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Atual

Investimento rondou os 200 mil euros

SMAS com imagem e condições
de trabalho renovadas

O edifício-sede dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), recebeu
obras de requalificação, com beneficiação de gabinetes, nomeadamente com renovação de algum mobiliário, acessos, divisórias e pinturas, bem como o seu exterior,
com materiais mais atuais.
A intervenção, num investimento de cerca de 200 mil euros, vem permitir que, num
espaço devidamente preparado e apetrechado, os funcionários possam exercer as
suas funções nas melhores condições, de forma a refletir-se em respostas céleres e
eficientes junto dos Munícipes.
Recorde-se que está também em curso a construção de um novo Laboratório de Análise de Água e Efluentes, também na Av. Pedro Victor, e que envolve uma verba de
cerca de 500 mil euros. Os SMAS continuam, assim, a apostar na melhoria de equipamentos e instalações com vista à melhor prestação de serviço possível.
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Empresa comemora 100 anos no Concelho

Câmara felicita OGMA pelo aniversário
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presidiu à Sessão Comemorativa
do Centenário da OGMA, Indústria Aeronáutica, em Alverca, realizada no passado dia 29
de junho, que contou com as presenças do Ministro da Defesa Nacional, José Alberto
de Azeredo Lopes e do Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto
Mesquita.
Durante a ocasião, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira agraciou a
empresa com uma oferta em nome do Município, relevando com este gesto o papel fundamental, em termos sociais e económicos, que a OGMA teve e continua a ter na cidade
de Alverca do Ribatejo e no Concelho de Vila Franca de Xira.
Também na reunião de câmara realizada a 27 de junho, a Câmara Municipal aprovou
uma saudação, associando-se às celebrações deste centenário, reconhecendo e valorizado o contributo da OGMA, Indústria Aeronáutica, para o desenvolvimento local, metropolitano e nacional, no âmbito da sua atividade industrial.
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Alberto Mesquita
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Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
Cara e Caro Munícipe,
No início de mais um Ano Letivo, vamos assinalar a sua abertura no próximo dia 17 de setembro com a inauguração das obras de reabilitação e ampliação da Escola EB1 n.º 1 de Vialonga. Uma intervenção que permitirá que toda a população daquela Escola esteja congregada num único edifício, funcionando em horário normal, e dotando-o também com todas as estruturas necessárias às atividades letivas e não-letivas. Este é um
bom exemplo do investimento muito significativo que a Câmara Municipal vem realizando, de forma regular
e consistente, nos equipamentos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo de todo o Concelho. Na preparação do Ano Letivo
2018/2019, investimos cerca de meio milhão de euros em obras de manutenção, reparação e reabilitação de
estabelecimentos escolares. Para além da Escola EB1 n.º 1 de Vialonga, destaco a intervenção realizada na
reabilitação do edifício, espaço de lazer e recreio do Jardim de Infância de Vialonga; a reabilitação da copa
da Escola EB1 n.º 1 de Alverca (Igreja dos Pastorinhos); e a recuperação dos espaços exteriores nas Escolas
EB1 da Vala do Carregado (Castanheira) e EB Dr. Sousa Martins, em Vila Franca de Xira. Estas e outras intervenções, de maior ou menor dimensão, corporizam a prioridade que atribuímos à Educação, sendo este um
investimento que considero fundamental para o desenvolvimento do nosso Concelho.
A par com estes investimentos, a Câmara Municipal valoriza particularmente o trabalho de grande proximidade e parceria com todos os agrupamentos escolares, assim como com associações de pais e outras
instituições do Concelho que, numa lógica de funcionamento integrado, são elementos fundamentais da
nossa Comunidade Educativa. Nesse sentido, também no dia 17 de setembro serão assinados protocolos na
área da Educação com todos os Agrupamentos de Escolas, com Associações de Pais e mais de uma dezena
de entidades ligadas ao movimento associativo solidário e coletividades, com vista à realização das atividades de tempos livres, de animação e apoio à família e de enriquecimento curricular, transportes escolares,
refeições e apoio aos refeitórios, apetrechamento e gestão integrada do parque informático, subsídios ao
funcionamento e atividades e também apoio a projetos educativos. De todas estas vertentes se faz o dia-a-dia
nas nossas Escolas, estando a Autarquia sempre empenhada na criação das melhores condições de ensino/
aprendizagem para todas as nossas crianças e jovens.
Também em setembro, vai ter início uma obra de grande importância para Alverca do Ribatejo, de requalificação do interface rodoferroviário / transportes partilhados, na zona da Estação de Alverca, junto às Escolas
EB 2,3 e Secundária. Esta é uma obra de grande fôlego, com um investimento total próximo dos 1 milhão e
200 mil euros, e que irá aumentar a capacidade de estacionamento do local de 532 para 643 lugares. A intervenção permitirá ainda reorganizar os espaços de circulação e estacionamento, requalificando uma área que
apresenta atualmente muitos constrangimentos em termos funcionais e de acessibilidades. Tratando-se de
um local intensamente utilizado pela população, a realização destas obras terá inevitáveis impactos sobre
a cidade. No sentido de minimizar esses impactos, a Câmara Municipal fez um planeamento minucioso dos
trabalhos a realizar, faseando a obra, e estando também já acautelados espaços alternativos de estacionamento nas proximidades, designadamente no Parque da Ter-Tir. Deixo assim um apelo à vossa compreensão
e colaboração, durante o período em que vão decorrer estes trabalhos, com a certeza de que as obras a
realizar e o seu resultado final vão trazer benefícios que compensarão os incómodos dos próximos meses.

