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A Associação de Apoio às Vítimas da Legionella – AAVL-VFX conta, desde o dia 3 de fevereiro, com instalações próprias, passando a operar num espaço cedido pela Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, no Forte da Casa. Alberto Mesquita, chefe do Executivo Municipal, presidiu à cerimónia e disse que “a nossa solidariedade vai para todos
os que viram a sua vida profundamente alterada. Solidariedade que se traduz neste
momento de grande valor simbólico, em que cerca de um ano depois da constituição da
Associação de Apoio às Vítimas da Legionella e através da cedência deste espaço por
parte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, é possível à Associação ter melhores
condições para o desenvolvimento da sua atividade.”
O evento contou ainda com a presença do Presidente da União de Freguesias da Póvoa
de Sta. Iria, vários autarcas, líderes do movimento associativo do Concelho, assim como
várias pessoas, familiares ou vítimas do surto de Legionella, que, em novembro de
2014, causou 12 mortes e infetou cerca de 400 pessoas. A inauguração da sede da
AAVL-VFX insere-se no conjunto de ações de apoio e proteção que vêm sendo desenvolvidas pelo Município de Vila Franca de Xira junto das pessoas afetadas.
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Alberto Mesquita
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Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
Cara e Caro Munícipe,
Como é já tradição, dedicamos o mês de março à campanha de gastronomia “Março, Mês do Sável”. Esta
campanha, que é hoje em dia marca registada da nossa Autarquia, vai decorrer durante todo o mês em
cerca de 30 restaurantes por todo o Concelho de Vila Franca de Xira. O famoso Sável frito com açorda de
ovas, confecionado de forma tradicional ou reinventada, tem qualidade garantida a pensar nos apreciadores desta iguaria, tão típica da nossa região.
Em março regressa também a Cartoon Xira, exposição de características únicas no nosso País, totalmente dedicada ao Cartoon, ao Humor e à Liberdade de Expressão. Os Cartoons do Ano de 2017 apresentam-se na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira, uma novidade em termos de espaço expositivo em relação a anos anteriores. Neste que é um edifício de excelência e de localização privilegiada
à beira-rio, será certamente uma oportunidade única para tomarmos contacto com o talento de todos
os cartoonistas que participam nesta exposição. Na presente edição, para além dos vilafranquenses
António (que comissaria a Cartoon) e Vasco Gargalo, bem como de outros grandes cartoonistas do nosso
País, contaremos com a presença de Oscar Grillo, de nacionalidade argentina, que pela primeira vez
apresenta os seus trabalhos em Portugal. Ao longo de 19 anos, a dedicação desta Câmara Municipal na
realização da Cartoon Xira tem vindo a traduzir-se num evento cultural de enorme qualidade e de reconhecido mérito nacional e internacional, que nos orgulhamos muito em continuar a promover.
Marcaremos presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), e desta vez voltamos a participar com um
stand próprio. Desta forma, continuaremos também a promover o nosso Concelho por todo o País, em
diversas feiras de forte projeção nacional. A nossa aposta no Turismo assenta em dois pressupostos
fundamentais: a qualidade e a autenticidade, e é isso que nos permite afirmar que somos Um Concelho
com Identidade. Em Vila Franca de Xira existe uma oferta turística de exceção, que abrange áreas tão
diversas quanto as da arte e da cultura, dos recursos naturais, da gastronomia e das tradições tauromáquicas, num equilíbrio muito feliz entre as dinâmicas da vida no campo e na cidade. Para aqueles que
aqui residem, esta realidade é a vivência de todos os dias e, por isso mesmo, têm ainda mais e melhores
oportunidades para dela usufruírem. Pelo que nunca é demais renovar-vos o convite para a participação
em tudo o que o nosso Concelho tem de melhor para oferecer.
Seja nas áreas da Cultura ou do Turismo, da Educação ou do Desenvolvimento Social, da Requalificação
Urbana ou do Ambiente, o nosso objetivo diário é o de melhorar a qualidade de vida das nossas populações. Para esse efeito, guiamo-nos por uma estratégia que seja capaz de gerar dinâmicas de desenvolvimento para todo o território e sabemos que essa estratégia só terá sucesso se pudermos contar com
o efetivo envolvimento de todos – autarquias locais, administração central, empresas, movimento associativo, comunidade educativa, cidadãos. Todos são importantes, todos têm um papel a desempenhar na
nossa comunidade. Considero que os valores de Liberdade e Democracia, consagrados no 25 de Abril de
74, só fazem sentido à luz desta visão integrada e integradora da sociedade.

ALBERTO MESQUITA
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Destaque

“Março, Mês do Sável”

Campanha de Gastronomia com marca registada em Vila Franca de Xira
O Sável é uma das iguarias do Tejo que melhor caracteriza o
Município de Vila Franca de Xira, no que se refere à gastronomia, e março é a altura, por excelência, de o levar à mesa, frito
em finas postas acompanhado de uma reconfortante açorda de
ovas. Confecionado com o saber e a experiência transmitidas
ao longo de gerações, pelas comunidades da beira-rio, esta
tradição compôs-se na campanha gastronómica anual “Março,
Mês do Sável”, marca registada da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira.
Os restaurantes participantes na iniciativa, em várias freguesias, dão o seu toque a esta receita, apresentando o sável na

sua vertente tradicional, mas também em variantes que se
revelam inspiradas e muito agradáveis.
A proposta para os comensais, em março, traz ainda um conjunto de visitas guiadas (mediante inscrição prévia), enquadradas nesta campanha e nas suas raízes: visitas ao barco varino
“Liberdade” (incluindo passeio), ao centro histórico da sede de
Concelho, passeios a cavalo, entre muitas outras atividades.
São, ainda, de sublinhar as diversas vantagens que os parceiros
nesta campanha oferecem em alojamento, visitas turísticas e
produtos regionais. Para informação mais detalhada, consulte
o Site Municipal em www.cm-vfxira.pt.

Show Cooking pelo Chef Luís Machado

Apresentação da Campanha "Março mês do Sável", decorreu no Lisboa Welcome Center,
Center em Lisboa

Destaque
Restaurantes participantes
ALHANDRA
GOLFINHO BRANCO
Lg. Angélico Marques, 10
Tel: 263 145 511
Encerra ao domingo
38° 55’ 38.00”N, 9° 00’ 31.10”W
Sugere ainda: sável grelhado.
GRELHA
Av. Afonso de Albuquerque, 35 – A
Tel: 219 511 777
Encerra à terça-feira
38° 55’ 46.40”N, 9° 00’ 33.30”W
U14
Av. Sousa Martins, 101 – R/c
Tel: 219 501 492
Encerra à terça-feira
38° 55’ 33.62” N 9° 0’ 24.84” W
VOLTAR AO CAIS
Av. Major José Joaquim de Paiva, 55
Tel: 219 512 373
Encerra domingo ao jantar e à segunda-feira
38° 55’ 29.40”N, 9° 00’ 24.30”W
ALVERCA
MAGNÍFICOS
EN 10, 17
Tel: 219 580 324
Encerra à terça-feira
38° 53’ 53,315” N 9° 2’ 18,807” W
MORGADO TABERNA 2017
Av. da Mague
Urb. Malvarosa Parque Lt 41 - Bloco 2 – Lj 3
Tel: 219 596 545
Encerra domingo ao jantar e à segunda-feira
38° 53’ 20.50”N, 9° 02’ 45.20”W
NOVO VIVEIRO
R. do Trabalhador – Loja 2 – nº 2
Tel: 219 573 228
Encerra à quinta-feira
38° 53’ 29” N 09° 02’ 25” W
SOBREIRO
R. José Antunes, 10 e 12
Tel: 219 581 202
Encerra domingo e segunda-feira ao jantar
38°53’44.0” N, 9°02’19.9”W
SOL NASCENTE
EN 10, 20
Tel: 219 580 221
Encerra à segunda -feira
38° 55’ 35.05”N, 9° 00’ 34.30”W
PÓVOA DE SANTA IRIA
CABANA
EN 10 – Lt F, Loja
Tel: 219 590 581
Encerra à segunda-feira
38°51’54.20”N, 9°03’38.30”W
SÃO JOÃO DOS MONTES
CASALEIRO’S
(Food & Wine Restaurant)
Casal Bisau | Cotovios
Tel: 968 458 883
Encerra sábado e segunda-feira ao almoço
38°51’54.20”N, 9°03’38.30”W
GRANDE ELIAS
Estrada das Cardozinhas Rondulha
Tel: 263 271 042
Encerra à quinta-feira
38° 57’ 50.10”N, 9° 01’ 22.90”W
SOBRALINHO
SABORES DO NORTE
EN 10 - Vivenda St.ª Maria
Qt.ª da Figueira
Tel: 212 480 015
Encerra ao domingo
38° 55’ 01.20”N, 9° 01’ 12.60”W

Parceiros
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Aos fins de semana
VIALONGA
AMÉRICO
R. Coronel Lobo da Costa, 287 - Morgado
Tel: 219 520 980
Encerra sábado e domingo ao jantar
38° 52’ 14.30”N, 9° 05’ 15.80”W
Sugere ainda: sável com migas ou arroz de
tomate.
CHERNE
R. 1.º de Maio, 46 A/B
Tel: 219 520 421
Encerra à terça-feira
38° 52’ 34.10”N, 9° 04’ 21.10”W
VILA FRANCA DE XIRA
AQUARIUS
Lezíria Parque Hotel - EN 1 - Povos
Tel: 263 276 670
Não encerra
38° 57’ 59,460” N 8° 58’ 58,985” W
Sugere ainda: Caldeirada de sável com funcho
BICA DO CHINELO
Lg. da Bica, 6
Tel: 263 209 249
Não encerra
38°57’18.5”N, 8°59’32.4”W
Sugere ainda: Sável com arroz de cabidela
CABEÇA DE TOIRO
R. Heróis da Guerra Peninsular 17
T: 263 108 067
Encerra ao domingo
38° 57’ 15.60”N, 8° 59’ 24.50”W
CANOA, A
Av. Pedro Vítor, 94
Tel: 263 273 640
Encerra ao sábado
38° 57’ 13.30”N, 8° 59’ 20.80”W
COMBOIO,O
R. Serpa Pinto, 126-128
Tel: 263 273 080
Encerra à quarta-feira
38° 57’ 14,164” N / 8° 59’ 15,924” W
ESPETO REAL, O
R. Dr. António José de Almeida, 50
Tel: 263 272 564
Encerra à segunda-feira
38° 57’ 13.00”N, 8° 59’ 24.50”W
FORNO, O
R. Dr. Miguel Bombarda, 143
Tel: 263 282 106
Encerra à segunda-feira
38° 57’ 21.70”N, 8° 59’ 22.30”W
MINA
Alameda Capitães de Abril, 11-13
Tel: 963 893 727
Encerra à terça-feira
38° 57’ 15.30”N, 8° 59’ 38.20”W
Sugere ainda: Sável com arroz de tomate
REFÚGIO D’EL REI
R. Alves Redol, 11 A
Tel: 263 272 308
Encerra ao domingo
38° 57’ 17.10”N, 8° 59’ 21.10”W
RETIRO, O
R. Luís de Camões, 14
Tel: 263 274 453
Encerra ao domingo
38° 57’ 05.00”N, 8° 59’ 23.90”W
SÓTÃO
Av. Pedro Vítor, 39-41
Tel: 263 272 03
Encerra quinta-feira ao jantar
38° 57’ 12.70”N, 8° 59’ 21.20”W
TASCA DA VILA
R. Luís de Camões, 16
Tel: 263 034 874
Encerra à segunda-feira
38° 57’ 05.00”N, 8° 59’ 23.90”W

PROGRAMA 1 DIAS 11 E 25 DE MARÇO

10h00 – Embarque no Barco Varino “Liberdade” até Vila Franca de
Xira*
(saída à hora marcada da Marina do Parque das Nações)

12h30 – Almoce num dos restaurantes participantes;
15h00 – Visite o Património (visita guiada gratuita, com inscrição obrigatória)*;

11 de março – Itinerário Neorrealista (início no Museu do Neo-Realismo)

25 de março – Centro Histórico da cidade (início na Fábrica das
Palavras)

(*) Inscrições para a visita e ingressos para o barco varino disponíveis no Posto de Turismo. O barco fica em Vila Franca de Xira. Utilize o transporte público para regressar a Lisboa-Oriente (comboios
a partir das 16h00, aos 21’ e aos 47’).

