita na praceta dos Carvalhais, nº 14,
1 esqº (ex-Quinta da Cruz de Pau, lote 44) - S.
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "I", sita na avenida Carlos Arrojado, nº
6, 1º dtº (ex-Quinta da Maranhota, lote 34) Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "Q", sita na rua Miguel Torga, nº 3, 3º esqº
(ex-Quinta da Maranhota, lote 28) - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "T", sita na rua Miguel Torga, nº 22, 3º C
(ex-Quinta da Maranhota, lote 4) – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "M", sita na rua Capitão Salgueiro Maia,
nº 22, 3º dtº (ex-Quinta da Maranhota, lote 36) Vialonga

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Eleição dos órgãos das autarquias locais 2017
- Transferência de verbas para as juntas de
freguesia

Exercício do direito de preferência sobre as
frações "A" e "B", sitas na estrada do Bogalhão,
nºs 10, 10A e 10B, 3º dtº (ex-urbanização do
Mosteiro, lote 13) – Cotovios - S. João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços em regime de avença Designer - Informações e comunicação ao público
das ações apoiadas pelo Lisboa 2020 - Remessa
à Assembleia Municipal para autorização do
compromisso plurianual

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e a
abstenção do membro do Bloco de Esquerda

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

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos
Urbanos para 2018

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS e da Coligação Mais e a abstenção dos
membros da CDU e do Bloco de Esquerda

Aluguer de monoblocos habitacionais - Bairro
Municipal PER da Quinta da Piedade - Início
do procedimento, autorização da despesa,
aprovação das peças concursais e designação do
júri
Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

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

Contratação de serviços de limpeza das
piscinais municipais, do Complexo Municipal de
Desporto, Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira
e dos pavilhões desportivos municipais

Aprovado por maioria, com os votos a favor do
membros do PS, da Coligação Mais e do BE e com a
abstenção dos membros da CDU

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "D", sita na praceta Estanislau Raimundo
Nogueira, nº 4, r/c esqº (ex-bairro da Chasa, lote
4.20) - Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de emissão de
licenças de ruído e de licença para a realização
de espetáculos desportivos e de divertimentos
públicos nas vias, jardins e demais lugares
públicos
Aprovado por unanimidade

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

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 67, do loteamento da
Quinta da Ponte - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Adenda ao Regulamento do Estudo de
Loteamento da Quinta da Nossa Senhora de
Fátima - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Reparação do abrigo de táxis no terminal
rodoferroviário de Vila Franca de Xira - Acidente
ocorrido a 15 de setembro de 2017 - Remessa
à Assembleia Municipal para abertura do
procedimento e autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Remodelação e ampliação das boxes do canil
municipal - Remessa à Assembleia Municipal
para abertura do procedimento e autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Reparação de deficiências no Pavilhão
Desportivo da Castanheira do Ribatejo -Remessa
à Assembleia Municipal para abertura do
procedimento e autorização do compromisso
plurianual - Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2017 no Concelho - 1ª
fase - Auto de vistoria e receção provisória.

Reabilitação/ampliação da EB1 nº 1 de Vialonga
- Plano de segurança e saúde

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "U", sita na rua Fernando Pessoa, lote 2,
nº 36, r/c dtº (ex-urbanização da Chasa, lote 2) Alverca do Ribatejo

Revogação da deliberação de 2016/03/09 Venda da fração sita na rua Bernardo Santareno,
nº 2, 3º esqº - Vialonga

Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público da publicação
"Escrito com Cal e com Luz", ensaio fotográfico
sobre a poética de Carlos de Oliveira, da autoria
de Renato Roque
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público da publicação
"Plinto", de Arquimedes da Silva Santos
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração "E", sita na avenida Antero de Quental,
nº1, 1º A (ex-bairro da Chepsi, lote A-1) - Póvoa
de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Exposição "Miúdos: a vida às mãos cheias. A
infância do neo-realismo português" - Preço de
venda ao público do catálogo
Aprovado por unanimidade
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Compromissos plurianuais em contratos de
empreitada, ao abrigo da Lei nº 8/2012, de 21 de
fevereiro - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização dos compromissos plurianuais.
Aprovado por unanimidade

