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Na Urbanização da Malva Rosa
Memorial à Mague inaugurado em Alverca

O Memorial à Mague foi inaugurado no dia 
14 de abril, em Alverca do Ribatejo, pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, Alberto Mesquita.
O monumento está colocado na urbaniza-
ção Malva Rosa, local onde a empresa se 
situava. Na cerimónia estiveram presentes 
vários autarcas do Concelho, assim como 
antigos funcionários da Mague, numa ini-
ciativa que integrou o programa das Come-
morações do 25 de Abril do Município.
No seu discurso, o Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto 
Mesquita, enalteceu a importância da 
Mague por ter sido uma “Escola de Vida” 
para todas as pessoas que ali trabalha-
ram, e para o próprio enquanto ex-fun-
cionário daquela empresa, referindo que 
o momento tem também “a titulo pessoal, 
um valor e um simbolismo muito espe-
ciais.”
A MAGUE, Indústria Metalomecânica, 
foi fundada em 1952, inicialmente com o 
nome de Sociedade Moniz da Maia e Vaz 
Guedes, seus fundadores. Consequên-
cia do arranque industrial da freguesia 
de Alverca, esta indústria foi, em grande 
parte, diretamente responsável pelo cres-
cimento populacional que se verificou 
na freguesia ao longo das primeiras três 
décadas de laboração. No ramo da meta-
lomecânica destacou-se a nível nacio-
nal desde o seu início, envolvendo-se na 

construção de barragens, pontes, portos, 
viadutos e todas as grandes obras onde 
as gruas MAGUE se tornaram referência. 
Em funcionamento ao longo de 42 anos, a 
empresa registou períodos de forte expan-
são internacional, estando também ligada 
à formação profissional. A MAGUE empre-
gou milhares de funcionários, a grande 
maioria dos quais era naturais, ou viriam 
a fixar-se na freguesia de Alverca do Riba-
tejo. Tendo cessado a sua atividade em 
1994, a área de implantação da empresa é 
hoje em dia o local onde se situa a Urbani-
zação da Malva Rosa.
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Cara e Caro Munícipe,

Nos próximos meses, o nosso Concelho estará marcado pela afirmação das suas tradições mais profundas, 
através da realização de diversos eventos ligados à nossa Identidade. A Cultura Tauromáquica volta a ser reco-
nhecida e vivida em mais uma temporada taurina, nas corridas de toiros realizadas na Praça de Toiros “Palha 
Blanco” e nas mais de 40 Tertúlias que existem no nosso Concelho, em especial na cidade de Vila Franca de 
Xira. A realização da primeira Feira das Tertúlias deu o mote para muitos outros momentos de debate, festa 
e convívio, que farão parte da Semana da Cultura Tauromáquica em junho, à qual se segue a Festa do Colete 
Encarnado. A elevada participação popular em todas estas iniciativas expressa, de forma inequívoca, o valor 
intrínseco da arte e cultura tauromáquicas no seio da nossa Comunidade. É muito mais do que apenas uma 
parte da nossa história; é um aspeto profundamente enraizado na nossa Cultura e marca aquilo que somos 
enquanto povo. 
Prosseguimos assim o nosso trabalho, assumindo a história e a tradição deste Concelho em conjugação com 
estratégias de inovação e modernidade. A recente prestação de contas da Câmara Municipal e dos SMAS relati-
vas a 2017 dão conta de uma execução financeira sólida, sustentada e sustentável, o que nos permite continuar 
a investir no bem-estar das nossas populações. Uma intervenção que entendemos ser tanto mais eficaz quanto 
mais alargado for o envolvimento e articulação com as diversas entidades – da administração central e dos 
agentes locais –, que têm em comum a missão de dar uma resposta eficiente às necessidades das pessoas. 
Do ponto de vista da Câmara Municipal, esta missão deve estar acima de quaisquer outros objetivos, interes-
ses ou agendas. Foi com este mesmo espírito e sentido de responsabilidade que, no passado mês de março, 
assinámos com o Ministério da Justiça o protocolo de colaboração que irá permitir voltar a instalar o Tribunal 
de Comércio em Vila Franca de Xira e melhorar, de forma substancial, as atuais condições de funcionamento 
do Tribunal de Trabalho e de Família e Menores. Também na área da Educação, no que respeita à requali-
ficação da Escola EB 2,3 de Vialonga, foi encontrado o caminho para a resolução de um problema há muito 
identificado, dando a Câmara Municipal, uma vez mais, um contributo essencial para a sua resolução. Em abril 
estabelecemos com o Ministério da Educação um acordo de cooperação técnica que permitirá avançar com as 
intervenções de requalificação e modernização da Escola, assumindo a Autarquia a realização dos projetos e a 
concretização da obra. 
É reconhecido por todos que é na Administração Local, pela relação de proximidade que estabelece com as 
suas populações, que reside a melhor capacidade técnica, a maior agilidade de procedimentos ou simples-
mente a informação precisa e correta do que é necessário concretizar, a cada momento. Considero que este 
conhecimento e capacidade de execução devem ser otimizados, e nessa medida o nosso Município está total-
mente disponível e preparado para, no quadro da negociação de descentralização de competências da Admi-
nistração Central que está em curso, encarar de forma construtiva os novos desafios apresentados às Câmaras 
Municipais. É dentro desta mesma lógica de eficiência e de proximidade territorial que queremos continuar 
a trabalhar com todas as Juntas de Freguesia do Concelho, encontrando soluções de gestão equilibradas, 
sustentáveis do ponto de vista financeiro e devidamente enquadradas na Lei, que efetivamente cumpram os 
interesses dos nossos munícipes, já que é a estes que nos compete servir.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

ALBERTO MESQUITA
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Novas instalações vão nascer nos terrenos da antiga Escola da Armada
Câmara e Governo assinam protocolo para construção de novo tribunal

A Câmara Municipal e o Instituto de Gestão Financeira e Equipa-
mentos da Justiça assinaram no dia 12 de março de 2017 o proto-
colo que formaliza a instalação, em Vila Franca de Xira, de um novo 
edifício destinado a serviços de Justiça. Um novo tribunal, que vai 
albergar as secções de Comércio, Trabalho, Família e Menores e 
Cível, mantendo-se a secção criminal no atual Palácio da Justiça, 
localizado no centro da cidade.
O acordo agora celebrado prevê a cedência do terreno em direito 
de superfície e a elaboração dos projetos de arquitetura por parte 
da Câmara Municipal, cabendo ao Instituto de Gestão a empreitada 
de construção deste novo tribunal.
Durante a cerimónia da assinatura do protocolo, a Ministra da Jus-
tiça, Francisca Van Dunem, deixou um especial agradecimento à 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira pela forma como ajudou 
a encontrar uma solução para um problema há muito diagnosti-
cado. “A generosidade institucional, o espírito de colaboração e a 
aposta na realização do bem comum, fazem com que objetivos com 
o grau de exigência pressuposto na construção de instalações para 
um tribunal se concretizem numa lógica colaborativa entre poder 
central e local. O protocolo que hoje aqui subscrevemos é emble-
mático dessa vontade de fazer e de satisfazer a causa comum que 
é o bom funcionamento da justiça". 
Alberto Mesquita, Presidente da Câmara Municipal, lembrou as 
diligências feitas junto do Ministério da Justiça e da Secretaria de 
Estado com vista à instalação da sede da secção de Comércio da 
Instância Central do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte 
em Vila Franca de Xira.
O presidente da autarquia vila-franquense abordou ainda a impor-
tância da construção do novo tribunal para a regeneração e requa-
lificação do espaço da antiga Escola da Armada. “A construção 
deste novo Tribunal constitui o projeto âncora e de lançamento da 
requalificação urbanística da área territorial entre Vila Franca de 
Xira e Alhandra, que o Município pretende empreender nos ter-
renos onde anteriormente funcionou a Escola n.º 1 da Armada 
e também a Cimianto. Para essa requalificação, a aquisição das 
antigas instalações da Armada pelo Município, concretizada no 
passado mês de dezembro, foi decisiva e é estratégica. Trata-se de 
um investimento muito expressivo que permitirá agora ao Municí-
pio dinamizar um espaço devoluto há mais de 10 anos".
Alberto Mesquita aproveitou ainda a presença da Ministra da Jus-

tiça para recordar a necessidade de reabilitar o atual Palácio da 
Justiça. “Estamos inteiramente disponíveis para, brevemente, 
podermos celebrar um novo protocolo de cooperação visando a 
reabilitação e requalificação do nosso Palácio da Justiça. Trata-se 
de um edifício monumental, de grande beleza e emblemático para 
a nossa Cidade, que importa preservar. Face às suas atuais condi-
ções de funcionamento, atendimento, trabalho e de realização de 
atos processuais, é há muito tempo urgente uma intervenção no 
sentido da sua requalificação”.
As obras de construção do novo tribunal deverão estar terminadas 
em 2020.



Relatórios de 2017 atestam a solidez das contas municipais
Câmara Municipal e SMAS com saldos positivos na prestação de contas
Em Reunião de Câmara realizada a dia 21 de março, o Executivo 
Municipal de Vila Franca de Xira aprovou o Relatório de Gestão e 
Demonstrações Financeiras com a respetiva Prestação de Contas 
da Câmara Municipal relativa ao exercício de 2017. Foi também 
aprovada a prestação de contas dos SMAS – Serviços Municipaliza-
dos de Águas e Saneamento relativas ao mesmo período temporal.
Os documentos apresentados refletiram o trabalho desenvolvido 
pela Câmara Municipal no ano anterior, sendo de destacar uma 
taxa de execução, ao nível da receita, de 97,78% e de 77,57% ao 
nível da despesa. A execução orçamental gerou um saldo positivo 
de cerca de 18 milhões de Euros, sendo o resultado líquido do exer-
cício também positivo, no valor de cerca de 717 mil Euros.
Na sua apresentação, o Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Mesquita, evidenciou que “somos um Município com contas sóli-
das, sustentáveis e credíveis, o que assegura o rigor da gestão. A 

execução financeira de 2017 comprova esta afirmação”.
O Presidente da Câmara evidenciou ainda os principais investimen-
tos concretizados em 2017, não só ao nível do funcionamento da 
própria Câmara Municipal, mas destacando também os domínios 
da Educação, Solidariedade, Requalificação Urbana, Ambiente, 
Proteção Civil, Desporto, Cultura e Turismo.
A entrada em funcionamento da nova Esquadra da PSP de Vila 
Franca de Xira, a celebração de acordo de cooperação técnica com 
o Ministério da Educação para a requalificação da EB 2,3 de Via-
longa e a aquisição das antigas instalações da Escola da Armada, 
que permitirá a requalificação urbanística entre Alhandra e Vila 
Franca de Xira, bem como a construção de um novo edifício para os 
serviços de Justiça, foram identificadas como medidas estruturan-
tes e de importância estratégica, não só em 2017, mas também na 
evolução preconizada para os próximos anos.

SMAS de Vila Franca de Xira tem das mais baixas percentagens 
de perdas de água da Área Metropolitana de Lisboa
Com um saldo de gerência positivo superior a 1.600 mil euros, a 
taxa de execução dos SMAS de Vila Franca de Xira nas despesas de 
Capital foi de 94,60%. O resultado líquido do Exercício de 2017 foi 
positivo em cerca de 317.400 euros. Verifica-se assim que a evolu-
ção da situação financeira dos SMAS continua assente numa estru-
tura sólida, demonstrando a capacidade de solvência dos compro-
missos assumidos a curto, médio e longo prazo.
O Presidente do Conselho de Administração dos SMAS de Vila 
Franca de Xira, António Oliveira, sublinhou que os documentos 
apresentados “são orientadores de uma política cada vez mais 

amiga do ambiente”. Mereceu também 
particular destaque o facto destes Serviços 
Municipalizados, que já detinham em 2016 
uma reduzida proporção de perdas de água 
em relação ao volume de água comprada, 
terem registado ainda assim uma redução 
de 1% em 2017, apresentando atualmente apenas 17% de perdas 
e situando-se como um dos municípios na Área Metropolitana de 
Lisboa com melhores resultados a este nível. Refira-se que no 
plano nacional, o volume médio de perdas situa-se em 32%.

Acordos de Execução e Contratos Inter-Administrativos 
entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia
Desde 2014, estão em vigor os Acordos de Execução e Contratos 
Inter-Administrativos, estabelecidos entre a Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira e todas as Juntas de Freguesia do Concelho, 
os quais descentralizaram para as Juntas de Freguesia compe-
tências de gestão e manutenção em diversas áreas, designada-
mente ambiente e espaço público, educação, cultura e desporto. 
À atribuição destas competências tem vindo a corresponder uma 
transferência anual de cerca de 3,6 milhões de euros para as Jun-
tas de Freguesia (cerca de 7,2% do total de despesas correntes do 

Orçamento Municipal), cuja distribuição tem em conta a dimensão 
territorial de cada Freguesia ou União de Freguesias. 
No início do presente mandato, a Câmara Municipal e as Juntas 
de Freguesia deram início aos contactos necessários, visando a 
avaliação dos Contratos presentemente em vigor e perspetivando 
a elaboração de novos documentos. Neste âmbito, está em curso 
o diálogo com as Juntas de Freguesia, através de reuniões de tra-
balho que visam dar continuidade a esta colaboração inter-autar-
quias.
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Sessão decorreu a 9 de maio na Escola Alves Redol, em Vila Franca de Xira
Assembleia Municipal Jovem debateu a igualdade de género
A Assembleia Municipal Jovem de 2018 discutiu o tema “A Igual-
dade de Género - Um Debate Para Todos” em sessão realizada 
no dia 9 de maio, na Escola Secundária Alves Redol, em Vila 
Franca de Xira.
Integrada na realização da iniciativa, esteve ainda patente, no 
mesmo momento, uma exposição dos trabalhos elaborados 
pelos alunos, divididos entre fotografia e vídeo.
A Assembleia Municipal Jovem contou com a participação de 
alunos do ensino básico e secundário de sete Agrupamentos de 
Escolas do Concelho: EB2,3 Soeiro Pereira Gomes; EB1,2,3 do 
Bom Sucesso, EB2,3 Pedro Jacques Magalhães, EB2,3 Prof. Rey-
naldo dos Santos, EB2,3 de Vialonga; Escola Secundária Alves 
Redol; Escola Secundária do Forte da Casa; Escola Secundá-
ria Gago Coutinho; Colégio José Álvaro Vidal (Fundação CEBI); 
Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa – Pólo da 
Póvoa de Santa Iria e Centro de Formação Profissional de Alverca 
– IEFPA.
A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Vila Franca de 
Xira organizam anualmente a sessão da Assembleia Municipal 
Jovem, com o objetivo de incentivar o interesse dos jovens pela 
participação cívica e política, sublinhando a importância da sua 
contribuição para a resolução de questões que afetam o seu pre-
sente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas pro-
postas junto dos órgãos do poder político.
Pretende-se também dar a conhecer o significado do mandato 
de membro da Assembleia Municipal e o processo de decisão da 
Assembleia, enquanto órgão representativo de todos os muníci-
pes, bem como incentivar as capacidades de argumentação na 
defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância, do 
respeito e da solidariedade e envolver de forma ativa a comuni-
dade escolar no projeto.