ALBERTO MESQUITA
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Destaque

Póvoa de Santa Iria

Já abriu o Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo
Foi inaugurado no dia 14 de julho o Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo, na Póvoa de Santa Iria, um espaço urbano
de lazer, com 23 mil metros quadrados e uma extensão de cerca de dois quilómetros de via pedonal e ciclável, dando continuidade ao
Passeio Ribeirinho a sul do Concelho, até à fronteira do concelho de Loures.
Na cerimónia de inauguração, o Presidente da Câmara Municipal realçou as mais valias do novo espaço e enalteceu a aposta do Município na sua frente ribeirinha, proporcionando dessa forma uma melhor qualidade de vida para a população do Concelho, bem como de
outros limítrofes, que encontrarão aqui características do seu agrado para os tempos de lazer.
Este espaço, situado a sul do Parque Linear do Estuário do Tejo, conta com um inovador e diversificado conjunto de valências e uma
moldura paisagística ímpar que completa esta zona ribeirinha de excelência. Vale a pena conhecer!

Destaque
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Feira Anual realiza-se de 4 a 14 de outubro

Tradição e Festa Brava em Vila Franca

O Parque Urbano de Vila Franca de Xira recebe mais uma edição da centenária Feira Anual e o Pavilhão Multiusos acolhe o 38.º Salão
de Artesanato.
No recinto exterior, a oferta nas bancas é muita e variada e as diversões não são exceção, com carrosséis, animação e tasquinhas com
todo o tipo de petiscos. No Pavilhão, reúnem-se cerca de uma centena de artesãos de inúmeras regiões, com trabalhos nas áreas de
têxteis, cerâmica, metal, madeira, cortiça, doçaria, entre muitas outras.
Outra das vertentes desta época festiva na sede de Concelho é a Festa Brava que se vive nas ruas e na emblemática Praça de Toiros
“Palha Blanco”. As esperas de toiros e largadas decorrem durante cinco dias, de 5 a 9 de outubro, e na Praça há espetáculos a 5, 7, 9 e
13 de outubro. De referir que, no âmbito da comemoração do 117.º aniversário da "Palha Blanco", realiza-se também, a 30 de setembro,
uma corrida mista.
Este ano a Feira Anual conta novamente com um programa complementar de animação, a não perder. Vila Franca de Xira recebe-o, mais
uma vez, com a sua tradição e afición.
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Cerca de 500 mil euros para beneficiação do Parque Escolar
Vinte e oito escolas da competência da Câmara Municipal receberam obras de beneficiação durante a pausa escolar de verão,
num investimento de cerca de 500 mil euros.

DESCRIÇÃO

ESCOLA
EB1/JI n.º 1 Alverca

Reabilitação total da Copa

JI de Vialonga

Reabilitação do Jardim de Infância: pintura integral da Escola, requalificação
dos espaços de lazer e infantis, requalificação do recreio e espaços verdes, substituindo o mobiliário urbano e melhorando ainda as condições de conforto no
interior do edifício escolar.

EB1/JI Vala do Carregado

Recuperação dos espaços exteriores, reabilitação dos espaços de lazer e infantis, pintura de muros e gradeamentos, pintura integral do exterior do edifício,
reparação dos estores.

EB1 Sousa Martins

Realização de melhoramentos ao nível dos exteriores

EB1 de Povos; EB1 Forte da Casa;
EB1/JI n.º 1 Alhandra; EB1 n.º 2 Alhandra;
EB1 de Á-dos-Loucos; EB1/JI Quinta das
Índias; EB1 Cabo de Vialonga; EB1/JI da
Malvarosa; JI Qta. da Piedade; EB1 n.º 4
da Póvoa; JI Bom Sucesso; EB1 Bom Sucesso
(1º ciclo); JI n.º 2 de Alverca; JI Calhandriz;
EB1/JI Bragadas

Realização de vários trabalhos de manutenção e de conservação dos edifícios
escolares, nomeadamente, a reparação de infiltrações, a execução de pinturas, o
melhoramento da funcionalidade dos vãos, em geral, possibilitar a melhoria das
condições de utilização e de conforto dos edifícios escolares.

