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Investimento de 67 mil euros em todo o Concelho
Câmara Municipal realiza ações de prevenção contra incêndios florestais
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto 
Mesquita, acompanhou, no dia 25 de maio, algumas das inter-
venções de desmatação de terrenos que decorreram por todo o 
Concelho, e que dão cumprimento ao estabelecido pelo Decreto-
-Lei n.º 10/2018, de 14 de fevereiro, relativamente à prevenção e 
defesa da Floresta contra Incêndios. Esteve presente no Forte da 
Casa (junto à Escola EB 2,3), em Alverca (junto ao Largo da Mise-
ricórdia) e em Vila Franca de Xira (Parque de Estacionamento do 
Bairro da Mata).
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo a realizar, 
desde o final de abril, as necessárias ações de desmatação de 

terrenos no território concelhio, desde logo em terrenos que são 
da sua responsabilidade direta, mas também noutros em que se 
verifica não existir intervenção por parte dos proprietários.
Esta foi uma ação concertada entre a Divisão de Ambiente, 
Serviço Municipal de Proteção Civil, Departamento de Gestão 
Urbanística e Divisão de Assuntos Jurídicos, representando um 
investimento municipal de cerca de 67 mil euros. A área inter-
vencionada tem um total de 945.000 m2 e abrange todas as 
freguesias do Concelho. As intervenções decorreram com par-
ticular intensidade ao longo do mês de maio e prolongam-se, à 
medida do que se verificar necessário, até ao final do verão.
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Cara e Caro Munícipe,

Chegado o mês de julho, chega com ele a nossa Festa Maior, que presta homenagem à figura ímpar do 
Campino. O Colete Encarnado volta a encher as ruas de Vila Franca de Xira em três dias de celebração da 
nossa ligação ao campo e à cultura tauromáquica. Este grandioso evento projeta a nossa região nacional e 
internacionalmente e é, sem dúvida, a maior festa do Ribatejo. As centenas de milhares de visitantes que 
marcarão presença no Colete Encarnado fazem do nosso Concelho, neste período de tempo, um forte ponto 
de atração turística, gerando dinamismo económico e dando-nos uma visibilidade que assenta acima de tudo 
na autenticidade destes festejos. Não tenho dúvidas que uma vez mais se viverão nas ruas momentos de 
muita amizade, alegria, convívio e hospitalidade, bem característicos de Vila Franca de Xira, afirmando assim 
da melhor maneira a nossa Cultura e as nossas Tradições.
É também neste período estival que ficam à disposição da população mais 2km de frente ribeirinha requa-
lificada, desta feita estendendo o nosso Passeio Ribeirinho até à fronteira do Concelho de Loures. Convido 
todas e todos os munícipes, mas em especial a população da Póvoa de Santar Iria, a marcar presença na 
inauguração do Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo, que iremos realizar no dia 14 de julho, 
com atividades desde as 10h30. Concluída esta fase do projeto, que representa um investimento superior a 
dois milhões de euros, estamos já a trabalhar na continuidade do Caminho Ribeirinho entre Alverca e Sobra-
linho. São projetos de grande complexidade técnica, morosos na criação de todas as condições necessárias à 
sua concretização e que implicam um esforço financeiro muito elevado. Sobretudo nas próximas fases desta 
requalificação, em que a Câmara Municipal irá avançar sem recurso a fundos comunitários. Fazemo-lo, 
acima de tudo, porque consideramos que o pleno usufruto do rio Tejo é uma prioridade para uma melhor 
qualidade de vida das nossas populações. E fazemo-lo também porque a solidez da gestão financeira muni-
cipal nos permite dar continuidade a este ambicioso objetivo de devolver às pessoas, gradualmente, os 22km 
de frente ribeirinha concelhia. Prosseguimos assim no caminho certo, num trabalho que muitas vezes tem 
sido premiado e faz com que o Concelho de Vila Franca de Xira seja considerado uma referência em matéria 
de reabilitação urbana. 
Assinalo também com grande satisfação a celebração de novos Acordos de Execução e Contratos Interad-
ministrativos com as seis Juntas de Freguesia do nosso Concelho. A descentralização de competências é a 
base para a prossecução de políticas de proximidade que procuram servir melhor, e de forma mais eficiente, 
as nossas populações. Na presente edição do “Notícias do Município” damos-lhe a conhecer, freguesia a 
freguesia, as competências delegadas pela Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia, que representam 
na globalidade uma verba anual próxima dos quatro milhões de euros de transferências municipais para 
as Juntas. Considero como muito positivas as reuniões de trabalho que levaram aos entendimentos agora 
alcançados e estou certo de estarem criadas boas condições para que, quer a Câmara Municipal, quer as 
Juntas de Freguesia, desenvolvam as suas competências com elevados padrões de qualidade.
Nestes que serão meses de excelência para o gozo das merecidas férias, termino com um convite para que 
consulte a vasta oferta de atividades de tempos livres para os mais jovens, e que acontece nos nossos equi-
pamentos culturais, desportivos e também nas Casas da Juventude. E desejo é claro, boas férias para todos.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

ALBERTO MESQUITA
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Vila Franca de Xira em Festa com Colete Encarnado!
Nos dias 6, 7 e 8 de julho, Vila Franca de Xira vive a festa mais emblemática da Região – o “Colete Encarnado” -, celebrando a figura 
ímpar do Campino e a cultura da Festa Brava.
As tradições ligadas ao campo e à campinagem estão em destaque: além das tão ansiadas Esperas e Largadas de toiros nas ruas, a 
Corrida de Campinos, a homenagem ao Campino com a entrega do Pampilho de Honra (nos Paços do Concelho), o Desfile de Campinos, 
Cavaleiros e Amazonas e a garraiada trazem momentos de uma alegria contagiante, num convívio especial. 
Aqui fica o programa completo da Festa!

QUINTA – FEIRA  5 DE JULHO
20h00 
Jantar das Tertúlias 
Praça de Toiros Palha Blanco – Animação  
com Castro & Salgueiro

SEXTA – FEIRA  6 DE JULHO
08h00 
Alvorada
11h00 
Animação itinerante com o grupo Camisas 
Negras - Mercado Municipal e Praça Afonso de 
Albuquerque

18h00 
Espera de Toiros seguida de largada

20h00 
Concentração seguida de Desfile de Tertúlias e 
Coletividades até ao Largo Conde Ferreira para a Missa 
Rociera

20h30 
Missa Rociera na Igreja Matriz com El Coro  
de Fuente de Cantos
Seguida de atuação dos fadistas de Vila Franca de 
Xira na escadaria da Igreja 

Noite de Música e Animação nas 
ruas da cidade:
21h30 
Fadistas de Vila Franca de Xira nas escadarias 
da Igreja Matriz
Segue-se passagem pelas tertúlias

22h00
Animação itinerante com os grupos Xirabrass, Camisas 
Negras, Trupe da Cana Rachada,Bandinha da Moca, Cavalinho 
Rá-Pá-Pum e Zés Pereiras “Os Baionenses” do Centro Recreativo 
e Cultural do Casal do Freixo – passagem pela Praça Afonso de 
Albuquerque, Largo da Misericórdia, Rua 1.º de Dezembro e outros 
locais

 Palco Av. Pedro Victor
22h30
Jorge Palma

00h45h
Carolina Deslandes

02h30
DJ Luís Pinheiro

Largo da Misericórdia
22h30
Bandinha da Moca

23h00
Cavalinho Rá-Pá-Pum

23h30
Xirabrass 

Palco Mártir Santo
23h00
Carapaus, Azeite & Alho

Palco Mercado Municipal 
22h00
Roda de Choro de Lisboa

24h00
Al Compás

Palco do Adro
22h30
Coro Rociero de Fuente de Cantos

24h00
El Amir – Flamenco Sextet

Palco Sevilhanas.Com 
21h00
Sevilhanas.Com 

22h00
Banda do Sapato

22h30 
La Sonora

00h30
PHM

SÁBADO  7 DE JULHO
09h00/17h00
Feira de Velharias, Colecionismo  
e Artesanato Urbano 
Jardim Municipal 

10h00
Concentração de Campinos  
Deposição de uma coroa de flores 
no Monumento ao Campino 
Av. Pedro Victor

10h30
Corridas de campinos
Largo 5 de Outubro
Concerto com a Banda do Ateneu Artístico 
Vilafranquense 
Praça Afonso de Albuquerque
Animação itinerante com o grupo 
Pilha Galinhas
Mercado Municipal e Praça Afonso 
de Albuquerque

11h30
Chegada do XVI Cruzeiro Moita / Vila Franca de 
Xira / Moita 
Concentração de barcos tradicionais no Cais  
de Vila Franca de Xira

12h30 
Encierro para jovens 
Largo 5 de Outubro

16h00
Homenagem ao Campino 
Praça Afonso de Albuquerque

16h30
Desfile de campinos, cavaleiros e amazonas 
pelas ruas da cidade/ Desfile de tertúlias

18h00/21h30
Maratona de Cycling – Edição Sunset 
Cais de Vila Franca de Xira

18h30
Espera de Toiros seguida de largada

22h30
Noite da Sardinha Assada 
Posto público da Rua 1.º de Dezembro 
e nas tertúlias abertas ao público

02h00
Garraiada da Sardinha Assada 
Praça de Toiros Palha Blanco

03h30
Distribuição de Caldo Verde
Rua 1.º de Dezembro

Noite de Música e Animação nas 
ruas da cidade:
22h00
Animação itinerante com os grupos Pilha Galinhas, 
Sopros e Companhia, Tintus Band, Grupeto do Coreto e 
Estudantina Académica do ISEL – passagem pela Praça Afonso de 
Albuquerque, Largo da Misericórdia, Rua 1.º
de Dezembro e outros locais

Palco Av. Pedro Victor
23h00
Capitão Fausto

00h30
Água Pé – Fados e Flamenco

02h30
XPTO A 69º

Largo da Misericórdia
22h30 
Sopros e Companhia

23h00
Pilha Galinhas

23h30
Tintus Band

Palco Mártir Santo
23h00 
Os Marialvas do Fado

00h30 
Bra’thers Band

Palco Mercado Municipal
22h00 
Grupo de música popular portuguesa Sons de 
Sempre

23h30 
LOS CAVAKITOS

Palco do Adro
22h30
Edu Miranda Trio com Filipa Pais

00h30
Maria Emília

Palco do Jardim Municipal
18h00 
Rancho Folclórico das Lavradeiras de Vila Franca, 
Viana do Castelo

19h00
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena

19h45
Rancho Folclórico de Alfarrobeira
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GRANDESCONCERTOS
Palco Av. Pedro Victor

JORGE 
PALMA

SEXTA - FEIRA 
6 DE JULHO 22H30

CAROLINA 
DESLANDES

DJ LUIS
PINHEIRO

SÁBADO
7 DE JULHO 23H00

CAPITÃO
FAUSTO

ÁGUA PÉ 
FADOS E  

FLAMENCO

XPTO A 69º

DOMINGO  
8 DE JULHO 22H00

CUCA 
ROSETA

ES
PE

TÁ
CU

LO
S 

TA
U

RI
N

OS

HOMENAGEM
AO

CAMPINO
Joaquim José Lopes da Silva 

SÁBADO 7 DE JULHO  |  16h00
Pr. Afonso de Albuquerque

02h00
Garraiada da Sardinha Assada 
Praça de Toiros Palha Blanco

03h30
Distribuição de Caldo Verde
Rua 1.º de Dezembro

Noite de Música e Animação nas 
ruas da cidade:
22h00
Animação itinerante com os grupos Pilha Galinhas, 
Sopros e Companhia, Tintus Band, Grupeto do Coreto e 
Estudantina Académica do ISEL – passagem pela Praça Afonso de 
Albuquerque, Largo da Misericórdia, Rua 1.º
de Dezembro e outros locais

Palco Av. Pedro Victor
23h00
Capitão Fausto

00h30
Água Pé – Fados e Flamenco

02h30
XPTO A 69º

Largo da Misericórdia
22h30 
Sopros e Companhia

23h00
Pilha Galinhas

23h30
Tintus Band

Palco Mártir Santo
23h00 
Os Marialvas do Fado

00h30 
Bra’thers Band

Palco Mercado Municipal
22h00 
Grupo de música popular portuguesa Sons de 
Sempre

23h30 
LOS CAVAKITOS

Palco do Adro
22h30
Edu Miranda Trio com Filipa Pais

00h30
Maria Emília

Palco do Jardim Municipal
18h00 
Rancho Folclórico das Lavradeiras de Vila Franca, 
Viana do Castelo

19h00
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena

19h45
Rancho Folclórico de Alfarrobeira

Palco Sevilhanas.Com
17h30
Sevilhanas.Com

20h30 
Cuadro Flamenco – Tatiana Saceda e João Lara 
Pereira

21h30
Beliche

23h00
Raio X

00h30
Radiofive
 

Passagem pelas tertúlias – Fado com fadistas 
de Vila Franca de Xira

DOMINGO  8 DE JULHO  
09h00/17h00
Feira de Velharias, Colecionismo  
e Artesanato Urbano 
Jardim Municipal