Tem lugar no dia 29 de maio na Escola Secundária Professor Rey-
naldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, a edição de 2018 do Semi-
nário Municipal de Educação, iniciativa organizada anualmente em 
parceria pela Câmara Municipal e Conselho Municipal de Educação, 
e que se subordina este ano ao tema “Perfil do Aluno do Século XXI: 
Rumo ao Sucesso Educativo”.
Durante o seminário serão proferidas as conferências “O que enten-
demos por Sucesso Educativo?”, por Álvaro Laborinho Lúcio, Juiz 
Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, e “Atlas da 
Educação 2017”, por David Justino, Coordenador do Estudo Atlas da 
Educação.
No painel “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” 

terão lugar as intervenções de Maria João Horta, investigadora na 
área da educação e das TIC; Domingos Moreira e Margarida Borges, 
agrupamento de Escolas do Bom Sucesso; e João Leite, psicólogo na 
Universidade do Porto.
Serão ainda abordados “Contextos de Aprendizagem Transformado-
res”, num painel com intervenções a cargo de Mónica Silva, pós-gra-
duada em psicologia da Saúde e em psicologia positiva aplicada, e 
Sónia Lareiro, executive master em psicologia positiva aplicada; Ana 
Guise Leite, psicóloga e formadora sénior; e David Rodrigues, Con-
selheiro Nacional de Educação.
A participação neste Seminário é livre mediante inscrição junto da 
Divisão Municipal de Educação.

Parceria entre a Câmara Municipal e o Conselho Municipal de Educação
Seminário Anual de Educação analisa perfil do aluno do século XXI
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OP 2018 Vila Franca de Xira
Modelo inovador, permite dar oportunidade a todos!
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai promover mais uma 
edição do Orçamento Participativo (OP), dotando-o de uma verba 
assinalável, um milhão de euros, mas também de um modelo 
inovador, que visa incrementar a participação dos cidadãos. O OP 
2018 apresenta-se segmentado em três vertentes: Orçamento 
Participativo Geral (OPG), Orçamento Participativo para Entida-
des (OPE) e Orçamento Participativo Jovem (OPJ).
No OPG serão enquadrados os projetos que visem a execução 
de intervenções em todo o território concelhio, diferenciando-se 
do OPE, pelo facto deste último englobar intervenções a reali-
zar exclusivamente em entidades que prossigam fins públicos 
área geográfica do município. A estas duas vertentes do OP 2018 
podem apresentar propostas os munícipes devidamente recen-
seados no Concelho, ao OPE podem igualmente submeter pro-
postas as direções das entidades, no período que decorre de 
maio a junho do presente ano, tendo para além deste calendário, 
todo um cronograma que sustenta as outras fases de execução 
do OP, seis no total.
O OPJ permite aos jovens estudantes nas escolas públicas do 
Concelho, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos 
de idade, apresentar projetos que pretendam ver concretizados 
em qualquer local do município. O cronograma para este meca-
nismo de participação pública aponta para os meses de outubro 
a dezembro, o período de recolha das propostas junto dos alunos, 
sendo constituído por seis fases.

Diversificando os tipos de projetos que a população do Concelho 
pode priorizar, com vista à melhoria das suas condições de vida, 
o Executivo Municipal pretende continuar a promover, a partir 
da população concelhia, a capacidade de todos poderem, a par-
tir de um processo de participação democrática e dos princípios 
gerais da transparência, eleger-se como codecisores das políti-
cas públicas.
Consulte as normas de participação e cronograma do OP 2018 
em https://op.cm-vfxira.pt.

Teve lugar no dia 27 de abril a assinatura de um acordo de coope-
ração que dará início às obras de requalificação, modernização e 
ampliação das instalações da EB 2, 3 de Vialonga, estabelecimento 
construído há mais de 30 anos e frequentado atualmente por cerca 
de 1.200 alunos.
O acordo, assinado entre o Município de Vila Franca de Xira e o 
Ministério da Educação, representado pela Secretária de Estado 
Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, prevê obras estruturais, 
num investimento de grande importância não só para os alunos 
e demais comunidade escolar, mas para toda a Freguesia de Via-
longa.

A intervenção contemplará a requalificação e ampliação de espa-
ços, bem como a adaptação da escola à realidade e necessidades 
do ensino atual, admitindo-se a possibilidade deste estabeleci-
mento vir a ter valências ao nível do ensino secundário.
Este acordo vem assim dar continuidade à aposta estratégica na 
Educação que tem vindo a ser feita pelo Município nos últimos 20 
anos, num importante trabalho de requalificação do parque esco-
lar, não apenas no que diz respeito aos níveis de ensino diretamente 
sob a sua responsabilidade, mas também, em alguns casos, nou-
tros que são da competência da Administração Central através da 
celebração de acordos de cooperação.

Entre Município de Vila Franca de Xira e o Ministério da Educação
Assinado acordo para a Requalificação e Ampliação da EB 2,3 de Vialonga

Orçamento 
Participativo 

2018

Participantes 
proponentes

Projetos com 
enquadramento

Verba
Calendário
 de recolha 

de propostas

OPG Cidadãos recenseados no Concelho 
Projetos a realizar no espaço público 

do Concelho
450.000€ maio e junho

OPE
Cidadãos recenseados 

no Concelho/Direção de Entidades
Projetos a realizar em prol de Entidades 
que no Concelho prossigam fins públicos 

450.000€ maio e junho

OPJ
Estudantes matriculados em escolas  

públicas do Concelho 
(12 aos 18 anos de idade)

Projetos a realizar no território 
do Concelho

100.000€ outubro a dezembro
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Teve lugar a 27 de abril, no Palácio do Sobralinho, a Cerimónia de 
Assinatura de Protocolos com o Movimento Associativo do Conce-
lho de Vila Franca de Xira, uma iniciativa integrada nas Comemo-
rações do 25 de Abril.
Este apoio anual da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira incide 
sobre o apoio à atividade regular, no âmbito do qual abrange este 
ano 109 associações do Concelho nas áreas Cultural, Desportiva, 
Associativismo Solidário, Associações de Pais e Federações Con-
celhias e afetando, para o efeito, 597.525,00 €. Ao nível do apoio 
ao investimento, a Autarquia abrange em 2018 um total de 40 
candidaturas, considerando obras de construção, conservação e 
remodelação, aquisição de viaturas e aquisição de equipamentos. 
O apoio prestado neste âmbito é de 405.000,00€.
O Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) vigora 
desde 2008, sendo um instrumento estrutural de apoio ao Movi-
mento Associativo do Concelho através do qual a Câmara Muni-
cipal reconhece o trabalho realizado pelo Movimento Associativo 
como essencial ao desenvolvimento do Concelho. Desde a cria-
ção do PAMA, o apoio à atividade regular atribuído pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira ascende a cerca de 6 milhões de 
euros. No plano do investimento, o apoio municipal desde 2008 foi 
já de 13 milhões de euros.

Protocolos assinados a 27 de abril
Câmara Municipal apoia o Movimento Associativo do Concelho 
em mais de um milhão de euros

O Dia Municipal do Bombeiro volta este ano a ser assinalado pelo 
Município de Vila Franca de Xira. No dia 20 de maio, pelas 11h00, 
vai realizar-se a Sessão Comemorativa, na Castanheira do Ribatejo.
A cerimónia, presidida por Alberto Mesquita, Presidente da Câmara 
Municipal, terá lugar na Rua do Juventude, junto ao Complexo Des-
portivo do Juventude da Castanheira. Após a concentração de todas 
as forças para formatura geral e da receção às entidades convida-
das, serão entregues as condecorações municipais.
Depois das habituais intervenções, será realizado um desfile apeado 
e motorizado que irá passar pela Estrada Nacional 1, Largo Júlia 
Palha, Rua Palha Blanco, Rua Batista Correia, Travessa Carminda 
Santos Costa e Rua da Cevadeira, terminando no Quartel dos Bom-
beiros Voluntários.

A 20 de maio
Dia Municipal do Bombeiro assinalado na Castanheira do Ribatejo

A apresentação pública do Perfil Municipal de Saúde’17 do 
Concelho de Vila Franca de Xira decorreu no dia 17 de abril, na 
Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira. O Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira referiu que o documento 
é “um diagnóstico essencial para que possamos conhecer melhor 
a situação da Saúde a nível local, dotando assim os responsáveis 
técnicos e políticos com informação relevante que melhor sustente 
futuras decisões”.
Presentes estiveram também a vereadora responsável pela área 
da Saúde na Câmara Municipal, Fátima Antunes, o Presidente 
da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George e o Presidente 
do Conselho de Administração da Rede Portuguesa de Municí-
pios Saudáveis, Joaquim Santos (também Presidente da Câmara 
Municipal do Seixal).
O Perfil Municipal de Saúde’17 tem por objetivo compreender 
melhor os fatores que influenciam a saúde das pessoas e estabe-
lecer uma base de suporte à decisão para a atuação local futura. 
Elaborado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com a 
colaboração do Hospital de Vila Franca de Xira e do Agrupamento 
dos Centros de Saúde do Estuário do Tejo, dá cumprimento a um 
dos requisitos de adesão à Rede Portuguesa de Municípios Sau-
dáveis, da qual Vila Franca de Xira é membro desde 2006.

O Perfil Municipal de Saúde’17
Concelho de Vila Franca de Xira 

Capítulo I Saúde 2020. Breve resumo do quadro de referência 
política em matéria de saúde a nível europeu, nacional, regional 
e local;

Capítulo II Perfil de Saúde da População. Retrato da saúde da 
população com incidência nos seguintes domínios: População; 
Famílias; Educação; Habitação; Emprego e Desemprego; Presta-
ções Sociais; Criminalidade; Ambiente; Estado da Saúde; Acesso 
a Cuidados de Saúde; Determinantes, Fatores de Risco e Fatores 
Protetores da Saúde.

Capítulo III Promoção da Saúde e de um Estilo de Vida mais Sau-
dável a nível Local. Sistematização dos projetos que concorrem 
para a promoção da saúde a nível local, desenvolvidos pelas diver-
sas Instituições do concelho de Vila Franca de Xira.

Diagnóstico publicado em documento estratégico
Vila Franca de Xira apresenta Perfil Municipal da Saúde´17
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Acordo para 2018
Câmara Municipal e Central de Cervejas renovam parceria 
para apoiar famílias do Concelho
O protocolo para apoio a famílias carenciadas do Concelho, no 
montante de 100 mil euros e relativo a 2018, foi assinado a 16 de 
abril entre a Câmara Municipal e a SCC - Sociedade Central de 
Cervejas e Bebidas, SA. 
Este compromisso social visa continuar a dar resposta a alguns 
dos problemas com que muitas famílias do Concelho se deparam 
ao nível socioeconómico, versando, portanto, as preocupações 
sociais de ambas as entidades. A iniciativa acontece há 14 anos 
e é inserida nas políticas de proximidade e colaboração levadas 

a cabo pelo Município com as entidades sociais e agentes econó-
micos do Concelho. “Uma parceria fundamental para o trabalho 
que realizamos no sentido de melhorar a vida de muitas famílias 
do Concelho”, realçou o Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Mesquita.
A cerimónia contou com a presença dos Administradores da Cen-
tral de Cervejas, que não puderam deixar de fazer um brinde com 
o Presidente da Autarquia, assinalando este momento significa-
tivo para a qualidade de vida de várias famílias.

Cerca de 1400 seniores de freguesias de todo o Concelho mar-
caram presença na grande Festa da Flor, um evento organi-
zado pela Câmara Municipal, repleto de cor, vida e energia. O 
Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, o executivo 
camarário e vários autarcas do Concelho estiveram presentes 
e acompanharam o animado programa da Festa, que este ano 
teve como convidado especial o ator e encenador Joaquim Sal-
vador.
A iniciativa tem por objetivo de proporcionar aos seniores do 
Concelho um dia diferente, com muita animação e convívio.
A Festa da Flor insere-se no projeto municipal “Envelhecer 
de modo saudável e equilibrado através da atividade física e 
movimento”, que pretende promover um envelhecimento ativo 
junto da população do Concelho.

Foi este o espírito que se viveu em todos os momentos do pro-
grama, que começou no Largo da Câmara Municipal com uma 
colorida e animada mini marcha de arcos decorados com flo-
res de papel, feitas com muito amor e dedicação pelos próprios 
participantes na festa. No Pavilhão Multiusos, os momentos 
protagonizados nos jogos tradicionais, na mega-aula de ginás-
tica liderada pelo Prof. Joseph Azevedo, na marcha com arcos 
de flores, no almoço e no baile da tarde, este ano a cargo do 
grupo “Cristais da Noite”, foram intensamente celebrados, 
com alegria e uma boa-disposição contagiante. O programa de 
animação contou ainda com a brilhante atuação do Grupo de 
Danças e Cantares da Universidade Sénior e do Grupo de Cava-
quinhos da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos 
de Alverca do Ribatejo.