JI João de Deus; EB1 Álvaro Guerra;
EB1 Dr.º Vasco Moniz; EB1 D. António Ataíde;
JI dos Cotovios; EB1 n.º 2 de Vialonga;
EB1 n.º 1 da Póvoa; EB1 Arcena

Reabilitação dos espaços exteriores de algumas escolas do concelho, efetuando diversos melhoramentos dos espaços de recreio, nomeadamente na pavimentação, execução de trabalhos de drenagem, reparação de zonas de estadia,
pintura de muros, execução de cobertura metálica, substituição de mobiliário
urbano e de lazer, para melhor usufruto da utilização das instalações escolares.

EB1/JI Qta. Vala

Limpeza e reparação de infiltrações na cobertura, reparação e pintura de fachadas exteriores, remoção de paineis em aglomerado de madeira, reparação e
pinturas pontuais no interior. Substituição de pavimento em linóleo na Galeria
de ligação entre os Blocos A e B. Reparação de pavimento exterior contíguo a
caleira de drenagem de águas pluviais.

Educação

Município e entidades assinam protocolos para funcionamento do ano letivo

O arranque do novo ano letivo é mais uma vez marcado pela assinatura dos protocolos para o seu funcionamento, numa cerimónia que terá lugar no dia 17 de setembro, no Palácio do Sobralinho. Município de Vila Franca de Xira, Agrupamentos de Escolas,
Instituições Particulares de Solidariedade Social, Associações de Pais e Encarregados de Educação e Coletividades, firmam
acordos que envolvem um investimento global de três milhões de euros, nas seguintes áreas de competência do Município:
transportes escolares; atividades de enriquecimento curricular (AEC); atividades de tempos livres (ATL) e de animação e apoio à
família na educação pré-escolar; serviço de refeições escolares e apoio aos refeitórios; subsídio de funcionamento e atividades
e apetrechamento e gestão integrada do parque informático.
O compromisso assumido pelo Município com os agentes locais tem por objetivo dotar as escolas de valências que lhe permitam
corresponder às reais necessidades das famílias de hoje, procurando, cada vez mais, ter uma Escola a Tempo Inteiro de qualidade.

Destaque

Em Vialonga

EB n.º 1 ampliada e renovada
no novo ano letivo
A EB n.º 1 de Vialonga vai iniciar um novo ano letivo ampliada
e renovada. No próximo dia 17 de setembro são inauguradas as obras de ampliação e reabilitação promovidas pela
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, num investimento
superior a meio milhão de euros. A intervenção abrange
não só aspetos estruturais do edifício existente, como contempla a construção de um novo bloco que veio substituir o
antigo adjacente, de caracter provisório, onde funcionavam o
refeitório e a sala polivalente. Remodelou-se ainda o espaço
exterior.
Em resultado destas profundas obras, para além da significativa melhoria das condições oferecidas à comunidade
educativa, aumentou de 78 para 104 o número de alunos que
podem frequentar aquele estabelecimento de ensino.
A reformulação veio ainda dotar o espaço de novas valências e funcionalidades, que permitem à escola adaptar-se às
atuais exigências programáticas e pedagógicas.
Este investimento vem assim dar continuidade à aposta
estratégica na Educação que tem vindo a ser feita pelo
Município nos últimos 20 anos, num importante trabalho
de requalificação do parque escolar, dotando o Concelho de
infraestruturas modernas e adequadas ao bom desenvolvimento pedagógico e escolar de crianças e jovens.
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Obras e Requalificação Urbana

Obras

em curso

Polidesportivo de Povos

Polidesportivo do Bom Retiro

Investimento de 300 mil euros

Autarquia requalifica espaços para a prática desportiva
A Câmara Municipal vai investir mais de 300 mil euros na manutenção, requalificação e construção de equipamentos para a prática
desportiva.
Uma das intervenções, no valor de perto de 86 mil euros, contempla a remodelação e conservação das piscinas e pavilhões municipais, a
decorrer até dezembro, visando garantir, aos seus utilizadores, as condições de comodidade e conforto necessárias (impermeabilização
de cobertura, pinturas exteriores e interiores, reparação de pavimentos e execução de balneários).
Até outubro, e através de um investimento de mais de 74 mil euros, também está a decorrer a empreitada de requalificação do Polidesportivo de Povos, em Vila Franca de Xira, nomeadamente no campo de jogos e na zona envolvente, introduzindo melhorias tanto ao
nível do espaço desportivo, como do mobiliário urbano, das acessibilidades, das infraestruturas de iluminação e de drenagem das águas
pluviais.
Numa verba de perto de 140 mil euros, será ainda construído um polidesportivo, no Bom Retiro, em Vila Franca de Xira. A intervenção,
a iniciar em outubro, vai tornar realidade este novo espaço, que contempla a construção de um muro de suporte de terras, um recinto
desportivo descoberto e os arranjos exteriores da envolvente.
A Gestão Municipal continua a canalizar investimentos para a valorização do espaço público concelhio, nunca se afastando de um foco
primordial: a melhoria da qualidade do espaço público.