10h30
Espera de Toiros seguida de largada

14h30 
Partida do XVI Cruzeiro Moita / Vila Franca de 
Xira / Moita 
Concentração de barcos tradicionais no Cais de 
Vila Franca de Xira 

Praça Afonso de Albuquerque
16h30 
Escola de Flamenco do Ateneu Artístico 
Vilafranquense

17h00 
Escola de Sevilhanas da APS da Castanheira  
do Ribatejo

17h30 
Sevilhanas.Com

18h00
Corrida de Toiros
Praça de Toiros Palha Blanco 

Palco do Jardim Municipal
15h30 
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vialonga

16h15 
Rancho Folclórico Os Alegres Bragadenses do 
Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense

17h00 
Rancho Típico Avieiros de Vila Franca de Xira

17h45 
Rancho Folclórico do Centro Social e Cultural do 
Bom Sucesso

Palco Sevilhanas.Com
17h00 
Boneca Kika – Pinturas Faciais, Modelagem de 
Balões e Momentos de Magia

19h30 
Pequenos Gigantes

21h00 
Sevilhanas.Com

Palco da Av. Pedro Victor
22h00 
Cuca Roseta
Fadistas de Vila Franca de Xira 

24h00 
Fogo-de-artifício no Tejo / Encerramento
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Desde 29 de junho e até 5 de julho decorre uma semana de pro-
moção de um dos mais fortes elementos identitários do Concelho: 
a Tauromaquia. 
Na 29.ª edição, a Semana da Cultura Tauromáquica apresenta 
três exposições: “Revisitando a Ganadaria Palha” no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, que assinala os 170.º Anos da Ganada-
ria Palha. A mostra expõe elementos representativos do seu per-
curso até aos dias de hoje, permitindo um breve olhar sobre uma 
das mais antigas e importantes ganadarias portuguesas com uma 
forte projeção além-fronteiras. A exposição “A Tauromaquia e 
Arte do Ex-Líbris”, no Museu Municipal e o “Universo Taurino”, na 
Galeria GART no Jardim Municipal.  A exposição “A Tauromaquia 
e a Arte do Ex-Líbris” reúne um expressivo núcleo da Coleção de 
Ex-Líbris da Família Escudero de Campos, iniciada em 1991, sendo 
a mais completa em Portugal. O “Universo Taurino” patente na 

Galeria GART mostra-nos uma interpretação muito própria sobre 
o mundo taurino e o que representa para cada um dos artistas do 
GART (Grupo de Artistas e Amigos da Arte).
As três exposições estão patentes ao público até 8 de julho coinci-
dindo assim com o fecho das festas do Colete Encarnado.
O programa da Semana da Cultura Tauromáquica incluí ainda a 
realização de três colóquios com personalidades entendidas nesta 
expressão cultural; um Treino dos Forcados aberto ao público pelo 
Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira; uma Novi-
lhada com a Escola de Toureio José Falcão, com entrada livre; a 
promoção de Tertúlias no Jardim Municipal; uma Esperita (ativi-
dade dirigida ao público infantil) e muita animação. 

29.ª edição da iniciativa
Vila Franca de Xira promove Semana da Cultura Tauromáquica
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29 JUN/SEXTA-FEIRA
21h00/ESPETÁCULO
Tradições
ORGANIZAÇÃO:
Ateneu Artístico 
Vilafranquense
Bilhetes à venda no Ateneu  

Ateneu Artístico 
Vilafranquense

22h00/CONCURSO 
INTERNACIONAL  
DE RECORTADORES
Praça de Toiros  
“Palha Blanco”

30 JUN/SÁBADO
10h00/ROMAGEM 
AOS 3 MAUSOLÉUS

José Falcão
Mestre Baptista
Ricardo Silva (Pitó) 

Concentração na Praça 
Afonso de Albuquerque 
(Largo da Câmara)

11h00/TREINO 
DOS FORCADOS
Grupo de Forcados 
Amadores de Vila 
Franca de Xira
Praça de Toiros “Palha Blanco”

17h00/INAUGURAÇÃO 
DAS EXPOSIÇÕES

Revisitando a 
Ganadaria Palha
Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Vila Franca  
de Xira

A Tauromaquia  
e a Arte do  
Ex-Líbris
Colecção da Família
Escudero de Campos
Sob o Alto Patrocínio  
da Academia 
Portuguesa de  
Ex-Líbris
Museu Municipal 
de Vila Franca de Xira

Universo Taurino
Exposição de Pintura, 
Fotografia e Escultura 
de Artistas do GART
Jardim Municipal 
Constantino Palha

22h00/NOVILHADA 
Escola de Toureio  
José Falcão
Praça de Toiros  
“Palha Blanco”

01 JUL/DOMINGO
10h00/18h00/
TERTÚLIAS NA RUA

11h00/Abertura oficial
11H15/Apresentação do 
Roteiro das Tertúlias
11H45/Concerto 
com a Banda do 
Ateneu Artístico 
Vilafranquense  
no Coreto
15H00/18H00/
Animação Itinerante

Jardim Municipal 
Constantino Palha

02 JUL/ 
SEGUNDA-FEIRA
17h00/VISITA AOS 
TOIROS DAS ESPERAS

Inscrições no Posto de Turismo, 
limitadas aos lugares disponíveis,  
a partir de dia 18  de junho)

Herdade da Adema

21h30/COLÓQUIO

José Falcão –  
50.º Aniversário  
de Alternativa
Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Vila Franca 
de Xira

03 JUL/TERÇA-FEIRA
18h00/ESPERITA
Simulação de espera  
de toiros com tourinhas 
e cavalinhos de pau 
para o público infantil
Rua Miguel Bombarda,  
Praça Afonso de 
Albuquerque  
(Largo da Câmara)

18h30/AULAS 
ABERTAS 
Para o público infantil 

Escola de Toureio  
José Falcão e Grupo  
de Forcados Amadores 
de Vila Franca de Xira
Praça Afonso de 
Albuquerque  
(Largo da Câmara)

21h30/COLÓQUIO 

O Toiro Bravo 
e a sua 
Importância 
para a Natureza
Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Vila 
Franca de Xira

04 JUL/ 
QUARTA-FEIRA
16h00/PINTAR  
A FESTA
Oficina de pintura  
para o público 
infantil, com a 
temática “Colete 
Encarnado”
GART – Jardim 
Municipal Constantino 
Palha

21h30/COLÓQUIO 

Revisitando 
a Ganadaria 
Palha
Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Vila 
Franca de Xira

05 JUL/ 
QUINTA-FEIRA
20h00/JANTAR  
DE TERTÚLIAS 
Animação: Grupo 
‘Castro & Salgueiro’ 
Praça de Toiros  
“Palha Blanco”
Praça de Toiros 
“Palha Blanco”

HORÁRIOS EXPOSIÇÕES  [ABERTURA AO PÚBLICO]
UNIVERSO TAURINO   [30 JUN  17h00-18h00]  /  [1-8 JUL 10h00-18h00]  / REVISITANDO A GANADARIA PALHA e A TAUROMA-

QUIA E A ARTE DO EX-LÍBRIS  [30 JUN 17h00-20h00]  /  [01 JUL - ENCERRADO]  /  [2-6 e 8 JUL [9h00-18h00]  /  [7 JUL [9h00-13h00]
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23 e 24 de maio, no Centro de Congressos de Lisboa
Vila Franca de Xira com forte presença no “Portugal Economia Social”
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira estabeleceu uma 
parceria com a Fundação AIP na edição de 2018 do Portugal 
Economia Social – Encontro de Empreendedorismo e Inova-
ção Social, que decorreu no Centro de Congressos de Lisboa 
(Praça das Indústrias), nos dias 23 e 24 de maio. Neste evento, 
que contou com o alto patrocínio do Presidente da República, a 
forte presença do Município vila-franquense é um claro reco-
nhecimento do trabalho desenvolvido nas áreas da Inclusão 
e Desenvolvimento Social, e cujos resultados distinguem Vila 
Franca de Xira, pela positiva, no contexto nacional.
No stand da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira foram 
dados a conhecer diversos projetos em curso na área da 
Inclusão, tais como o Dia Paralímpico Municipal, a Passerelle 
d’Ouro, a Universidade Sénior e o jogo didático de promoção da 
Cidadania, “Dignilândia”.
Para além destas atividades inter-geracionais, destaque tam-
bém para a apresentação de projetos diretamente associados 
a políticas de desenvolvimento territorial que têm na Inclusão 
um fator essencial para a competitividade do território: pro-
jetos de reabilitação urbana que visam a acessibilidade dos 
espaços públicos e o Programa “Xiradapta”, de apoio à adapta-
ção das habitações de pessoas com deficiência, foram alguns 
dos exemplos presentes no espaço de Vila Franca de Xira do 
“Portugal Economia Social”. 

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira foi premiada na 
edição de 2018 dos “Prémios SOS Azulejo”, com a atribuição 
de uma Menção Honrosa na Categoria “Divulgação”. O objeto 
desta distinção foi o design, concebido por técnicos munici-
pais, para um autocarro municipal que entrou em circulação 
em 2017, e cuja temática decorativa versa inteiramente sobre 
o riquíssimo património azulejar, concretamente sobre a azu-
lejaria do Mercado Municipal de Vila Franca de Xira.
A cerimónia de entrega dos ‘Prémios SOS Azulejo 2017’ rea-
lizou-se no dia 24 de maio, no Palácio Fronteira, em Lisboa, e 
contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Franca de Xira, António Oliveira. O Júri deste Prémio 
apresentou os parabéns à Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, não só pelo nível da sua candidatura, mas também pelo 

contributo da Autarquia na valorização do património azulejar 
português.
O Projeto “SOS Azulejo” é de iniciativa e coordenação do Museu 
da Polícia Judiciária (MPJ) e nasceu da necessidade imperiosa 
de combater a degradação do património azulejar português. 
Para além desta entidade, o Projeto conta com outras enti-
dades parceiras, envolvidas em ações concretas de proteção 
e valorização do Azulejo em Portugal. São elas a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Direção Geral 
do Património Cultural (DGPC), o Instituto Politécnico de Tomar 
(IPT), a Universidade de Aveiro (UA), a Universidade de Lisboa – 
Instituto de História de Arte – Rede de Investigação em Azulejo 
(UL-IHA-RIA), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia 
de Segurança Pública (PSP).

“Prémio SOS Azulejo”
Design de Autocarro Municipal foi o objeto de distinção
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2018  2019
piscinas municipais

As atividades escolares de Verão estão de volta à Fábrica das 
Palavras e Póvoa de Santa Iria nos meses de julho e à Biblioteca 
Municipal de Alverca do Ribatejo nos meses de julho e agosto.
As várias atividades disponíveis são dirigidas a crianças entre os 
3 e os 10 anos e promovem jogos, histórias, ateliês de expressão 
plástica e cinema. A participação nas atividades é mediante ins-
crição prévia junto das Bibliotecas.
Até 31 de agosto, os jovens que gostam de desporto e de ativida-

des ao ar livre têm também um conjunto de diversas iniciativas à 
disposição, espalhadas por várias freguesias e que vão desde a 
prática das mais tradicionais modalidades desportivas ao sempre 
aliciante momento de descobertas arqueológicas no Monte dos 
Castelinhos.
A oferta da Câmara Municipal para a ocupação dos tempos livres 
nas férias escolares é vasta e pode ser consultada nos programas 
detalhados disponíveis em www.cm-vfxira.pt.

Até ao mês de agosto
Câmara Municipal promove várias atividades nas férias escolares

A época desportiva 2018/2019 nas Piscinas Municipais terá início no 
dia 1 de setembro. As atividades enquadradas na época letiva come-
çarão no dia 15 do mesmo mês e irão durar até 15 de julho de 2019.
No que diz respeito a quem já é utilizador destes equipamentos, 
abrem a 9 de junho as renovações das inscrições para atividades 
de grupo e fitness das Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira e 
Póvoa de Santa Iria, assim como das atividades aquáticas – hidro-

ginástica (e derivadas), hidroterapia e hidrocycling. Em relação às 
restantes atividades aquáticas, como a natação, as renovações das 
inscrições terão início a 15 de junho.
Finalmente, a 15 de julho abre o período paras as novas inscrições, 
para os utentes que não estiveram inscritos na época anterior.

Consulta as datas para as renovações e novas inscrições
Nova época desportiva tem datas de inscrição definidas
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No Museu Municipal
Memórias da Chapelaria Porfírio para visitar
Inaugura no dia 23 de junho, no Núcleo Sede do Museu Municipal, 
uma exposição que revela aos visitantes parte do seu acervo no 
respeitante à coleção da antiga Chapelaria Porfírio, icónico esta-
belecimento comercial que marcou a cidade de Vila Franca de 
Xira ao longo das suas várias décadas de funcionamento.
Fundada a 26 de setembro de 1926 pelo então jovem empresário, 
José Porfírio da Silva, a chapelaria passa, após o falecimento do 

seu fundador, à propriedade daquele que foi o seu aprendiz desde 
os seis anos de idade, Fernando Gomes dos Santos, e é com a sua 
morte que esta coleção chega ao Museu Municipal, aquando da 
doação efetuada pela sua viúva em 2009.
A exposição pode ser visitada até 30 de janeiro’ 19, e inclui oferta 
lúdica e de lazer para crianças, através de um conjunto de ações 
desenvolvidas pelo Serviço Educativo do Museu Municipal.