PROGRAMA 2 DIAS 10 E 24 DE MARÇO

09h29 – Entre no comboio na estação de Lisboa-Oriente até Vila
Francade Xira (partida à hora marcada);
10h10 – Visite o Património (visita guiada gratuita, com inscrição obrigatória)*;

10 de março - Azulejaria de Vila Franca de Xira (início na Estação
da CP)

24 de março - Itinerário Neorrealista (início no Museu do Neo-Realismo)

12h30 – Almoce num dos restaurantes participantes;
14h00 – Embarque no barco varino “Liberdade” até ao Parque das
Nações*
(saída à hora marcada do cais de V.F.X.)

(*) Inscrições para a visita e ingressos para o barco varino disponíveis no Posto de Turismo. O barco fica em Lisboa. Utilize o transporte público para regressar a VFX (comboios a partir das 17h00,
aos 29’ e aos 53’).

PROGRAMA 3 DIAS 3, 17 E 31 DE MARÇO

09h00 – Comece o dia no campo - atravesse a Lezíria e inscreva-se
numa observação de aves em plena Reserva Natural do Estuário do
Tejo;
12h00 – De volta à cidade, participe numa prova de vinhos;
13h00 – Almoce num dos restaurantes participantes;
15h00 – Passeie a cavalo pelo campo ou inicie-se na equitação;
Descanse numa das unidades de alojamento* e regresse no dia
seguinte.

Datas meramente indicativas. Condições válidas ao longo de todo o
mês.
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Destaque

Prova decorreu a 4 de março

Corrida das Lezírias animou Vila Franca de Xira

O início de março ficou marcado no nosso Município pela realização da Corrida das Lezírias. A prova, que decorreu no dia 4, voltou
a estar dividida em três categorias: a Corrida, a Mini Corrida e a
Corridinha.
A 23.ª edição da Corrida das Lezírias alcançou o objetivo de continuar a marcar a diferença, juntando o desafio competitivo à passagem por um dos ex-libris do Município, a Lezíria, depois da partida no Parque Urbano do Cevadeiro e da passagem pelas ruas da
cidade de Vila Franca de Xira e pela Ponte Marechal Carmona.
À semelhança do quem tem vindo a ser hábito, mais de 2000 atletas
estiveram presentes na prova principal, para além dos mais de 600
participantes nas provas paralelas: a Mini Corrida (com percurso
Vila Franca de Xira - Alhandra - Vila Franca de Xira, pelo Caminho
Ribeirinho) e a Corridinha, um percurso dedicado aos mais pequenos dentro do próprio Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca
de Xira, onde logo pela manhã todos puderam participar na mega
aula aeróbica.

Programa de 2018 divide-se por três rotas

A Corrida das Lezírias é uma organização do Pelouro de Desporto
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e tem como principal
objetivo, para além do aspeto competitivo, a prática de desporto e
de um estilo de vida saudável.

Caminhos com História estão de regresso
Os Caminhos com História estão de volta já este mês. A iniciativa,
que tem como objetivo sensibilizar os munícipes para a prática de
atividade física e, ao mesmo tempo, para a história do concelho
de Vila Franca de Xira, terá três momentos distintos, distribuídos
pelos meses de março, abril e maio.
Na edição de 2018, a estreia está marcada para o dia 11 de março,
com o “Trilho de Santo António”, percurso de oito quilómetros que
vai ligar o Convento de Santo António, Cachoeiras (9h00), às Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira (12h30).
Os Caminhos com História, iniciativa que conta com os apoios do
Programa Nacional de Marcha e Corrida, da Federação Portuguesa
de Atletismo e do Instituto Português do Desporto e Juventude,
voltam a 8 de abril, com o percurso “Monte dos Sinais” (Subserra),
e a 20 de maio, com a “Rota Necropomórfica” (Povos).
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até aos dias
dos eventos através do telefone 263 285 600 (Extensão 2731) e são
limitadas a 25 participantes.

Argentino Oscar Grillo é o convidado internacional

Cartoon Xira regressa em março na Fábrica das Palavras
A Cartoon Xira está de regresso a Vila Franca de Xira, de 3 de março a 8 de julho de
2018, para nos dar a conhecer a retrospetiva dos melhores cartoons publicados no ano
de 2017.
Os Cartoons do Ano de 2017 são apresentados por 12 cartoonistas portugueses: José
Bandeira, Carlos Brito, André Carrilho, Augusto Cid, Cristina Sampaio, António Jorge
Gonçalves, António Maia, Rodrigo de Matos, Cristiano Salgado, Henrique Monteiro e os
vila-franquenses António Antunes e Vasco Gargalo.
Esta edição contará também com a presença do convidado internacional Oscar Grillo,
de nacionalidade argentina, mas residente em Londres desde os anos 70. O autor apresenta os seus trabalhos na exposição paralela "Desenhos Desordenados". A Cartoon
Xira será é a primeira ocasião em que o cartoonista expõe em Portugal.
A edição de 2018 do certame está patente na Fábrica das Palavras, uma novidade em
termos de espaço expositivo em relação a anos anteriores.
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Desenvolvimento Social

Ocupa o cargo desde o passado mês de janeiro

Raquel Henriques da Silva é a nova Diretora Científica do Museu do Neo-Realismo
O Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, conta, desde
janeiro, com a Direção Científica de Raquel Henriques da Silva,
professora associada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL).
O convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira à historiadora de arte teve por base a sua larga experiência nos domínios
da Arte e da Museologia, bem como o trabalho de investigação
que vem desenvolvendo, cujo valor científico é amplamente reconhecido.
Raquel Henriques da Silva, doutorada em História da Arte, é Coordenadora do Mestrado em Museologia da FCSH-UNL. Foi Diretora
do Instituto de História da Arte (2010 a 2016), do Instituto Português de Museus (1997-2002), do Museu do Chiado (1993-1997) e
Coordenadora do Museu Nacional de Arte Contemporânea (19891991). Tem ainda diversas obras publicadas nas áreas da Museologia, Urbanismo e Arquitetura, e Artes Visuais.

A evolução do local nos últimos 100 anos

Alverca Vista do Ar

Foi inaugurado a 23 de fevereiro, no Núcleo de Alverca do Ribatejo do Museu Municipal, a exposição “Alverca vista do Ar”, num
ano em que se comemoram os 100 anos de início de construção
do Parque de Materiais Aeronáuticos. Um importante marco na
história do concelho de Vila Franca de Xira e concretamente da
freguesia de Alverca do Ribatejo.
A exposição tem como objetivo sensibilizar para a importância da
fotografia enquanto documento histórico, bem como dar a conhecer imagens que revelam a rapidez com que Alverca foi crescendo
ao longo dos últimos 100 anos.
Nesta mostra fotográfica poderemos encontrar a planta mais
antiga de que se tem conhecimento, datada do início do século
XIX, assim como uma coleção de fotografias aéreas captadas por
diversas entidades e particulares. Grande parte das fotografias
foram doadas ou cedidas pela empresa OGMA, S.A. e pela população desta cidade, que têm vindo a colaborar com o museu na
recolha e salvaguarda de objetos e documentos da nossa História.
A exposição estará patente até 31 de agosto’18, com entrada livre.

Grupos constituídos na primeira reunião

Câmara promove projeto de regulamento

Comissão Municipal para a Deficiência
em Vila Franca de Xira já trabalha

Apoio à adaptação de habitação de pessoas
com deficiência ou incapacidade

A Comissão Municipal para a Deficiência do Concelho de Vila Franca
de Xira (CMD) reuniu pela primeira
vez no dia 23 de janeiro, na Fábrica
das Palavras, em Vila Franca de Xira,
dando início aos trabalhos que visam
concretizar os objetivos estabelecidos aquando da sua constituição, em
5 de dezembro: promover uma maior participação das pessoas
com deficiência/incapacidade na definição de políticas de inclusão social.
Foram criados dois grupos de trabalho em áreas de intervenção prioritária: “Empregabilidade e Formação Profissional” e
também “Promoção dos Direitos, Prestações Sociais e Infoinclusão”. No decorrer da reunião, ficou também definida a constituição da Mesa do Plenário e eleita a Comissão Executiva.
A CMD é uma estrutura consultiva do Município de Vila Franca
de Xira que integra representantes de 21 entidades públicas ou
privadas, relacionadas com a natureza da comissão e sedeados
no concelho de Vila Franca de Xira.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a 10 de
janeiro a abertura do procedimento para a elaboração de um
Regulamento Municipal para adaptação da habitação de pessoas com deficiência ou incapacidade.
Tal como referido pela Vereadora Manuela Ralha aquando da
apresentação da proposta, são assim dados os primeiros passos para a “criação de mais um programa de apoio que incide
diretamente sobre uma parte da população particularmente
marginalizada e estigmatizada”.
Visando especificamente as pessoas em situação de carência
económica, o regulamento permitirá a uniformização de critérios para a atribuição destes apoios, bem como a definição
de verbas específicas, destinadas às adaptações destas habitações.
Este projeto, denomidado XIRADAPTA, está em período de consulta pública até 6 de abril. Durante este período os interessados deverão dirigir por escrito as suas sugestões ao Presidente
da Câmara Municipal, para a Loja do Munícipe (Praça Bartolomeu Dias, n.º 9 - Quinta da Mina 2600-076, Vila Franca de Xira).

Desenvolvimento Social
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Póvoa de Santa Iria

O “Palácio para os Pequeninos” está de volta
O “Palácio para os Pequeninos” – programa cultural e educativo para a infância, está de volta ao Palácio da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria.
A primeira edição teve início em fevereiro, com a Oficina de
Storytelling e Artes Plásticas “A Rainha das Cores”, de Jutta
Bauer. Esta edição já contou também com uma Oficina de
Dança “Do Toque à Dança”, igualmente em fevereiro. Durante
o mês de março, no dia 11, estará disponível a Oficina de Teatro “Ser Outro por um Dia”, e a 7 de abril será a vez dos mais
novos poderem experimentar a Oficina de Música “Tão Balalão,
Música no Coração”.
Os bilhetes podem ser adquiridos no Posto de Turismo de Vila
Franca de Xira e no dia das iniciativas no Palácio da Quinta da
Piedade, na Póvoa de Santa Iria.