Investimento 367 mil euros - Alverca do Ribatejo

Jardim José Álvaro Vidal recebe obras de requalificação
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira termina, em setembro, a 1.ª e 2.ª fases das obras de requalificação do Jardim José Álvaro
Vidal, em Alverca do Ribatejo.
A intervenção, num investimento de cerca de 367 mil euros, cria um percurso pedonal acessível para todos de cerca de 2.300 m2, requalifica os pavimentos, muros, vedações, paliçadas, redes de rega, sementeiras, plantações e mobiliário urbano. Contemplado foi também
um parque de merendas, um parque de jogo e recreio (o primeiro de caráter inclusivo no Concelho) e equipamentos de fitness, num total
de cerca de 1.700 m2, dotados de pavimentos de amortecimento e relva sintética.
Estão em projeto as duas fases seguintes da intervenção, num investimento orçado em cerca de 450 mil euros e que prevê a reabilitação
dos restantes espaços verdes e zonas pedonais, bem como a construção de um anfiteatro, enquadrado no espaço verde.

Obras e Requalificação Urbana
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Obras

em curso

Celeiro da Patriarcal em Vila Franca de Xira

Reabilitação ronda meio milhão de euros
Classificado como Imóvel de Interesse Público, o Celeiro da Patriarcal reabre em breve, após um investimento de perto de meio milhão
de euros, na sua reabilitação, por parte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
A intervenção consistiu na reabilitação e restauro dos vários elementos construtivos do edifício, nomeadamente na recuperação das cantarias, do pavimento, dos rebocos e pinturas, dos madeiramentos e elementos metálicos, de modo a preservar o traço original, com integração dos projetos de instalações elétricas, segurança contra incêndios, deteção intrusão/CCTV, telemáticas e pré-instalação de AVAC.
O edifício construído entre 1747 e 1751 em Vila Franca de Xira, tem sido utilizado, nos últimos trinta anos, como galeria de exposições e
espaço para a realização de eventos culturais e sociais desenvolvidos pelo Município de Vila Franca de Xira.
O último trimestre de 2018 já trará novidades no que diz respeito à programação prevista para o renovado Celeiro da Patriarcal, um edifício icónico da cidade de Vila Franca de Xira que volta a estar de portas abertas, agora devidamente recuperado e equipado.

Caminho Ribeirinho Alhandra/Vila Franca de Xira

Estabilização da margem decorre até outubro
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira iniciou, em maio, uma intervenção no Caminho Pedonal Ribeirinho Alhandra / Vila Franca de
Xira, através de um investimento superior a 144 mil euros, que visa a estabilização da margem daquele equipamento público de lazer
e bem-estar. Os trabalhos vão decorrer até outubro, sem que haja interrupção da circulação pedonal. A intervenção tem por objetivo
fazer a construção de muros de gabiões na zona do caminho ribeirinho mais afetada pelos efeitos da erosão causada 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.
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Obras e Requalificação Urbana

Reabilitação de fogos do PER de Povos – Vila
Franca de Xira

Empreitada de "Conservação e Manutenção de
Espaços Exteriores do Concelho"

Pavimentação do impasse de serventia aos lotes
43 a 46 Quinta de Nossa Senhora de Fátima – São
João dos Montes e pavimentação da Rua das
Indústrias (acesso rodoviário ao lote n.º 3) Quinta
da Ponte – São João dos Montes

Empreitada de Estacionamento entre a Rua
5 de Outubro e a Travessa Carvalho Araújo –
Póvoa de Santa Iria

Investimento: 243.474,94 € + IVA
Prazo de execução: 330 dias
Previsão de conclusão: março’19

Investimento: 94.550,71 € + IVA
Prazo de execução: 120 dias
Previsão de conclusão: setembro’18

Requalificação de áreas de estacionamento dissuasores e interface rodo-ferroviário/transportes
partilhados em Alverca do Ribatejo
Investimento: 1 098.827,50 € + IVA
Prazo de execução: 270 dias
Data de início: setembro’18

Execução de escadas e passadiço na ligação da
urbanização de Á-de-Freire ao Jardim de Infância
dos Cotovios – São João dos Montes
Investimento: 91 914,08€ (com IVA)
Prazo de execução: 120 dias
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: janeiro’19