Está patente no Museu do Neo-Realismo desde 9 de junho a expo-
sição de fotografia “Entre o Mato e a Roça”, do antropólogo e fotó-
grafo brasileiro, Emiliano Dantas. A exposição  resulta do trabalho 
de investigação desenvolvido pelo próprio na região cacaueira do 
Sul da Bahia, Brasil, no período que se segue a uma grave crise 
socioeconómica, que conduziu à falência do sistema de desenvolvi-
mento da região.
Nesta exposição o autor constrói uma narrativa visual sobre os 
locais e as pessoas que os habitaram, numa narrativa contempo-
rânea, que integra passado e presente e nos remete também para 
a história colonial portuguesa, numa visão crítica sobre o mundo 
atual.
A exposição tem curadoria de Emiliano Dantas, Fernando Marques 
e Helena Seita e estará patente até 28 de outubro de 2018.

Exposição de Fotografia
“Entre o Mato e a Roça” retrata realidade da região cacaueira do Brasil
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Câmara Municipal investe 40 mil euros 
Novas zonas verdes no Forte da Casa
Decorrem entre maio e julho deste ano as obras de Execução de 
Zonas Verdes no Forte da Casa, uma obra da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira orçada em cerca de 40 mil euros. 
A intervenção consiste na criação de cortina arborizada e plantação 
de espécies arbustivas no Largo do Forte da Casa (zona delimitada 
na imagem abaixo), incluindo a criação de zona de estadia com 
mesa e bancos.

O Orçamento Participativo 2018 (OP 2018) de Vila Franca de 
Xira nomeadamente o Orçamento Participativo Geral (OPG) e 
o Orçamento Participativo para Entidades (OPE), cuja recolha 
de propostas se desenrolou entre maio e junho, apresenta, 
em setembro, o elenco daquelas que reunirem condições para 
serem submetidas à votação da população. Esta fase será pre-
cedida de sessões públicas, a realizar nas freguesias do Con-
celho.
Após receção das propostas apresentadas para o OPE e OPG, 
vai proceder-se nos meses de julho a setembro à respetiva 
análise técnica das propostas, tendo em vista a avaliação das 
condições de elegibilidade e de exequibilidade, tal como pre-
visto nas Normas de Participação. 

De 16 setembro a 31 de outubro, as propostas estarão à vota-
ção pelos cidadãos recenseados no Concelho. O voto pode ser 
expresso através do portal do OP, de SMS gratuito ou de voto 
presencial (nas Juntas de Freguesia/União de Freguesias, 
Casas da Juventude, Loja do Munícipe e nas Bibliotecas Muni-
cipais).

Consulte as normas de participação e cronograma do OP 2018 
em https://op.cm-vfxira.pt/!

OP 2018: novo modelo
Oportunidade para todos! 

OP 2018 Vila Franca de Xira: Modelo inovador, permite dar oportunidade a todos!
Propostas elegíveis conhecidas até 16 de setembro

Investimento Municipal de 115.789,93€
Nova bolsa de estacionamento de 74 lugares na Póvoa de Santa Iria
A Câmara Municipal, num investimento de 115.789,93€ (com IVA), 
disponibilizou à população da Póvoa de Santa Iria um novo parque 
de estacionamento, com 74 lugares, três dos quais para pessoas 
com mobilidade condicionada.
A obra, terminada em maio, numa área intervencionada de 3200 
m2, disponibilizou uma nova bolsa de estacionamento na entrada 
este da Quinta Municipal da Piedade, que veio substituir uma zona 
de terra batida, sem organização espacial ou condições para ser-
vir a população, foi dotada de um pavimento funcional, integrado 
no meio envolvente, com uma relação equilibrada relativamente 
à manutenção sustentável à qualidade do espaço. A intervenção 

incluiu ainda investimento em novo mobiliário urbano, sinalização e 
segurança assim como se encontra em conclusão o projeto relativo 
às zonas verdes de enquadramento, que prevê, após a empreitada, 
uma generosa área verde (1800 m2) desafogada e arborizada, junto 
ao perímetro das muralhas da Quinta Municipal, com salvaguarda, 
na sua generalidade, do coberto arbóreo atual.
No âmbito da sua política de mobilidade urbana, o Executivo Muni-
cipal continua a priorizar estes investimentos que visam inter-
venções integradas no tecido urbano do Concelho, que, a par da 
modernização do espaço público, concorrem também para a pro-
moção da qualidade de vida das populações.
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Reabilitação da Copa da Escola Básica n.º1 de Alverca do Ribatejo 
(Pastorinhos)
Remodelação da copa e das respetivas zonas auxiliares da escola, em que 
os materiais apresentam desgaste dos vários anos de utilização e cujos 
materiais, equipamentos e organização, não estão conforme as exigên-
cias e recomendações atuais para este tipo de utilização. 

Reabilitação do Jardim de Infância de Vialonga
Pintura integral da escola, requalificação dos espaços de lazer e infantis, 
com substituição do mobiliário urbano e melhoramento das condições de 
conforto, no interior do edifício escolar.

Reabilitação dos Espaços Exteriores 
da EB da Vala do Carregado e EB Dr. Sousa Martins 
Recuperação dos espaços exteriores da Escola Básica da Vala do Car-
regado (União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 
- UFCRC) e da Escola Básica Dr. Sousa Martins (Freguesia de Vila Franca 
de Xira - FVFX), incluindo pinturas gerais e melhoramentos ao nível dos 
exteriores. 

Reparação e manutenção dos estabelecimentos 
de educação e ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB)
Trabalhos de manutenção e de conservação de vários edifícios escolares 
(reparação de infiltrações; execução de pinturas; melhoramento da fun-
cionalidade dos vãos e da ventilação) com vista à melhoria das condições 
de utilização e de conforto dos seguintes edifícios escolares: EB de Povos 
(FVFX); EB Romeu Gil (União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte 
da Casa - UFPSIFC); EB n.º1 de Alhandra; EB n.º2 de Alhandra; EB de 
Á-dos-Loucos (União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz - UFASJMC); EB Quinta das Índias (Vialonga); EB n.º3 de Via-
longa; EB da Malvarosa (União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho - UFARS); JI da Póvoa de Santa Iria; EB n.º4 Póvoa de Santa 
Iria; JI Bom Sucesso (UFARS); EB Bom Sucesso -1.º ciclo (UFARS); JI n.º2 
de Alverca do Ribatejo ; JI Calhandriz (UFASJMC); EB n.º4 da Póvoa de 
Santa Iria.

Requalificação dos espaços exteriores dos estabelecimentos de edu-
cação e ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB)
Reabilitação dos espaços exteriores, com melhoramentos nos espaços de 
recreio (pavimentação, execução de trabalhos de drenagem, reparação de 
zonas de estadia, pintura de muros, execução de uma cobertura metálica, 
substituição de mobiliário urbano e de lazer) para melhor usufruto da uti-
lização das instalações escolares. Estabelecimentos a intervencionar: JI 
João de Deus (FVFX); EB Álvaro Guerra (FVFX); EB Dr. Vasco Moniz (FVFX); 
EB António de Ataíde-Bloco 1.º Ciclo (UFCRC); JI dos Cotovios (UFASJMC); 
EB n.º 2 de Vialonga; EB n.º 1 Póvoa de Santa Iria; EB1 Arcena (UFARS).

Obras 
em curso

Vários milhões de euros do orçamento municipal são investidos anualmente para assegurar que, após a pausa 
letiva de verão, os estabelecimentos escolares estejam, aquando do arranque do ano letivo, com as melhores 
condições de prossecução das suas atividades de ensino.
As intervenções são devidamente planeadas e dotadas dos recursos financeiros adequados à execução de todas 
as ações de manutenção. Este ano o investimento ascende a cerca de 430 mil euros (+IVA) e visa beneficiar e 
requalificar os espaços escolares, de forma a melhorar as condições estruturais para o desenvolvimento das 
condições em alunos, pessoal docente e não docente. Dos trabalhos que a Autarquia destinou para esta ocasião, 
destacam-se:

EB Dr. Sousa Martins 
Vila Franca de Xira

EB António de Ataíde
Castanheira do Ribatejo

EB da Malvarosa
Alverca do Ribatejo

Parque escolar concelhio – Investimento Municipal 
de perto de 500.000,00€

Obras de manutenção asseguradas antes do novo ano letivo
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Centro de lavagem de viaturas e melhorias nas oficinas municipais de Povos - Vila Franca de Xira
Construção de Centro de Lavagem Automóvel; Reforço da Rede de Distribuição elétrica; Redes de Drenagem; Pavimentação e marca-
ções de estacionamento
Investimento total: 386.000,00€ - IVA incluído

Execução de Passeio na Praceta Aquilino Ribeiro – Bairro dos Caniços – Póvoa de Santa Iria
Investimento: 7.945€.+ IVA (6%)

Limpeza de Linhas De Água|2018 - Fase 1
Investimento: 37.553,00€ + IVA (6%)

Reabilitação/Ampliação da EB1 n.º 1 de Vialonga
Investimento: 540.169,97€+IVA

Empreitada de Requalificação do Polidesportivo de Povos, Vila Franca de Xira
Investimento: 74.306,36€ (com IVA) 
Data de início: junho 
Prazo de execução: setembro 
Requalificação do campo de jogos e zona envolvente (equipamentos desportivos, mobiliário urbano, acessibilidades, infraestruturas de 
iluminação e de drenagem das águas pluviais).

Empreitada de Requalificação Paisagística da Praceta da Cevadeira, Castanheira do Ribatejo
Investimento: 111.300,00€ (com IVA) 
Data de início: julho 
Prazo de execução: novembro
Requalificação dos equipamentos (infantil e fitness), mobiliário urbano e organização do espaço público. Substituição da vegetação a 
plantar na zona central da praceta.

Construção de Ciclovia Urbana (Quinta da Piedade), Póvoa de Santa Iria 
Investimento: 152.642,04€ (com IVA)
Prazo de execução: julho
Construção de vias cicláveis e vias partilhadas, sinalização vertical e horizontal e parques de estacionamento para bicicletas.

Obras 
em curso

Obras 
concluídas

Obras e requalificação urbana

O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, presidiu à 
cerimónia de assinatura do contrato para a reparação do Mouchão 
da Póvoa, realizada no Bairro dos Pescadores na Póvoa de Santa 
Iria, no dia 29 de maio, e que se traduz numa intervenção com um 
custo estimado de 1,07 milhões de euros. 
Com um prazo de execução previsto de 180 dias, a empreitada tem 
por objetivo a reconstrução do troço do dique e de uma porta de 
água e também a reposição, no tardoz do dique, de parte dos ter-
renos que foram arrastados do interior do Mouchão para o leito do 
rio Tejo. 
A cerimónia incluiu uma visita de reconhecimento do local a 
intervencionar. Marcaram também presença neste momento o 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto 
Mesquita, o Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins e o 
Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias da Póvoa 
de Santa Iria e Forte da Casa, Jorge Ribeiro. 

Investimento de mais de um milhão de euros
Obras de reparação do Mouchão da Póvoa já começaram



A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e as Juntas de Fregue-
sia do Concelho estabeleceram novos Acordos de Execução (A.E.) 
e Contratos Interadministrativos (C.I.), com vista à delegação de 
competências municipais. Após a avaliação do trabalho anterior-
mente realizado e no decurso deste novo mandato autárquico, os 
A.E.’s e C.I.’s que agora entrarão em vigor apresentam algumas 
modificações que pretendem responder de forma cada vez mais 
eficiente às necessidades das populações, desenvolvendo políti-
cas de proximidade e de gestão dos recursos mais eficazes. Apre-
sentamos ao pormenor no que se traduzem estas delegações de 
competência, às quais correspondem perto de 4 milhões de euros 
/ ano de transferências municipais para as Juntas de Freguesia. 
Os documentos foram aprovados na Reunião de Câmara de 13 
de junho e em Sessão da Assembleia Municipal realizada a 21 de 
junho, sendo também sujeitos à aprovação nas respetivas Juntas 
e Assembleias de Freguesia.

Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos 
– O que são?
Acordos de Execução (A.E.) e Contratos Interadministrativos (C.I.) 
são os instrumentos legais que estabelecem a delegação de com-
petências municipais nas Juntas de Freguesia, no âmbito da dele-
gação legal (A.E.) e da delegação voluntária e contratual (C.I.). 
Após negociação com as seis Juntas de Freguesia do Concelho de 
Vila Franca de Xira, foram estabelecidos novos A.E.’s e C.I.’s que 
atenderam às especificidades de cada Freguesia e/ou União de 
Freguesias. 