Festa da Flor 2018
Um dia pensado para os seniores do Concelho
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Construção de polidesportivo e arranjo paisagístico arrancam em breve
Câmara investe 140 mil euros no Bom Retiro, em Vila Franca de Xira

A Câmara Municipal vai iniciar em Junho a construção de um 
recinto desportivo descoberto no Bom Retiro, em Vila Franca de 
Xira.
Os trabalhos do Município vão abranger ainda a construção de um 

muro de suporte de terras e o arranjo paisagístico dos espaços 
envolventes, numa obra que orçamentada em 139 830,82 euros e 
cujo prazo de execução aponta para quatro meses, estando assim 
a sua finalização prevista para setembro.

Obras e requalificação urbana

Pavimentação na Quinta da Nossa Senhora de Fátima e execução de arruamento 
na Quinta da Ponte, em São João dos Montes

Investimento: 100 224, 00€
Prazo de Início: abril de 2018
Prazo de Execução: 150 dias
Em curso: encontram-se em curso os trabalhos de pavimentação do Impasse de Serventia aos lotes 43 a 46, na Quinta da Nossa Senhora 
de Fátima, e de arruamento de interligação da Rua das Indústrias e a Rua Policarpo Silvério dos Santos, na Quinta da Ponte.

Primeira fase decorre em maio e junho com investimento de 40 mil euros
Limpeza de linhas de água no Concelho assegurada pela Câmara Municipal
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assegura, nos meses 
de maio e junho, a primeira fase de uma intervenção alargada na 
limpeza e desobstrução de vários troços de linhas de água e valas 
no Concelho de Vila Franca de Xira. O investimento é de cerca de 40 
mil euros (39 806,18€) e abrange várias Freguesias.
Na União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, 
os trabalhos vão decorrer na vala do Carril e na vala em frente ao 
Centro de recolha Oficial até à Atral Cipan.
Na Freguesia de Vila Franca de Xira, a zona intervencionada será a 
Ribeira de Povos, a montante do Caminho de Ferro.
Na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz, os trabalhos de limpeza e desobstrução vão incidir 
sobre a bacia de retenção e Ribeira da Aboia.
Já na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, 
a Câmara Municipal vai intervir na vala nos limites do Concelho, no 
Regueirão do Adrião, na Ribeira dos Caniços e nas valas a jusante 
do caminho de ferro, para além de estar ainda prevista a reparação 
da vedação dos Caniços.
Por fim, na Freguesia de Vialonga, a ação vai incidir na Ribeira 
da Carvalha, na grelha no cimo da Rua Calouste Gulbenkian, na 

Ribeira dos Estanques, na vala perto do Quintanilho e na Ribeira 
da Granja.
A segunda fase desta intervenção irá decorrer nos meses de julho 
e agosto, de acordo com as prioridades estabelecidas para a lim-
peza de linhas de água em 2018.
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Execução de passeio na Praceta Aquilino Ribeiro - Bairro dos Caniços, na Póvoa de Santa Iria

Investimento: 7 945,00€
Prazo de Início: maio de 2018
Prazo de Execução: 60 dias
Em curso: encontram-se em curso os trabalhos execução de troço de passeio em calçada de vidraço, nas traseiras dos prédios n.º 2, 4 e 
6 da rua António Aleixo e n.º 2 e 4 da rua Fernando Pessoa, incluindo: a substituição dos troços de lancil existente no limite com a bolsa 
de estacionamento que se encontram danificados, bem como a ligação dos tubos de queda existentes no local e a acerto de cotas das 
caixas de visita existentes.

Em Vila Franca de Xira e Alverca
Obras de requalificação do Celeiro da Patriarcal, Bairro Municipal de Povos 
e Jardim José Álvaro Vidal começaram em abril

Tiveram início a 2 de abril, por iniciativa da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, as obras de requalificação do Celeiro da 
Patriarcal, em Vila Franca de Xira.
O investimento, superior a 456 mil e 600 euros, permitirá a reabili-
tação e restauro dos vários elementos construtivos daquele edifício 
centenário, com integração dos projetos de instalações elétricas, 
segurança contra incêndios, climatização e telemáticas. As obras 
deverão estar concluídas em setembro deste ano.

Também em Vila Franca de Xira, começou no início de abril a reabi-
litação do Bairro Municipal de Povos, abrangendo 11 edifícios, que 
acolhem um total de 84 fogos.
Esta intervenção prevê o restauro e reconstrução dos materiais 
de revestimentos interiores das zonas comuns, colunas e redes 
comuns de abastecimento e distribuição de energia elétrica, águas 
e gás natural, bem como a substituição das cozinhas em cada fogo.
O valor total do investimento ultrapassa os 700 mil euros (701 
600,00€), sendo financiado por fundos comunitários em 49,8%. As 
obras irão decorrer até março de 2019.
Em Alverca do Ribatejo, as obras de requalificação do Jardim José 
Álvaro Vidal – Caminho Pedonal Acessível e Parque de Jogo e 
Recreio - tiveram também no início do mês de abril.
Através de um investimento municipal superior a 258 mil euros, 
será criado um percurso pedonal acessível de cerca de 5.380 
metros quadrados, que incluirá a requalificação dos pavimentos, 
muros, vedações, paliçadas, redes de rega, plantações e mobiliá-
rio urbano. Será também criado um parque de jogo e recreio, com 
cerca de dois mil metros quadrados, com equipamentos infanto-
-juvenis e pavimentos de amortecimento. Esta obra tem um prazo 
de execução de 150 dias, prevendo-se dessa forma a sua conclu-
são para setembro deste ano.

Obras e requalificação urbana

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Bairro Municipal de Povos Jardim José Álvaro Vidal, Alverca do Ribatejo
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Obras 
concluídas

Obras e requalificação urbana

Entregues hortas urbanas e abertura de polidesportivo
Inaugurada a reabilitação dos espaços exteriores 
do Bairro Municipal da Quinta da Piedade
A reabilitação dos espaços exteriores do Bairro Municipal da Quinta 
da Piedade, na Póvoa de Santa Iria foi inaugurada, tal como o poli-
desportivo que integra o projeto, no dia 7 de abril, ocasião onde a 
Autarquia também procedeu à entrega de 26 hortas urbanas.
Na cerimónia estiveram presentes o Presidente da Câmara Muni-
cipal e vários autarcas do Concelho, tendo o polidesportivo entrado 

em funcionamento com a equipa de futsal do Centro Popular de 
Cultura e Desporto.
O conjunto de hortas urbanas e o polidesportivo integram o projeto 
de reabilitação de espaços exteriores do Bairro Municipal (PER) da 
Quinta da Piedade, realizado pela Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira e cuja intervenção global orçou em cerca de 160 mil euros. 

Demolição de Edifício Escolar e Criação de Parque de Estacionamento - Vialonga

Descrição: A intervenção teve como objetivo proceder à demolição de um edifício escolar que foi desativado, procedendo-se à criação de 
um parque de estacionamento e zona de lazer.
Investimento: 89 323,53€ (IVA incluído)

Equipamento renovado em Alverca
Câmara Municipal inaugurou Reabilitação do Polidesportivo do Brejo
A obra de reabilitação do Polidesportivo do Brejo, em Alverca do 
Ribatejo, foi inaugurada no dia 8 de abril. Esta intervenção, pro-
movida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, incluiu a 
aplicação de relva sintética, instalação de nova rede de proteção 
e vedação, pavimentação de todo o espaço envolvente do campo e 
plantação de árvores.
A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal e de vários autarcas do Concelho, assim como com 
duas equipas dos Benjamins que participam no Xira 2018, o 
Grupo Desportivo Unidos de Arcena e a Casa do Povo de Arcena, 
que disputaram uma partida de futebol neste dia.



Prémio Mário Rui Gonçalves foi entregue no dia 18
Março acolhe Teatro no Concelho de Vila Franca de Xira

PRÉMIOS
Melhor Sonoplastia: 
Daniel Gonçalves (Grémio Dramático Povoense - 
Espetáculo “Arabescos”) 
Melhor Luminotecnia: 
Joaquim Morais (Grupo de Teatro Esteiros -Sociedade 
Euterpe Alhandrense - Espetáculo “O Jardim dos Bichos 
de Cristal”) 
Melhor Guarda-Roupa: 
Dores Correia (Grémio Dramático Povoense - Espetáculo 
“Arabescos”) 
Melhor Cenografia: 
João Santos Lopes (Grupo de Teatro Esteiros -Sociedade 
Euterpe Alhandrense - Espetáculo “O Jardim dos Bichos 
de Cristal”) 
Melhor Interpretação Feminina (ex-aequo): 
Antonieta Vendrell (Grupo de Teatro Esteiros -Sociedade 
Euterpe Alhandrense - Espetáculo “O Jardim dos Bichos 
de Cristal”) e Rita Heleno (Grémio Dramático Povoense - 
Espetáculo “Arabescos”) 
Melhor Interpretação Masculina: 
Bruno Nogueira (Grupo de Teatro Esteiros - Sociedade 
Euterpe Alhandrense - Espetáculo “O Jardim dos Bichos 
de Cristal” 
Melhor Encenação: 
João Santos Lopes (Grupo de Teatro Esteiros -Sociedade 
Euterpe Alhandrense - Espetáculo “O Jardim dos Bichos 
de Cristal”) 
Melhor Espetáculo: 
“O Jardim dos Bichos de Cristal” (Grupo de Teatro Esteiros 
-Sociedade Euterpe Alhandrense)
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Obras de Silvério Manata e Carlos Alves
“Um Silêncio de Sombras” e “Vozes de Burro” 
receberam Prémio Literário Alves Redol 2017
A cerimónia de entrega do Prémio Literário Alves Redol 2017 decor-
reu no dia 20 de abril, na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de 
Xira perante um auditório cheio, seguido do lançamento das duas 
obras distinguidas.
A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, teve como vencedores Silvério de Jesus Manata (na modali-
dade de romance, pela obra “Um Silêncio de Sombras”) e Carlos 
Manuel Jorge Alves (na modalidade de conto, pela obra “Vozes de 
Burro”). Os vencedores receberam da Autarquia um prémio no 
valor de 7 500,00€ e 2 500,00 €, respetivamente.
O júri, composto por Ana Cristina Silva, escritora vila-franquense; 
Manuel Frias Martins, ensaísta e representante da Associação Por-
tuguesa de Críticos Literários e por Miguel Real, escritor e crítico 
literário, avaliou 60 trabalhos a concurso, tendo atribuído os pré-
mios por unanimidade, em ambas as modalidades.
Na opinião do júri, o romance “Um Silêncio de Sombras”, de Sil-
vério de Jesus Manata, destacou-se por ser uma obra com uma 
apreciável desenvoltura narrativa. Consideraram que “a inteligente 
utilização da ironia é um elemento decisivo para cativar o leitor”. 
“Vozes de Burro”, de Carlos Alves, foi considerado como um “bom 
conjunto de contos que, através de uma abordagem realista de epi-
sódios circunstanciais da vida, se inquire sobre temas permanen-
tes como a fragilidade física, a incapacidade da existência de uma 
harmonia plena, (…) o riso (a ironia) como resposta à resignação”.
No seu discurso, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, Alberto Mesquita, realçou a política cultural desenvolvida 

pela Câmara Municipal que assenta “nas mais diversas formas 
de apoio aos nossos autores, não só através da atribuição deste 
Prémio, mas também pela realização de muitas outras atividades 
nesta Biblioteca” como apresentação de livros nacionais e locais, 
exposições, ações pedagógicas entre outras iniciativas.
Esta cerimónia esteve incluída nas celebrações do Dia Mundial do 
Livro e do Autor, que integraram o programa das Comemorações do 
25 de Abril do Município.

O “Março, Mês do Teatro”, uma organização da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira e dos Grupos de Teatro do Concelho, contou 
em 2018 com uma programação que percorreu todo o Concelho. 
Integrado na iniciativa, o Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves foi 
entregue a 18 de março na Fábrica das Palavras, em Vila Franca 
de Xira. Num evento que contou com a participação dos Grupos de 
Teatro do Concelho, foram entregues nove prémios e outras tantas 
menções honrosas.
O “Março, Mês do Teatro teve início logo no dia 3, no Ateneu Artís-
tico Vilafranquense, com a exibição do espetáculo “Crise no Par-
que Eduardo VII”, a partir de “I’m Not Rappaport”, de Herb Gardner, 
numa versão cénica e encenação de João Mota.
O Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense e o Teatro Nada 
Mais apresentaram peças a 10 e 16 de março. No dia 17, o Museu 
do Neo-Realismo recebeu a palestra “Teatro Neorrealista sobre e 
para a Infância”, com leituras encenadas por atores do Concelho.
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Câmara Municipal e SMAS organizaram atividades 
Comemorações dos Dias Internacionais da Floresta e da Água
envolveram 500 alunos 
Cerca de 500 alunos do 4.º ano de escolaridade de todo o 
Concelho participaram nas diversas atividades de Educação 
Ambiental organizadas pela Câmara Municipal e pelos Servi-
ços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) de Vila 
Franca de Xira, iniciativas que assinalaram o Dia Internacio-
nal da Floresta (21 de março) e o Dia Mundial da Água (22 de 
março) e que decorreram no Sobralinho e na Póvoa de Santa 
Iria.
Com o objetivo de sensibilizar os mais novos para boas prá-
ticas ambientais, visando a preservação da natureza e a pou-
pança da água, mais de 100 alunos do 4.º ano do Agrupamento 
de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes 
participaram em atividades dinamizadas pelo Programa de 
Educação Ambiental (PREDAMB) da Câmara Municipal na 
Quinta Municipal do Sobralinho, enquanto que o reservatório 
de abastecimento de água do Casal da Serra, na Quinta da Pie-
dade (Póvoa de Santa Iria) recebeu cerca de 400 alunos, que 
receberam mensagens de alerta para a urgente necessidade 
de preservação e poupança deste recurso natural.