Empreitada de "Pequenas Reparações em
Contínuo - Edifícios Municipais - 2018"
Investimento: 88 510,00€ (com IVA)
Prazo de execução: 270 dias
Data de início: maio’18
Previsão de conclusão: fevereiro’19

Investimento: 33 411,20€ (com IVA)
Prazo de execução: 240 dias
Data de início: maio’18
Previsão de conclusão: janeiro’19

Investimento: 68 688,00€ (com IVA)
Prazo de execução: 90 dias
Data de início: julho’18
Previsão de conclusão: outubro’18

Empreitada de Melhoramentos
na Zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria
Investimento: 91 914,08€ (com IVA)
Prazo de execução: 120 dias
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: janeiro’19

Orçamento Participativo - Empreitada de
"Requalificação do Parque 24 de Setembro –
Cevadeira – Castanheira do Ribatejo"
Investimento: 103 236,71€ (com IVA)
Prazo de execução: 120 dias
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: janeiro’19

Empreitada de Pinturas - Envolvente de Ilhas
Ecológicas 2018 - Concelho de Vila Franca de
Xira
Investimento: 40 664,25€ (com IVA)
Prazo de execução: 60 dias
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: novembro’18

Obras

concluídas

Construção de Ciclovia Urbana (Quinta da Piedade), Póvoa de Santa Iria
Investimento: 152.642,04€ (com IVA)

Empreitada de "Pavimentação de arruamentos – Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria"
Investimento: 47 375,72€ (com IVA)

Empreitada de “Reparação e Manutenção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino do 1.º
CEB – 2018”
Investimento: 95 899,37€ (com IVA)

Empreitada de “Reabilitação do Jardim de Infância de Vialonga”
Investimento: 112 342,99€ (com IVA)

Empreitada de “Requalificação dos Espaços Exteriores dos Estabelecimentos de Educação e
Ensino do 1.º CEB-2018”
Investimento: 84 784,10€ (com IVA)

Empreitada de "Reabilitação da Copa da Escola dos Pastorinhos"
Investimento: 50 833,82€ (com IVA)

Acontece
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11

Iniciativa decorre a 16 de setembro

Pedalada pelo Ambiente
com inscrições até 13 de setembro
Dia 16 de setembro (domingo) tem lugar a 11.ª edição da
“Pedalada pelo Ambiente”, uma iniciativa organizada pelo
Município de Vila Franca de Xira, no âmbito da Semana
Europeia da Mobilidade.
Trata-se de um salutar passeio de bicicleta entre Castanheira do Ribatejo (com ponto de partida junto à Estação
da CP) e o novo Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e
Ciclovia do Tejo, na Póvoa de Santa Iria. São cerca de 20 km
com o objetivo de sensibilizar para boas práticas ambientais, sustentáveis e saudáveis como o uso dos transportes
alternativos.
No seu término haverá ainda lugar para mais convívio e
outras atividades para pequenos e graúdos, desde insufláveis a karts e monociclos, animação de rua e outras
surpresas.
A CP - Comboios de Portugal é novamente parceira no
evento, proporcionando uma tarifa especial (2,00€) para
bilhetes ida e volta (mediante apresentação do comprovativo de inscrição no evento), no dia do evento e nas quatro
Linhas da CP Lisboa (os clientes deverão possuir cartão
"Viva Viagem"). O utente poderá usar o comboio, transportando consigo a sua bicicleta.

Jornadas de Turismo 2018 decorrem a 27 de setembro

“O Turismo e a Transformação Digital”

No âmbito do Dia Mundial de Turismo, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira associa-se a esta celebração, a 27 de setembro, com a realização de mais umas jornadas de trabalho, entre a Autarquia e diversos operadores turísticos, este ano, sob o tema “Turismo
e a Transformação Digital”.
Na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, o mote será demonstrar a importância
das tecnologias digitais como oportunidades de inovação e de desenvolvimento sustentável do turismo. Inteligência de dados, inteligência artificial e plataformas digitais são, nos
dias de hoje, uma parte da resposta ao desafio de conciliar um crescimento contínuo com
maior sustentabilidade e responsabilidade neste Setor.

piscinas municipais

2018 2019

Início das atividades - 15 de setembro
Informações em www.cm-vfxira.pt
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Destaque