Avaliação da transferência de competências entre 2014 e 2017
O período entre 2014 e 2017 constituiu-se como um primeiro ciclo 
para a aplicação prática destes acordos de delegação de compe-
tências municipais nas juntas de freguesia, num contexto de uma 
nova organização administrativa que veio a unir freguesias e a 
estabelecer novas regras para o relacionamento interautárquico. 
Verificou-se que ao longo deste período, de uma forma geral, os 
valores que a Autarquia afetou, no âmbito dos Acordos de Execu-
ção e dos Contratos Interadministrativos para o cumprimento das 
diferentes responsabilidades, foi suficiente em todas as Juntas 
de Freguesia, facto que se constata através dos relatórios anuais 
apresentados por cada uma das respetivas Juntas.

Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos em 2018 
– O que vai mudar? 
- Em relação aos contratos e acordos estabelecidos em 2014, 
as juntas de freguesia deixam de intervir nas podas e abates de 
árvores, bem como nas pequenas reparações e manutenção dos 
estabelecimentos de ensino e nos espaços de jogo e recreio. Estas 
passam a ser competências exclusivamente municipais. 
- Por opção das próprias Juntas de Freguesia, deixa de ser com-

petência da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes 
e Calhandriz a gestão do Pavilhão da Escola EB 2,3 Soeiro Pereira 
Gomes e deixa também de ser competência da Junta de Fregue-
sia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa a vigilância do Centro 
Interpretativo do Forte da Casa. Estas competências retornam ao 
domínio da Autarquia.
- Por opção das Juntas de Freguesia de: Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz; Alverca do Ribatejo e Sobralinho; Casta-
nheira do Ribatejo e Cachoeiras; Vialonga – as tarefas de des-
matação e limpeza do espaço público deixam de ser da sua com-
petência, passando a ser diretamente asseguradas pela Câmara 
Municipal. As Juntas de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte 
da Casa e de Vila Franca de Xira continuarão responsáveis pela 
desmatação e limpeza desses terrenos, de acordo com as áreas 
estabelecidas nos respetivos contratos.
- Todas as Juntas de Freguesia passam a ser responsáveis pela 
retirada de monos da via pública.
- Foi alargada a área de manutenção das zonas verdes à respon-
sabilidade de todas as Juntas de Freguesia, assim como a área de 
varrição das vias públicas.
- Os A.E.’s passam a ser atualizados automaticamente, em confor-
midade com a remuneração mínima mensal estabelecida a nível 
nacional.

Quais as principais competências delegadas nas Juntas 
de Freguesia?
No âmbito dos Acordos de Execução, as competências delegadas 
incidem sobre:

- Gestão e manutenção de espaços verdes;
- Material de rega;
- Limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, 

incluindo varredura e lavagem;
- Manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano;
- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados (apenas 

as Juntas de Freguesia de Alverca/Sobralinho, Póvoa de Santa Iria/
Forte da Casa e Vialonga).;

- Utilização e ocupação de via pública, bem como a afixação e 
inscrição de publicidade.

No âmbito dos Contratos Interadministrativos, as competências 
delegadas incidem sobre:

- Apoio ao cidadão e à empresa, estando em causa o pagamento 
e recebimento de taxas e preços municipais;

- Manutenção e reparação de pavimentos pedonais, abrangendo 
passeios e calçadas, integrados no domínio público municipal;

- Colocação de sinais de trânsito e pintura de passadeiras para 
peões;

- Gestão, funcionamento e manutenção de cemitérios munici-
pais (exceto Vila Franca de Xira);
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Câmara Municipal 
e Juntas de Freguesia do Concelho 

acordam Delegação de Competências
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- Recolha de monos;
- Desmatação de terrenos municipais (apenas as Juntas de Fre-

guesia de Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e de Vila Franca de 
Xira);

- Gestão de pavilhões desportivos e apoio ao funcionamento de 
casas da juventude e de instalações municipais (apenas a Junta de 
Freguesia de Alverca/Sobralinho);

- Apoio ao funcionamento de equipamentos culturais e sociais 
(apenas as Juntas de Freguesia de Alverca/Sobralinho e de Casta-
nheira/Cachoeiras).

Valores globais no âmbito da delegação de competências
O valor total anual a transferir pela Câmara Municipal para as 
Juntas de Freguesia é de cerca de 3.941 mil euros, o que repre-
senta um aumento líquido próximo dos 356 mil euros anuais em 
relação aos acordos anteriormente estabelecidos. Trata-se de um 
aumento aproximado de 10% (9,93%), ao qual se somam cerca de 
700 mil euros anuais que a Câmara Municipal irá passar a despen-
der diretamente, no âmbito das competências que voltam a estar 
sob a sua própria gestão. 
Acrescem ainda a esta verba as receitas diretas para as Juntas 
decorrentes das taxas de publicidade e ocupação da via pública, 
estimadas em 500 mil euros.

A Câmara Municipal acordou também a atribuição de um valor 
adicional de 100.000,00€/ano, dividido por todas as Juntas de Fre-
guesia, destinado à aquisição de equipamento (por exemplo para 
limpeza urbana), recomendando a Autarquia a articulação entre 
Juntas de Freguesia na aquisição desses mesmos equipamentos, 
o que permitirá otimizar os recursos existentes. 
No caso concreto das Juntas de Freguesia de Alhandra, São João 
dos Montes e Calhandriz e de Castanheira do Ribatejo e Cachoei-
ras, que colaboram com a Câmara Municipal na área dos trans-
portes escolares, será assegurada uma comparticipação de 50% 
na substituição dos atuais autocarros destas Juntas de Freguesia, 
quando tal necessidade vier a verificar-se.
A Câmara Municipal irá ainda assegurar a iluminação de Natal em 
todas as Freguesias.
O valor estabelecido em cada uma das competências delegadas, 
bem como a sua atualização, tem em conta diversos fatores, tais 
como o número de habitantes, os aumentos de vencimentos veri-
ficados nos últimos anos nos trabalhadores com as categorias de 
Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais, assim como as 
áreas de zonas verdes e de limpeza de vias que estarão a cargo 
das respetivas Juntas de Freguesia.

União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Área total: 26,743 Km² | População (Censos 2011): 12.866 habitantes

Quadro geral de delegação de competências
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Atual

União de Freguesias de Alverca e Sobralinho
Área total: 26,653 Km²| População (Censos 2011): 36.120 habitantes

União de Freguesias de  Castanheira e Cachoeiras
Área total: 25,123 Km²| População (Censos 2011):  8.266 habitantes
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União de Freguesias Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Área total: 7,91 Km² | População (Censos 2011):  40.404 habitantes

Freguesia de Vialonga
Área total: 18,33 Km² | População (Censos 2011):  21.033 habitantes

Freguesia de Vila Franca de Xira
Área total: 193,25 Km² | População (Censos 2011): 18.197 habitantes
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A Câmara Municipal inaugura, a 14 de julho, o Parque Ribeirinho 
Moinhos da Póvoa (PRMP) e Ciclovia do Tejo, na Póvoa de Santa 
Iria. O novo espaço urbano de lazer e recreio, de 23.000m2, inclui 
também uma via pedonal e ciclável, com uma extensão aproxi-
mada de 1.800 m (3,6 m de largura), sendo este um investimento 
de cerca de 2,3 milhões de euros (IVA incluído).
O PRMP situa-se na frente ribeirinha sul do Concelho (União de 
Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa) e visa dar con-
tinuidade ao Parque Urbano da Póvoa Santa Iria (PUPSI) e ao Par-
que Linear Ribeirinho Estuário Tejo (PLRET), localizados a norte. 
A ciclovia do PRMP, passa a integrar a Rede Municipal, que con-
tabiliza já 11 km (Vila Franca de Xira/Alhandra - 4,5 km e Póvoa 
de Santa Iria/Alverca do Ribatejo - 6,5 km), a qual se desenvolve 
ao longo da frente ribeirinha até ao extremo sul do concelho. No 
futuro, pretende-se que a sua ligação seja assegurada, pelos 
Municípios de Loures e Lisboa, ao Parque do Tejo e Trancão (Par-
que das Nações).
O PRMP pretende ser um espaço de usufruto público concelhio de 
excelência, com um inovador e diversificado conjunto de valências, 
cujo objetivo é satisfazer todas as expetativas dos seus visitantes. 
Os equipamentos de recreio e lazer e o mobiliário urbano incluem 
estruturas desportivas para a prática de fitness, adaptadas à utili-
zação de utentes com mobilidade reduzida. No total, serão dispo-
nibilizados 36 lugares de estacionamento, dois dos quais, reserva-
dos a utentes com mobilidade reduzida. 

O parque ribeirinho que se estende paralelo ao Rio Tejo, criando 
uma moldura paisagística ímpar, incorpora ainda tanques de 
marés (espaço central, destinam-se à prática da canoagem e remo 
de iniciação); clube náutico (edifício, na entrada poente do Parque, 
com balneários de apoio à prática do remo e da canoagem e ins-
talações sanitárias de utilização pública); hangar de embarcações; 
“promenade” do rio (ao longo da frente ribeirinha com duas frentes 
de água - rio e tanques de marés); cais (nova estrutura de 48 m de 
comprimento para acostagem de barcos e canoas e ampliação do 
cais existente, em cerca de 20 m, para acostagem do barco varino 
Liberdade), contando ainda com dois pontões (foram reabilitados 
e adaptados dois pontões existentes, um frente ao Parque e outro 
situado a sul, junto à ciclovia).
De referir que os projetos de requalificação da Frente Ribeirinha 
da Póvoa de Santa Iria / Forte da Casa, continuam a ser referen-
ciados como um bom exemplo nos meios académicos nacional e 
internacional. 
O PRMP foi o tema central de uma aula aberta lecionada pelo Arq.º 
Francisco Guedes de Carvalho (autor do projeto), no passado dia 20 
de março, na Escola Superior Artística do Porto – Direção do Curso 
de Arquitetura. 
O Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, inaugurado a 20 
de julho de 2013 foi distinguido com o American Architecture Prize 
Wan Landscape Award, em 2016.

Inauguração a 14 de julho com investimento de 2,3 milhões de euros 
Póvoa de Santa Iria com novo Parque Ribeirinho e Ciclovia

A obra de estabilização da Margem do Caminho Pedonal Ribei-
rinho Alhandra/Vila Franca de Xira está em curso e irá decorrer 
até outubro deste ano.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira fará um investimento 
de aproximadamente 145 mil euros, numa intervenção que tem 
por objetivo fazer a construção de muros de gabiões na zona do 
caminho ribeirinho mais afetada pelos efeitos da erosão cau-
sada pelo rio Tejo, numa extensão de 70 metros. Serão, desta 
forma, minimizados os impactos da força das águas do rio e 
evitadas as ocorrências de danos no pavimento.
As obras a realizar não implicam a interrupção da circulação 
aos utilizadores, estando apenas prevista uma redução do 
espaço de circulação pedonal, por questões de segurança e de 
proximidade à frente de obra.

Circulação pedonal não será interrompida
Está em curso a estabilização da margem do Caminho Pedonal Ribeirinho 
entre Alhandra e Vila Franca de Xira
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Decorreu no dia 9 de maio a edição de 2018 da Assembleia Muni-
cipal Jovem, na Escola Secundária Alves Redol, em Vila Franca 
de Xira. 
O tema deste ano foi a “Igualdade de Género: um debate para 
Tod@s“, numa organização da Assembleia Municipal e da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, que juntou onze estabeleci-
mentos de ensino do Concelho: EB2,3 Soeiro Pereira Gomes 
(Alhandra); EB1,2,3 do Bom Sucesso (Alverca); EB2,3 Pedro Jac-
ques Magalhães (Alverca); EB2,3 Prof. Reynaldo dos Santos (Vila 
Franca de Xira); EB2,3 de Vialonga; Escola Secundária de Alves 
Redol (Vila Franca de Xira); Escola Secundária do Forte da Casa; 
Escola Secundária Gago Coutinho (Alverca); Colégio José Álvaro 
Vidal (Fundação CEBI) (Alverca); Escola Profissional de Hotelaria 
e Turismo de Lisboa – Pólo da Póvoa de Santa Iria; Centro de For-
mação Profissional de Alverca – IEFP.
Paralelamente ao debate, foi ainda apresentada uma exposição 
temática de fotografia e exibida uma curta-metragem sobre o 
mesmo tema.
A realização desta sessão da Assembleia Municipal Jovem repre-
sentou o culminar do trabalho realizado ao longo de vários meses 
com as escolas participantes, e que teve o seu início com a reali-
zação de uma audição pública, a 28 de fevereiro, durante a qual foi 
apresentando o tema a debate aos jovens deputados.

Iniciativa juntou onze estabelecimentos de ensino do Concelho
Assembleia Municipal Jovem debateu a Igualdade de Género

O Pavilhão Multiusos e o Parque Urbano de Vila Franca de Xira 
foram palco da 14.ª edição do Festival da Juventude, iniciativa que 
voltou a ser um sucesso e que este ano teve mais um dia de dura-
ção, entre outras novidades.
Após a inauguração feita pelo Presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Mesquita, os quatro dias de festival foram preenchidos 
por diversas atividades, das quais se destacaram os concertos, 
com os cabeças de cartaz Slow J e Carlão a corresponderem às 
expetativas, e a presença dos youtubers Tiagovski, Chentric e 
Jamie Drake, um momento sempre muito esperado pelos mais 
jovens e que este ano voltou a marcar pela positiva o certame.
Dentro do Pavilhão Multiusos, os jovens puderam visitar os stands 
das várias entidades presentes, que apresentaram a oferta edu-
cativa e profissional existente no Concelho, com realce ainda para 
a exposição dos trabalhos que resultaram da participação de 
cerca de 40 jovens no Laboratório de Artistas 2018, que decorreu 
no final do mês de março, na Quinta Municipal da Subserra.