Programa integrou várias iniciativas
Revolução de Abril evocada pelo Município
No âmbito das comemorações dos 44 anos do “25 de Abril” tiveram 
lugar, no Município, vários momentos dedicados às memórias e 
importância deste marco histórico.
Entre várias iniciativas, destacaram-se o encontro de jovens para 
“Conversas de Abril com Carlos Alberto Moniz”, na Escola EB 1, 2, 
3 do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo (no dia 17) e o Concerto, 
com o mesmo artista, na noite de 24, na Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense. Este espetáculo integrou, numa primeira 
parte, a bonita atuação conjunta do Grupo Coral “Unidos do Baixo 
Alentejo” e de alunos da Escola EB1 de Arcena, bem como com a 

interpretação do Dia da Liberdade por alunos dos Agrupamentos 
de Escolas Pedro Jacques de Magalhães e do Bom Sucesso e da 
Escola Secundária Gago Coutinho e, ainda, as intervenções dos 
representantes das forças políticas eleitas na União de Freguesias 
de Alverca e Sobralinho.
A 25 de Abril teve lugar a deposição de uma coroa de flores no 
Monumento de Homenagem aos Combatentes do Concelho, no 
largo 5 de Outubro, seguindo-se a Sessão Solene da Assembleia 
Municipal, na Fábrica das Palavras, onde foram, por todos, evoca-
dos os valores da Liberdade e Democracia.
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Iniciativa visa divulgação do desporto adaptado
Dia Paralímpico Municipal foi pioneiro a nível nacional

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e o Comité Paralím-
pico de Portugal concretizaram no passado dia 27 de abril o Dia 
Paralímpico Municipal, iniciativa pioneira a nível nacional, na 
divulgação de diversas modalidades de desporto adaptado, de 
forma alargada a toda a comunidade e fora do contexto escolar.
Este evento congregou esforços dos Pelouros do Desporto e 
da Deficiência e Inclusão e contou com as participações das 
Escolas EB 2,3 D. António de Ataíde, da Castanheira; do Centro 
de Atividades Ocupacionais da Associação para a Integração 
de Pessoas com Necessidades Especiais (AIPNE); da Escola 

Secundária Gago Coutinho de Alverca; da Escola EB 2,3 Soeiro 
Pereira Gomes de Alhandra e da Mithós – Histórias Exempla-
res.
No momento de inauguração desta iniciativa, focada na sensi-
bilização dos mais jovens para as temáticas da Inclusão e do 
respeito pelas diferenças, o Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, deu o exemplo experi-
mentando as oito modalidades disponíveis: Paraciclismo, Tiro 
com Arco, Ténis, Atletismo, Basquetebol em cadeira de rodas, 
Ténis de Mesa, Boccia e Orientação.

A Passerelle D’Ouro, o desfile de moda que ano após ano 
tem sido um sucesso na Praça de Toiros “Palha Blanco”, 
já tem data marcada para a edição deste ano, a 23.ª: 22 
de junho, pelas 21h30.
Neste grandioso espetáculo, os idosos assumem o papel 
de destaque, num cenário cheio de cor, luz, alegria, 
música e animação. Ao charme dos mais velhos, prove-
nientes maioritariamente das IPSS’s e Comissões de Ido-
sos das freguesias do Concelho de Vila Franca de Xira, 
junta-se a irreverência dos mais novos, com um resul-
tado surpreendente para o público, que assiste às últi-
mas tendências da moda, maquilhagem e cabeleireiros 

ditadas por vários comerciantes sedeados no Concelho.
Esta edição será apresentada por Nuno Graciano e vai 
contar com atuações de Herman José, David Antunes e 
da banda do Ateneu Artístico Vilafranquense.
O objetivo da Passerelle D’Ouro é valorizar quem já pas-
sou a linha dos 60 anos e proporcionar a troca de expe-
riências, em nome da integração social, numa organiza-
ção do Pelouro de Ação Social do Município de Vila Franca 
de Xira. São também parceiros essenciais para a concre-
tização do evento o comércio de vestuário, cabeleireiros 
e maquilhagem do Concelho. A entrada é livre e está 
sujeita à lotação do espaço.

Herman José, David Antunes e muitas outras surpresas na 23.ª edição da iniciativa
Passerelle D’Ouro marcada para 22 de junho
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Acontece

CBEI promove sétima edição da iniciativa
Mercado Medieval 
regressa a Vila Franca de Xira

Comemorações Municipais do Dia Mundial da Criança – 1 e 2 de junho
Crianças descobrem Planeta Azul na Quinta da Piedade
Os dias 1 e 2 de junho serão dedicados às crianças, no Parque 
Urbano da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, no âmbito 
das Comemorações Municipais do Dia Mundial da Criança, através 
de uma grande festa, onde o programa lúdico e pedagógico, vai 
criar um ambiente repleto de animação, todo pensado em torno da 
importância do “Planeta Azul”.
Nesta sexta-feira e sábado, no horário compreendido entre as 10h 
e as 13h e as 14h e as 18h, o Parque Urbano da Quinta da Piedade 
estará transformado num local de fantasia, onde as aventuras se 
desdobram num sem número de alegrias, garantidas através de 
um programa repleto de diversão e animação, para que os mais 
pequenos retirem deste dia uma grande lição. Neste espaço do 

“faz de conta”, todas as crianças poderão perceber que cuidar do 
“Planeta Azul”, um tesouro de dimensões incalculáveis, é uma 
obrigação de todos, para que todos possam desfrutar de todas as 
maravilhas que tem para oferecer.
Pretende-se com esta iniciativa proporcionar a todas as crian-
ças, jovens e famílias um momento lúdico-pedagógico, realizado 
num espaço urbano privilegiado, dinamizado por um atrativo pro-
grama de animação, especialmente pensado nos mais pequenos. 
Esta oferta é irrecusável não só por marcar o arranque dos dias 
estivais, em que as atividades ao ar livre são vividas com especial 
intensidade, mas também pelas boas recordações que todos terão 
destes dias vividos i no Parque Urbano da Quinta da Piedade.

O CBEI organiza, de 31 de maio a 3 de junho, o VII Mercado Medie-
val no Centro Histórico de Vila Franca de Xira, uma iniciativa que 
volta a contar com o apoio da Câmara Municipal.
Este ano a iniciativa tem como tema “No reinado de D. Fernando, 
o Formoso” e todos estão convidados a participar nesta recria-
ção, onde não faltará vestuário a rigor, as tendas dos mercadores, 
músicas e danças da época, saltimbancos, cortejo, arte de fogo e 
malabares, entre muitas outras animações.
A entrada é livre.



MAIO
Dia 12 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 15h00
Dia 13 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00
Dia 26 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 15h00
Dia 27 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00
Dia 27 Vila Franca – Ponte da Lezíria – Vila Franca de Xira 15h00

JUNHO
Dia 9 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 15h00
Dia 10 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00
Dia 24 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00
Vila Franca – Ponte da Lezíria – Vila Franca de Xira 15h00

JULHO
Dia 1 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 15h00
Dia 21 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 15h00
Dia 22 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00
Dia 29 Vila Franca de Xira – Reserva Natural (Mouchões) - 
Vila Franca de Xira 15h00

AGOSTO
Dia 4 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 15h00
Dia 5 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00
Dia 12 Vila Franca de Xira – Ponte da Lezíria – Vila Franca de Xira 15h00

SETEMBRO
Dia 2 Vila Franca de Xira – Ponte da Lezíria – Vila Franca de Xira 10h00
 Vila Franca de Xira – Reserva Natural (Mouchões) - Vila Franca de Xira 15h00
Dia 22 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 15h00
Dia 23 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00
 Vila Franca de Xira – Reserva Natural (Mouchões) - Vila Franca de Xira 15h00

OUTUBRO
Dia 7 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00
Dia 14 Vila Franca de Xira – Reserva Natural (Mouchões) -
 Vila Franca de Xira 15h00
Dia 20 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 15h00
Dia 21 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00

NOVEMBRO
Dia 3 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 15h00
Dia 4 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00
Dia 17 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 15h00
Dia 18 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 10h00

Embarque na Natureza! 
Visitas ao Núcleo Museológico Barco Varino “Liberdade” 
com passeio no rio Tejo

Podem ser marcadas outras visitas que não as previstas no calendário,bem como canceladas caso a tripulação verifique condições adversas à navegação.
Marcações e bilhetes:

Posto de Turismo Municipal | Tel.: 263 285 605 | varinoliberdade@cm-vfxira.pt
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3EXPOSIÇÕES4

Celebrando…
Exposição “João Ribeiro: O homem e o seu olhar.  
A magia do instante”

2 a 31 maio 
Fábrica das Palavras, piso 3, Vila Franca de Xira 
Exposição “O que foi a Presença?  
Uma leitura a 90 anos de distância” (José Régio)

1 a 30 junho 
Fábrica das Palavras, piso 4, Vila Franca de Xira 

Exposição “O Desconhecido”, de Lourdes 
Brites, da Associação dos Artistas Plásticos 
do Concelho de Vila Franca de Xira

13 maio a 17 junho
Galeria de Exposições Augusto Bértholo, Alhandra

Ciclo de Arte Contemporânea “COSMO/
POLÍTICA #1. A Sexta Parte do Mundo”

Até 13 maio
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição “The Golden Side of Simplicity”, 
 de Clo Bougard 

Até 19 maio
Galeria Municipal de Exposições Palácio  
da Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

7.º Salão de Automóveis e Motociclos 
Clássicos de Vila Franca de Xira

De 24 a 27 maio
Dia 24 das 18h00 às 22h00, Dias 25 e 26  
das 10h00 às 22h00, Dia 27 das 10h00 às 20h00
Pavilhão Multiusos, Vila Franca de Xira

Ciclo de Arte Contemporânea “COSMO/
POLÍTICA #2. Conflito e Unidade”

26 maio, sábado, 16h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição de Desenho e Pintura “Tons 
d’Arte”, de António Lobato 

Até 27 maio
Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Exposição biobibliográfica 
A oficina de escritores: 
Inspirações sobre a arte de escrever,  
a literatura e a vida

Apresentação em powerpoint de uma pequena  
biografia, frases e aforismos dos autores.
Mostra bibliográfica e bibliografia recomendada.
Fábrica das Palavras, piso 4, Vila Franca de Xira 
A Oficina de escritores: inspirações sobre a arte  
de escrever, a literatura e a vida -José Saramago - 
apresentação em powerpoint de uma pequena  
biografia, frases e aforismos dos autores
Até final de  maio 

Fábrica das Palavras, piso 4, Vila Franca de Xira

A Oficina de escritores: inspirações sobre 
a arte de escrever, a literatura e a vida 
– Charles  Dickens- apresentação em 
powerpoint de uma pequena biografia,  
frases e aforismos dos autores

junho (e julho) 
Fábrica das Palavras, piso 4, Vila Franca de Xira 
Inauguração da Exposição “Entre a Roça  
e o Mato, fotografia de Emiliano Dantas” 

9 junho, sábado, 16h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Instalação artística, de Rita Roque
9 a 30 junho

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

Exposição de Pintura, de Jorge Marques
16 a 30 junho

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Inauguração da Exposição  
“Memórias da Chapelaria Porfírio”

22 junho, sexta-feira, 18h30
Exposição Temporária
Museu Municipal Núcleo Sede, Piso 0,  
Vila Franca de Xira

Exposição 170 anos da Ganadaria Palha
30 junho a 8 julho

No âmbito da  XXIX da Semana da Cultura 
Tauromáquica
Salão Nobre dos Paços do Concelho,  
Vila Franca de Xira

Cartoon Xira
Até 8 julho

Fábrica das Palavras, Piso 1, Vila Franca de Xira

“Alverca Vista do Ar” 
Até 31 agosto

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

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

Até 30 setembro
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Homens de Alverca na Grande Guerra” 
Até 31 dezembro

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

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

Até 2 setembro
Museu Municipal Núcleo Sede, Piso 1, 
Vila Franca de Xira

“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 do Ribatejo

“Mário Coelho Da Prata ao Ouro”
Exposição de Longa Duração

Casa Museu Mário Coelho
Vila Franca de Xira

3ENCONTROS, FORMAÇÃO  
E VISITAS4

Fábrica de saberes – Apresentação do livro 
“Famílias felizes sem segredos”, de Maria 
José Núncio, seguida de Workshop com a 
autora (socióloga) “Viver (mais) feliz em 
família: Coaching familiar”.

4 maio, sexta-feira, 21h30
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica 
das Palavras (presencialmente), pelo tel.: 263 271 200 
ou pelo email: fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt

Fábrica das Palavras, piso 0, Vila Franca de Xira

Fábrica de saberes – História da música
Curso com Teresa Castanheira

4, 8, 18, 25 e 29 maio e 5 junho, 18h30
Participação mediante inscrição prévia (paga),  
na Fábrica das Palavras (presencialmente),  
pelo tel.: 263 271 200 ou pelo 
 email: fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt

Fábrica das Palavras, piso 0, Vila Franca de Xira 

Fábrica de saberes – Curso de iniciação às TIC
8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30 e 31 maio e 2  
junho (Turma A - 10h, Turma B – 14h)
Dirigido a desempregados e reformados.
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica  
das Palavras (presencialmente), pelo tel.: 263 271 200 
ou pelo email: fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt

Fábrica das Palavras, piso 6, Vila Franca de Xira 

Colóquio” Sociedade e Educação nos Tempos 
do Neo-Realismo”, no âmbito da Exposição 
“Miúdos, a vida às mãos cheias – A infância do 
Neo-Realismo português”. Visita guiada  
à exposição.