Iniciativas destinadas aos mais novos

Câmara e SMAS assinalam dias mundiais da Floresta e da Água
No âmbito do Programa Municipal de Educação Ambiental, a Câmara Municipal leva
a cabo diversas atividades para comemorar o “Dia Mundial da Floresta”, envolvendo cerca de 100 alunos do 4.º ano de
escolaridade do Agrupamento de Escolas
de Alhandra, Sobralinho e São João dos
Montes. Com lugar na Quinta Municipal do
Sobralinho, no dia 21 de março (das 10h00
às 11h30 e das 14h30 às 16h00) decorrem a
Oficina “Aromas da Floresta”, que ensina a
elaborar sabonetes artesanais de glicerina

e o “Jogo de Memória”.
Os Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento (SMAS) têm também preparada uma interessante atividade para os
mais novos, em jeito de “portas abertas” no
reservatório de abastecimento de água da
Póvoa de Santa Iria. A decorrer de 19 a 22
de março, alunos do 4.º ano vão experienciar as dinâmicas de um laboratório de análises à agua, percebendo os procedimentos
que envolvem o cuidado no fornecimento de
água aos Munícipes. Pretende-se sensibi-

lizar para a importância das boas práticas
ambientais, bem como para a diária preservação e poupança da água. O “Dia Mundial
da Água” (22 de março) será assim assinalado, sublinhando a preocupação dos SMAS
para com a necessidade de alterar o comportamento do Homem face à natureza. A
educação ambiental é um importante passo
para o efeito e a sensibilização dos mais
novos, desde tenra idade, permite incutir
preocupações relativas ao meio ambiente e
as medidas a tomar na sua defesa.

Novo Projeto na Fábrica das Palavras

Município apoia autores locais

A Fábrica das Palavras lançou no início deste ano um novo projeto
– “Leituras Muito Cá de Casa”, dirigido aos autores locais.
Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
que visa apoiar a produção literária e divulgar o trabalho dos seus
autores locais. Os interessados deverão apresentar a sua candidatura junto da Fábrica das Palavras durante todo o ano.

Rodolfo Barquinha foi o autor que estreou as sessões de apresentação, a 8 de fevereiro, com a obra “Um Mundo só para te ver
Voar”. No dia 8 de março, às 18h30 é apresentado o livro “Alicerces de uma Vida”, de Artur Ferreira. Já em abril, no dia 12,
também às 18h30, será a vez de José Costa apresentar o livro
“Palavras Minhas”.

Campanha de sensibilização para a adoção de animais

Faça feliz um animal, ganhe um amigo para a vida
Muitos animais estão, pelas mais variadas razões, à guarda do Centro de Recolha Oficial do Município, um alojamento temporário para
animais retirados na via pública. Este alojamento permite o acolhimento, alimentação e tratamento destes animais, com vista a uma
posterior adoção.
A adoção proporciona uma relação recíproca sem preço: faz um animal feliz e ganha um amigo para a vida.
Esta deve ser, no entanto, uma atitude responsável: o animal necessita do seu espaço na habitação, de alimentação própria, de exercício físico adequado, de cuidados de higiene e de saúde. A adoção
responsável implica também refletir sobre os períodos de férias e
de ausências da família.
Para mais informações, contacte o Centro de Recolha através do tel.
263 299 527 ou do e-mail cro@cm-vfxira.pt, ou visite o espaço (Porto
da Areia, Castanheira do Ribatejo).
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Obras e requalificação urbana

Obras

em curso

Vila Franca de Xira e Alverca do Ribatejo

Câmara Municipal continua a investir na requalificação do Concelho
Por iniciativa da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e com o
apoio de Fundos Comunitários (Programa Portugal 2020), a estratégia de reabilitação concelhia prossegue, desta feita para o edifício conhecido por “Celeiro da Patriarcal” (Vila Franca de Xira) e
para o estacionamento e interface rodoviário (Alverca do Ribatejo),
com adjudicações aprovadas nas Reuniões de Câmara de 7 e 21 de
fevereiro, respetivamente.

A reabilitação do edifício centenário, cuja construção remonta a
meados do séc. XVIII, está orçada em 456 629,04€ (com IVA), tendo
um prazo previsto de execução de 180 dias.
A requalificação das áreas de estacionamento dissuasores e interface rodo-ferroviário/transportes partilhados de Alverca do Ribatejo tem uma verba afeta de 1 164 757,15€ (com IVA) e estima-se
270 dias para a sua conclusão.

Rede de 100 km de ciclovias em desenvolvimento

Novas ciclovias começaram a ser construídas em Alhandra
e Póvoa de Santa Iria
Já começaram os trabalhos para a construção da nova ciclovia na
Póvoa de Santa Iria, num investimento de 152 642,04€ (com IVA).
A intervenção está enquadrada na já anunciada estratégia da
Autarquia de dotar o Concelho de uma Rede Municipal de Ciclovias, que irá abranger um total de 100 km.
A obra vai decorrer até abril e prevê corredores destinados exclusivamente a ciclistas, redimensionamento de algumas rotundas e ilhéus, de forma a maximizar a segurança dos ciclistas.
Tal como a ciclovia urbana prevista para Alhandra, onde se prevê
uma verba de 148 395,10€ (com IVA) e que se estima estarem
terminados também em abril, os trabalhos envolvem ainda pintura de bermas, eixo da via, estacionamentos e pictograma de
bicicleta (de modo a sinalizar que se trata de uma via partilhada

Alhandra

entre automobilistas e ciclistas). De forma a potenciar a segurança e conforto de quem usar a bicicleta como meio de transporte, as duas novas áreas de ciclovias irão contemplar ainda a
colocação de sinalização vertical, nomeadamente de limite de
velocidade, zona de estacionamento de bicicletas e colocação de
totem e pilaretes para reforço da informação de que se trata de
uma via partilhada.
O orçamento municipal tem vindo a garantir os fundos necessário
à prossecução do alargamento da Rede Municipal de Ciclovias
que à data totaliza 11 km de extensão, localizados à beira-rio,
numa clara aposta na promoção de um estilo de vida saudável
da população, incentivando, a sua utilização quotidiana, como um
meio de transporte alternativo, em detrimento do automóvel.

Póvoa de Santa Iria

Obras e requalificação urbana
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Obras

em curso

Investimento municipal superior a 172 mil euros em Alverca do Ribatejo

Câmara recupera passagem pedonal na Malvarosa e constrói escadaria
A Câmara Municipal concluiu as obras de reabilitação da passagem superior pedonal da urbanização da Malvarosa (em Alverca do
Ribatejo, sobre a EN116), numa verba de 146 096,26€. A intervenção incluiu a estrutura de circulação pedonal, assim como as instalações elétricas e de iluminação. Realizou-se ainda a remoção,
recuperação, recolocação e pintura das chapas de revestimento,
pintura do pavimento, estruturas que foram finalizadas com aplicação de material anti-grafitti.
A Câmara Municipal está também a proceder à construção de uma
escadaria na mesma urbanização, que permite a ligação da Rua

Eng. Moniz da Maia à Av. da Mague, assim como um acesso direto,
privilegiado e em segurança à passagem superior pedonal acima
referida.
O prazo de conclusão da obra está previsto para abril, sendo o
investimento de 26 500,00€ (IVA incluído). O acesso tem uma extensão de aproximadamente 30 metros. A estrutura de betão armado,
com revestimento a aglomerado de pedra e guarda em ferro de cor
preta, vai permitir mitigar o desnivelamento entre os dois arruamentos (Rua Eng. Moniz da Maia e a Av. da Mague), situados na
Urbanização Malvarosa, assim como permitir a ligação pedonal.

Antes

Depois

Reabilitação/ampliação da EB n.º 1 de Vialonga

Investimento: 540 169,97€ + IVA
Data de início: 20/11/2017
Prazo de execução: 150 Dias
Em curso: encontram-se em curso os trabalhos de escavação e armação de ferro para execução de sapatas.
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Obras e requalificação urbana

Obras

concluídas

Investimento de 114 mil euros na requalificação da Praceta da Cevadeira

Câmara renova espaço de lazer na Castanheira do Ribatejo

A Praceta da Cevadeira, na Castanheira do
Ribatejo, foi intervencionada pela Câmara
Municipal, através de um investimento
de 114 642,60€ (com IVA). A reabilitação
levada a cabo permitiu devolver à população um renovado e moderno espaço
público, para usufruto em tempos de lazer
e recreio.

A renovação intervencionou toda a zona ao
nível do pavimento, incluindo os passeios,
sistema de drenagem, sendo que no
espaço destinado a atividades de recreio e
lazer, foi criado um moderno espaço verde,
dotado do respetivo sistema de rega.
Numa intervenção anterior, os Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento

Beneficiação da loja B7 do Bairro da Soda Póvoa
para instalações da Associação de Apoio às Vitimas da Legionella - Forte da Casa
Investimento: 17 100,00€ + IVA

Reabilitação das paredes exteriores,
dos muros de vedação e dos espaços
envolventes do Centro Comunitário de Vialonga
Investimento: 109 235,78€ + IVA

(SMAS) já tinham, através de um investimento de 111 182,34 (com IVA incluído),
procedido à remodelação integral das
redes de abastecimento de água e drenagem (águas residuais domésticas e pluviais), sistema que apresentava graves
deficiências, que geravam sistemáticas
ocorrências reportadas aos Serviços.

Reparação de equipamentos do sistema
de iluminação eficiente – Póvoa de Santa Iria
Investimento: 27 605,91€ + IVA

Limpeza da Ribeira – Castanheira do Ribatejo
Investimento: 3 330,00€ + IVA

Obras e requalificação urbana
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Câmara Municipal investe cerca de 274 mil euros

Novos parques de estacionamento no Forte da Casa e na Póvoa de Sta. Iria
A Câmara Municipal, num investimento de 156 059,00€ (com
IVA), disponibilizou à população do Forte da Casa um novo parque de estacionamento, com 51 lugares, dois dos quais para
pessoas com mobilidade condicionada.
A obra, terminada no início deste ano, incidiu numa área com
3.254m2, junto ao Reduto n.º 38. Através de uma reabilitação de
fundo, converteu-se uma zona desorganizada, sem condições
de usufruto, num espaço público que serve os interesses diários dos condutores.
O investimento municipal contemplou a execução de taludes e
muros de contenção, permitindo assim o nivelamento da bolsa
de estacionamento e assegurando a segurança pedonal, através da criação de passeios e passadeiras. Estas estruturas
estão adaptadas para o uso por pessoas com mobilidade condicionada, sendo que desta forma e em toda a área de interven-

Forte da Casa - Antes

Forte da Casa - Depois

Póvoa de Santa Iria - Antes

Póvoa de Santa Iria - Depois

ção, a circulação passou-se a realizar de forma fluida e segura.
Na entrada este da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de
Sta. Iria, num investimento de 115 789,93€ (com IVA), a Autarquia também vai disponibilizar, ainda durante o mês de março,
75 lugares de estacionamento, três adaptados a pessoas com
mobilidade condicionada. A nova bolsa de estacionamento,
que veio substituir uma zona de terra batida, sem organização
espacial ou condições para servir a população, foi dotada de um
pavimento funcional, integrado no meio envolvente, com uma
relação equilibrada relativamente à manutenção sustentável à
qualidade do espaço. A intervenção prevê também novo mobiliário urbano, sinalização e segurança assim como uma generosa área verde desafogada e arborizada, junto ao perímetro
das muralhas da Quinta Municipal, com salvaguarda, na sua
generalidade, do coberto arbóreo atual.
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Acontece

Autarquia investe cerca de 780 mil euros

Melhores condições de trabalho para melhor resposta à população
As instalações de vários serviços municipais estão a ser intervencionados de forma a melhorar as condições de trabalho dos
trabalhadores e consequentemente a capacidade de resposta às
solicitações da população.
Para março, prevê-se o arranque dos trabalhos de construção de
um novo Laboratório de Análise de Água e Efluentes, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), localizados
na Av. Pedro Victor, em Vila Franca de Xira. Através de uma verba
de 506 150,00€ (com IVA) este investimento vai permitir que, no
futuro, o Laboratório obtenha a acreditação necessária para a
realização de análises de controlo de qualidade de águas (consumo humano, piscinas e controlo dos parâmetros de descarga
dos efluentes domésticos).
Decorre até março a construção de um centro de lavagem para
viaturas pesadas municipais, nas oficinas gerais da Câmara
Municipal, localizadas em Vila Franca de Xira (Povos). Num
investimento de 158 561,00€ (com IVA), o pavilhão terá uma área
de 240 m2, prevendo infraestruturas e equipamentos especificamente destinados à lavagem de viaturas pesadas. Foi também
criada uma rede de drenagem (águas residuais), numa perspetiva sustentável e amiga do ambiente.