14.ª Edição decorreu entre 16 e 19 de maio
Festival da Juventude foi um sucesso

Teve lugar no dia 29 de maio, na Escola Básica e Secundária 
Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, a edição 
anual do Seminário de Educação, uma iniciativa organizada pela 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e o Conselho Municipal 
de Educação, e cujo tema deste ano foi “Perfil do Aluno do Século 
XXI: Rumo ao Sucesso Educativo”.
Os presentes, num número significativo de inscrições que lotaram 
o Auditório, tiveram oportunidade de assistir a um interessante 
e diversificado conjunto de intervenções em torno do sucesso 
educativo, aprendizagem e combate ao insucesso escolar, promo-
vendo uma reflexão fundamental para alunos, educadores, profis-
sionais da área e comunidade em geral.
A sessão de abertura contou com as presenças do Presidente da 
Câmara Municipal, Alberto Mesquita, e do Secretário de Estado 
da Educação, João Costa. Registaram-se ainda as atuações de um 
Quarteto de Cordas e de Guitarra de alunos do ensino articulado 
de música.

Na Escola Básica e Secundária Professor Reynaldo dos Santos (Vila Franca de Xira)
Seminário abordou temática do Sucesso Educativo
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em parceria com a 
ValorSul, encerrou, a 5 de junho, a 9.ª Edição do Projeto “Bri-
gada do Amarelo”, com a entrega de prémios decorrentes dos 
resultados da separação de embalagens na edição do ano letivo 
2017/2018.
A escola vencedora desta edição, no que respeita a valores abso-
lutos, foi a EB1 n.º 1 de Alverca, com 9.535,5 kg de recolha de 
embalagens. Seguiu-se a escola EB1 da Quinta das Índias, em 
Vialonga, com 8.593 kg. Nos valores per capita, destacou-se a 
escola EB1 de Á-dos-Bispos que, com apenas 24 alunos, conse-
guiu recolher 39,54 kg/aluno.
A entrega de prémios decorreu na EB1 n.º 1 de Alverca do Riba-
tejo, com momentos musicais preparados pelos alunos, inclusive, 
com uma letra criada em conjunto com a Escola sobre o Projeto.
Esta 9.ª edição registou uma vez mais excelentes pesagens de 
itens seletivamente separados, contando com a participação de 
32 Escolas, envolvendo 6.553 alunos. Entre janeiro e maio deste 
ano, foram encaminhados para reciclagem 8.002 sacos com 
embalagens, sendo este o melhor resultado de todas as edições. 
Os sacos recolhidos traduziram-se em cerca de 52 toneladas de 
embalagens, o que representa um aumento de cerca de 18% com-
parativamente com a edição anterior, em que foram recolhidas 
cerca de 44 toneladas. Para estes resultados contribui também 
a sensibilização para a temática que a Câmara Municipal realiza 
ao longo do ano através do seu Programa de Educação Ambiental 
(PREDAMB).

Record de 52 toneladas de embalagens recicladas no total da 9.ª edição
Escola EB1 n.º 1 de Alverca é a vencedora da Brigada do Amarelo

O Dia Mundial da Criança foi celebrado, nos dias 1 e 2 de junho, 
com a presença de cerca de 8000 participantes, na Quinta Muni-
cipal da Piedade (Póvoa de Santa Iria) através de todo um pro-
grama lúdico e pedagógico, em torno do tema “Planeta Azul”. Um 
alargado leque de atividades de animação conseguiu maravilhar e 
divertir os visitantes, mas também sensibilizar para a importância 
da preservação do Planeta.
O cenário permitiu um contacto saudável com a natureza, mas 
também proporcionou a crianças, jovens e famílias momentos 
de recreio e convívio, num espaço do “faz de conta”, onde todos 
foram incentivados a cuidar do “Planeta Azul”, enquanto uma 
obrigação transversal a todos, em prol de no futuro se poder con-
tinuar a desfrutar deste tesouro de dimensões incalculáveis com 
incontáveis maravilhas.

Comemorações do Dia Mundial da Criança decorreram Quinta da Piedade
Oito mil crianças viajaram até ao “Planeta Azul”

Decorreu entre os dias 31 de maio e 3 de junho a oitava edição do 
Mercado Medieval, uma iniciativa organizada pelo Centro de Bem-
-Estar Infantil de Vila Franca de Xira e que contou com o apoio da 
Câmara Municipal.
Sob o tema “No reinado de D. Fernando, o Formoso”, assinalando 
assim o ano de 1368, início desse reinado, o Mercado Medieval 
voltou a encher o centro histórico da cidade com tendas de mer-
cadores, vestuário a rigor, músicas e danças da época, saltimban-
cos, cortejo, arte de fogo e malabares, entre muitas outras anima-
ções que, este ano, estenderam-se também a outras ruas de Vila 
Franca para além da zona que habitualmente tem recebido esta 
iniciativa, confirmando assim a evolução e o sucesso do evento.

Organização do CBEI
Mercado Medieval animou Vila Franca de Xira
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Iniciativa visa promover monumentos junto de pessoas com deficiência
Concelho promove Roteiros sem Barreiras
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através do 
serviço educativo do Museu Municipal, está a promover 
um programa com vários roteiros destinado a pessoas 
com deficiência física e visual que promovem o contacto 
tátil e/ou visual a monumentos que marcam a história 
do Concelho de Vila Franca de Xira.
O programa tem a duração de três anos, terminando em 
dezembro de 2020. Para este ano estão previstos seis 

percursos (dois percursos táteis, dois percursos visuais 
e dois percursos visuais e táteis), entre os meses de 
junho e setembro, e são de acesso gratuito.
Os percursos irão abranger monumentos nas fregue-
sias de Alhandra, Alverca do Ribatejo e Vila Franca de 
Xira. 
Para mais informações e/ou inscrições consulte o pro-
grama completo em www.cm-vfxira.pt.

Castanheira do Ribatejo
Atividade regressa ao Monte dos Castelinhos 
O campo arqueológico do Montes dos Castelinhos, 
sito na Castanheira do Ribatejo, considerado o local 
mais importante da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
para o estudo da presença romana, volta este verão 
a acolher alunos universitários para aí desenvolve-
rem trabalho de investigação.
No âmbito do Projeto MOCRATE, Monte dos Casteli-

nhos e a Romanização do Baixo Tejo, serão vinte os 
alunos de licenciatura e mestrado das Faculdade de 
Letras e Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade de Lisboa, que participarão nesta 
ação de campo, numa cadeira que será devidamente 
creditada pelas respetivas Faculdades.

ROTEIROS
SEM BARREIRAS

Visita acessível a públicos com deficiência intelectual e/ou limitações cognitivas. 
Duração aproximada: 1h 

Ponto de Encontro: Parque de estacionamento do cemitério novo de Alverca do Ribatejo
Mínimo 5 e máximo 25 inscrições | Monitora: Anabela Ferreira

Iniciativa Gratuita, mediante inscrição prévia.

21 de julho 
(sábado)

15h00
Marco da IV légua da Estrada Real de D. Maria I 

Terraço quaternário de Alverca”
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Agenda

Agenda 
Cultural

3ESPETÁCULOS4

Rio Lounge
14 julho, sábado, 22h00 
 No Ballads Band
21 julho, sábado, 22h00 
M.I.N.A.S.
28 julho, sábado, 22h00 
 Lazy Generation
4 agosto, sábado, 22h00 
Grifo
11 agosto, sábado, 22h00 
 Motorcycle Rockers
18 agosto, sábado, 22h00 
Brain Damage
25 agosto, sábado, 22h00 
Roadies
Exterior da Sociedade Euterpe Alhandrense, 
Alhandra

Noites no Largo do Pelourinho:
6 julho, sexta-feira, 21h00
Jazz: Margarida Martins   
 13 julho, sexta-feira, 21h00
Latina: Maria Andrea Fiallo Moreno
 20 julho, sexta-feira, 21h00
Cabo Verdiana: Ana Firmino
27 julho, sexta-feira, 21h00
Blues: Andreia Nunes 
3 agosto, sexta-feira, 21h00 
Brasileira: Mariana Zenha
10 agosto, sexta-feira, 21h00
Flamenco: Xavier Llonch
 17 agosto, sexta-feira, 21h00 
Fado: Marta Rosa
Praça João Mantas, Alverca do Ribatejo

Música no Museu
1, 8, 15, 22 e 29 julho e 5 e 26 agosto, 
domingos, 17h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo
Praça João Mantas 
 
Forte da Casa
14 julho, sábado, 21h30 
Funk/Rock: Luis Bento & Aguarelas (Quarteto)
21 julho, sábado, 21h30 
Rock: Sem Stress (Banda)
27 julho, sexta-feira, 21h30 
Bossa Nova: Bossa Afair (Quarteto)
28 julho, sábado, 21h30 
Jazz: Beatriz Portugal (Trio)
3 agosto, sexta-feira, 21h30 
Jazz: Bárbara Lagido (Trio)
12 agosto, domingo, 19h30 
Jazz: Diogo Santos/Manuela Carvalho (Duo)
Adro da Igreja Paroquial do Sagrado Coração de 
Jesus, Forte da Casa

Rio Spot 
7 julho, sábado 
Anos 80
17h00 – Vintage Vinyl
19h00 – DJ Jolas e Travassos
14 julho, sábado 
Na voz dela… + DJ
17h00 – Acoustic - Zaelle
19h00 – DJ Afroliver
Praia dos Pescadores, Póvoa de Santa Iria

Vialonga
13 julho, sexta-feira, 22h00
Motorcycle Rockers
20 julho, sexta-feira, 22h00
No Ballads Band
27 julho, sexta-feira, 22h00
Grifo 
3 agosto, sexta-feira, 22h00
Lazy Generation
10 agosto, sexta-feira, 22h00
 M.I.N.A.S.
17 agosto, sexta-feira, 22h00
Brain Damage
24 agosto, sexta-feira, 22h00
Kingsize Blues Band
Parque Urbano da Flamenga, Vialonga

Vila Franca de Xira 
14 de julho
Teatro de Revista – Como salvar um Casamento 
21 de julho
Banda do Ateneu Artistico Vilafranquense  
e Convidados 
 28 de julho
André Rio e Convidados 
 25 de agosto
Fados
 01 de setembro
Lazy Generation
 08 de setembro
Rockets

Castanheira do Ribatejo*  
* locais e horas a consultar em www.cm-vfxira.pt

3EXPOSIÇÕES4

Exposição de Desenhos e Azulejos de César 
Louro, da Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Vila Franca de Xira

8 julho a 14 agosto’18
Galeria de Exposições Augusto Bértholo, Alhandra

Exposição “Revisitando a Ganadaria Palha”
Até 8 julho’18

Salão Nobre da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

Exposição “A Tauromaquia e a Arte  
do Ex-Líbris”
Coleção da Família Escudero de Campos

Até 8 julho’18
Museu Municipal de Vila Franca de Xira (núcleo-sede) 

Exposição “Universo Taurino”
Exposição de Fotografia, Pintura e Escultura

Até 8 julho’18
Galeria GART - Jardim Municipal "Constantino 
Palha" de Vila Franca de Xira

Cartoon Xira
Exposições: “Cartoons do Ano 2017”, de António, 
Bandeira, Brito, Carrilho, Cid, Cristina, Gargalo, 
Gonçalves, Maia, Monteiro, Rodrigo e Salgado e 
“Desenhos Desordenados”, de Oscar Grillo

Até 8 julho’18
Fábrica das Palavras, Piso 1, Vila Franca de Xira

Exposição biobibliográfica 
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

Até 30 julho’18 
Fábrica das Palavras, piso 4, Vila Franca de Xira. 

Exposição de Fotografia  
“Concreto com árvore” de Rui Dias Monteiro
Premiado da BF16

20 julho a 16 setembro’18
Fábrica das Palavras, Piso 1, Vila Franca de Xira

Exposição de Pintura, de Jorge Marques
Até 29 julho’18

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Instalação artística, de Rita Roque
Até 28 julho’18

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

“Alverca Vista do Ar” 
Até 31 agosto’18

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’18
Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

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

Até 30 setembro’18
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“A Póvoa e o Rio”
Até 30 setembro’18

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

“Entre o MATO e a ROÇA”
Exposição de fotografia de Emiliano Dantas

Até 28 outubro’18
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de Arte Contemporânea COSMO/
POLÍTICA #2 “CONFLITO E UNIDADE”

Até 11 novembro’18
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

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

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“Memórias da Chapelaria Porfírio”
Até 30 janeiro’19

Museu Municipal de Vila Franca de Xira (núcleo-sede) 

“Do Tejo à Montanha, da Montanha às Lezírias. A 
descoberta de uma paisagem milenar.” 