12 maio, sábado, 10h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Passeios com História / Caminhada  
do pelourinho de Povos ao Alto do Monte  
do Sr. da Boa Morte

12 de maio, sábado, 15h00
Dirigido ao público em geral.
mediante inscrição prévia - tel.: 263 280 350  
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 18 inscrições

Povos, Vila Franca de Xira

Ciclo de Conferências “Conversas sobre 
Património e História”
“Arquiteturas e a narrativa da água no século 
XVIII” – Maria Alexandra Gago da Câmara (Docente 
da Universidade Aberta. Doutorada em História de 
Arte)

12 maio, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo
“Anteontem... Ontem... Hoje... A questão pátria  
em torno de Almourol/Tancos” – Nuno Campos 
(Mestre em Estudos do Património)

26 maio, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo
“A fonte da Crismina em Cascais: Imóvel de 
Interesse Público” – Mário Lisboa (Mestre em 
Estudos do Património)

30 junho, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo
 
Fábrica de saberes - “Histórias magnéticas”
Apresentação de história concerto e atelier 
 baseado no conto «O meu primeiro D. Quixote»,  
de Alice Vieira | Produções Real Pelágio –  
Associação Cultural

12 maio, sábado, 16h00 
Fábrica das Palavras, piso 0, Vila Franca de Xira 

“Leituras muito cá de casa…”
Ciclo de sessões abertas às propostas de apresentação 
de livros de autores nascidos ou residentes no concelho

Maria Gomes – Apresentação dos livros “O Melhor 
de Maria Gomes” e “O Jardim da Inspiração”

17 maio, quinta-feira, 21h30 
Fábrica das Palavras, piso 0 – sala polivalente,  
Vila Franca de Xira
Joaquim Agostinho – Apresentação do livro  
“O meu pregão. Rimas Populares

2 junho, sábado, 21h30 
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Workshop “Tratamento domésticos nos bens 
culturais”

18 maio, sexta-feira, 9h30 
(Dia Internacional dos Museus)
Das 09h30às 12h30 e das 14h00 às 17h00.
Inscrição prévia até ao dia 16 maio, limite máximo  
de participantes: 10 

Laboratório de Conservação e Restauro,  
Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria, 

Agenda 
Cultural



20
MAI  | JUN  |  2018 

Agenda

Lançamento do Boletim Cultural Digital  
“Cira 14” 

18 maio, sexta-feira, 18h00  
(Dia Internacional dos Museus)

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

A Viagem das Palavras
Conferência “Ambiente e paisagem na narrativa 
hispano-americana” ( Rulfo, Carpentier, Borges)
Viagens à Ficção Hispano-Americana”, 
com a presença de António Mega Ferreira

18 maio, sexta-feira, 21h30
Fábrica das Palavras, piso 0, Vila Franca de Xira

IX Encontro de Poetas Populares –  
Memórias sobre o Queijo de Alverca

19 maio, sábado, 16h00 
(Noite dos Museus)

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Visita Guiada à exposição  
“Do Tejo à Montanha, da Montanha à Lezírias”

19 maio, sábado, 19h00 
(Noite dos Museus)
Visita orientada pelos Arqueólogos do Município de Vila 
Franca de Xira. Inscrição prévia até ao dia 17 de maio.
Limite máximo de participantes 26

Museu Municipal Núcleo Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Visitas ao 7.º Salão de Automóveis  
e Motociclos Clássicos de Vila Franca de Xira

25 maio, sexta-feira, das 10h00 às 17h30
Dirigido ao público escolar
mediante inscrição prévia - tel.: 263 280 350  
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Pavilhão Multiusos, Vila Franca de Xira

Palestra” Banda Desenhada nos Meados do 
Século XX”, por João Paulo Cotrim, no âmbito 
da Exposição “Miúdos, a vida às mãos cheias – 
A infância do Neo-Realismo português”. Coro 
Infantil João de Deus (músicas de Francine 
Benôit).

8 junho, sexta-feira, 15h00
Museu João de Deus, Lisboa

Passeios com História / A Azulejaria  
de Vila Franca de Xira

23 junho, sábado, 15h00
Dirigido ao público em geral.
mediante inscrição prévia - tel.: 263 280 350  
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 18 inscrições

Vila Franca de Xira

3ESPETÁCULOS4

Comemoração do Dia Internacional do Jazz
Nelson Cascais Quarteto

4 maio, sexta-feira, 21h30
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Clássica na Fábrica”
Música no Tempo dos Descobrimentos - Consort 
Diferencias

5 maio, sábado, 18h00
Música na Contrarreforma - Obras  
para Instrumento de Tecla e Violino Barroco

16 junho, sábado, 18h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Jam às Sextas”
A Fábrica Convida Tributos de Homenagem  
a Músicos Famosos
Tributo a Michael Jackson

11 maio, sexta-feira, 21h30
Tributo aos Pink Floyd

1 junho, sexta-feira, 21h30
Tributo a Rui Veloso

8 junho, sexta-feira, 21h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Artes de Cá em Família”
“Brincadeiras no Recreio”, Rancho Folclórico 
Infantil da Casa do Povo de Vialonga

13 maio, sábado, 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Música Popular Portuguesa – Público sénior 
18 maio, sexta-feira , 14h30  
(Dia Internacional dos Museus)
Ação para utentes dos lares de Alverca e Associação 
para a Integração de Pessoas com Necessidades 
Especiais

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Os Aprendizes do Fingir
Mostra de Teatro Escolar

25 maio, sexta-feira, das 18h00 às 21h30
26 maio, sábado, das 15h00 às 21h00 

Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira
Apresentação de peça escolhida entre os núcleos 

2 junho, sábado, 15h00
Fórum Cultural da CHASA, Alverca do Ribatejo
Apresentação de peça escolhida entre os núcleos 

3 junho, domingo, 15h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
Apresentação de peça escolhida entre os núcleos 

9 junho, sábado, 15h00
Espaço Cultural Fernando Augusto,
Póvoa de Santa Iria

“Poesia no Palácio”
23 junho, sábado, 15h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

3CINEMA4

Ciclo de Cinema” Infância e Realismos”, 
Exibição do filme “Com Quase Nada” de Margarida 
Cardoso e Carlos Barroco, seguido de debate.

9 maio, sábado, 10h30 e 14h30
Inscrições prévias para escolas do 3º Ciclo 
e Secundário através 
do email: neorealismo@cm-vfxira.pt 
Aberto ao público em geral, limitado 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

Exibição das curtas-metragens “Na Escola” 
de Jorge Cramez, “Entrecampos” de João 
Rosas, “O Rapaz e a Coruja” de Mário Gajo  
de Carvalho, com a presença dos 
realizadores, seguido de debate 

6 junho, quarta-feira, 10h30 e 14h30
Inscrições prévias para escolas do 3º Ciclo e 
Secundário através do email: neorelismo@cm-vfxira.pt 
Aberto ao público em geral, limitado 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

Domingos mágicos – cinema infantojuvenil
“A bailarina”, de Éric Summer

13 e 27 maio, domingo, 11h00
Filme para maiores de 6 anos | 86 min
Entrada condicionada à lotação da sala.

A idade do gelo: O big bang
3 e 24 junho, domingo, 11h00
Filme para maiores de 6 anos | 95 min
Entrada condicionada à lotação da sala.

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

Doc Domingos – cinema documental
“Bansky – Pinta a parede!”

20 maio, domingo, 15h30
Filme para maiores de 6 anos | 86 min
Entrada condicionada à lotação da sala.

“The celluloid closet: O cinema no armário”,  
de Jeffrey Friedman

17 junho, domingo, 15h30
Filme para maiores de 16 anos | 101 min
Entrada condicionada à lotação da sala.

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

Ciclo de Cinema “Realismos 
Contemporâneos”, 
Exibição do filme “Luz Obscura”  
de Susana Sousa Dias.

25 maio, sexta-feira, 21h00
Exibição do filme “Rosas de Ermera”  
de Luis Filipe Rocha.

29 junho, sexta-feira, 21h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exibição de três filmes,  
no âmbito do IndieLisboa

1 junho, sexta-feira, 21h00
2 junho, sábado, 21h00
3 junho, domingo, 16h00

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3INFÂNCIA4

Brincando com as palavras,  
os sons e as imagens
Comemoração do dia da família

12 maio, sábado, 10h30
Dirigido a pais e filhos (dos 3 aos 6 anos).
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica  
das Palavras (presencialmente), pelo tel.: 263 271 200 
ou pelo email: fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 10 inscrições

Fábrica das Palavras, piso 2, Vila Franca de Xira.

Livros em festa
18 maio, sexta feira, 16h00
Público alvo: pais e filhos dos 6 aos 10anos
Nº de participantes: 15 crianças
Marcação prévia para: tel. 219573344 ou email: bmalv@
cm-vfxira.pt 

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

¬“Era uma vez…”
19 maio e 30 junho, sábado, 11h00
Público-alvo: público em geral (pais e filhos)
Máximo: 10 crianças/1 adulto por criança

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Arqueólogo por um Dia
26 maio, sábado, 10h30
16 junho, sábado, 14h30
Dirigido a crianças/jovens entre os 6 e os 15 anos 
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 263 280 
350 ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 16 inscrições

Centro de Estudos Arqueológicos 
de Vila Franca de Xira, Cachoeiras

“Pijama com Histórias”, no âmbito do Dia 
Mundial da Criança

1 junho, sexta-feira, 20h30 até 2 junho, 
sábado, 08h15
Atividade dirigida a crianças dos 4 aos 12 anos e 
respetivos acompanhantes, tendo por base uma mini 
maratona de atividades, que decorrem durante a 
noite. É uma proposta diferente, pelo seu horário de 
realização e também porque permite aos participantes 
a possibilidade de dormirem na biblioteca.
Máximo: 10 famílias.
Participação mediante inscrição prévia junto da 
Biblioteca Municipal tel.: 219 533 050 ou email: bmpsi@
cm-vfxira.pt

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Brincando com as palavras, os sons e as 
imagens
Bebéteca: Ver ouvir e sentir a vida no mar…

23 junho, sábado, 10h00
Dirigido a crianças dos 19 aos 36 meses
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica das 
Palavras (presencialmente), pelo tel.: 263 271 200 ou 
pelo email: fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Mínimo 5 e máximo 8 inscrições

Fábrica das Palavras, piso 2, Vila Franca de Xira.

Férias de Verão com livros na mão
29 junho, sábado, 14h30
Público alvo: pais e filhos dos 5 aos 10 anos
Nº de participantes: 15 crianças
Marcação prévia para o tel.: 219 57 344
Email: bmalv@cm-vfxira.pt

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
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Agenda

Ação Educativa "A Póvoa e o Rio"
Até 30 setembro, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças a partir dos 3 anos. Participação
mediante inscrição prévia - tel.: 263 280 350  
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

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

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

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

Museu Municipal Núcleo do Mártir Santo,  
Vila Franca de Xira
                
“Jogo da Glória do Neorrealismo”

Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil
- das 10h00 às 16h00
Dirigida a crianças a partir dos 6 anos. Participação
mediante inscrição prévia, até 5 dias de antecedência
Tel.: 263 285 626 ou email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Mínimo 10 e máximo 20 inscrições

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Itinerário Neorrealista Juvenil”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil
- das 10h00 às 16h00
Dirigidas a crianças a partir dos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia, até 5 dias  
de antecedência - tel.: 263 285 626
ou email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Mínimo 10 e máximo 20 participantes
A realização das visitas depende das condições
climatéricas.

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Poemário Infantil Neorrealista”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil
- das 10h00 às 16h00
Dirigida a crianças a partir dos 6 anos. Participação 
mediante inscrição prévia, até 5 dias de
antecedência – tel.: 263 285 626 ou email: neorealismo@
cm-vfxira.pt | Mínimo 10 e máximo 15 participantes

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3TEATRO4

“A Conquista – O Musical”
Uma comédia romântica tocada e cantada ao vivo
Reservas: 263 271 918 / 962 322 620

5 maio, sábado, 21h30
Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira

“O que diz a tua Coisinha?”
Uma conversa picante com o convidado  
Pedro Luzindro

Informações e Reservas: 219 573 109 / 910 943 742 /  
917 677 400
5 maio, sábado, 21h30
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
Alverca do Ribatejo

3MÚSICA4

Concerto Comemorativo do 30º aniversário 
“Requiem op 48” do compositor francês Gabriel Fauré 
- Grupo Coral Ares Novos

20 maio, domingo, 16h00
Igreja dos Pastorinhos – Alverca do Ribatejo

3DESPORTO4

11.º Passeio de BTT
20 maio, domingo, 9h00
Sociedade Recreativa da Granja
Passeio 35 km (niv. dif. 2/3) e Passeio 17 km (niv. dif. 1)
Inscrições em srgranja1929@gmail.com
Granja - Vialonga

4.ª Corrida Cidade de Alverca
20 maio, domingo, 9h30
Portugal Talentus / OGMA
Corrida 10 km / Caminhada 6,5 km
Inscrições em www.coridacidadedealverca.com
Pista de Aviação e cidade de Alverca do Ribatejo 

III Gala de Desporto
30 junho, sábado, 21h00
Clube Académico de Desportos
Gala de desporto onde são homenageados atletas  
e técnicos do CAD
Polidesportivo do Clube Académico de Desportos
Póvoa de Santa Iria

GYMFEST
30 junho, sábado, 21h00
Festa gímnica de todos os grupos de ginástica 
de Alhandra e pólos da Póvoa de Sta Iria,  
Alverca do Ribatejo e Arruda dos Vinhos
Sociedade Euterpe Alhandrense
Alhandra

3FOLCORE E MÚSICA POPULAR 
PORTUGUESA4

Festival Infantil de Folclore 
13 maio, domingo, 16h00
Casa do Povo de Arcena 
Páteo de Museu Etnográfico da Casa do Povo de Arcena
Alverca do Ribatejo

Festival de Música Popular Portuguesa
12º aniversário Grupo Folha Verde
9 junho, sábado, 16h00
R Manuel Inácio Braga –junto ao Mercado Retalhista – 
Vialonga

Festival de Folclore
XXXIX Aniversário do Rancho Folclórico da Casa do 
Povo de Arcena

9 junho, sábado, 21h30
Páteo de Museu Etnográfico da Casa do Povo de Arcena
Alverca do Ribatejo

XXXI Festa Cultural Alentejana
Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo

16 junho, sábado, 15h00
Rua Fonte de São Romão - Bom Sucesso –  
Alverca do Ribatejo

3DIVERSOS4

VI Encontro Nacional de Poetas, Escritores  
e Declamadores

5 maio, sábado, 15h00
Organização: Palavra Cantada – Associação Cultural
Participação do Grupo de Música Tradicional Portuguesa 
Flor de Chá
Inscrições em: palavracandataac@gmail.com
Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca 
de Xira

7º Rally Paper
6 maio, domingo, 9h00
APOGMA – Ass de Pessoal de Pessoal das OGMA
Inscrições na Sede até ao dia 1 de maio
APOGMA – Alverca do Ribatejo

3JUVENTUDE4
Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo 

“Oficina recYcle”
Dias 4, 23 e 30 maio, das 15h30 às 17h30
Dias 13, 20 e 27 junho, das 15h30 às 17h30
Ação de cariz ludo-pedagógico que visa a ocupação  
do tempo livre dos jovens e a promoção da educação  
ambiental pela reciclagem de materiais e conceitos 
criando objetos úteis.
Participação livre

“Às Quintas com Jogos”
Dias 10 e 17 maio, quinta-feira 
das 14h00 às 17h30
Atividade temática de criação, partilha de conhecimentos 
e curiosidades acerca de jogos de mesa.
Participação livre

“Exposição de Artes Decorativas”
10 a 21 maio (2ª a 6ª Feira), das 13h00 às 18h00
Mostra de trabalhos realizados no âmbito da formação  
de Artes Decorativas a decorrer na Casa da Juventude

“3,2,1 Acão”
Dia 25 maio, sexta-feira, das 15h00 às 18h00
Dias 22 e 29 junho, sexta-feira
das 15h00 às 18h00
Iniciativa cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
Participação livre

“Exposição de Jovem artista”
De 4 a 28 junho (2ª a 6ª Feira),  
das 13h00 às 18h00
Iniciativa cultural de divulgação de valores artísticos  
e divulgação dos trabalhos juvenil.