Entretanto ficaram concluídas as obras de remodelação das instalações dos SMAS, situadas no Porto D'Areia (Castanheira do
Ribatejo). A intervenção no valor de 117 mil euros (com IVA), permitiu a construção de um novo pavilhão, adequado armazenamento de materiais de uso corrente.

Investimento total ultrapassou os 365 mil euros

Novas viaturas na Câmara Municipal e nos SMAS
A Câmara Municipal e os SMAS adquiriram no início deste ano
sete novas viaturas, num investimento total que ultrapassou os
365 mil euros.
No caso da Câmara Municipal, são três novas viaturas. Para o
reforço na recolha de resíduos, foi adquirido um camião equipado
com duas caixas de compactação para papel e plástico e um contentor de indiferenciados. O Município passa ainda a contar com
duas novas viaturas SUV para utilizar em diversos tipos de piso,

nomeadamente no acesso a obras. Nestas três novas unidades
foram investidos 290 243,10€.
Já aos SMAS, chegaram quatro novas viaturas, que substituem
outras equivalentes já em fim de vida. Três das viaturas adquiridas, duas ligeiras e uma comercial mista, ficam ao serviço do
Setor de Exploração da Divisão de Água, Saneamento e Equipamentos, enquanto que a quarta, ligeira, fica ao serviço da Divisão
Comercial.

Acontece
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CARNAVAL
2018

Alhandra recebeu uma vez mais a maior festa de Carnaval do concelho. Durante 5 dias, os foliões levaram cor e alegria às ruas, numa iniciativa
apoiada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Sessão agendada para 9 de maio

Assembleia Municipal Jovem vai debater a Igualdade de Género
A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira voltam este ano a promover a Assembleia Municipal Jovem.
“Igualdade de Género - Um debate para todos” será o tema da
edição de 2018, que vai decorrer no dia 9 de maio, uma iniciativa
que continua, ano após ano, a despertar na população mais jovem
a necessidade de participar ativamente na vida do Município.
Este ano a Assembleia Municipal Jovem, que será aberta ao
público em geral, vai contar com treze grupos, constituídos por
alunos entre o 9.º e o 12.º ano de escolaridade do concelho de Vila
Franca de Xira, e contará ainda com dois concursos subordinados
ao tema central da iniciativa, um de fotografia e outro de curtas-metragens.

Em 2018, a Assembleia Municipal Jovem apresenta também uma
novidade relacionada com a Mesa da Assembleia, que será eleita
numa cerimónia agendada para 11 de abril, no Centro Cultural do
Bom Sucesso. O local da realização da sessão da Assembleia, a 9
de maio, será oportunamente divulgado.
Recorde-se que, com esta iniciativa, a Assembleia Municipal e a
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira têm por principais objetivos incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e
política, sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam o seu presente e o futuro individual
e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do
poder político.
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Agenda

Agenda
Cultural
3EXPOSIÇÕES4
Exposição de Cartoons "Cartoon Xira"
3 março a 8 julho

Fábrica das Palavras, Piso 1, Vila Franca de Xira

Exposição de Pintura “Encontro de Cores”,
de Sara Livramento
3 março a 4 abril’18

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

Exposição “Ary, o poeta à solta”
6 março a 29 abril’18

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da
Poesia
Fábrica das Palavras, Piso 4, Vila Franca de Xira

Exposição de Fotografia “Amazónia Humana”,
de RAO Godinho
10 março a 15 abril’18

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

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

Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

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

Até final de março

Exposição bibliográfica José Saramago

Abril

“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 maio’ 19

Museu Municipal Núcleo Museológico do Mártir
Santo, Vila Franca de Xira

“Batalha pelo Conteúdo – Movimento
Neo-Realista Português”
Exposição de Longa Duração

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Alverca: do Neolítico à Idade Moderna”
Exposição de Longa Duração
Museu Municipal Núcleo de Alverca,
Alverca do Ribatejo

3ENCONTROS, SEMINÁRIOS
E VISITAS4
Fábrica de saberes – Curso de iniciação às TIC
1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22 e 23 março (Turma A
– 10h, Turma B – 14h)
Dirigido a desempregados e reformados.
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica das
Palavras (presencialmente), pelo telefone 263 271 200
ou pelo endereço fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, piso 6, Vila Franca de Xira

“Leituras muito cá de casa…”

Apresentação do livro “Alicerces de uma vida”,
de Artur Ferreira

8 março, quinta-feira, 18h30

Apresentação do livro “Palavras minhas”,
de José Costa

12 abril, quinta-feira, 18h30

Ciclo de sessões abertas às propostas de apresentação
de livros de autores nascidos ou residentes no concelho
Fábrica das Palavras, piso 0 – sala polivalente,
Vila Franca de Xira

A Viagem das Palavras

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

9 março, sexta-feira, 21h30

Exposição de Pintura de Clo Bogard
14 abril a 19maio’18

7 abril, sábado, 18h00

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

Exposição de Fotografia e Pintura, de António
Lobato
21 abril a 27 maio’18

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Inauguração da Exposição “Vozes do Tejo”
21 abril’18, sábado, ainda sem hora
Museu Municipal Núcleo “A Póvoa e o Rio”,
Póvoa de Santa Iria

“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

“Alverca Vista do Ar”
Até 31 agosto’18

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

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

Apresentação do livro “Viagem ao sonho
americano”, de Isabel Lucas
Apresentação do livro “Salvação”,
de Ana Cristina Silva
Fábrica das Palavras, piso 0 – sala polivalente,
Vila Franca de Xira

Palestra “Teatro Neo-Realista Sobre
e Para a Infância”, por Miguel Falcão
Leituras encenadas

17 março, sábado, 16h00

No âmbito da Exposição “Miúdos, a vida às mãos
cheias. A infância do Neo-Realismo português”.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Flores de Poesia”

Distribuição de flores e poesia de Ary dos Santos

21 março, quarta-feira

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da
Poesia
Fábrica das Palavras, piso 1, Vila Franca de Xira

“XI Encontro de Poetas do Concelho”,
atuação do Grupo Coral Ares Novos
24 março, sábado, 15h00
No âmbito do Dia Mundial da Poesia
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Conferência “Arte e Processos
Revolucionários”
7 abril, sábado, 16h00

No âmbito da Exposição “COSMO/POLITICA #1.
A Sexta Parte do Mundo”.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de Conferência “Conversas sobre
Património e História”

“Gago Coutinho e a questão das navegações
secretas dos portugueses no século XV” – José Luís
Gomes (Mestre em Estudos do Património)

7 abril, sábado, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Fábrica de Saberes – Apresentação do livro
“Ensina-me a voar sobre telhados”, de João
Tordo
13 abril, sexta-feira, 21h30

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro
e do Autor
Fábrica das Palavras, piso 0, Vila Franca de Xira

Colóquio “Literatura Neo-Realista para
a Infância”, com José António Gomes,
Rui Marques Veloso, Marta Martins, Ana
Margarida Ramos, Teresa Mendes, Violante F.
Magalhães, Glória Bastos
Atuação do Grupo Coral Stravaganzza

20 abril, sexta-feira, 10h00

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

Colóquio “Literatura Neo-Realista para a
Infância” (parte II), com Fernando Azevedo,
Maria Natividade Pires, Olga Fonseca, Ana
Cristina Macedo, Sara Reis Silva, Leonor
Riscado, Antónia Maria Luna
Apresentação de livro infantil de Álvaro Cunhal

21 abril, sábado, 10h00

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

Passeios com História

Visita Guiada à Casa Museu Dr. Sousa Martins

21 abril, sábado, 15h00

Público em geral. Participação mediante inscrição
prévia por tel. 263 280 350 ou museu municipal@cmvfxira.pt | Mínimo 6 e máximo 16 inscrições
Museu Municipal, Vila Franca de Xira

“Flores de Leitura”

Distribuição de flores e textos alusivos ao gosto
pelos livros e pela leitura

23 abril, segunda-feira, 10h00/13h00 e
14h00/18h00
Biblioteca excecionalmente aberta ao público
Fábrica das Palavras, piso 0, 1, 3 e 4,
Vila Franca de Xira

Colóquio “O Sentido Precário da História:
Utopias, Ideias e Modelos Políticos” e visita
à exposição pelas curadoras, com momento
performativo associado à obra “Novo Dia” de
André Guedes
28 abril, sábado, 15h00
No âmbito da exposição “COSMO/POLITICA #1.
A Sexta Parte do Mundo”
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Arquiteturas e a narrativa da água no século
XVIII” – Maria Alexandra Gago da Câmara
(Docente da Universidade Aberta. Doutorada
em História de Arte)
28 abril, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

3ESPETÁCULOS4
“Jam às Sextas”

Tributos de homenagem a músicos famosos
Tributo a Bob Marley

23 março, sexta-feira, 21h30

Tributo aos Genesis/Phill Collins

6 abril, sexta-feira, 21h30

Tributo aos Xutos e Pontapés

27 abril, sexta-feira, 21h30

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Agenda

Vanessa Quer Voar

Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense

10 março, sábado, 16h00

(A partir de Luísa Costa Gomes encenação de Patrícia
Soso). Espetáculo promovido por Grupos do Concelho
Espaço Cultural Fernando Augusto,
Póvoa de Santa Iria

“Artes de Cá em Família”

“Histórias de Cantar” – Coro Juvenil do Ateneu
Artístico Vilafranquense

11 março, sábado, 16h00

Ensaio aberto da Banda de Música Juvenil dos
Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria

8 abril, sábado, 16h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

A Transmutação
16 março, sexta-feira, 21h30

(A partir da Metamorfose de Kafka encenação de Mouzinho Arsénio Teatro Nada Mais). Espetáculo promovido
por Grupos do Concelho
Espaço Cultural Fernando Augusto,
Póvoa de Santa Iria

“Clássica na Fábrica”
Sexteto Colapseis

17 março, sábado, 18h00
Duo à Margem

28 abril, sábado, 18h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Entrega do Prémio de Teatro Mário Rui
Gonçalves – Grupos de Teatro do Concelho
18 março, domingo, 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Fernando Pessoa(s)”

Espetáculo pelo grupo Estórias com asas

21 março, quarta-feira, 11h30 (escolas
secundárias) e 21h30 (público em geral)
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da
Poesia.
Fábrica das Palavras, piso 0 – sala polivalente,
Vila Franca de Xira

“XI Encontro de Poetas do Concelho” –
Atuação do Grupo Coral Ares Novos
24 março, sábado, 15h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Tertúlia Teatral

Do Processo ao Espetáculo - Companhia de Teatro
Ato Certo de Vialonga

24 março, sábado, 16h00

Espetáculo promovido por Grupos do Concelho
Centro Comunitário de Vialonga

Manual Para Um Casamento Forçado
A Companhia de Teatro de Alverca

24 março, sábado, 21h30

(A partir de Casado à Força de Molière e Manual
Civilizado para Meninas de Pierra Louys). Espetáculo
promovido por Grupos do Concelho
Fórum Cultural da Chasa, Alverca do Ribatejo

Teatro na Fábrica – Nome: Natália
14 abril, sábado, 21h30

Teatro Três Mais Um
Fábrica das Palavras, piso 0 – sala polivalente,
Vila Franca de Xira

Cerimónia de entrega do Prémio literário
Alves Redol 2017
20 abril, sexta-feira, 18h30

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro
do Autor.
Fábrica das Palavras, piso 0 – sala polivalente,
Vila Franca de Xira

“Arlete e Orlando”

Comédia teatral pelo grupo “Língua de trapos”

21 abril, sábado, 21h30

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

“Poesia no Palácio”
28 abril, sábado, 15h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

3CINEMA4
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 – sala polivalente,
Vila Franca de Xira
“Fanny e Alexander”
Filme para maiores de 12 anos | 192 min

10 março, sábado, 16h00

“Saraband”
Filme para maiores de 12 anos | 107 min

16 março, sexta-feira, 18h30
Domingos Mágicos – Filmes infantojuvenis

domingo, 11h00
“Cantar”, de Garth Jennings
Filme para maiores de 12 anos | 99 min
Entrada condicionada à lotação da sala.