Até 2 maio’ 19
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

3COLÓQUIOS4

“José Falcão – 50.º Aniversário de 
Alternativa”

2 julho, segunda-feira, 21h30
Salão Nobre da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

“O Toiro Bravo e a sua Importância para a 
Natureza”

3 julho, terça-feira, 21h30
Salão Nobre da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

“Revisitando a Ganadaria Palha”
4 julho, quarta-feira, 21h30

Salão Nobre da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira



3ENCONTROS, FORMAÇÃO  
E VISITAS4

Tardes de Conversa
“Memórias de Conventos Franciscanos: Os Conven-
tos de Frades de Nossa Senhora do Amparo de Nos-
sa Senhora dos Anjos”, com Graça Soares Nunes 

4 julho, quarta-feira, 16h00
“Solana Teixeira, fundadora da Misericórdia de 
Alverca”- Paulo dos Santos Perneta 

8 agosto, quarta-feira, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Roteiros sem barreiras 
Monumentos de Vila Franca de Xira

10 julho, terça-feira, 10h00
1 agosto, quarta-feira, 10h00
3 agosto, sexta-feira, 10h00
Dirigido a portadores de deficiência ou incapacidade 
visual mediante inscrição prévia - tel.: 263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 6 inscrições. Para grupos o número de partici-
pantes será combinado no ato da marcação.

Vila Franca de Xira

Roteiros sem barreiras  
Monumentos de Alhandra

11 julho, quarta-feira, 10h00
Dirigido a portadores de deficiência física ou 
incapacidade motora mediante inscrição prévia -
tel. 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 6 inscrições. Para grupos o número de partici-
pantes será combinado no ato da marcação.

Alhandra

Roteiros sem barreiras 
Monumentos de Alverca do Ribatejo

26 julho, quinta-feira, 10h00
11 agosto, sábado, 10h00
23 agosto, quinta-feira, 15h00
Dirigido a portadores de deficiência física 
ou incapacidade motora e portadores de deficiência 
ou incapacidade visual mediante inscrição prévia - 
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 6 inscrições. Para grupos o número de partici-
pantes será combinado no ato da marcação.

Alverca do Ribatejo

Roteiros sem Barreiras: Casa da Câmara, 
Estela e Pelourinho

26 julho e 23 agosto, quinta-feira, 10h00
Dirigido a portadores de deficiência física 
ou incapacidade motora e portadores de deficiência 
ou incapacidade visual mediante inscrição prévia - 
tel.: 219 570 305  
ou museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt
Máximo 6 inscrições. Para grupos o número de partici-
pantes será combinado no ato da marcação.

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Conversas sobre património e história 
“Receção, difusão e aplicação das Sete Partidas em 
Portugal”, com Carlos Jorge Gonçalves 

28 julho, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

3CINEMA4

Ciclo de Cinema “Infância e Realismo”
Três Irmãs, de Wang Bing (153 min.)

11 julho, quarta-feira, 10h30 e 14h30
Inscrições prévias para escolas (3º Ciclo e Secundário)
Aberto ao público em geral, limitado à lotação da sala
Tel.: 263 285 626 ou Email: neorealismo@cm-vfxira.pt
No âmbito da exposição “Miúdos, a vida às mãos cheias 
– A infância do Neo-Realismo português”

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3INFÂNCIA4

Férias escolares
De férias na Biblioteca com: histórias, jogos, ateliês 
de expressão plástica e cinema

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 julho, quarta-feira 
e quinta-feira, 14h30
Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica das 
Palavras (presencialmente), pelo tel. 263 271 200 ou 
pelo endereço fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 10 inscrições

Fábrica das Palavras, Piso 2, Vila Franca de Xira

Férias de Verão com livros na mão
9, 23, 30 julho e 6 agosto, segunda-feira, 
14h30
Em cada sessão haverá uma estória e uma atividade 
diferente. Por vezes faremos ateliers de pintura, de 
cozinha, de costura, noutras haverá espaço para a 
expressão plástica, expressão corporal ou musical.
Participação mediante inscrição prévia. tel.: 219 573 344
Dirigido a crianças dos 3 aos 10 anos
Nº de participantes: mínimo 6 máximo 15

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Férias escolares
De férias na Biblioteca com: histórias, jogos, ateliês 
de expressão plástica e cinema

De 3 a 5, 10 a 12, 17 a 19 e 24 a 26 julho, 
terça a quinta-feira, 14h30 às 16h30
Ateliê dirigido a crianças (dos 6 aos 10 anos).
Participação mediante inscrição prévia junto da 
Biblioteca Municipal, pelo tel.: 219 533 050 ou bmpsi@
cm-vfxira.pt
Mínimo de 5 e máximo de 10 inscrições.

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Ação Educativa "A Póvoa e o Rio"
Até 30 setembro’18, 9h30h e 14h00
Dirigido a crianças a partir dos 3 anos. Participação
mediante inscrição prévia - tel.: 263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

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

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

Núcleo do Mártir Santo, Vila Franca de Xira
 
Oficinas Educativas "Do Tejo à Montanha, 
Da Montanha às Lezírias”

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

Núcleo do Mártir Santo, Vila Franca de Xira

Arqueólogo por um Dia
14 julho’18, 10h30
Dirigido a crianças/jovens entre os 6 e os 15 anos 
Participação
mediante inscrição prévia - tel.: 263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 16 inscrições

Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de 
Xira, Cachoeiras

Visitas Guiadas à exposição "Chapelaria 
Porfírio”

Até 30 janeiro’19, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos, público escolar e 
público sénior/adulto. Participação
mediante inscrição prévia - tel.: 263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Museu Municipal de Vila Franca de Xira (núcleo-sede)

 

Oficinas Educativas "Chapelices e outras 
Esquisitices”

Até 30 janeiro’19, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos e público escolar. 
Participação
mediante inscrição prévia - tel.:263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Museu Municipal de Vila Franca de Xira (núcleo-sede) 

Oficina Educativa Permanente/ Oficina de 
Chapelaria

Até 30 janeiro’19, 9h30 às 12h30 e 14h00 às 
17h30
Público geral. Sem marcação prévia.

Museu Municipal de Vila Franca de Xira (núcleo-sede) 

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

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Poemário Infantil Neorrealista”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil, 
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 neorealismo@cm-vfxira.pt
Mínimo 10 e máximo 15 participantes
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira 

“Diário Gráfico” 
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil, 
10h00 às 16h00
Dirigida a crianças a partir dos 8 anos. Participação
mediante inscrição prévia, até 5 dias de antecede ncia
tel.: 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt 
Mínimo 10 e máximo 15 participantes

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3DESPORTO4

6 º Passeio de BTT
APOGMA – Associação de  Pessoal das OGMA
Inscrições em: bttapogma.blogspot.pt/
1 julho, domingo, 9h00 

Alverca do Ribatejo

7º Convívio de Pesca Embarcada no Rio Tejo
ACAPSI – Associação de Cultura Avieira da Póvoa de 
Santa Iria
Inscrições em: bttapogma.blogspot.pt/
2 julho, segunda-feira, 9h00

Póvoa de Santa Iria

Neon Party – Body Combat
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
Inscrições em: bttapogma.blogspot.pt/
6 julho, sexta-feira, 22h00

Alverca do Ribatejo
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3MÚSICA4

Espetáculo de Encerramento do XXIII Curso de 
Direção Coral e Técnica Vocal

Grupo Coral Ares Novos
19 agosto, domingo, 16h00

Palácio do Sobralinho

3FOLCLORE E MÚSICA POPULAR 
PORTUGUESA4

Festival Folclore 
Ass. Desportiva Cultural e Social do Parque Residencial 
de Vialonga
22 julho, domingo, 16h00

Parque Residencial de Vialonga

3DIVERSOS4

Festas da Granja
Organização: Sociedade Recreativa da Granja
Consulte programa específico
27 a 29 julho

Granja, Vialonga

26.º Aniversário da ACR do Lugar das Quintas
Consulte programa específico
19 agosto

Lugar das Quintas, Castanheira do Ribatejo

Festas de Santa Eulália
Organização: Grupo Desportivo de Santa Eulália
Consulte programa específico
24 a 26 agosto

Santa Eulália, Vialonga

3JUVENTUDE4
Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo

Feira de Troca de Livros ALBORCA
De 16 a 30 julho
Segunda a sexta-feira das 13h00 às 18h00
Permitindo a troca gratuita de livros, pretende-se fomen-
tar a leitura entre o público juvenil reutilizando livros.
Participação livre, público em geral

3, 2, 1… Ação
Iniciativa cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
Dias 20 e 27 julho
Dia 24 agosto
Sexta-feira das 15h00 às 18h00 

Às Quintas com Jogos
Atividade temática de criação, partilha 
de conhecimentos e curiosidades acerca 
de jogos de mesa.
Dias 19 e 26 julho
Quinta-feira das 14h00 às 17h30

Casa da Juventude do Forte da Casa

Oficina Decora o teu Mundo
De 2 a 13 julho
De 20 a 31 agosto
Segunda a sexta-feira das 13h00 às 18h00
Atividade Temática de pintura de desenhos, através do 
conceito Mindfulness.

Futsal – Treinos de Captação
Dias 2, 4 e 6 julho
Sexta-feira das 15h00 às 17h00
Iniciativa direcionada á prática desportiva, na modalidade 
de Futsal.

3, 2, 1… Ação
Dias 6 e 13 julho
Dias 24 e 31 agosto
Sexta-feira às 15h00
Iniciativa cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

ATELIERS DE VERÃO | Atividade Temática 
Dirigidos a um máximo de 15 participantes
Idades dos Participantes – 9 aos 14 anos
De 2 a 28 de julho;
2.ª a 6.ª Feira, 14h00 às 17h30

Temáticas: Expressão Plástica, Teatro
e Jogos Tradicionais

Informações adicionais e Inscrições na Casa da Juventude.

3, 2, 1… Ação
Iniciativa cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.

Dias 9 e 23 julho
Dia 27 agosto
Segunda-feira às 14h00

Casa da Juventude de Vialonga

Oficinas de Artes Plásticas
Dias 2, 9, 16, 23 e 30 julho
Segunda-feira das 14h00 às 17h00

Oficinas ao Ar Livre
Dias 4, 11, 18 e 25 julho
Quarta-feira das 14h00 às 17h00

Oficinas de Jogos
Dias 6, 13, 20 e 27 julho
Sexta-feira das 14h00 às 17h00

3DESPORTO4

Zumba Fitness
1 julho, sexta-feira, 10h30

Apoio: Dance Life Academy
Jardim Municipal Constantino Palha, Vila Franca de 
Xira

Zumba Fitness
8 julho, sexta-feira, 10h30

Apoio: Movimentos PMCO
Urbanização da Malvarosa, Alverca do Ribatejo

Aquazumba
15 julho, sexta-feira, 10h30

Apoio: Sociedade Euterpe Alhandrense
Piscina e Parque Desportivo da Cimpor, Alhandra

Aquazumba
22 julho, sexta-feira, 10h30

Apoio: Sociedade Euterpe Alhandrense
Piscina e Parque Desportivo da Cimpor, Alhandra

Programa Férias Desportivas de Verão 2018
De 18 junho a 31 agosto
de 2ª a 6ª feira
Consultar o programa em www.cm-vfxira.pt
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Aproxima-se o período das férias e todos queremos  
descontrair, mas para que o descanso seja total nada 
pode ficar para trás, sobretudo, os seus animais de 
estimação. 
Não contribua para o abandono de animais, faça uma 
guarda responsável.  
Para quem estima estes fiéis amigos, recordamos que  
o Centro de Recolha Oficial do Município permite a 
adoção de cães e gatos por quem preencha os requisitos  
para o efeito. Antes desse acolhimento, este Serviço 
Municipal prepara os animais com a devida vacinação  
e desparasitação. 
Mais informação em www.cm-vfxira.pt.