“Às Quintas com Jogos”
Dias 7 e 14 junho, quinta-feira
das 14h00 às 17h30
Atividade temática de criação, partilha de conhecimentos 
e curiosidades acerca de jogos de mesa.
Participação livre

“Oficina temática PechaKucha”
De 25 a 27 junho, das 15h00 às 17h00
Ação de cariz pedagógico que visa a sensibilização  
para o modelo “PechaKucha”, instrumento útil  
para apoio à realização de trabalhos escolares.
Participação livre, mas sujeita a inscrição prévia,  
a partir dos 13 anos

Casa da Juventude do Forte da Casa

“Oficina Decora o teu Mundo”
2 a 30 maio (2ª a 6ª feira), das 13h00 às 18h00
1 a 29 junho, (2ª a 6ª feira), das 13h00 às 
18h00
Atividade Temática de pintura de desenhos,  
através do conceito Mindfulness 

“Oficina Jogos na Casa”
2 a 30 maio (2ª a 6ª feira), das 13h00 às 18h00
1 a 29 junho (2ª a 6ª feira), das 13h00 às 18h00
Atividade Temática de jogos tradicionais e/ou coletivos, 
que pretende promover estilos de vida saudáveis  
e proporcionar momentos de lazer 

“Quizz: Conheces a Europa?”
9 de maio, quarta-feira, das 14h00 às 18h00
Atividade Temática de jogos e pintura, relativa à cultura 
geral
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“3,2,1 Acão”
15, 22 e 29 junho, sexta-feira, 15h00
Iniciativa cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media
Participação livre

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

Exposição de Desenho  
de Eibenezer Monteiro

Até 26 maio (2.ª a 6.ª Feira),  
das 13h00 às 18h00

3,2,1… Ação
7 e 28 maio, segunda-feira, 14h00
11 e 25 de junho, segunda-feira, 14h00

Exposição de Desenho em Grafite de Lua 
Eva Blue Martins

4 junho a 6 julho (2.ª a 6.ª Feira),  
das 13h00 às 18h00

Casa da Juventude de Vialonga, Vialonga 

“Atividade Temática CRIARTE”
4, 11 e 25 maio, das 14h00 às 16h30
1, 8, 15, 22 e 29 junho, das 14h00 às 16h30
Atividade temática que tem como objetivo a ocupação do 
tempo livre dos jovens, promoção da educação ambiental 
pela reciclagem de materiais e conceitos criando objetos 
uteis.
Participação livre

“Atividade Temática J8GOS”
2, 9, 23 e 30 maio, das 14h00 às 16h30
6, 13, 20 e 27 de junho, das 14h00 às 16h30
Atividade temática que tem como objetivo a promoção 
dos jogos em equipa, competição, gestão de conflitos 
de desenvolvimento lúdico.
Participação livre
_______________________________________________

Assembleia Municipal Jovem
9 maio, quarta-feira, 15h00
Tema: Igualdade de Género – Um Debate para Tod@s
Participação: Alunos das Escolas Básicas do 2.º e 3.º 
Ciclo e Escolas Secundárias do Concelho
Escola Secundária Alves Redol, Vila Franca de Xira

Festival da Juventude
16 a 19 maio
Pavilhão Multiusos e Parque Urbano 
de Vila Franca de Xira

Programa de Ocupação de Jovens  
de Curta Duração

4 e 5 junho, das 14h00 às 18h00
Abertura de Inscrições
No Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo  
e Juventude ou nas Casas da Juventude do Concelho

3Programa Encontros 
Desportivos Concelhios 
XIRA20184

Futsal Benjamins - 9.ª Jornada
5 maio, sábado, 9h00 

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

Voleibol de Praia - 4.º Encontro
6 maio, sábado, 9h00

Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo,  
Forte da Casa

Futsal Petizes - 7.º Encontro
12 maio, sábado, 9h00

Pavilhão do C.R.D. de Trancoso, São João dos Montes

Basquetebol Sub11 - 7.º Encontro
12 maio, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Futsal Traquinas - 14.ª Jornada
19 maio, sábado, 9h00

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

Basquetebol Sub13 - 7.º Encontro
19 maio, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal da União Desportiva 
Vilafranquense, Vila Franca de Xira

Natação Grau I - 4.ª Encontro
20 maio, domingo, 9h00

Piscina Municipal de Vila Franca de Xira

Futsal Traquinas - 15.ª Jornada
26 maio, sábado, 9h00

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

Futsal Benjamins - 10.ª Jornada
2 junho, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal do Sobralinho e Pavilhão Municipal 
de Arcena (Alverca do Ribatejo)

Voleibol de Praia - 5.º Encontro
3 junho, sábado, 9h00

Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo,  
Forte da Casa

Futsal Traquinas - 16.ª Jornada
9 junho, sábado, 9h00

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

Basquetebol Sub11 / Sub13 - 8.º Encontro
9 junho, sábado, 9h00

Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Futsal Benjamins - 11.ª Jornada
16 junho, sábado, 9h00

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

Futsal Traquinas - 17.ª Jornada
23 junho, sábado, 9h00

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

Festa de Encerramento
30 junho, sábado, 9h00

Relvado Sintético União Desportiva Vilafranquense, 
Vila Franca de Xira

3Programa - Parado é que Não4

Bodycombat
6 maio, domingo, 10h30

Jardim José Álvaro Vidal, Alverca do Ribatejo

Bodycombat
13 maio, domingo, 10h30

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo,  
Forte da Casa

Zumba Fitness
20 maio, domingo, 10h30

Parque Urbano de Vila Franca de Xira

12ª Caminhada “Amor do Peito”
27 maio, domingo 
10h00 - início da caminhada
11h00 - sessão de exercício físico (junto ao Pavilhão 
Multiusos – Vila Franca de Xira)
Local da concentração: Bombeiros Voluntários de Vila 
Franca de Xira.
Inscrições: a partir das 9h00, no local da concentração 
(6€/pessoa com oferta de t´shirt e panamá – donativo  
a favor de doentes com cancro na mama).

Zumba Fitness
27 maio, domingo, 10h30

Largo da Igreja, Granja - Vialonga

Zumba Kids
3 junho, domingo, 10h30

Dia Mundial da Criança
Parque Urbano da Quinta Municipal da Piedade,  
Póvoa de Santa Iria

Zumba
10 junho, domingo, 10h30

Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria (junto ao Núcleo 
Museológico do Museu Municipal - “A Póvoa e o Rio”)

Zumba Fitness
17 junho, domingo, 10h30

Parque Urbano de Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira

 Zumba
24 junho, domingo, 10h30

Passeio Pedonal Ribeirinho (junto à SEA), Alhandra

3Diversos4

Caminhos com História
20 maio, sábado, 9h00
Rota Necropomórfica | Gruta 1
Percurso: Pelourinho de Povos – Fábricas dos Atana-
dos – Senhor da Boa Morte – Gruta da Pedra Furada 
1 – Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira | 8 km/
Marcha – Grau: difícil – inclui 2 subidas de grau 5 (de 1 a 
6) | Trilhos com Piso irregular, estradões com pequenos 
troços de empedrado e asfalto.
Local de concentração: Piscinas Municipais de Vila 
Franca de Xira.
Inscrições gratuitas até ao dia do evento e limitadas ao 
máximo de 25 participantes
Divisão de Desporto e Equipamentos - Tel.: 263285600 | 
Ext.: 2731

3Eventos4

4.ª Corrida Cidade de Alverca
20 maio, domingo, 9h30

Informações em  
http://xistarca.pt/eventos/corrida-cidade-de-alverca
Alverca do Ribatejo

2.º Triatlo de Vila Franca de Xira / Alhandra - 
“Troféu José Luís de Matos”

23 junho, sábado
Informações em http://www.federacao-triatlo.pt
Alhandra

Agenda
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   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

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

A requalificação urbana e a 
continuidade da concretização 
de investimentos na reabilitação 
e modernização de espaços 
públicos pedonais, de lazer e para 
estacionamento é fundamental, 
constituindo uma prioridade para o 
PS no âmbito da gestão municipal.
Neste domínio, salientamos que 
a recuperação da Passagem 
Superior Pedonal na Urbanização 
Malvarosa, a pavimentação e 
construção de arruamento na 
Quinta Nossa Senhora de Fátima 
e na Quinta da Ponte, em São 
João dos Montes, a recuperação 
do Polidesportivo do Brejo, 
e a reabilitação dos espaços 
exteriores e do Polidesportivo no 
Bairro Municipal do PER da Quinta 
da Piedade são obras concluídas 
recentemente. 
Encontram-se igualmente em 
curso a construção do Parque 
Urbano Moinhos da Póvoa com 
Ciclovia do Tejo, a requalificação 
do Jardim José Álvaro Vidal, 
em Alverca, com a criação de 
um caminho pedonal acessível 
e a renovação de plantações, 
pavimentos, muros, vedações, 
redes de rega e mobiliário 
urbano, e a reabilitação do espaço 
emblemático do Celeiro da 
Patriarcal, em Vila Franca de Xira.     
No presente mandato, o 
Município irá também executar 
a requalificação do Terminal 
Rodoferroviário de Alverca 
do Ribatejo, com reforço da 
capacidade de estacionamento 
dissuasor aí existente, e da 
Estrada Nacional n.º 10, entre 
a Póvoa de Santa iria e Alverca, 
criando uma moderna avenida 
urbana, pedonal e ciclável, na zona 
Sul do Concelho. 
Neste contexto, sublinhamos, 
ainda, o desenvolvimento 
dos projetos respeitantes à 
requalificação urbana da Avenida 
Baptista Pereira e da área 
envolvente, em Alhandra, bem 
como à criação de uma nova bolsa 
de estacionamento entre a Rua 5 
de Outubro e a Travessa Carvalho 
Araújo, na Póvoa, cuja elaboração 
está em curso. 
No domínio da Educação, o 
acordo de cooperação técnica 
que permitirá a requalificação 
da Escola Básica 2,3 de Vialonga 
foi recentemente assinado entre 
o Ministério da Educação e o 
Município e a obra de ampliação e 
beneficiação da Escola Básica n.º 
1 de Vialonga está a decorrer. 
Juntos, vamos continuar a 
construir um Concelho melhor 
para todos!

Cumprir Abril, pela valorização do 
Poder Local!
No momento em que se celebra o 
44º aniversário da Revolução de 
Abril e que estão volvidos 6 meses 
sobre a tomada de posse dos 
novos órgãos autárquicos, é tempo 
da CDU dar conta daquilo que tem 
sido o trabalho dos seus eleitos.
Honramos os compromissos 
que assumimos. Mantivemos 
um estilo de trabalho de ligação 
à população, de envolvimento e 
participação. 
Visitamos as freguesias, 
contactamos com o Movimento 
Associativo, ouvimos as pessoas. 
Damos eco à sua voz.
6 meses depois a delegação de 
competências da Câmara nas 
Juntas continua a não respeitar 
os seus objectivos, prejudicando a 
nossa terra e as nossas gentes. 
As juntas de maioria CDU têm 
vindo a propor o reforço desses 
meios, para dar cumprimento 
às necessidades das respetivas 
populações.
Os Eleitos da CDU, defendem 
o Poder local, e consideram 
indispensável que a delegação de 
competências para as juntas de 
freguesia se concretize porque 
quem está mais próximo das 
populações faz melhor!
É preciso criar condições, 
transferindo meios humanos, 
técnicos e financeiros.
As Juntas de Freguesia não 
podem continuar a utilizar o seu 
financiamento para concretizar 
competências da responsabilidade 
da Câmara.
A nossa motivação são as pessoas 
e a nossa terra. As populações 
podem continuar a confiar na 
CDU. Garantimos uma intervenção 
política de honestidade, vinculada 
com a história de progresso 
deste Concelho, e orientada pelo 
princípio de quem está para servir 
e não para se servir dos cargos 
para que foi eleito. 
Uma palavra a todos os 
trabalhadores do Concelho: 
estamos a desenvolver uma ação 
política contra a precariedade e 
pela valorização do trabalho e 
dos rendimentos; apresentámos 
propostas para eliminar a 
precaridade laboral nas Autarquias 
Locais e exigimos nomeadamente 
a revogação das normas mais 
gravosas do Código do Trabalho, 
para além de propostas para a 
reposição de rendimentos e de 
direitos roubados. 