11 e 25 março

“The boss baby”, de Tom McGrath
Filme para maiores de 6 anos | 92 min
Entrada condicionada à lotação da sala.

8 e 15 abril

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

Ciclo de Cinema “Infância e Realismos”,
apresentação do filme “Primeiro Verão”,
de Adriano Mendes (105 min.), com a
presença do realizador
14 março, quarta-feira, 10h30 e 14h30

Inscrições prévias para as escolas (3º Ciclo e Secundário), através do e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt
| Aberto ao público em geral, limitada à lotação da sala.
No âmbito da exposição “Miúdos, a vida às mãos
cheias. A infância do Neo-Realismo português”
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Festival Silêncio “Isto não é um filme,
é um Poema”
22 março, quinta-feira, 10h00, 14h30 e 21h00
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da
Poesia
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Cinema Mundo – Projeção do filme “A Sexta
Parte do Mundo”, de Dziga Vertov (74 min),
seguido de debate com investigadores
24 março, sábado, 16h00

No âmbito da exposição “COSMO/POLITICA #1. A Sexta
Parte do Mundo”
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de Cinema “Realismos
Contemporâneos”, apresentação do filme
“As Mil e uma Noites (volume 2) – O
desolado”, de Miguel Gomes (131 min)
24 março, sábado, 21h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de Cinema “Infância e Realismos”,
apresentação do filme “Manhã Submersa”,
de Lauro António (131 min.), com a presença
do realizador, seguido de debate
11 abril, quarta-feira, 10h30 e 14h30

Inscrições prévias para as escolas (3º Ciclo e Secundário), através do e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt
| Aberto ao público em geral, limitada à lotação da sala.
No âmbito da exposição “Miúdos, a vida às mãos
cheias. A infância do Neo-Realismo português”
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Comemorações do Dia Mundial do Livro e do
Autor
Exibição do filme “A rapariga que roubava livros”

22 abril, domingo, 11h00
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Exibição do filme “O nome da rosa”

22 abril, domingo, 15h00

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

Exibição do filme “A dança: Le ballet de
l’ópera de Paris”, de Frederick Wiseman
28 abril, domingo, 15h30

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Dança
| Filme para maiores de 6 anos | 159 min.
Fábrica das Palavras, piso 0, Vila Franca de Xira

Ciclo de Cinema “Realismos
Contemporâneos”, apresentação do filme
“São Jorge”, de Marco Martins (112 min.)
28 abril, sábado, 21h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

INFÂNCIA
“O Palácio para os Pequeninos”

Oficina de Teatro “Ser Outro por um Dia”, por Vânia
Jerónimo

10 março, sábado, 16h00

Oficina de Música “Tão Balalão, Música no
Coração”, por Lucília Jesus

7 abril, sábado, 16h00

Mediante aquisição prévia de bilhete. Consulte programa específico.
Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

Brincando com as Palavras, os Sons e as
Imagens – “Bebéteca: Ver, ouvir e sentir a
vida no mar”
17 março e 28 abril, sábado, 10h30

Crianças dos 6 aos 36 meses.
Participação mediante inscrição prévia na Fábrica das
Palavras (presencialmente), pelo telefone 263 271 200
ou pelo email fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Mínimo 4 e máximo 10 inscrições
Fábrica das Palavras, piso 2, Vila Franca de Xira

Livros em festa
19, 21, 28 e 29 março, 14h30

Crianças dos 3 aos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo telefone
219 573 344
Mínimo 4 e máximo 15 inscrições
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Era uma Vez”
24 março e 21 abril, sábado, 11h00

Público-alvo: público em geral (pais e filhos)
Máximo: 10 crianças/1 adulto por pessoa
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Comemorações do Dia Internacional do Livro
Infantil – Feira do Livro Infantil
24 março a 7 de abril
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

OFICINAS DIVERTIDAS | Atelier de Páscoa
26, 27 e 28 março, 14h30
Dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos
Participação mediante inscrição prévia/máximo 12
inscrições
Biblioteca Municipal de Vialonga

Ateliers de Páscoa
27 e 28 março e 3 e 4 abril, 14h30

Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos
Participação mediante inscrição prévia na Fábrica das
Palavras (presencialmente), pelo telefone 263 271 200
ou pelo email fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Mínimo 4 e máximo 10 inscrições
Fábrica das Palavras, piso 2, Vila Franca de Xira

“De férias na Biblioteca”
27 e 28 março, terça e quarta-feira, das
14h30 às 16h30

Ateliê dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia junto da Biblioteca Municipal
(tel.: 219 533 050 ou email: bmpsi@cm-vfxira.pt)
Mínimo de 5 e máximo de 10 inscrições
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria
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Brincando com as Palavras, os Sons e as
Imagens – “Viagem pela floresta”
21 abril, sábado, 10h00

Crianças dos 5 aos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia na Fábrica das
Palavras (presencialmente), pelo telefone 263 271 200
ou pelo email fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Mínimo 4 e máximo 10 inscrições
Fábrica das Palavras, piso 2, Vila Franca de Xira

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

Até 29 de abril’ 18 - 9h30h e 14h00

Dirigido a crianças a partir dos 3 anos. Participação
mediante inscrição prévia - tel. 263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

Grande Matinée do Grémio

Recordar Twist Star
Almoço e Concerto
Com músicos e artistas convidados surpresa

10 março, sábado, 13h00

Grémio Dramático Povoense, Póvoa de Santa Iria

VI Passeio TT dos Bombeiros Voluntários
de Vialonga
18 março, domingo, 8h00
Bombeiros Voluntários de Vialonga

Almoço Avieiro – Açorda de Sável

Sociedade Recreativa da Granja

25 março, domingo, 13h00

Sede da ACAPSI - Póvoa de Santa Iria

Da Montanha às Lezírias”

Até 2 de maio’ 19 - 9h30 e 14h00

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
Museu Municipal Núcleo do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Basquetebol Sub-11 - 6.º Encontro
14 abril, sábado, 9h00
Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Voleibol de Praia - 3.º Encontro
15 abril, sábado, 9h00

Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo,
Forte da Casa

Futsal Traquinas - 12.ª Jornada
21 abril, sábado, 9h00

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

Pavilhão da Fundação CEBI, Alverca do Ribatejo

Da Montanha às Lezírias”

Até 2 de maio’ 19 - 9h30 e 14h00

Oficinas Educativas "Do Tejo à Montanha,

Pavilhão Municipal do Olival de Fora (Vialonga)

Basquetebol Sub13 - 4.º Encontro
21 abril, sábado, 9h00

Visitas Guiadas à exposição
"Do Tejo à Montanha,
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
Museu Municipal Núcleo do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Voleibol de Pavilhão - 6.º Encontro
14 abril, sábado, 9h00

Natação Grau I - 4.ª Encontro
22 abril, sábado, 9h00

Piscina Municipal de Vila Franca de Xira

3Programa

Encontros
Desportivos Concelhios
XIRA20184

Futsal Traquinas - 13.ª Jornada
28 abril, sábado, 9h00

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

Futsal Traquinas - 9.ª Jornada
10 março, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Olival de Fora (Vialonga),
Pavilhão Municipal de Alverca e Pavilhão C.R.D. de
Trancoso, São João dos Montes

Basquetebol Sub-13 - 5.º Encontro
10 março, sábado, 9h00
Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Voleibol de Praia - 2.º Encontro
11 março, sábado, 9h00

Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo,
Forte da Casa

3MÚSICA4
Apresentação do novo CD de João Chora –
“Aromas de Fado”

Participação de Custódio Castelo, Margarida Arcanjo,
Fernando Maia e Dança Oriental de Marta Jamila

17 março, sábado, 21h30

Auditório Ateneu Artístico Vilafranquense,
Vila Franca de Xira

TEATRO
Quero Ir Prá Ilha

50 anos de carreira de Carlos Areias
Com Ana Ferreira, Rosa Bela, Carlos Areias,
Paula Patrício e Patrícia Candoso

24 março, sábado, 21h30

Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense,
Alverca do Ribatejo

DESPORTO

Futsal Petizes - 5.º Encontro
17 março, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Arcena, Alverca do Ribatejo

Futsal Benjamins - 7.ª Jornada
17 março, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Alverca e Pavilhão Municipal do
Forte da Casa

Basquetebol Sub11 - 5.º Encontro
24 março, sábado, 9h00
Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Futsal Traquinas - 10.ª Jornada
24 março, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal de Olival de Fora (Vialonga),
Pavilhão Municipal de Alverca e Pavilhão C.R.D.
de Trancoso, São João dos Montes

Natação Grau I - 3.ª Encontro
25 março, sábado, 9h00

Piscina Municipal de Vila Franca de Xira

28.º Xirabasquet - União Desportiva
Vilafranquense
30 e 31 março

Futsal Traquinas - 11.ª Jornada
7 abril, sábado, 9h00

OUTROS

Futsal Petizes - 6.º Encontro
7 abril, sábado, 9h00

Pavilhão da União Desportiva Vilafranquense,
Vila Franca de Xira

Festival das Sopas
9, 10 e 11 março

Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense,
Alverca do Ribatejo

Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo),
Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Pavilhão
Municipal do Sobralinho

Pavilhão Municipal de Alverca

Futsal Benjamins - 8.ª Jornada
14 abril, sábado, 9h00

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

Embarque na Natureza!