Execução de 3 cais de pesca para os avieiros da
Póvoa de Santa Iria - Auto de vistoria e liberação
parcial da caução, ao abrigo do Decreto-Lei nº
190/2012, de 22 de agosto.
Aprovado por unanimidade

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia
do Tejo - Orçamento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
6 dezembro’17
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, em
Alverca do Ribatejo, União das Freguesias de Alverca do
Ribatejo e Sobralinho

Ata nº 21/2017, da reunião de câmara ordinária
de 2017/11/08
Aprovado por unanimidade

7ª alteração ao orçamento, plano plurianual
de investimentos e plano de atividades e
funcionamento municipal da Câmara Municipal
para 2017
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro ao Xira Clube
relativo à Festa de Natal 2017
Aprovado por unanimidade

Abertura de concurso externo de ingresso na
categoria de especialista de informática, grau 1,
nível 2 (carreira não revista)
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços de apoio e informação
ao gabinete dos vereadores do Partido Socialista
Remessa à Assembleia Municipal para
autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços de apoio e informação
ao gabinete dos vereadores da CDU - Remessa
à Assembleia Municipal para autorização do
compromisso plurianual
Retirado da ordem do dia

Prestação de serviços de apoio e informação
ao gabinete da vereadora da Coligação Mais
- Remessa à Assembleia Municipal para
autorização do compromisso

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “F”, sita na rua António Sérgio, nº 121, r/c
esqº (garagem) - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “J”, sita na rua Augusto Toscano Batalha,
nº 5, 3º esqº (ex-Bairro da Chepsi, lote 9) - Póvoa
de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “V", sita na avenida Antero de Quental, nº
1, 5º A - Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

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

Projeto de alteração ao loteamento denominado
por Quinta da Piedade (2ª fase) - Alvará de
loteamento nº 6/93, de 26/11, respeitante aos
lotes 26B, 26C, 26D, 26E e 26G
Aceitação de princípio e abertura de consulta
pública - Póvoa de Stª Iria

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e com o
voto contra do membro do BE

Alteração ao loteamento do Casal da Carcaça
- Parcela 1 - Alvará de loteamento nº 1/2016 –
AUGI - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao loteamento da Quinta
da Ponte - Alvará de loteamento nº 2/2015 - AUGI
- Consulta pública - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Adenda ao Regulamento do Estudo de
Loteamento do Casal do Pocinho - Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 7, do loteamento da Quinta
do Bom Jesus – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços de apoio e informação
ao gabinete do vereador do Bloco de Esquerda
- Remessa à Assembleia Municipal para
autorização do compromisso plurianual

Remodelação das instalações elétricas, sistema
de AVAC e telecomunicações da Biblioteca
Municipal de Alverca do Ribatejo - Conta final

Remessa à Assembleia Municipal para
autorização
de
diversos
compromissos
plurianuais, no âmbito de contratos de aquisição
de bens e serviços
Aprovado por unanimidade

Adenda ao protocolo de cedência de instalações
para o ano de 2018
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “L”, sita na rua Dr. Armando Nunes Diogo,
nº 3, 2º B (ex-Quinta da Cruz de Pau) - S. João
dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “F”, sita na praceta da Cooperação, nº 8,
r/c esqº (ex-Bairro da Chasa, lote 4.17) - Alverca
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “P", sita na praceta Salgado Zenha, nº 1,
5º esqº (ex-Bairro Chasa, lote 4.13) - Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre as
frações “F" e "B”, sitas na rua António Sérgio, nº
123, r/c esqº e 1º esqº (ex-Bairro da Chasa, bloco
B1, lote 8) - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Ata do júri do Prémio Literário Alves Redol –
2017
Tomado conhecimento

Venda do livro "A luz vem das pedras"