Centro de Recolha Oficial
Estrada do Porto da Areia 
2600-675 Castanheira do Ribatejo
Telefone: 263 299 527 
Horário: 2.ª a 6.ª feira, 8h30-12h00 e 13h00-16h30
E-mail: cro@cm-vfxira.pt

NESTE VERÃO 

NÃO 
ABANDONE 
O SEU ANIMAL 
DE ESTIMAÇÃO

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

Visitas ao núcleo museológico 
barco varino “ Liberdade”

Marcações e bilhetes
Posto de Turismo Municipal | Tel.: 263 285 605 | 
varinoliberdade@cm-vfxira.pt | www.cm-vfxira.pt
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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 Câmara Municipal aprovou os 
novos contratos de delegação 
de competências nas Juntas 
de Freguesia. É, mais uma vez, 
uma delegação de competências 
ambiciosa e sustentável, que 
permite ao Município transferir 
para todas as Juntas de Freguesia 
um montante financeiro anual de 
cerca de 3 milhões 940 mil euros, 
e que representa um aumento 
de 10% face aos valores atuais, 
a que acrescem as receitas de 
publicidade e ocupação de via 
pública cobradas pelas Juntas.
A delegação abrange, 
designadamente, os espaços 
verdes, a limpeza urbana, a 
recolha de monos, o mobiliário 
urbano, os Mercados, os 
Cemitérios, a utilização, limpeza 
e gestão de equipamentos 
socioculturais, os pavimentos 
pedonais e a sinalização. 
Acresce a disponibilização de 
uma verba global anual de 100 
mil euros para a aquisição de 
maquinaria e equipamentos, a 
comparticipação, em 50%, da 
aquisição de viaturas destinadas 
ao transporte escolar e a 
promoção de iluminações de 
Natal em todas as Freguesias. O 
propósito do Partido Socialista é, 
desde sempre, valorizar o trabalho 
das Juntas e dos Autarcas de 
Freguesia, em prol da população e 
da melhoria dos serviços públicos. 
No domínio do investimento 
municipal, essencial para 
dinamizar a economia e garantir 
mais bem-estar para todos, 
continuamos a trabalhar no 
sentido da qualificação dos 
equipamentos municipais e da 
melhoria da qualidade de vida em 
todo o Concelho. 
No próximo mês de julho será 
inaugurado o Parque Ribeirinho 
Moinhos da Póvoa com Ciclovia 
do Tejo, na Póvoa de Santa Iria, e 
as obras de requalificação urbana 
a realizar em Alverca do Ribatejo 
e Vila Franca de Xira, no âmbito 
da Estratégia Portugal 2020, irão 
começar brevemente. 
O Partido Socialista afirma, 
também, a sua inequívoca 
oposição ao encerramento 
do Balcão da Caixa Geral de 
Depósitos na Vila de Alhandra 
e ao inadequado planeamento 
das obras em curso na A1, 
situações causadoras de grandes 
transtornos à população, 
salientando as diligências 
desenvolvidas pelo Município, 
junto das entidades competentes, 
para impedir o encerramento do 
Balcão e minimizar as dificuldades 
decorrentes das obras. 
Juntos, vamos continuar a 
construir um Concelho melhor 
para todos!

O Verão está aí! 
É tempo de agir, mas, também de 
agradecer.

O verão está aí e com ele chega 
o fim do ano letivo, da maioria 
das grandes épocas desportivas, 
as festas populares, o Colete 
Encarnado e as justas e merecidas 
férias. 
Infelizmente, também, chegam 
notícias menos boas. Falamos 
do encerramento do balcão da 
CGD, de Alhandra, que não nos 
pode deixar de braços cruzados. 
Temos que sair à rua e dizer não! 
Os Vereadores da CDU estão 
disponíveis para continuar a lutar, 
mas é importante a participação de 
todos. 
Outra situação que está a provocar 
constrangimentos diários a uma 
grande parte da população do 
nosso concelho são as obras, 
realizadas pela Brisa, na Auto-
estrada do Norte (A1). É preciso 
obrigar a Brisa e o Poder Central 
a encontrar uma solução que 
minimize estes impactos que tanto 
nos têm prejudicado.
Antes das férias é o momento 
de agradecer à Comunidade 
Educativa, professores e 
educadores, auxiliares e 
assistentes técnicos, pais e 
encarregados de educação e, 
fundamentalmente, às crianças e 
aos jovens, pelo esforço, dedicação 
e empenho que colocaram em mais 
um ano letivo. 
Valorizamos também a luta dos 
professores e relembramos que 
lutar é educar.
Uma palavra de apreço pelo 
trabalho do Movimento Associativo 
em prol do desenvolvimento 
integral do indivíduo, contribuindo 
para a construção de um Mundo 
Melhor. Parabéns aos que 
atingiram lugares cimeiros e a 
todos os outros que trabalharam 
arduamente ao longo de todo o 
ano. Dirigentes, técnicos, pais 
e encarregados de educação, 
crianças e jovens são um orgulho 
para nós e para o concelho de Vila 
Franca de Xira. 
As nossas festas populares 
invadem as praças e as ruas. 
São momentos de encontros e 
reencontros. Agradecemos aos que 
tornam isso possível.
Por último, desejar-vos umas boas 
e merecidas férias! Aproveitem 
para descansar e usufruam dos 
afetos e das cores deste verão.
Os eleitos pela CDU, reafirmam que 
a sua motivação são as pessoas e a 
nossa terra. Estamos e estaremos 
disponíveis para vos ouvir, visitar e 
fazer ecoar a vossa voz. 
Contem, sempre, com a nossa 
força e disponibilidade! 
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.
Desde que assumimos 
responsabilidades executivas, 
foram implementadas algumas 
medidas que vão no sentido de 
tornar o nosso Concelho seja 
cada vez Mais apelativo e Mais 
reconhecido, nomeadamente  
a assinatura de Protocolos que 
visam aproximar vários serviços 
essenciais dos nossos munícipes.
De destacar o sucesso das 
Comemorações do Dia da Criança, 
que a partir deste ano passou  
a ser feita durante 2 dias, 
permitindo que todas as nossas 
crianças, através das Escolas  
ou com as suas famílias, possam 
efectivamente ser crianças  
e usufruindo de várias actividades 
pensadas especialmente para 
elas.
Também distinguir a 23.ª Edição 
da Passerelle D’Ouro, que se 
realizou no passado dia 22  
de Junho, e que foi um enorme 
sucesso, contribuindo de forma 
notável para a promoção do 
envelhecimento activo, mas 
também para a promoção do 
relacionamento intergeracional.
Para além do referido 
anteriormente, continuamos 
a desenvolver o trabalho de 
promoção do empreendedorismo 
e das atividades económicas, 
assim como a avaliar soluções 
mais eficazes e inovadoras no 
âmbito da área social, 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

Nestes meses de Julho e Agosto 
temos que falar de um problema 
que está a afectar Lisboa mas 
igualmente toda a periferia, afec-
tamo-nos a todos: esse problema 
chama-se gentrificação.
Trata-se de um processo de 
transformação de visão exclusi-
vamente economicista que altera 
profundamente as vivências nas 
nossas cidades e verifica-se na 
maior importância dada ao turista 
em detrimento dos habitantes 
locais. A velocidade com que este 
processo está a acontecer obriga 
a políticas de concertação inadiá-
veis. Esta onda de gentrificação 
está a criar espaços iguais, empo-
brece as culturas locais e esva-
zia as tradições de cada região. 
Descaracteriza todo o comércio 
tradicional e anula as vivências 
de rua que caracterizam o nosso 
povo, a nossa essência. 
Com este processo a valorização 
e especulação imobiliária leva a 
despejos forçados e a mudanças 
drásticas nas nossas ruas com 
consequências irreversíveis. As 
pessoas são forçadas a procurar 
casas mais baratas na periferia 
levando a um aumento das rendas 
em cidades como Vila Franca de 
Xira. Os problemas de mobili-
dade e ambientais agravam-se 
tais como: aumento de carros a 
circular agravando a qualidade do 
ar, a impermeabilização de solos, 
destruição de solos agrícolas, 
aumento da intensidade energé-
tica, carbonização da economia, 
aumento da incidência das doen-
ças respiratórias e diminuição do 
tecido produtivo local. 
O Bloco de Esquerda de Vila 
Franca de Xira e nestes seis 
meses de vereação na Câmara 
Municipal tem votado contra 
novos loteamentos como os da 
Solvay na Póvoa de Santa Iria ou do 
Casal do Alferes em São João dos 
Montes em Alhandra, com cen-
tenas de novos fogos projectados 
que na nossa visão farão aumentar 
esta pressão social e transformam 
a vida de quem cá vive e trabalha 
num verdadeiro inferno.
Envolva-se no nosso trabalho e 
faça-nos chegar as suas ideias 
para o desenvolvimento do nosso 
concelho! Boas férias!

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.: 961 069 419
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Deliberações

     DELIBERAÇÕES

Reunião ordinária da Câmara Municipal
2 maio'18
 Palácio Municipal do Sobralinho  

   
Ata nº 7/2018, da reunião de câmara ordinária 

e pública de 2018/04/04
Aprovado por unanimidade

Apoio Municipal à realização do VIII Mercado 
Medieval
Aprovado por unanimidade

Protocolo a celebrar com a Autoridade 
Tributária e Aduaneira, no âmbito do Sistema 
Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios
Aprovado por unanimidade

Orientações para a consolidação de contas do 
exercício de 2017 do Município
Aprovado por unanimidade

Aluguer de monoblocos habitacionais - Bairro 
Municipal PER da Quinta da Piedade - Póvoa de 
Santa Iria - Revogação da decisão de contratar 
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “AM”, sita na avenida 5 de Outubro, nº 13, 
3º esqº - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “Q”, sita na rua José Lopes, nº 14, 3º esqº 
(ex-Bairro da Chasa) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “P”, sita na avenida Carlos Arrojado, nº 5, 
2º C (ex-Quinta da Maranhota) - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxa de emissão 
de licença para realização de divertimentos 
públicos nas vias, jardins e demais lugares 
públicos ao ar livre – Santa Casa da Misericórdia 
de Vila Franca de Xira 
Aprovado por unanimidade

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

Pedido de declaração de reconhecimento de 
interesse público municipal na regularização 
da central de betão, sita no interior da pedreira 
denominada Santa Olaia – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 45, do loteamento do 
Casal do Pinheiro – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Requalificação do jardim José Álvaro Vidal - 
Caminho pedonal acessível e parque de jogo 
e recreio -  Alverca do Ribatejo - Devolução do 
valor pago pelas peças do procedimento 
Aprovado por unanimidade

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

Requalificação do espaço público - Vila Franca 
de Xira - Eixo Povos - Quinta da Grinja –Relatório 
final de análise de propostas e adjudicação
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2018 - Constituição de 
fundo de maneio
Aprovado por unanimidade

VI Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo - 
Atribuição de apoios financeiros
Aprovado por unanimidade

Atribuição de nome ao jardim central do Bom 
Sucesso – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Regulamento Municipal para Adaptação 
de Habitação de Pessoas com Deficiência 
ou Incapacidade - XIRADAPTA - Remessa à 
Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Projeto de requalificação da EN10 - Rede 
estruturante ciclável e pedonal - Póvoa de 
Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do Ribatejo - 
Aquisição amigável de prédio misto situado na 
Verdelha de Baixo 
Aprovado por unanimidade

Processo disciplinar - Relatório final
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião 
Aprovado por unanimidade

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

   
Saudação ao Futebol Clube de Alverca

Aprovado por unanimidade

Ata nº 8/2018, da reunião de câmara ordinária 
e pública de 2018/04/18
Aprovado por unanimidade

Representação do Município no Conselho 
Consultivo Local do Centro de Emprego e 
Formação Profissional de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário 
respeitante às Piscinas Baptista Pereira – 
Alhandra 
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário 
referente ao Grande Auditório do Ateneu Artístico 
Vilafranquense – Vila Franca Xira 
Aprovado por unanimidade

Programa de regularização extraordinária dos 
vínculos precários – Aditamento
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e o 
voto contra do membro do Bloco de Esquerda

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

Atribuição de medalhas de bons serviços 
municipais aos trabalhadores da Câmara 
Municipal e dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de fiscalização e 
coordenação de segurança de empreitadas de 
requalificação de espaços públicos - Início do 
procedimento
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre o lote 
301, sito na Quinta da Coutada – Vila Franca de 
Xira
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “E”, sita na rua das Urzes, nº 20, cave-
garagem (ex-Bairro da Chabital, lote 12) – São 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

ARU de Alhandra/Vila Franca de Xira/Povos 
– Exercício do direito de preferência sobre a 
fração autónoma sita na Rua General Humberto 
Delgado, nº 2, 4º esqº 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

Pedido de isenção de pagamento de taxa – 
Licença especial de ruído para obras – PER de 
Povos – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento 
de compartes – Casal do Mato Forte - Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 74A, do loteamento da 
Quinta da Coutada – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 91, do loteamento da 
Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 156, do loteamento do 
Casal da Serra – Póvoa de Santa Iria 
Aprovado por unanimidade

Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta da 
Mina - Vila Franca de Xira - Relatório final de 
análise de propostas e adjudicação
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 – Rede estruturante 
ciclável e pedonal – Póvoa de Santa Iria/ Forte 
da Casa/ Alverca do Ribatejo – 1ª fase - Relatório 
final de análise de propostas e adjudicação
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua do Curado e rua Joaquim 
Pedro Monteiro – Vila Franca de Xira - Cálculo 
definitivo da revisão de preços
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2018 – Concelho de 
Vila Franca de Xira - Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Seminário do Conselho Municipal de Educação 
– Protocolo 
Aprovado por unanimidade

Júri do prémio Carlos Paredes – Edição de 2018
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

Salão de Artesanato 2018 – Constituição da 
comissão coordenadora
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - 5º Prémio de Ciclismo de Alverca 
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - Campeonato da Europa de Danças 
Latinas 
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião 
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
30 maio'18
APS – Associação de Promoção Social de 

Castanheira do Ribatejo

Voto de pesar pelo falecimento de João Barroca 
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Júlio Pomar
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de António 
Arnaut
Aprovado por unanimidade