Visitas ao Núcleo Museológico Barco Varino
“Liberdade” com passeio no rio Tejo
MARÇO
Dia 10 - 14h00
Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações
Dia 11 - 10h00
Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira
Dia 17 - 15h00
Vila Franca de Xira – Reserva Natural
(Mouchões) – Vila Franca de Xira
Dia 24 - 14h00
Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações
Dia 25 - 10h00
Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira
ABRIL
Dia 8 - 10h00
Vila Franca de Xira – Ponte da Lezíria – Vila
Franca de Xira
Dia 14 - 15h00
Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações
Dia 15 - 10h00
Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira
Dia 15 - 15h00
Vila Franca de Xira – Reserva Natural
(Mouchões) – Vila Franca de Xira
Dia 28 - 15h00
Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações
Dia 29 - 10h00
Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira
Marcações: varinoliberdade@cm-vfxira.pt
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Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Iniciou-se, e está em curso, o
processo de consulta pública
do Xira Adapta, o Regulamento
Municipal para adaptação de
habitações de pessoas com
deficiência ou incapacidade,
socialmente vulneráveis.
Para o PS, a Igualdade de
Oportunidades e a Equidade Social
são valores fundamentais, sendo
esta uma iniciativa relevante
que dá cumprimento ao nosso
programa eleitoral autárquico.
Em março, o Município dinamiza a
campanha gastronómica do Sável,
promovendo a restauração local,
e regressou à BTL, com um stand
próprio, divulgando as tradições e
o património do Concelho.
Mais Turismo e Mais Economia
Local é uma prioridade para o
executivo municipal do PS.
Na área da Cultura, os meses de
março e abril ficam marcados pela
realização de mais uma edição do
Cartoon Xira, este ano na Fábrica
das Palavras, tendo em conta as
obras de requalificação do Celeiro
da Patriarcal, e pela Exposição
“Alverca vista do ar”, no Museu de
Alverca, que acontece por ocasião
da celebração dos 100 anos das
OGMA.
O PS continuará a empenhar-se
na promoção e afirmação do
cluster aeronáutico de Alverca e na
atração de empresas com valor e
tecnologia para o Concelho.
No domínio do Desporto, tivemos
mais uma Corrida das Lezírias.
No domínio dos espaços públicos,
o Município concluiu a construção
de mais um novo Parque de
Estacionamento, em Vialonga,
no local onde anteriormente
funcionava o Polo escolar D.
Cândida, que foi objeto de
demolição.
Estão em curso as obras de
reabilitação da Escola Básica
n.º 1 de Vialonga, que permitirão
modernizar o estabelecimento
escolar.
Por fim, salientamos o início do
procedimento de alteração do
PDM, que permitirá prosseguir a
requalificação urbanística da área
territorial entre Vila Franca de Xira
e Alhandra, nos terrenos da antiga
Escola da Marinha.
85% das AUGIS no nosso território
estão legalizadas ou em processo
de legalização.
A Educação e a requalificação
urbana são prioridades para o PS.
Em Abril, celebraremos mais
um aniversário da Revolução dos
Cravos e da Liberdade.
Juntos, continuaremos a construir
um Concelho melhor para todos!

Pelo direito à mobilidade
Nos 2 últimos anos, o PCP tem
realizado uma campanha na
Área Metropolitana Lisboa pelo
alargamento do Passe Social
Intermodal. Só no Concelho foram
recolhidos milhares de assinaturas
que exigem a resolução deste
problema, que prejudica quem
trabalha e ou estuda.
Um problema que não teve a
atenção do PS e PSD, que gerem
a Câmara Municipal, quando não
exigem a reversão da degradação
da qualidade dos transportes, da
redução da oferta e da proliferação
de bilhetes /passes.
Aliás, PS, PSD e CDS, na
Assembleia da República,
chumbaram, em abril de 2017,
uma Proposta de Lei do PCP que
resolveria este problema. O BE
absteve-se.
A CDU chama a atenção para
o facto de as actuais licenças
de concessão expirarem em
dezembro 2019. O que significa
que é uma oportunidade para
conseguir melhores transportes
públicos também no Concelho.
Mas para tal é preciso uma acção
reivindicativa dos utentes. A
par disso, exige-se a alteração
da indiferença da gestão
camarária PS/PSD, não obstante
responsabilidades que cabem
ao Governo. Postura esta que se
verifica também nas áreas da
responsabilidade da Câmara, pelo
adiar dos projectos e soluções
para financiar alternativas à EN10,
de novas regras de trânsito e de
oferta de estacionamento; ou pelo
abdicar da exigência, ao Governo,
da eliminação de portagens e ou
da construção de novos nós de
acesso à A 1 nos Caniços e no
Sobralinho.
Pela parte da CDU e dos
compromissos assumidos com a
população, o direito à mobilidade
é um direito a conquistar em Vila
Franca de Xira.
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,
Desenvolvemos o nosso
trabalho, através da partilha de
responsabilidades executivas,
com o objetivo de trazer novas
estratégias inovadoras ao
Concelho.
Tal como referido, estamos a
implementar vários projetos,
com claros benefícios para a
população do nosso Concelho.
Destacamos as intervenções em
alguns Bairros Municipais, através
da Requalificação das Habitações
e Espaços Exteriores, visando uma
melhoria das condições de vida
destas populações e uma maior
integração na comunidade. Além
disso, estamos a avançar com o
modelo para o Gabinete de Apoio à
Vítima, assim como a avaliar quais
as medidas mais adequadas à
nossa realidade para a Promoção
do Empreendedorismo. Por outro
lado, estamos também a analisar
qual o modelo mais eficiente para
a Revitalização dos Mercados
Municipais. Estas são algumas das
muitas medidas que queremos
implementar a médio prazo, já que
é através destas soluções reais
assentes em modelos adaptados
à identidade e diversidade das
gentes do Concelho Vila Franca
de Xira que é possível contribuir
de forma ativa para que tenhamos
um Município Mais inovador e com
Mais qualidade.
Finalmente, salientar a realização
de mais uma edição da Festa da
Flor, destinada à população sénior,
contando com a participação de
cerca de 1300 idosos de várias
instituições do Concelho, assim
como da comunidade em geral,
que promove não só o convívio
sénior, mas também fomentar
o envelhecimento ativo e a
visibilidade das competências
desta população. Conta, entre
outras atividades, com uma
mega aula de ginástica, jogos
tradicionais, exposição de
trabalhos manuais realizados
pelos idosos, assim como por um
mega almoço partilhado por todos
e pelo baile que tem sempre uma
grande adesão.
Para finalizar, a Coligação Mais,
na pessoa da Vereadora Helena
Pereira de Jesus, deseja a todos
uma Páscoa Feliz.
É possível fazer Mais!
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

Vivam!
Nos últimos anos o rio Tejo tem
sofrido um conjunto de sérias
ameaças à sua sobrevivência.
O Tejo Internacional é Reserva
da Biosfera pela Unesco sendo
urgente recuperar o seu equilíbrio
e as espécies ameaçadas
pela poluição. Ameaçadas
estão também as famílias dos
pescadores e de toda a pequena
economia que vive do rio. Os
pescadores, homens e mulheres,
estão em sofrimento, de mãos
vazias e bolsos cheios de um
futuro incerto e são obrigados a
assistir à morte dos peixes. Muitas
famílias perderam o seu único
meio de subsistência e sofrem ao
ver o rio Tejo gravemente poluído,
como todos nós assistimos pelas
televisões neste último mês.
Quando muita coisa falhou ao
nível da prevenção foram as vozes
dos cidadãos que mais se fizeram
ouvir, nomeadamente a voz de um
cidadão, hoje conhecido da maioria
dos portugueses, o ambientalista
Arlindo Manuel Consolado
Marques. Pelas piores razões
ouvimos falar da empresa Celtejo
do grupo Altri.
Em janeiro de 2018 o Bloco de
Esquerda de Vila Franca de Xira
apresentou na Câmara Municipal
uma moção de solidariedade ao
ambientalista Arlindo Consolado
Marques e em defesa do rio Tejo.
Esta moção aguarda disposições
futuras, não sendo ainda votada
à data de hoje, 7 de Fevereiro de
2018.
A cidadania em Portugal está de
parabéns! Está viva! os cidadãos
perdem o medo de ter a sua
própria voz e devem ser apoiados,
agindo em conformidade acordo
com o Artº 66º da Constituição da
República Portuguesa dedicado
ao “Ambiente e Qualidade de
vida”, que citamos “ 1. Todos têm
direito a um ambiente de vida
humano, sadio e ecologicamente
equilibrado e o dever de o
defender.”
Contamos com todos para
denunciar qualquer ameaça
relativa ao ambiente e em concreto
ao “nosso” Tejo. Se pretender
faça-nos chegar por email os seus
receios, fotografias ou vídeos para:
vereador.cpatrão@cm-vfxira.pt
ou mesmo entrega presencial, em
horário a combinar pelo telefone
961 069 419.
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.

20

MAR | ABR | 2018

Deliberações

DELIBERAÇÕES
 eunião ordinária da Câmara Municipal
R
20 dezembro'17
Salão Nobre dos Paços do Município

Ata nº 22/2017, da reunião de câmara ordinária
de 2017/11/22
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento concursal comum
para a constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado para assistente
operacional (jardineiro)
Aprovado por unanimidade
Contratos de aquisição de serviços no âmbito do
nº 4, do artigo 49º, da Lei do Orçamento do Estado
para 2017
Tomado conhecimento
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“I”, sita na rua Almada Negreiros, lote 11, casa 56,
r/c (ex-Bairro da Chasa) - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“F”, sita na rua Almada Negreiros, lote 9, nº 25, r/c
(ex-Bairro da Chasa) - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre o lote 8,
r/c garagem, sito no Bairro da Chasa - Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“D”, sita na rua Miguel Torga, nº 1, cave - garagem
4 (ex-urbanização Quinta da Maranhota, lote 27) Vialonga
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a
fração “I”, sita na rua Miguel Torga, nº 1, 1º dtº
(ex-urbanização Quinta da Maranhota, lote 27) Vialonga
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a
fração “F”, sita na rua Salgueiro Maia, nº 18, r/c
F (ex-Urbanização Quinta da Maranhota, lote 32) Vialonga
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“A”, sita na Azinhaga do Lagar, lote ZA, Casal do
Álamo - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Sr. VicePresidente
Tomado conhecimento
Constituição de compropriedade ou aumento de
compartes - Paul ou Limarejo, em Vialonga
Aprovado por unanimidade
Constituição de compropriedade ou aumento de
compartes - Horta do Paul, Limarejo e Serra do
Garcia, em Vialonga
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da garantia bancária referente
à execução das obras de infraestruturas na
envolvente dos lotes 14, 15 e 16, integrados no
loteamento do Olival de Fora, em Vialonga
Aprovado por unanimidade
Receção definitiva e libertação da caução, com
extinção das garantias bancárias das obras de
urbanização do loteamento da Terra Comprida Lomba de Cima – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote A72, do loteamento da
Panasqueira II – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote A73, do loteamento da
Panasqueira II – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 58, do loteamento da Quinta
da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 129, do loteamento da Quinta
da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 128, do loteamento da Quinta
da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Alteração ao limite da AUGI Fonte Santa e
alteração do limite das parcelas 2 e 3 – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Estudo de loteamento da AUGI Fonte Santa,
parcela 2 – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Alteração ao Regulamento Administrativo
Municipal Específico de Reconversão do
Loteamento Clandestino da Fonte Santa – Vialonga
- Consulta Pública
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco de
Esquerda e os votos contra dos membros da CDU
Reabilitação de fogos no bairro do PER da Quinta
da Piedade - Lotes 1 a 6 – Póvoa de Santa Iria Relatório final de análise de propostas
Aprovado por unanimidade
Reabilitação de fogos no bairro do PER da Quinta
da Piedade - Lotes 1 a 6 – Póvoa de Santa Iria Remessa à Assembleia Municipal para abertura
do procedimento e autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Reabilitação do Celeiro da Patriacal – Vila Franca
de Xira - Anulação de concurso público
Aprovado por unanimidade
Reabilitação do Celeiro da Patriacal – Vila
Franca de Xira - Remessa à Assembleia Municipal
para abertura do procedimento e autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta da
Mina – Vila Franca de Xira - Remessa à Assembleia
Municipal para abertura do procedimento e
autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Requalificação do espaço público - Eixo PovosQuinta da Grinja – Vila Franca de Xira - Remessa
à Assembleia Municipal para abertura do
procedimento e autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Pavimentação do impasse de serventia aos
lotes 43 a 46, Quinta de Nossa Senhora de Fátima
e pavimentação da rua das Indústrias (acesso
rodoviário ao lote nº 3), Quinta da Ponte - São João
dos Montes - Remessa à Assembleia Municipal
para abertura do procedimento e autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Requalificação da EN10 - Rede estruturante
ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte
da Casa/Alverca do Ribatejo - 1ª fase - Remessa
à Assembleia Municipal para abertura do
procedimento e autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Trabalhos da EDP Distribuição, SA no âmbito do
contrato de concessão e decorrentes de programas
desenvolvidos pelo Município - Ano de 2018 Remessa à Assembleia Municipal para autorização
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Requalificação do Jardim José Álvaro Vidal Caminho pedonal acessível e parque de jogo e
recreio – Alverca do Ribatejo - Relatório final e
adjudicação
Aprovado por unanimidade
Reabilitação/ampliação da EB1 nº 1 de Vialonga
- Planeamento da obra atualizado à data de início
dos trabalhos
Aprovado por unanimidade
Pagamento da quota anual da Associação de
Municípios com Centro Histórico
Aprovado por unanimidade
Ciclo de arte contemporânea COSMO/POLÍTICA Protocolo a celebrar com a Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Programa de Apoio ao Movimento Associativo Apoio ao investimento - Realização de pequenas
obras - Alteração ao protocolo
Aprovado por unanimidade
Construção de acesso pedonal em escadaria
- Malvarosa – Alverca do Ribatejo - 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 o voto