Aprovado por unanimidade

Pedido de isenção de taxa de utilização de
transporte
Aprovado por unanimidade

Candidatura
colaboração

POSEUR

-

Protocolo

de

Aprovado por unanimidade

Candidatura POSEUR para aquisição de sistema
inteligente de resíduos urbanos - Aprovação
nos termos de referência do procedimento précontratual
Aprovado por unanimidade

Hortas urbanas de Vila Franca de Xira - Bairro
Municipal da Quinta da Piedade - Póvoa de Stª
Iria
Aprovado por unanimidade

Programa de Educação Ambiental - Relatório
de atividades do ano letivo 2016/2017
Tomado conhecimento

Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa
de
Desenvolvimento
Desportivo - Alhandra Night Run
Aprovado por unanimidade

Reunião extraordinária da Câmara
Municipal
11 dezembro’17
Salão Nobre dos Paços do Município

Participação variável no IRS

Aprovado por unanimidade

Lançamento de Derrama relativa ao IRC

Aprovado por unanimidade

Imposto Municipal sobre Imóveis – Definição de
taxas respeitantes ao ano de 2017, a aplicar em
2018
Aprovado por unanimidade

Projeto de Regulamento e Tabela de Taxas
e Preços da Câmara Municipal para 2018 –
Consulta Pública
Aprovado por unanimidade

Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento para o
ano 2018

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da Coligação Mais e do BE a
abstenção dos membros da CDU

Orçamento municipal para 2018 e grandes
opções do plano para 2018/2022

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS e da Coligação Mais, com os votos
contra dos membros da CDU e a abstenção do
membro do BE

Mapa de pessoal da Câmara Municipal para o
ano 2018
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 88, do loteamento da Fonte
Santa - Vialonga
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 331, do loteamento da
Quinta da Ponte - S. João dos Monte

Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa
de
Desenvolvimento
Desportivo - Apoio à atividade física e desportiva
desenvolvida nas piscinas municipais do
Concelho - 2018 - Aprovação e remessa à
Assembleia Municipal para autorização do
compromisso plurianual

Orçamento para 2018 e plano plurianual de
investimentos para 2018/2022 dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da Coligação Mais e do BE e os votos
contra dos membros da CDU

Mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento para o ano 2018
Aprovado por unanimidade

Autorização prévia genérica favorável para
a assunção de compromissos plurianuais no
âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos
em Atraso

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS e da Coligação Mais e os votos contra
dos membros da CDU e do BE

Aquisição de serviços de lavagem e higienização
de contentores de resíduos sólidos urbanos –
Início do procedimento

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS e da Coligação Mais e os votos contra
dos membros da CDU e do BE

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

Ata em minuta da reunião

Aprovado por unanimidade

Deliberações

Sessão Extraordinária da Assembleia
Municipal
22 de novembro de 2017 – 18h00
Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Póvoa
de Santa Iria

Regimento da Assembleia Municipal –
Discussão e aprovação
Foi retirado da Ordem do Dia

XXIII Congresso da ANMP – Eleição dos
Presidentes de Junta de Freguesia (efetivo
e substituto) que representarão as Junta de
Freguesia do Concelho
Eleitos por maioria (32 votos a favor, 6 votos em
branco, 1 voto nulo) o Presidente de Junta da
União de Freguesia de Alhandra, São João dos
Montes e Calhandriz, como efetivo, e o Presidente
da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira,
como substituto

Conselho Municipal de Educação – Eleição
do Presidente de Junta de Freguesia em
representação das Freguesias do Concelho,
para o mandato 2017/2021
Eleito, por maioria, o cidadão mais votado de entre
as duas candidaturas apresentadas

Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens – Eleição de quatro cidadãos eleitores
para integrarem a CPCJ na sua modalidade
alargada, no mandato 2017/2021
Eleitos, por maioria, os quatro cidadãos
mais votados de entre as cinco candidaturas
apresentadas

Conselho da Comunidade do ACES Estuário
do Tejo – Eleição do representante do
Município para o triénio 2017/2020
Eleito, por maioria, o cidadão mais votado de entre
as duas candidaturas apresentadas