É um nome e uma imagem aos quais os munícipes começam a estar habituados. A marca “Encostas de Xira” é uma
das mais recentes apostas da Câmara Municipal e já leva
o nome de Vila Franca de Xira a vários pontos do país,
estando para breve o alargamento dos pontos de comercialização para além do Posto de Turismo.
Há muito que a Quinta Municipal da Subserra tem tradição
de produção vinícola, uma prática que remonta ao século
XVII, altura em que foi fundado o espaço. Em 2008, o Município iniciou a renovação da vinha, com cerca de seis hectares.
Mas foi em 2016 que a aposta passou a ser feita de uma
forma mais ambiciosa. Essa ambição dividiu-se em dois
pontos essenciais: melhorar a quantidade e qualidade do
produto, bem como criar uma marca de referência para os
munícipes, visitantes e consumidores.
Dos cinco mil litros de vinho produzidos em 2015 aos 20
mil em 2017, ou aos 30 mil previstos para quando a vinha
estiver a produzir na sua plenitude, a diferença vai muito
mais além dos números. É aqui que entra também o aspeto
qualitativo, aliado à inovação, com a implementação das
metodologias mais modernas de produção e de enologia,
a remodelação da adega e a melhoria dos processos de
vindima e de vinificação.
Com recurso à colaboração de uma entidade externa especializada na viticultura, na enologia e na comunicação de
vinhos, a marca “Encostas de Xira” foi registada em 2017,
com imagem criada pelo cartoonista vila-franquense Vasco
Gargalo. Pretende-se a partir de agora cimentar uma posição como produto local, um produto essencialmente de
caráter institucional, mas que possa também estar presente à mesa dos munícipes e de todos os apreciadores de
vinhos a nível nacional.
Com a colaboração dos enólogos Mário Louro, nome grande
do panorama nacional desta área, e João Pedro Passarinho, o responsável pelo acompanhamento mais regular e
contínuo e pela operacionalização de todo o processo, quer
na vinha quer na adega, o “Encostas de Xira” está para já
disponível no Posto de Turismo da Câmara Municipal, com
o vinho branco e o vinho varietal de Arinto, e a muito breve
prazo também com o tinto referente à colheita de 2017.
Com a última fase de plantação, que decorreu em 2017
com uma vinha virada a nascente, a Quinta Municipal da
Subserra alberga neste momento as castas de uva branca
Fernão Pires, Arinto e Moscatel, e as castas tintas Castelão, Touriga Nacional, Touriga Franca e Syrah.

Os objetivos para o futuro
Tendo sempre por base que a produção do “Encostas
de Xira” visa essencialmente o aspeto institucional, a
Câmara Municipal tem investido nesta sua nova marca
identitária como veículo de promoção do próprio Concelho, com presenças nas mais variadas feiras, conseguido com este produto uma dinamização ímpar dos
próprios stands, com provas de vinho e show-cookings
que têm feito as delícias dos visitantes.
Ainda assim, não faria sentido apostar na evolução
quantitativa e qualitativa de um vinho de produção
municipal e não dar aos munícipes a oportunidade de
poder usufruir desse mesmo produto. Dessa forma,
tal como já começou a ser feito na última campanha
“Março, Mês do Sável”, as campanhas gastronómicas
municipais vão passar a ter mais um elemento presente, o “Encostas de Xira”. Com esta associação, pretende-se que os restaurantes participantes sejam também um importante veículo de promoção de uma nova
marca do nosso Concelho, fazendo chegar aos clientes
uma nova opção, produzida exclusivamente num local
icónico do Município de Vila Franca de Xira.
A equipa responsável pela produção do “Encostas de
Xira” tem ainda em mente vir a aumentar o portefólio
de vinhos, pelo que o futuro poderá trazer novidades
nesse capítulo.
Paralelamente à contínua evolução do trabalho realizado dentro da Quinta Municipal da Subserra, e com a
marca já registada e devidamente consolidada, o próximo passo é então colocar o “Encostas de Xira” à mesa
dos munícipes, alargar a comercialização do “Encostas
de Xira” a pontos estratégicos e continuar a apostar
na divulgação da marca como mais uma das imagens
características do Concelho de Vila Franca de Xira, bem
como abrir cada vez mais as portas da Quinta Municipal da Subserra, com projetos de enoturismo ou com a
própria comercialização do vinho ali produzido.

Destaque
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Vinho produzido pelo Município
tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos

A aposta na marca
“Encostas de Xira”
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Acontece

Exposição fotográfica

“Alverca e a Aviação: 1918-2018” –
mostra assinala 100 anos
das OGMA
Inaugura no dia 11 de setembro, no Museu Municipal - Núcleo
de Alverca do Ribatejo, a exposição “Alverca e a Aviação: 19182018”, numa altura em que se comemoram os 100 anos
do início da construção do Parque de Material Aeronáutico
que deu origem às Oficinas Gerais de Material Aeronáutico
(OGMA) na cidade.
O principal objetivo da iniciativa, que estará patente até 31
de agosto de 2020, é mostrar a importância das OGMA e da
Aviação na fixação de pessoas em Alverca do Ribatejo, uma
vez que se trata de um importante marco na história do concelho de Vila Franca de Xira, mais precisamente da freguesia
de Alverca do Ribatejo.
A mostra permite conhecer a história do Parque Material
Aeronáutico (PAM)/Oficinas Gerais de Material Aeronáutico
(OGMA) com enfoque nos primeiros anos de construção e nas
memórias das mulheres e homens que nela trabalharam;
um pequeno apontamento respeitante ao Depósito Geral de
Material da Força Aérea e outro ao Aeroclube de Alverca do
Ribatejo; assim como várias peças alusivas ao tema.
Esta exposição comemorativa conta com o apoio da empresa
OGMA, S.A. na cedência de fotografias, e da população desta
cidade, que têm vindo a colaborar com o museu na recolha e
salvaguarda de objetos e documentos da nossa História.
Com entrada livre, a exposição conta ainda com um ciclo de
conferências paralelo, a decorrer entre outubro e dezembro.