Atas nº 9/2018, da reunião de câmara ordinária 
de 2018/05/02, e nº 10/2018, da reunião de 
câmara extraordinária e privada de 2018/05/02
Aprovado por unanimidade

Reorganização dos serviços da Câmara 
Municipal
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 

Reorganização dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento
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 

Relatórios das Juntas de Freguesia referentes 
aos Acordos de Execução e Contratos 
Interadministrativos - Ano 2016
Tomado conhecimento

Abertura do procedimento para aquisição de 
serviços de manutenção e parqueamento do 
Aquamatrix - Ajuste direto - Critério material 
– Abertura de procedimento e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia 
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade



26
MAI  | JUN  |  2018 

Deliberações

     DELIBERAÇÕES
Abertura de procedimento concursal comum 

para a constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado 
para assistente técnico (área de biblioteca e 
documentação)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum 
para a constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para 
assistente operacional (condutor de máquinas 
pesadas e veículos especiais)
Aprovado por unanimidade

Hasta pública para alienação do lote 13 - 
Loteamento Municipal da Quinta da Piedade 
-  Póvoa de Santa Iria - Regulamento da hasta 
pública, comissão de acompanhamento e valor 
mínimo do lance em caso de licitação 
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS e da Coligação Mais e com os 
votos contra dos membros da CDU e do Bloco de 
Esquerda 

Consolidação de contas do grupo público 
municipal de 2017
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de fornecimento de 
energia elétrica em baixa tensão especial (BTE) 
e em baixa tensão normal (BTN) - Liberação de 
caução
Aprovado por unanimidade

Aquisição de viatura pesada de 26 toneladas 
com ampliroll, grua e caixa compactador, em 
estado novo, e aquisição de um contentor aberto 
de 30 m3 - Liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “C”, sita na praceta Natália Correia, nº 2, 
cave dtª, garagem (ex-Bairro da Chasa) – Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “GG”, sita na rua Fernando Pessoa, lote 
1, nº 36, 1º e 2º (ex-Bairro da Chasa) – Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “P”, sita na rua Miguel Torga, nº 9, 3º dtº 
(ex-Quinta da Maranhota) – Vialonga 
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “D”, sita na rua José Maia Tavares, nº 1, 
1º esqº - Alhandra
Aprovado por unanimidade

Alienação da fração autónoma "I", sit a 
na rua António Gonçalves Correia, nº 46, 
correspondente à box nº 9 – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Alienação das frações autónomas "M", "L", "K", 
"J" e "F", sitas na rua António Gonçalves Correia, 
nºs 38, 40, 42, 44 e 52, correspondentes às boxes 
nºs 13, 12, 11, 10 e 6 – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

ARU de Alhandra/Vila Franca de Xira/Povos - 
Exercício do direito de preferência sobre o prédio 
urbano sito na rua Domingos de Assis, nº 5 – 
Alhandra
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de emissão de 
licença de ruído e de emissão de licenças para 
a realização de divertimentos públicos nas vias, 
jardins e demais lugares públicos ao ar livre – 
Ateneu Artístico Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

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

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 12, do loteamento dos 
Enxordeiros  - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Projeto da 1ª alteração ao loteamento do 
Estacal – Alverca do Ribatejo - Alvará de 
loteamento nº 3/2015-AUGI de 29/07 - Consulta 
pública
Aprovado por unanimidade

1ª alteração ao loteamento da Quinta da Ponte 
– São João dos Montes - Alvará de loteamento nº 
2/2015-AUGI de 25/03
Aprovado por unanimidade

Vila Franca de Xira - Eixo Povos-Quinta da Grinja 
- Requalificação do espaço público - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Vila Franca de Xira - Eixo Povos-Quinta da Grinja 
- Requalificação do espaço público - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Vila Franca de Xira - Eixo Povos-Quinta da Grinja 
- Requalificação do espaço público - Devolução 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Realização do evento "VI passeio TT" - 
Vialonga - Isenção do pagamento da taxa de 
condicionamento de trânsito 
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento Municipal da Bienal 
de Fotografia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

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

Atividades de Animação e Apoio à Família na 
Educação Pré-escolar - Ano letivo 2018/2019 
– Protocolo, normas de procedimento, 
compromisso de verbas e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Atividades de Tempos Livres – Ano letivo 
2018/2019 – Protocolo tipo
Aprovado por unanimidade

Protocolo de parceria para o apetrechamento 
e gestão integrada do parque informático dos 
agrupamentos de escolas
Aprovado por unanimidade

Apoio a projetos educativos do 3º ciclo do 
ensino básico e do ensino secundário – Ano 
letivo 2018/2019 – Protocolo e compromisso de 
verbas
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares – Ano letivo 2018/2019 
– Protocolo de cooperação com o Centro Social 
para o Desenvolvimento do Sobralinho e a 
Associação de Promoção Social de Castanheira 
do Ribatejo - Compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares – Ano letivo 2018/2019 – 
Transferências para as freguesias – Aprovação e 
remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares – Ano letivo 2018/2019 
– Compromisso de verbas e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia 
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Ação Social Escolar – Ano letivo 2018/2019 – 
Atribuição de subsídio para apoio na aquisição 
de material escolar e visitas de estudo – 
Compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Subsídio ao funcionamento e atividades – Ano 
letivo 2018/2019 - Protocolo a celebrar com os 
agrupamentos de escolas
Aprovado por unanimidade

Serviço de refeições escolares e apoio aos 
refeitórios escolares – Ano letivo 2018/2019 – 
Protocolo a celebrar com IPSS - Compromisso de 
verbas e remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Refeições escolares – Ano letivo 2018/2019 
- Protocolo com o Agrupamento de Escolas D. 
António de Ataíde e compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de refeições escolares na EB Dr. 
Vasco Moniz – Ano letivo 2018/2019 – Protocolo 
com o Agrupamento de Escolas Alves Redol
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de refeições escolares na EB Dr. 
Vasco Moniz – Ano letivo 2018/2019 – Protocolo  
com o C BEI – Centro de Bem-Estar Infantil de 
Vila Franca de Xira e compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de refeições escolares a crianças 
da educação pré-escolar/Alunos do 1º ciclo do 
ensino básico – Ano letivo 2018/2019 – Protocolo 
com a Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares - DGEstE
Aprovado por unanimidade

Atividades de Enriquecimento Curricular – 
Ano letivo 2018/2019 – Protocolo e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia 
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aprendizes do Fingir 2017/2018 - Protocolo
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2018 - Alteração aos 
Regulamentos nº 5/2015 e nº 6/2015
Aprovado por unanimidade

Doação de bens culturais ao Museu do Neo-
Realismo por Ana Bela Morais 
Aprovado por unanimidade

Programa de Férias Desportivas de Verão 2018 
- Atribuição de subsídios - 1ª fase
Aprovado por unanimidade

2ª edição do Triatlo de Alhandra/Vila Franca 
de Xira – Troféu José Luís Matos - Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo
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 áreas para o domínio 
público municipal
Aprovado por unanimidade

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

Moção "Rede Wi-Fi no concelho de Vila Franca 
de Xira"
Retirado da ordem do dia

Ata em minuta da reunião 
Aprovado por unanimidade

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

Ata nº 11/2018, da reunião de câmara ordinária 
de 2018/05/16
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro no âmbito do 
Colete Encarnado e da Feira de Outubro de 2018
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro e celebração de 
contratos de patrocínio desportivo, no âmbito do 
World Hip Hop Dance Championship 2018
Aprovado por unanimidade

Relatórios respeitantes aos acordos de 
execução e aos contratos interadministrativos 
de delegação de competências, apresentados 
pelas Juntas de Freguesia - Ano 2017
Tomado conhecimento

Acordos de execução no âmbito da delegação 
legal de competências municipais nas Juntas de 
Freguesia - Ano 2018 e anos subsequentes
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e a 
abstenção do membro do Bloco de Esquerda 

Contratos interadministrativos no âmbito 
da delegação voluntária de competências 
municipais nas Juntas de Freguesia - Ano 2018 e 
anos subsequentes
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 

Projeto de Regulamento Municipal Relativo 
à Recolha, Tratamento e Livre Circulação de 
Dados Pessoais no Município de Vila Franca de 
Xira - Consulta pública
Aprovado por unanimidade
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    DELIBERAÇÕES PRÓXIMAS REUNIÕES  
DE CÂMARA

11 julho – 4.ª feira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública

Salão Nobre da Câmara Municipal  
de Vila Franca de Xira

Intervenção do Público: 12h30

25 julho - 4.ª feira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Freguesia de Vialonga

Intervenção do Público: 12h30

29 Agosto – 4.ª feira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública

Salão Nobre da Câmara Municipal  
de Vila Franca de Xira

Intervenção do Público: 12h30
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Deliberações

Projeto de Regulamento Relativo à Recolha, 
Tratamento e Livre Circulação de Dados 
Pessoais nos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira - 
Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Aquisição de combustíveis rodoviários 
para a frota dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento – Concurso público 
– Abertura de procedimento e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia 
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal para a constituição 
de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para assistente 
operacional (área de pedreiro) – Recrutamento 
excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal para a constituição 
de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado para técnico superior 
(área de engenheiro civil) – Recrutamento 
excecional
Aprovado por unanimidade

Estágio extracurricular de verão – 
Licenciatura em história moderna e 
contemporânea – Protocolo
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de energia elétrica em 
regime de mercado livre para as instalações 
do Município – Adjudicação e minutas dos 
contratos - Lotes 1, 4 e 5 e lotes 2 e 3
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “I”, sita na avenida Antero de Quental, 
nº 11, 2º A (ex-Bairro da Chepsi) – Póvoa de 
Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração “D”, sita na rua Capitão Salgueiro 
Maia, nº 36, cave-garagem 4 (ex-Quinta da 
Maranhota) – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “X”, sita na rua Miguel Torga, nº 22, 4º 
B (ex-Quinta da Maranhota, lote 4) – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “E”, sita na rua António Sérgio, nº 117, 
r/c dto, garagem (ex-Bairro da Chasa, bloco 
B1, lote 5) -  Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “B”, sita no Bairro da Chasa, bloco C3, 
lote 4, 1º andar – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração “II”, sita na rua Almada Negreiros, 
lote 5, 1º B (ex-Bairro da Chasa) – Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

ARU de Alverca do Ribatejo - Exercício do 
direito de preferência sobre prédio urbano 
sito na calçada João Mantas, nºs 4 e 4A – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Mercado abastecedor do Concelho de Vila 
Franca de Xira – Alteração de titularidade do 
lugar 031-B 
Aprovado por unanimidade

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

Revogação da escritura de direito de 
superfície de prédios urbanos sitos no largo 
dos Bombeiros Voluntários e doação de 
terrenos – Rua Vasco da Gama – Alhandra 
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento 
de compartes – Terra do Mato – Artigo 18, 
secção C – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 252, do loteamento da 
Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 12, do loteamento do 
Casal do Pocinho – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 51, do loteamento dos 
Enxordeiros – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

1ª alteração ao loteamento denominado 
Panasqueira I – Alverca do Ribatejo, titulado 
pelo alvará de loteamento nº 03/2013-AUGI, 
de 31/07 
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos no bairro do PER da 
Quinta da Piedade– Lotes 1 a 6 – Póvoa de 
Santa Iria – Aceitação de garantia bancária 
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

Requalificação de áreas de estacionamento 
dissuasoras e interface rodoferroviário/
transportes partilhados – Alverca do Ribatejo 
-  Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Vila Franca de Xira - Eixo Povos - Quinta 
da Grinja – Requalificação do espaço público 
–  Devolução do valor pago pelas peças do 
procedimento
Aprovado por unanimidade

Realização de empreitada de construção 
relativa à modernização dos blocos V e VI 
do aproveitamento hidroagrícola da Lezíria 
Grande de Vila Franca de Xira - Isenção do 
pagamento da taxa de condicionamento de 
trânsito
Aprovado por unanimidade

BOOKITur 2018 - Constituição de fundo de 
maneio
Aprovado por unanimidade

38º Salão de Artesanato - Organização e 
procedimentos
Aprovado por unanimidade

Rota Histórica das Linhas de Torres - 
Pagamento de contribuição extraordinária 
2018
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - Férias Desportivas de Verão 2018
Aprovado por unanimidade

Pagamento de comparticipações no 
âmbito das obras de requalificação do bairro 
municipal da Quinta da Piedade – Póvoa de 
Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Projeto de requalificação da EN10 - Rede 
estruturante ciclável e pedonal - Póvoa de 
Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do Ribatejo 
– 1ª fase – Aquisição amigável de parcela com 
310 m2 sita na Verdelha
Aprovado por unanimidade

Moção "Rede Wi-Fi no concelho de Vila 
Franca de Xira"
Retirado da ordem do dia

Moção "Pela continuidade da Caixa Geral de 
Depósitos em Alhandra"
Aprovado por unanimidade

Moção "Pelo direito à mobilidade em Vila 
Franca de Xira"
Aprovado por unanimidade

Processo disciplinar - Relatório final
Aprovado por maioria, por escrutínio 

secreto, com 10 votos a favor e 1 abstenção
Ata em minuta da reunião 

Aprovado por unanimidade
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