Contem sempre com esta força! 
Contem com a CDU.

Caros Munícipes,
Mais uma vez, a Coligação Mais, 
liderada pelo PSD, na pessoa 
da Vereadora Helena Pereira 
de Jesus, vem dar-vos conta 
do trabalho desenvolvido e dos 
projectos que estão a avançar.
Para 2018, a Coligação Mais está 
a desenvolver alguns projectos 
que se enquadram no que 
consideramos deve ser o futuro 
e que podem tornar o nosso 
Concelho seja cada vez Mais 
apelativo e Mais reconhecido.
Assim, para este período, estamos 
finalmente a fechar a proposta 
final para que o Gabinete de Apoio 
à Vítima seja uma realidade no 
nosso Concelho e a definir os eixos 
estratégicos que irão servir de 
base à Revitalização dos Mercados 
Municipais, tornando-os mais 
apelativos e verdadeiros pólos de 
atracção. 
Destacamos também a realização 
da 23.ª Edição da Passerelle 
D’Ouro, no próximo dia 22 de 
Junho, que visa a promoção 
do envelhecimento activo no 
Concelho de Vila Franca e o 
fomentar do relacionamento 
intergeracional. Por outro 
lado, para os mais novos, a 
comemoração do Dia Internacional 
da Criança, este ano, vai ter um 
programa mais alargado com dois 
dias de atividades (1 e 2 de Junho), 
criando não só momentos em 
família, mas também promovendo 
o convívio entre as crianças das 
várias instituições.
Por fim, dar nota que a 
Requalificação dos Bairros 
Municipais avança a grande 
velocidade, estando já algumas 
das obras a finalizar, o que permite 
uma clara melhoria das condições 
de vida destas populações e uma 
maior integração na comunidade.
Para além do referido 
anteriormente, continuamos 
a desenvolver o trabalho de 
promoção do empreendedorismo 
e das atividades económicas, 
procurando adaptar os melhores 
exemplos à identidade e 
diversidade das gentes do 
Concelho Vila Franca de Xira, 
contribuindo de forma ativa para 
um Município Mais inovador e com 
Mais qualidade.
É possível fazer Mais!
Fale connosco, Exija 
Responsabilidades!
Pode entrar em contacto connosco 
através de:
Rua Dr. Manuel Afonso de 
Carvalho, nº 29 – 2600-184 Vila 
Franca de Xira
Telefone: 263285600 / Tlm: 
963499201
gav.cmais@cm-vfxira.pt

Este mês escolhemos falar sobre 
o comércio no nosso concelho 
porque em grande medida é 
da oferta cultural e do tipo de 
comércio que se faz a vida nas 
cidades, lugares e lugarejos.
É inquestionável que o comércio de 
proximidade ajuda a desenvolver a 
economia, o emprego e os modos 
de comunicação entre as pessoas 
vizinhas. 
O comércio local cria a cultura 
de convivência para além do 
consumo trazendo alegria e 
animação às ruas das localidades 
onde moramos, estudamos, 
trabalhamos e onde criamos os 
filhos. Tal como a diversidade 
inerente a uma sociedade que 
preza a liberdade, a equidade de 
tratamento entre "grandes" e 
"pequenos", também nas taxas e 
isenções, deve preocupar o poder 
local democrático. 
Na reunião Ordinária e Pública 
da Câmara Municipal do dia 21 
de Março o município fez aprovar 
uma isenção de 3 304,96€ euros 
em taxas de condicionamento de 
trânsito ao “Continente Bom dia” 
na Póvoa de Santa Iria. 
O Bloco de Esquerda de Vila 
Franca de Xira votou contra esta 
isenção contra os votos favoráveis 
do PS, Coligação Mais e também 
da CDU. 
A nossa vereação pela voz 
de Carlos Patrão disse nesta 
reunião que “Não percebo 
como se poupa esta taxa a uma 
multinacional como o Continente” 
lembrando que o comércio local 
“luta” para sobreviver contra a 
concorrência gerada por estes 
estabelecimentos comerciais.
“No nosso concelho temos 
demasiadas grandes superfícies 
e isso é a ruína do nosso comércio 
local”.
A Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira não pode continuar a 
poupar de taxas as empresas ricas 
como o fez com o “Continente” do 
grupo Sonae além de ter cedido 
os terrenos da autarquia àquele 
grupo! Onde está a equidade de 
tratamento deste tipo de comércio 
em comparação com o comércio 
local?

A vereação do Bloco de Esquerda 
de Vila Franca de Xira
Rua Dr. Manuel de Arriaga, nº 24, 
1º esqº
2600-186 Vila Franca de Xira
Tel.: 263 285 600 | Ext. 1990 /1991
Email: vereador.cpatrao@
cm-vfxira.pt
Telemóvel.: 932 203 984 + 961 069 
419
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     DELIBERAÇÕES
 Reunião ordinária da Câmara Municipal 
7 março'18
ARPIV - Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Vialonga

Ata nº 3/2018, da reunião de câmara 
ordinária e pública de 2018/02/07
Retirado da ordem do dia

Acordo referente a autorização de 
ocupação e utilização temporária de imóvel 
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Projeto/Longa metragem "Linhas de 
Sangue" - Protocolo de cooperação e apoio
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para 
recrutamento de cargo de direção intermédia 
do 1º grau - Diretor do Departamento de 
Educação e Cultura - Aprovação e remessa 
à Assembleia Municipal para aprovação da 
constituição do júri
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para 
recrutamento de cargo de direção 
intermédia do 2º grau - Chefe de Divisão 
de Obras, Viaturas e Infraestruturas 
- Aprovação e remessa à Assembleia 
Municipal para aprovação da constituição 
do júri
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “C”, sita na rua da Nova Esperança, 
lote N, Casal do Álamo – São João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “N”, sita na rua Salgueiro Maia, nº 
2, 2º fte (ex-Quinta da Maranhota, lote 22) 
- Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “H”, sita na rua João Tarré Ribeiro, 
nº 17, 3º esqº (ex-Urbanização de Arcena, 
lote 13) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

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

Alteração ao loteamento denominado por 
Bairro da Soda Póvoa "Colina do Tejo" - 
Quinta dos Caniços – Forte da Casa - Alvará 
de loteamento nº 8/00, de 18/07 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 6, do loteamento dos 
Enxordeiros – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Requalificação de áreas de estacionamento 
dissuasoras e interface rodo/ferroviário/
transportes partilhados – Alverca do 
Ribatejo - Reembolso do valor pago pelas 
peças do procedimento 
Aprovado por unanimidade

Requalificação de áreas de estacionamento 
dissuasoras e interface rodo/ferroviário/
transportes partilhados – Alverca do 
Ribatejo - Reembolso do valor pago pelas 
peças do procedimento 
Aprovado por unanimidade

Reabilitação do Celeiro da Patriacal – Vila 
Franca de Xira - Nomeação do coordenador 
de segurança em obra 
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de refeições escolares a 
crianças da educação pré-escolar/Alunos 
do 1º ciclo do ensino básico no ano letivo 
2017/2018 - Aditamento ao protocolo
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos membros do PS, da CDU e da Coligação 
Mais e a abstenção do membro do Bloco de 
Esquerda

Programa Parlamento dos Jovens - 
Sessão Distrital de Lisboa 2018 - Protocolo 
- Aprovação e compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração com a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Masterclass de cinema com o realizador 
Lauro António - Valor da inscrição 
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento 
Municipal da Bienal de Fotografia de Vila 
Franca de Xira - Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Contrato de Patrocínio Desportivo 
referente à realização de estágio na 
modalidade de Muay Thai, no Reino da 
Tailândia
Aprovado por unanimidade

Programa Férias Desportivas 2018
Aprovado por unanimidade

DANÇARTE 2018 - Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 
Aprovado por unanimidade

Vinho "Encostas de Xira" - Proposta de 
preço para 2018
Aprovado por unanimidade

Empreitada do Parque Ribeirinho 
Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo – 
Desenvolvimento do plano de segurança 
e saúde (terceiro desenvolvimento) – 
Procedimentos específicos de segurança 
Aprovado por unanimidade

Moção nº 2 – Dia Internacional da Mulher 
– Manifestação Nacional de Mulheres
Reprovada por maioria, com os votos a favor 
dos membros da CDU e do Bloco de Esquerda 
e os votos contra dos membros do PS e da 
Coligação Mais, a moção dos membros da 
CDU.
Aprovada por unanimidade, a moção 
apresentada pelos membros do PS.

Processo de inquérito 
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião 
Aprovado por unanimidade

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

Voto de pesar pelo falecimento de 
Francisco Rocha 
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Vitor 
Pereira 
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Carlos 
Manuel Vieira da Silva
Aprovado por unanimidade

Atas nº 3/2018, da reunião de câmara 
ordinária e pública de 2018/02/07, e nº 
4/2018, da reunião de câmara ordinária e 
pública de 2018/02/21
Aprovado por unanimidade

Prestação de contas da Câmara Municipal 
do exercício de 2017 - Relatório de gestão e 
demonstrações financeiras
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos membros do PS e da Coligação Mais e 
com a abstenção dos membros da CDU e do 
Bloco de Esquerda 

Prestação de contas dos SMAS do 
exercício de 2017 - Relatório de gestão e 
demonstrações financeiras
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos membros do PS e da Coligação Mais e 
com a abstenção dos membros da CDU e do 
Bloco de Esquerda 

1ª revisão ao orçamento, plano plurianual 
de investimentos e plano de atividades 
e funcionamento municipal da Câmara 
Municipal para 2018 
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos membros do PS e da Coligação Mais e 
com a abstenção dos membros da CDU e do 
Bloco de Esquerda 

1ª revisão ao orçamento e plano 
plurianual de investimentos dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento 
para 2018
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos membros do PS, da CDU e da Coligação 
Mais e com a abstenção do membro do Bloco 
de Esquerda 

Atribuição de apoio financeiro relativo a 
atividades culturais no mercado municipal
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro e celebração 
de contrato de patrocínio desportivo, 
referente a prova internacional de BTT
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal 
para a constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado 
para assistente operacional – Cantoneiro de 
limpeza
Aprovado por unanimidade

Abertura de concurso externo de ingresso 
para provimento de um lugar de fiscal 
municipal de 2ª classe, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado - Carreira não revista
Aprovado por unanimidade

Regulamento e Tabela de Taxas e Preços 
da Câmara Municipal para 2018
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza 
das piscinas municipais – Restituição da 
retenção de valores
Aprovado por unanimidade

Contrato de serviços de lavagem e 
higienização de equipamentos para 
deposição de resíduos urbanos no Concelho 
– Liberação de garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de lavagem 
e higienização de equipamentos para 
deposição de resíduos urbanos no 
Concelho – Revogação da decisão de 
contratar e autorização para início de novo 
procedimento e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de energia elétrica em 
regime de mercado livre para as instalações 
do Município - Autorização para início do 
procedimento e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização de abertura 
de procedimento e autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “A”, sita na rua do Comércio, nº 3, c/v 
dtª (ex-Bairro Fundo Fomento da Habitação) 
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração “B”, sita na rua Vasco da Gama, 
lote 3, nº 21, r/c dtº (ex-Bairro da Chasa) – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
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Exercício do direito de preferência sobre a 

fração “UU”, sita na rua Almada Negreiros, 
nº 5, 2º E (ex-Bairro da Chasa, lote 5) – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração “D”, sita na avenida Antero de 
Quental, nº 1, r/c D (ex-Urbanização da 
Chepsi, lote A1) – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração “AM”, sita na avenida Antero de 
Quental, nº 7, 9º C – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “N”, sita na avenida Carlos Arrojado, 
nº 6, 2º esqº (ex-Quinta da Maranhota) – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de 
emissão de licenças de ruído – Ateneu 
Artístico Vialfranquense
Aprovado por unanimidade

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

Constituição de compropriedade ou 
aumento de compartes – Casal do Norte – 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Desafetação de uma parcela de terreno 
do domínio público para o domínio privado 
do Município, no âmbito do alvará de 
loteamento nº 45/75, de 30 de maio – 
Urbanização do Forte da Casa, Célula B – 
Forte da Casa 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 15, do loteamento do 
Casal Cabreiro – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município, sobre o lote 177, do loteamento 
do Casal do Freixo - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 101, do loteamento 
da Fonte Santa - Vialonga 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 107, do loteamento 
da Quinta do Serpa - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Requalificação do Jardim José Álvaro Vidal 
– Caminho pedonal acessível e parque de 
jogo e recreio – Alverca do Ribatejo - Plano 
de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Reabilitação do Celeiro da Patriarcal – Vila 
Franca de Xira - Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

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 e adjudicação
Aprovado por unanimidade

Realização de descarga de equipamento 
de socorro com camião-grua – Alverca do 
Ribatejo - Isenção do pagamento da taxa de 
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Continuação de realização de trabalhos 
de beneficiação de acessos ao Continente 
Bom Dia – Póvoa de Santa Iria - Isenção do 
pagamento da taxa de condicionamento de 
trânsito
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos membros do PS, da CDU e da Coligação 
Mais e com o voto contra do membro do Bloco 
de Esquerda 

Realização do evento 9º raid de BTT 
Miratejo – São João dos Montes e 
Calhandriz - Isenção do pagamento da taxa 
de condicionamento de trânsito 
Aprovado por unanimidade

Regulamento das Campanhas de 
Gastronomia - Publicitação do início do 
procedimento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Travessa da 
Padaria” – Subserra – União da Freguesias 
de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua da Cumeeira” 
– Rondulha – União da Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua das 
Hortinhas” – Rondulha – União da 
Freguesias de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua da Fustiga” - 
Casal do Fustiga – União da Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua do Alecrim” 
- Casal do Fustiga – União da Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Travessa da AMA” 
– Alverca do Ribatejo – União da Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua José Patrício 
Miguel” – Alverca do Ribatejo – União 
da Freguesias de Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua Olavo Bilac” 
- Bom Retiro – Freguesia de Vila Franca de 
Xira
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua do Zé 
Miranda” - A-dos-Bispos – Freguesia de 
Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Estrada do 
Miradouro do Monte Gordo” - Monte Gordo 
– Freguesia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração com a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa 
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração - Dia Paralímpico 
Municipal
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo – Apoio à realização de 
atividades pontuais
Aprovado por unanimidade