Comissão Municipal de Toponímia – Eleição
do representante da Assembleia Municipal
para o mandato 2017/2021
Eleito, por maioria, o cidadão mais votado de entre
as três candidaturas apresentadas

Comissão Municipal de Defesa da Floresta
– Eleição do representante das Freguesias do
Concelho para o mandato 2017/2021

Eleito por maioria (31 votos a favor, 8 votos em
branco) o Presidente da Junta de Freguesia de
Vialonga

Conselho Cinegético e da Conservação da
Fauna Municipal – Eleição de um autarca de
Freguesia para o mandato 2017/2021
Eleito por maioria (31 votos a favor, 8 votos
em branco) o Presidente de Junta da União de
Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e
Calhandriz

Comissão Municipal para a Deficiência –
Eleição de um representante da Assembleia
Municipal para o mandato 2017/2021
Eleito, por maioria, o cidadão mais votado de entre
as três candidaturas apresentadas

Conselho Municipal de Segurança –
Indicação do representante de cada um dos
grupos políticos da Assembleia Municipal ao
CMS, no mandato 2017/2021
Foram indicados os seis representantes

Conselho Municipal de Juventude –
Indicação do representante de cada um dos
grupos políticos da Assembleia Municipal ao
CMJ, no mandato 2017/2021
Foram indicados os seis representantes

Comissão Municipal de Acompanhamento
Ambiental do Centro de Produção de Alhandra
da Cimpor – Indicação do representante de
cada um dos grupos políticos da Assembleia
Municipal, para o mandato 2017/2021
Foram indicados os seis representantes

Atribuição de apoio financeiro à edificação
de Lar de Idosos na Vala do Carregado
– Autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Empreitada de infraestruturas para a
instalação temporária de 31 monoblocos
habitacionais – Bairro municipal PER da
Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria –
Autorização de compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos do PER de Povos, Vila
Franca de Xira – Abertura do procedimento e
autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de cabazes para as famílias
carenciadas do Concelho – Ano 2018 –
Abertura do procedimento e autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão dos
pavilhões desportivos do Agrupamento
de Escolas da Póvoa de Santa Iria – Época
desportiva 2017/2018 – Autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão dos
pavilhões desportivos do Agrupamento de
Escolas do Bom Sucesso – Época Desportiva
2017/2018 – Autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Programa Férias Desportivas de Verão 2017
– Atribuição da 2ª fase de subsídios – União
de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Requalificação de áreas de estacionamento
dissuasores e interface rodo/ferroviário/
transportes partilhados – Abertura do
procedimento e autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Reparação do Abrigo de Táxis sito no
Terminal Rodoferroviário de Vila Franca
de Xira - Abertura de procedimento
e autorização prévia da assunção de
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Reparação e ampliação das Boxes do
Centro de Recolha Oficial - Abertura de
procedimento e autorização prévia da
assunção de compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Reparação de deficiências no Pavilhão
Desportivo da Castanheira do Ribatejo Abertura de procedimento e autorização
prévia da assunção de compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de software para o licenciamento
do antivírus Kaspersky, para o Município –
Autorização do compromisso plurianual
Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU,
Coligação mais, CDS/PP e PAN – abstenção BE)

Laboratório de análise de águas e efluentes
– Concurso público – SMAS – Autorização
prévia do compromisso plurianual
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PRÓXIMAS
REUNIÕES
DE CÂMARA
10 janeiro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras
Intervenção do Público: 12h30
24 janeiro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
07 fevereiro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa
Intervenção do Público: 12h30
21 fevereiro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
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Ana Sofia Coelho, Milene Monteiro, Pedro Castelo,
Prazeres Tavares

Autorização prévia da assunção de diversos
compromissos plurianuais, no âmbito de
contratos de aquisição de bens e serviços

Dulce Munhoz

Aprovado por unanimidade

Autorização prévia da assunção de diversos
compromissos plurianuais, no âmbito de
empreitadas de obras públicas e respetivos
contratos
Aprovado por unanimidade
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Foi tomado Conhecimento
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