Acontece
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Nome maior da pintura brasileira em Vila Franca de Xira

Obra de Portinari no aniversário do Museu do Neo-Realismo
O Museu do Neo-Realismo vai assinalar o seu 11º aniversário, no dia 20 de outubro, com uma importante exposição dedicada
àquele que é o nome maior da pintura brasileira, Candido Portinari.
A exposição “Candido Portinari em Portugal” merece o Alto Patrocínio do Presidente da República, e, pela primeira vez, além da
inúmera documentação e imagens, que assinalam a passagem de Candido Portinari por Portugal, vai congregar um relevante
conjunto de obras de arte, cedidas pelos museus portugueses e outras instituições, a que se junta a obra “Café”, proveniente do
Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e que regressa ao nosso País 78 anos depois de estar exposta pela primeira vez
em 1940, no Pavilhão do Brasil na “Exposição do Mundo Português”.
Para além do importante papel sócio histórico daquela pintura, ao representar as condições de trabalho nas roças de café brasileiras, a obra valeu ainda ao seu autor o primeiro reconhecimento internacional ao conquistar a segunda Menção Honrosa na
Exposição Internacional do Carnegie Institute de Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 1935.
Candido Portinari foi um dos pintores estrangeiros que mais se aproximou do ideário neorrealista português. Assim, dando continuidade ao importante trabalho de investigação, promoção e divulgação do trabalho em Portugal de escritores, artistas e intelectuais que marcaram a cultura do século XX, o Museu do Neo-Realismo volta a acolher mais uma importante exposição,que
assinala o aniversário de um espaço cultural único no país.
O projeto expositivo tem a curadoria da diretora científica do museu, Raquel Henriques da Silva, e de Luísa Duarte Santos, e vai
estar patente ao público até 3 de março de 2019.

Vila Franca de Xira recebe BF18 em novembro

Candidaturas à Bienal de Fotografia decorrem entre 3 e 14 de Setembro
O prazo de candidaturas à Bienal de
Fotografia de Vila Franca de Xira (BF18)
vai decorrer de 3 a 14 de setembro, dividida entre os Prémio Bienal de Fotografia
(5.000,00€), Concelho de Vila Franca de Xira
(1.000,00 €) e Tauromaquia (1.000,00 €).
Esta grande Exposição totalmente dedicada à arte da Fotografia, é organizada
pela Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira desde 1989, e estará patente de 17 de
novembro de 2018 a 10 de março de 2019.
Podem participar na BF18 todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa e
cidadãos de nacionalidade estrangeira
residentes em Portugal.
A candidatura e entrega de portefólios
pode ser feita através do e-mail bienalfotografiavfx@cm-vfxira.pt, presencialmente
ou via postal no Museu do Neo-Realismo
– Rua Alves Redol, n.º 45, 2600-099 Vila

Franca de Xira, das 10h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h00.
O prazo termina às 17h30 do dia 14 de
setembro. A BF18 dá continuidade ao
objetivo da Autarquia em promover a
divulgação da Fotografia enquanto expressão artística, constituindo-se este grande
evento num espaço de interação e participação cultural. Esta Bienal de Fotografia
é um dos momentos mais importantes no
calendário cultural do Município de Vila
Franca de Xira, sendo também consensualmente considerada uma referência a
nível nacional.
A Bienal de Fotografia tem cativado os
melhores nomes nesta área e expressão
artística, atraindo não só o público já fidelizado a esta forma de arte, mas também
novos e diferentes públicos culturais.
Consulte todos os prazos relativos à

submissão de candidaturas bem como os
demais aspetos do Regulamento e marque
na agenda a sua visita a Vila Franca de Xira
para a BF18, de 17 de novembro de 2018 a
10 de março de 2019.
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Acontece