contra do membro do Bloco de Esquerda

Proposta nº 2/2017 - Isenção de Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI), para as coletividades
de cultura, recreio, desporto, sociais e similares,
relativamente aos prédios destinados à prossecução
da sua atividade
Aprovado por unanimidade
Processo de inquérito - Relatório final
Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 10
votos a favor e 1 abstenção
Processo disciplinar - Relatório final
Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 10
votos a favor e 1 abstenção
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
10 janeiro'18
 ssociação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas,
A
União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras 				

Voto de louvor a Vasco Gargalo
Aprovado por unanimidade
Ata nº 24/2017, da reunião de câmara
extraordinária de 2017/12/11
Aprovado por unanimidade
Fundos disponíveis de janeiro de 2018 – Introdução
do saldo de gerência de 2017
Tomado conhecimento
Aquisição de serviços para hosting e housing das
principais plataformas aplicacionais, rede core e
acesso à Internet, rede de comunicações e rede
de voz para o Município – Liberação de garantia
bancária
Aprovado por unanimidade
Aquisição de cabazes para as famílias carenciadas
do Concelho - Ano 2018 – Revogação da decisão de
contratar
Aprovado por unanimidade
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 Minuta do contrato
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 259, do loteamento da Quinta
da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 64, do loteamento da Quinta
da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 120, do loteamento do Casal
da Serra – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 163, do loteamento do Casal
da Serra – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 100, do loteamento da Quinta
da Coutada – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 469, do loteamento da Quinta
da Bela Vista – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Programa "PROHABITA" - Empreitada de
reabilitação de frações em edifícios no bairro
municipal da Cevadeira – Castanheira do Ribatejo
- Receção definitiva
Aprovado por unanimidade
Publicitação de início de procedimento e
participação procedimental - Regulamento
Municipal para Adaptação da Habitação de Pessoas
com Deficiência ou Incapacidade - XIRADAPTA
Aprovado por unanimidade
Empreitada do “Parque Ribeirinho Moinhos da
Póvoa e Ciclovia do Tejo” – Desenvolvimento do
plano de segurança e saúde – Procedimentos
específicos de segurança
Aprovado por unanimidade
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Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
24 janeiro'18
Salão Nobre dos Paços do Município

				
Atas nº 23/2017, da reunião de câmara ordinária
de 2017/12/06, e nº 25/2017, da reunião de câmara
ordinária de 2017/12/20
Aprovado por unanimidade
Apoio à realização do Carnaval de Alhandra em
2018
Aprovado por unanimidade
Apoio à realização do Carnaval de Alhandra em
2019, 2020 e 2021
Aprovado por unanimidade
Declarações ao abrigo do artigo 15º, da Lei nº
8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos compromissos
e pagamentos em atraso), alterada pela Lei nº
22/2015, de 17 de março, reportadas à data de
2017/12/31 - Câmara Municipal
Tomado conhecimento
Declarações ao abrigo do artigo 15º, da Lei nº
8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos compromissos
e pagamentos em atraso), alterada pela Lei nº
22/2015, de 17 de março, reportadas à data de
2017/12/31 - SMAS
Tomado conhecimento
1ª alteração ao orçamento, plano plurianual
de investimentos e plano de atividades e
funcionamento municipal da Câmara Municipal
para 2018
Aprovado por unanimidade
Quota anual para 2018 – Associação Nacional de
Municípios Portugueses
Aprovado por unanimidade
Contratos de aquisição de serviços no âmbito do
número 4, do artigo 49º, da Lei do Orçamento do
Estado para 2017
Tomado conhecimento
Fundos de maneio para 2018
Aprovado por unanimidade
Aluguer de 31 monoblocos habitacionais - Bairro
Municipal PER da Quinta da Piedade – Póvoa de
Santa Iria – Adjudicação
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre o lote
113 (antigo lote 120-B), sito na Quinta da Coutada
– Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre o lote
302, sito na Quinta da Coutada – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“L”, sita na rua Hermínio Gambetta de Carvalho, nº
2, 3º esqº (ex-Quinta da Cruz de Pau, lote 32) – São
João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“E”, sita na rua José Maia Tavares, nº 6, 2º dtº (exQuinta dos Carvalhais, lote 24) - Alhandra
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Sr. VicePresidente
Tomado conhecimento
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 – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e o voto
contra do membro do Bloco de Esquerda
Alteração nº1 ao loteamento do Casal do Álamo,
titulado pelo alvará de loteamento nº 5/2013-AUGI
- Casal do Álamo – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 113, do loteamento da Quinta
da Coutada – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 42, do loteamento dos
Enxordeiros – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 41, do loteamento dos
Baltares - Sobralinho
Aprovado por unanimidade
Índice de Preços no Consumidor – Alteração ao
mapa de inflação acumulada
Aprovado por unanimidade
Atualização dos 33 Regulamentos Específicos de
Reconversão – Infraestruturas das AUGI
Aprovado por unanimidade
Requalificação do jardim José Álvaro Vidal Caminho pedonal acessível e parque de jogo e
recreio – Alverca do Ribatejo - Reembolso do valor
pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade
Reabilitação de fogos do PER de Povos – Vila
Franca de Xira - Relatório preliminar e final e
proposta de adjudicação
Aprovado por unanimidade
Reabilitação/ampliação da EB1 nº1 de Vialonga
- Desenvolvimento do plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade
Adenda ao protocolo de apoio aos refeitórios
escolares - Ano letivo 2017/2018
Aprovado por unanimidade
Publicitação de início de procedimento e
participação procedimental - Regulamento da
Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Publicitação de início de procedimento e
participação procedimental -– Projeto de alteração
aos regulamentos nºs 5/2015 e 6/2015 da Feira
Anual de Outubro
Aprovado por unanimidade
Composição da Comissão de Toponímia
Aprovado por unanimidade
Valor da inscrição no workshop - "Como escrever
um romance"
Aprovado por unanimidade
Bolsa de Turismo de Lisboa 2018 - Fundo de
maneio
Aprovado por unanimidade
Protocolo de colaboração com a Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa
– Estágios de alunos, organização de atividades
formativas e elaboração de estudos e investigação
Aprovado por unanimidade
Campeonatos de Inverno de Lisboa de Piscina
Longa e Torneio de Preparação de Absolutos Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade
Corrida das Lezírias 2018 - Acordos de cooperação
e fundo de maneio
Aprovado por unanimidade
Moção - Em defesa do rio Tejo - Solidariedade a
Arlindo Consolado Marques
Retirado da ordem do dia
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
07 fevereiro'18
 entro Popular de Cultura e Desporto, na Póvoa de
C
Santa Iria, União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa				

Voto de pesar pelo falecimento de Edmundo Pedro
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de José Sabino
Lopes
Aprovado por unanimidade
Ata nº 1/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/01/10
Aprovado por unanimidade
Protocolo de colaboração no âmbito de apoio à
informação ao consumidor e à resolução de litígios
de consumo – Centro de Arbitragem de Conflitos de
Consumo de Lisboa
Aprovado por unanimidade
Protocolo de colaboração no âmbito da realização
de estágios curriculares – Instituto Superior de
Ciências da Administração
Aprovado por unanimidade
Publicitação de início de procedimento e
participação procedimental para elaboração
do Regulamento Municipal Relativo à Recolha,
Tratamento e Livre Circulação de Dados Pessoais
no Município de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Publicitação de início de procedimento e
participação procedimental para elaboração do
Regulamento Relativo à Recolha, Tratamento e
Livre Circulação de Dados Pessoais nos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Quotização para 2018 - Atualização – AMEGA –
Associação de Municípios para Estudos de Gestão
da Água
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“L”, sita na avenida Antero de Quental, nº 9, 2º c
(ex-Bairro da Chepsi, lote A4) – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“H”, sita na rua Augusto Toscano Batalha, nº 3, 2º
esqº (ex-Bairro da Chepsi, lote 10) – Póvoa de Santa
Iria
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“G”, sita na avenida Carlos Arrojado, nº 2, 1º esqº
(ex-Quinta da Maranhota, lote 8) - Vialonga
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“P”, sita na rua Salgueiro Maia, nº 20, 3º frtº (exQuinta da Maranhota, lote 35) - Vialonga
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“K”, sita na rua das Linhas de Torres, nº 6, 3º dtº
(ex-Quinta da Cruz de Pau, lote 41) – São João dos
Montes
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“P”, sita na rua António Sérgio, nº 39, 1º (ex-Bairro
da Chasa, lote C-38) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“R”, sita na rua Vasco da Gama, lote 3, com nºs de
porta 1 a 49, nº 3, 3º e 4º andar (ex-Bairro da Chasa,
lote 3, nº 21) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre o lote
243, sito na Quinta da Coutada – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Isenção do pagamento de taxas de emissão de
licenças de ruído
Aprovado por unanimidade
Alteração de titularidade da loja 15 do mercado
retalhista de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Sr. VicePresidente
Tomado conhecimento
Ponto de situação das AUGI – Áreas Urbanas de
Génese Ilegal
Tomado conhecimento
2ª alteração ao Plano Diretor Municipal de Vila
Franca de Xira - 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 membro do Bloco de
Esquerda
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 89, do loteamento da Fonte
Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Reabilitação do Celeiro da Patriacal – Vila Franca
de Xira - Relatório final e proposta de adjudicação
Aprovado por unanimidade
Requalificação do jardim José Álvaro Vidal –
Alverca do Ribatejo - Caminho pedonal acessível
e parque de jogo e recreio - Nomeação do
coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade
Transportes escolares - Ano letivo 2017/2018 Atribuição de subsídios a alunos a estudar fora do
Concelho - Compromissos de verbas referentes ao
2º e 3º períodos
Aprovado por unanimidade
Feira Anual de Outubro 2018 – 3ª alteração aos
regulamentos nºs 5/2015 e 6/2015 - Consulta
pública
Retirado da ordem do dia
Publicitação de início de procedimento e
participação procedimental - Alteração ao
Regulamento nº 4/2011 do Salão de Artesanato de
Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
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7º Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos
de Vila Franca de Xira - Constituição de fundo de
maneio temporário
Aprovado por unanimidade
Doação de bens culturais para incorporação
no acervo do Museu do Neo-Realismo, por Lauro
António
Aprovado por unanimidade
Encontros de Minibasquetebol no Xira 2018 Encontros Desportivos Concelhios - ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade
Campeonato Nacional de Kayak Polo - ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade
8º CIRA Hóquei e 28º Xira Basket - ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade
4ª Corrida Cidade de Alverca - Contrato-Programa
de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade
Projeto de Regulamento Municipal para Adaptação
da Habitação de Pessoas com Deficiência ou
Incapacidade - Xiradapta - Consulta pública
Aprovado por unanimidade
2ª adenda ao protocolo de cedência de espaços na
Quinta Municipal da Piedade – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Publicitação de início de procedimento e
participação procedimental - Revisão do Programa
de Apoio ao Movimento Associativo
Aprovado por unanimidade
Programa de Ocupação de Jovens 2018/19 Proposta de realização
Aprovado por unanimidade
Projeto de execução de reabilitação do edifício da
antiga galeria municipal em Vila Franca de Xira e
projeto de execução de reabilitação do edifício dos
serviços sociais em Vila Franca de Xira - Nomeação
do coordenador de segurança em projeto
Aprovado por unanimidade
Moção - Em defesa do rio Tejo - Solidariedade a
Arlindo Consolado Marques
Retirado da ordem do dia
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
21 fevereiro'18
Salão Nobre dos Paços do Município		
			