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa 
e Ciclovia do Tejo – Minuta de contrato-
promessa de compra e venda de imóvel 
e autorização de aquisição de imóvel - 
Avenida Isidoro Antunes Costa, nºs 2, 4 e 6 
– Póvoa de Santa Iria - Aprovação e remessa 
à Assembleia Municipal para abertura do 
procedimento 
Aprovado por unanimidade

Empreitada do Parque Ribeirinho Moinhos 
da Póvoa e Ciclovia do Tejo – Póvoa de Santa 
Iria - Alteração da data de conclusão da 
obra
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede 
estruturante ciclável e pedonal - Póvoa 
de Santa Iria /Forte da Casa/Alverca do 
Ribatejo - 1ª fase – Minuta do contrato de 
cedência de uma área de terreno para o 
domínio público municipal
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede 
estruturante ciclável e pedonal - Póvoa 
de Santa Iria /Forte da Casa/Alverca do 
Ribatejo - 1ª fase – Minuta do contrato de 
cedência de uma área de terreno para o 
domínio público municipal
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento disciplinar
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião 
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
4 abril'18
Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso

Voto de louvor a Leonor Teles 
Aprovado por unanimidade

Ata nº 5/2018, da reunião de câmara 
ordinária de 2018/03/07
Aprovado por unanimidade

Protocolo de Responsabilidade Social - 
Sociedade Central de Cervejas e Bebidas
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro relativo 
à participação de atletas em provas 
desportivas internacionais 
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo - Alteração das 
normas de participação
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos membros do PS e da Coligação Mais e 
com a abstenção dos membros da CDU e do 
Bloco de Esquerda 

Abertura de concurso externo de ingresso 
para provimento de um lugar de marinheiro 
de tráfego fluvial, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado - Carreira não revista 
Aprovado por unanimidade

Abertura de concurso externo de ingresso 
para provimento de um lugar de motorista 
prático de tráfego fluvial, na modalidade 
de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado - Carreira não revista 
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para 
assistente operacional - Auxiliar de ação 
educativa - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

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

Programa de regularização extraordinária 
dos vínculos precários
 Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município 
durante o ano 2019 - Autorização para início 
do procedimento e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização da abertura 
do procedimento e autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração “B”, sita na rua António Sérgio, nº 
142, 1º (ex-Bairro da Chasa, 1ª fase, bloco C 
1, lote 3) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade



26
MAI  | JUN  |  2018 

Deliberações

     DELIBERAÇÕES
Exercício do direito de preferência sobre 

a fração “G”, sita na rua Augusto Toscano 
Batalha, nº 4, 3º dtº (ex-Bairro da Chepsi) – 
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração “B”, sita na rua Augusto Toscano 
Batalha, nº 2, r/c esqº (ex-Bairro da Chepsi) 
– Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração autónoma correspondente ao 3º F, 
sita na Alameda Capitães de Abril, nº 5, 3º 
fte – Vila franca de Xira
Aprovado por unanimidade

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

Constituição de compropriedade ou 
aumento de compartes – Casal da Tasca - 
A-dos-Loucos – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade 

Cedência de terreno para integração no 
domínio público - Rua Casal Novo - Adanaia 
– Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por 
Bragadas Grandes - Alvará de loteamento 
nº 6/99, de 24/06 – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município, sobre o lote 102, do loteamento 
da Quinta da Coutada – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

2ª alteração ao loteamento do Vale do 
Doutor - Anexação dos lotes B8 e B9 - Alvará 
de loteamento nº 10/2000-AUGI - Alverca do 
Ribatejo 
Aprovado por unanimidade

Acordo de cooperação entre o Instituto 
de Geografia e Ordenamento do Território, 
a Escola Secundária Gago Coutinho e a 
Câmara Municipal, no âmbito do projeto 
"Nós Propomos/Cidadania e Inovação na 
Educação Geográfica 2017/2018"
Aprovado por unanimidade

Requalificação de áreas de estacionamento 
dissuasoras e interface rodoferroviário/
transportes partilhados - Reembolso do 
valor pago pelas peças do procedimento – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Requalificação de áreas de estacionamento 
dissuasoras e interface rodoferroviário/
transportes partilhados - Reembolso do 
valor pago pelas peças do procedimento – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

 Reabilitação/ampliação da EB1 nº1 de 
Vialonga - Alteração da data de conclusão 
da empreitada - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos do PER de Povos - 
Plano de segurança e saúde – Vila Franca 
de xira
Aprovado por unanimidade

Acordo de cooperação - Projeto "Walk the 
(Global) Walk: mobilizar os Jovens Europeus 
em torno dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável"  
Aprovado por unanimidade

Curso "História da Música" - Valores de 
inscrição
Aprovado por unanimidade

Celebração do Dia Mundial da Atividade 
Física nas Piscinas Municipais 
Aprovado por unanimidade

Universidade Sénior - Pagamento de 
quotas – RUTIS – Rede de Universidade da 
Terceira Idade
Aprovado por unanimidade

Aviso 07 - CPMUS003210 - Plano de 
Mobilidade e Transportes do Concelho de 
Vila Franca de Xira - Devolução de verba 
recebida a título de adiantamento  
Aprovado por unanimidade

Proposta nº 3
Aprovado por unanimidade

Processo de inquérito - Relatório final
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião 
Aprovado por unanimidade

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

Voto de pesar pelo falecimento de António 
da Silva Godinho
Aprovado por unanimidade

Saudação ao 25 de Abril e 1º de Maio
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos membros do PS, da CDU e do Bloco 
de Esquerda e o voto contra do membro da 
Coligação Mais

Ata nº 6/2018, da reunião de câmara 
ordinária e pública de 2018/03/21
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2017 – Aquisição 
de viatura florestal de combate a incêndios 
- Protocolo
Aprovado por unanimidade

Protocolo de Colaboração no âmbito da 
formação em contexto de trabalho
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de gestão, cobrança, 
printing & finishing - Concurso público - 
Abertura do procedimento e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Alteração do mapa de pessoal dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento 
para o ano 2018
Retirado da ordem do dia

Dia Municipal do Bombeiro - Atribuição de 
medalhas de bons serviços municipais
Aprovado por unanimidade

Dia Municipal do Bombeiro 2018 – 
Atribuição de subsídio para aquisição de 
ambulância
Aprovado por unanimidade

Dia Municipal do Bombeiro 2018 – 
Atribuição de subsídio referente a despesas 
logísticas
Aprovado por unanimidade

Estágios profissionais a conceder pela 
Câmara Municipal
 Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao orçamento, plano 
plurianual de investimentos e plano de 
atividades e funcionamento municipal da 
Câmara Municipal para 2018
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração “B”, sita na rua António Sérgio, nº 
103, r/c dtº (ex-Bairro da Chasa, 1ª fase, 
bloco A1) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre o 
prédio sito na rua Sarmento Pimentel, nº 42 
(ex-Bairro da Chasa) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração “H”, sita na rua Augusto Toscano 
Batalha, nº 10, 3º esqº (ex-Bairro da Chepsi) 
– Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

ARU de Vialonga – Exercício do direito de 
preferência sobre a fração autónoma sita na 
rua Alves Redol, nº11, 1º dtº - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de emissão 
de licenças de ruído
Aprovado por unanimidade

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

Receção definitiva e cancelamento da 
garantia bancária das obras de urbanização 
do loteamento sito no Bom Sucesso – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

1ª alteração ao alvará de loteamento nº 
01/2012-AUGI de 27/07, AUGI Enxordeiros – 
Alverca do Ribatejo - Abertura de consulta 
pública
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 44, do loteamento do 
Casal do Freixo - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 73, do loteamento do 
Casal do Álamo – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Requalificação de áreas de estacionamento 
dissuasoras e interface rodoferroviário/
transportes partilhados – Alverca do 
Ribatejo - Nomeação de coordenador de 
segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos do PER de Povos 
– Vila Franca de Xira – Revogação da 
nomeação do coordenador de segurança 
em obra e nomeação de novo coordenador 
de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Apoio a projetos educativos do 3º ciclo 
do ensino básico e do ensino secundário 
– Aprovação do protocolo a celebrar com 
os agrupamentos de escolas e escola 
secundária e do compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Contrato-programa – Inestética – 
Associação Cultural Novas Ideias
Aprovado por unanimidade

Contrato-programa – Cegada – Grupo de 
Teatro
Aprovado por unanimidade

Colete Encarnado 2018 - Fundo de maneio
Aprovado por unanimidade

Colete Encarnado 2018 – Atribuição de 
subsídio compensatório aos campinos
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à 
participação em concursos internacionais 
de Recortadores
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato 2018 – Projeto da 
3ª alteração ao regulamento nº 4/2011 – 
Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração com a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa - Alteração 
à adenda
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo - Inclusão 
das proteções do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD)
Aprovado por unanimidade

9th International 5-A-Side Aviation 
CUP 2018 – Torneio de futsal – Contrato-
programa de desenvolvimento desportivo
Aprovado por unanimidade
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    DELIBERAÇÕES PRÓXIMAS REUNIÕES  
DE CÂMARA

16 maio – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30

30 maio - 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras
Intervenção do Público: 12h30

13 junho – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30

27 junho - 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Póvoa Santa Iria 
e Forte da Casa
Intervenção do Público: 12h30

PRÓXIMA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

21 junho – 5.ª feira
18h00 – Reunião Ordinária e Pública
(local a indicar)
Intervenção do Público: 20h00

téc
ni
cafi

ch
a

Deliberações

Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo – Apoio à atividade regular
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo – Apoio ao investimento
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro relativo à 
"Caminhada em Família pela Paz"
Aprovado por unanimidade

Abertura de processo de inquérito
Aprovado por unanimidade

Processo disciplinar - Relatório final
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião 
Aprovado por unanimidade

Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal 

1 março'18
APS – Associação de Promoção Social da 

Castanheira

Tomada de posse dos membros do 
Conselho Municipal de Segurança (nos 
termos do Artigo 9.º, da Lei n.º 33/98, de 
18 de julho, alterada e republicada pela 
Lei n.º 106/2015, de 25 de agosto)
Tomaram posse os elementos que integram 
o Conselho Municipal de Segurança

Informação, discussão e análise do 
ponto de situação da descentralização 
dos serviços públicos de transporte de 
passageiros na Área Metropolitana de 
Lisboa, com a presença do Primeiro-
Secretário 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)
Foram apreciadas e discutidas as linhas 
base da proposta de trabalho apresentada 
e defendida pelo Primeiro-Secretário 
Executivo Metropolitano.

Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal

5 abril'18
Salão do Clube Recreativo e Desportivo de 

Trancoso

Apreciação da informação escrita do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal 
(correspondente ao período de 01 de 
fevereiro a 15 de março de 2018)
O documento foi apreciado pelos eleitos 
municipais

Prestação de contas da Câmara 
Municipal do exercício de 2017 – Relatório 
de gestão e demonstrações financeiras
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos eleitos do PS, Coligação Mais e CDS/
PP; e as abstenções dos eleitos da CDU, 
Bloco de Esquerda e PAN

Prestação de contas dos SMAS do 
exercício de 2017 – Relatório de gestão e 
demonstrações financeiras
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos eleitos do PS, Coligação Mais, CDS/PP 
e PAN; e as abstenções da CDU e Bloco de 
Esquerda

1.ª revisão ao orçamento, plano 
plurianual de investimentos e plano de 
atividades e funcionamento municipal da 
Câmara Municipal para 2018
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos eleitos do PS, Coligação Mais e CDS/
PP; e as abstenções dos eleitos da CDU, 
Bloco de Esquerda e PAN

1.ª revisão ao orçamento e plano 
plurianual de investimentos dos SMAS 
para 2018
Aprovado por maioria, com os votos a favor 
dos eleitos do PS, CDU, Coligação Mais e 
CDS/PP; e as abstenções dos eleitos do 
Bloco de Esquerda e PAN

Regulamento e Tabela de taxas e preços 
da Câmara Municipal para 2018
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para 
recrutamento de cargo de direção 
intermédia do 1.º grau – Diretor do 
Departamento de Educação e Cultura – 
Aprovação da constituição do júri
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para 
recrutamento de cargo de direção 
intermédia do 2.º grau – Chefe de Divisão 
de Obras, Viaturas e Infraestruturas – 
Aprovação da constituição do júri
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de lavagem 
e higienização de equipamentos para 
deposição de resíduos urbanos no 
Concelho – Autorização prévia do 
compromisso plurianual
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

Fornecimento de energia elétrica 
em regime de mercado livre para as 
instalações do Município – Autorização de 
abertura de procedimento e autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Desafetação de uma parcela de terreno 
do domínio público para o domínio 
privado do Município, no âmbito do alvará 
de loteamento n.º 45/75, de 30 de maio 
– Urbanização do Forte da Casa, Célula 
B – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa 
e Ciclovia do Tejo – Minuta de contrato-
promessa de compra e venda de imóvel 
e autorização de aquisição de imóvel – 
Avenida Isidoro Antunes Costa, n.ºs 2, 4 
e 6 – Póvoa de Santa Iria – Abertura do 
procedimento
Aprovado por unanimidade

Proposta n.º 1 de alteração ao 
Regimento da Assembleia Municipal
Rejeitada por maioria, com os votos contra 
dos eleitos do PS, Coligação Mais e CDS/
PP; e os votos a favor dos eleitos da CDU, 
Bloco de Esquerda e PAN

Proposta n.º 2 de alteração ao 
Regimento da Assembleia Municipal
Aprovado por maioria – na versão final 
proposta – 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

Concurso público destinado à 
adjudicação e celebração de contrato de 
seguro - Autorização para abertura do 
procedimento e autorização prévia da 
assunção do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
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