Voto de pesar pelo falecimento do Arquiteto Raúl
Hestnes Ferreira
Aprovado por unanimidade
Saudação à cineasta vila-franquense Leonor
Teles
Aprovado por unanimidade
Moção – Contra o encerramento das estações dos
correios dos CTT de Alhandra, da Castanheira e do
Forte da Casa
Aprovado por unanimidade
Ata nº 2/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/01/24
Aprovado por unanimidade
Procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado para assistente
operacional (condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais) – Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade
2ª alteração ao orçamento, plano plurianual
de investimentos e plano de atividades e
funcionamento municipal da Câmara Municipal
para 2018
Aprovado por unanimidade
Esquadra da PSP, sita na rua Luís de Camões, nº
110 – Vila Franca de Xira – Justificação Notarial
Aprovado por unanimidade
Escritura de justificação de área do pátio da
Câmara Municipal, sito na avenida Pedro Victor –
Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“F”, sita na praceta Estanislau Raimundo Nogueira,
nº 3, 1º esqº (ex-Bairro da Chasa) – Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“C”, sita na rua das Urzes, nº 16, garagem (exBairro da Chabital, lote 12) – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“F”, sita na rua Fernando Namora, nº 7, 1º esqº (exBairro Fundo Fomento da Habitação) – Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Inspeção periódica de ascensores – Rua Maria
Eduarda Segura de Faria, nº 2 – Alverca do Ribatejo
– Restituição de verba
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Sr. VicePresidente
Tomado conhecimento
Projeto de loteamento – Estrada Nacional 10, rua
da República – Póvoa de Santa Iria – Aceitação de
princípio e abertura de consulta pública
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 membro do Bloco de
Esquerda
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote B43, do loteamento da
Panasqueira II – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 14, do loteamento do Casal
Cabreiro – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 235, do loteamento da Quinta
da Coutada – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Requalificação de áreas de estacionamento
dissuasoras
e
interface
rodo/ferroviário/
transportes partilhados – Alverca do Ribatejo Relatório final e proposta de adjudicação
Aprovado por unanimidade
Reabilitação de fogos do PER de Povos – Vila
Franca de Xira - Nomeação do coordenador de
segurança em obra
Aprovado por unanimidade
Realização do evento 3ª Corrida da Primavera –
Póvoa de Santa Iria - Isenção do pagamento da taxa
de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade
Preço de venda de publicações referentes à
Cartoon Xira
Aprovado por unanimidade
Candidatura ao prémio Carlos Paredes - Edição
de 2018
Aprovado por unanimidade
Doação de bens culturais, por Henrique Mourato,
para incorporação no acervo do Museu do NeoRealismo
Aprovado por unanimidade
Isenção de taxas pela utilização da sala polivalente
- Auditório da Fábrica das Palavras - Biblioteca de
Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Feira Anual de Outubro 2018 – 3ª alteração aos
regulamentos nºs 5/2015 e 6/2015 – Consulta
pública
Aprovado por unanimidade
XIRA 2018 – Encontros Desportivos Concelhios –
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade
Empreitada do Parque Ribeirinho Moinhos da
Póvoa e Ciclovia do Tejo – Desenvolvimento do plano
de segurança e saúde (segundo desenvolvimento) –
Procedimentos específicos de segurança
Aprovado por unanimidade
Moção - Em defesa do rio Tejo
Aprovado por unanimidade
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade
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Participação variável no IRS
Aprovado por unanimidade
Lançamento de derrama relativa ao IRC
Aprovado por unanimidade

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) –
Definição de taxas respeitantes ao ano de 2017,
a liquidar e cobrar em 2018
Aprovado por unanimidade
Orçamento municipal para 2018 e grandes opções
do plano para 2018/2022
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos eleitos
do PS, Coligação Mais e CDS/PP; os votos contra dos
eleitos da CDU; e a abstenção dos eleitos do Bloco de
Esquerda e PAN
Mapa de pessoal da Câmara Municipal para 2018
Aprovado por unanimidade
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 eleitos
do PS, Coligação Mais, Bloco de Esquerda, CDS/PP e
PAN; e os votos contra dos eleitos da CDU
Mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento para o ano de 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 eleitos
do PS, Coligação Mais e CDS/PP; os votos contra dos
eleitos da CDU e PAN; e a abstenção dos eleitos do
Bloco de Esquerda
Contrato-Programa
de
Desenvolvimento
Desportivo – Apoio à atividade física e desportiva
desenvolvida nas piscinas municipais do Concelho
– 2018 – Autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Autorização
de
diversos
compromissos
plurianuais, no âmbito de contratos de aquisição de
bens e serviços
Aprovado por unanimidade
Autorização
de
diversos
compromissos
plurianuais
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos eleitos
do PS, CDU, Coligação Mais, CDS/PP e PAN; e os votos
contra dos eleitos do Bloco de Esquerda
Prestação de serviços em regime de avença –
Designer – Informações e comunicação ao público
das ações apoiadas pelo Lisboa 2020 – Autorização
de compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos eleitos
do PS, CDU, Coligação Mais e CDS/PP; e a abstenção
dos eleitos do Bloco de Esquerda e PAN
Prestação de serviços de apoio e informação
ao gabinete do vereador do Bloco de Esquerda –
Autorização do compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos eleitos
do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco de Esquerda e
CDS/PP; e a abstenção da eleita do PAN
Prestação de serviços de apoio e informação
ao gabinete da vereadora da Coligação Mais –
Autorização do compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos eleitos
do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco de Esquerda e
CDS/PP; e a abstenção da eleita do PAN
Prestação de serviços de apoio e informação ao
gabinete dos vereadores da Coligação Democrática
Unitária – Autorização do compromisso plurianual
Foi retirado da ordem do dia
Prestação de serviços de apoio e informação ao
gabinete dos vereadores do Partido Socialista –
Autorização do compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos eleitos
do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco de Esquerda e
CDS/PP; e a abstenção da eleita do PAN
Informação, discussão e análise do ponto de
situação da descentralização dos serviços públicos
de transporte de passageiros na Área Metropolitana
de Lisboa – Convocação do Secretariado Executivo
Metropolitano (nos termos da alínea a), do n.º 5, do
Artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)
Aprovado por unanimidade
Isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
para as coletividades de cultura, recreio, desporto,
sociais e similares, relativamente aos prédios
destinados à prossecução da sua atividade
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos eleitos
do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco de Esquerda e
CDS/PP; e a abstenção da eleita do PAN
Conselho Municipal de Segurança – Eleição de
quinze cidadãos de reconhecida idoneidade que
integrarão o CMS no mandato 2017/2021
Aprovado por unanimidade

Deliberações

Reabilitação de fogos no bairro do PER
da Quinta da Piedade – Lotes 1 a 6 – Póvoa
de Santa Iria – Abertura do procedimento e
autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Reabilitação do Celeiro da Patriarcal – Vila
Franca de Xira – Abertura do procedimento e
autorização do compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco de
Esquerda e CDS/PP; e a abstenção da eleita do
PAN
Requalificação do eixo Santa Sofia / Quinta
da Mina – Vila Franca de Xira – Abertura do
procedimento e autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Requalificação do espaço público – Eixo
Povos / Quinta da Grinja – Vila Franca de Xira
– Abertura do procedimento e autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Pavimentação do impasse de serventia aos
lotes 43 a 46, Quinta de Nossa Senhora de
Fátima e pavimentação da Rua das Indústrias
(acesso rodoviário ao Lote n.º 3), Quinta da
Ponte – São João dos Montes – Abertura do
procedimento e autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Requalificação da EN10 – Rede estruturante
ciclável e pedonal – Póvoa de Santa Iria/
Forte da Casa/Alverca do Ribatejo – 1.ª fase
– Abertura do procedimento e autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Trabalhos da EDP Distribuição, SA, no âmbito
do contrato de concessão e decorrentes de
programas desenvolvidos pelo Município –
Ano de 2018 – Autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Ciclo de arte contemporânea COSMO/
POLÍTICA – Protocolo a celebrar com a
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa – Autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Construção de acesso pedonal em escadaria
– Malvarosa – Alverca do Ribatejo – Autorização
do compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
eleitos do PS, CDU, Coligação Mais e CDS/PP; os
votos contra dos eleitos do Bloco de Esquerda e a
abstenção da eleita do PAN
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22 fevereiro'18
Apoio à realização do Carnaval de Alhandra
em 2019, 2020 e 2021
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco de
Esquerda, CDS/PP e PAN; e uma abstenção, com
declaração de voto, de uma eleita do PS
Atualização dos 33 Regulamentos Específicos
de Reconversão – Infraestruturas das AUGI
Aprovado por unanimidade
Declarações ao abrigo do artigo 15.º, da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos
compromissos e pagamentos em atraso),
alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março,
reportadas à data de 2017/12/31 – Câmara
Municipal – Conhecimento
Foi tomado conhecimento
Declarações ao abrigo do artigo 15.º, da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos
compromissos e pagamentos em atraso),
alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março,
reportadas à data de 2017/12/31 – SMAS –
Conhecimento
Foi tomado conhecimento
Autorização para a transmissão online das
sessões da Assembleia Municipal
Foi tomado conhecimento

Aprovação do Regimento da Assembleia
Municipal
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco de
Esquerda, CDS/PP e PAN; e a abstenção de um
eleito do Bloco de Esquerda

ERRATA
Sessão Extraordinária da Assembleia
Municipal
22 novembro'17
 alão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Póvoa
S
de Santa Iria

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 Freguesias 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
Freguesias 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
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PRÓXIMAS REUNIÕES
DE CÂMARA
07 março – 4.ª feira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Vialonga
Intervenção do Público: 12h30

21 março – 4.ª feira

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

04 abril – 4.ª feira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Alhandra,
São João dos Montes e Calhandriz
Intervenção do Público: 12h30

18 abril – 4.ª feira

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

PRÓXIMA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
05 abril – 5.ª feira

16h00 – Reunião Ordinária e Pública
(local a indicar)
Intervenção do Público: 20h00
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