Espetáculos até setembro

Programação Cultural
de Verão é aposta ganha
A Programação Cultural de Verão, promovida pela
Câmara Municipal, entra agora no último mês de
espetáculos e a adesão do público tem mostrado que
esta é uma aposta ganha.
Com um extenso e diversificado programa, que vai
desde o Teatro, ao Jazz, ao Funk/Rock e à Música
Portuguesa, esta oferta de acesso gratuito começou
em junho e vai estender-se, em alguns locais, pelo
mês de setembro.
Castanheira do Ribatejo (Sons e Ritmos de Verão),
Vila Franca de Xira (Noites de Verão) e Póvoa de
Santa Iria (Rio Spot) ainda têm espetáculos previstos
para setembro, numa iniciativa que durante o verão
movimentou milhares de espetadores também em
Alhandra (Rio Lounge), Alverca do Ribatejo (Música
no Museu e Noites no Largo do Pelourinho), Forte da
Casa (Música no Adro) e Vialonga (Flamenga Rocks).
Consulte mais informações sobre o programa em
www.cm-vfxira.pt ou nas páginas da Agenda desta
publicação.

Programação Cultural de Verão 2018
Noites de Verão
1 setembro, sábado, 21h30
Lazy Generation

8 setembro, sábado, 21h30

The Rockets (The Classic Rock Tribute)
Praça Afonso de Albuquerque (Largo da Câmara)
Vila Franca de Xira

Rio Spot
8 setembro, sábado

Sound Academy + DJ
17h00 – Live Performance Sound Academy
19h00 – DJ Hugh

15 setembro, sábado

Zumba Fitness Colors Party
17h00 – Animação, Pó Colorido e Zumba Fitness
19h00 – DJ AFROLIVER

22 setembro, sábado
White Party
17h00 – DJ Master B
19h00 – DJ Pedro Diaz

29 setembro, sábado

Jam Session + DJ
17h00 – Bruno Oliveira e Convidados
19h00 – DJ Mcannick e Kasquinha
Praia dos Pescadores, Póvoa de Santa Iria

Sons & Ritmos de Verão
7 setembro, sexta-feira, 22h00
Baile Popular com Vânia Coimbra

15 setembro, sábado, 22h00

80´s vs 90’s, DJ Luís Pinheiro e DJ Pouka
Adro da Igreja da Castanheira do Ribatejo

Agenda
“A Póvoa e o Rio”
Até 27 janeiro’19

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

“Memórias da Chapelaria Porfírio”
Até 30 janeiro’19

Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Piso 0

3EXPOSIÇÕES4
“A oficina de escritores: Inspirações sobre a
arte de escrever, a literatura e a vida” | Jorge
Luís Borges

Apresentação de uma pequena biografia, frases e
aforismos dos autores. Mostra bibliográfica e bibliografia recomendada.

setembro e outubro

Fábrica das Palavras, Piso 4, Vila Franca de Xira

Celebrando… “Vasco Santana, o ator, o autor e
o homem”
4 setembro a 21 outubro’18
Fábrica das Palavras, Piso 3, Vila Franca de Xira

Exposição de Pintura “Ofélia, En scène de
Sónia Lapa”
8 setembro a 13 outubro’18

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Exposição “Alverca e a Aviação: 1918-2018”
11 setembro'18 a 31 agosto'20
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Exposição de Pintura de Irina Sandulesco
15 setembro a 21 outubro’18

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

Exposição de Fotografia “Concreto com
árvore” de Rui Dias Monteiro. Premiado
da BF16
Até 23 setembro’18

Fábrica das Palavras, Piso 1, Vila Franca de Xira

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

Museu do Neo-Realismo, Piso 1, Vila Franca de Xira

Exposição de Graciete Rosa Rosa, da
Associação dos Artistas Plásticos do Concelho
de Vila Franca de Xira
14 outubro a 25 novembro’18
Galeria de Exposições Augusto Bértholo, Alhandra

“Vila Franca de Xira anos 40 e 50 do séc. XX –
Molduras de um Concelho”
Até 14 outubro’18
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Piso 1

Exposição “CANDIDO PORTINARI EM
PORTUGAL”
Com Curadoria de Raquel Henriques da Silva
e Luísa Duarte Santos
20 outubro'18 a 3 março'19

Museu do Neo-Realismo, Piso 1, Vila Franca de Xira

Ciclo de Arte Contemporânea COSMO/
POLÍTICA #2 “CONFLITO E UNIDADE”
Até 11 novembro’18

Museu do Neo-Realismo, piso 0, Vila Franca de Xira

“Entre o MATO e a ROÇA”. Exposição de
fotografia de Emiliano Dantas
Até 25 novembro’18

Museu do Neo-Realismo, Piso 0, Vila Franca de Xira

“Homens de Alverca na Grande Guerra”
Até 31 dezembro’ 19

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“Do Tejo à Montanha, da Montanha às Lezírias.
A descoberta de uma paisagem milenar.”
Até 2 maio’ 19
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de
Xira

“Batalha pelo Conteúdo – Movimento NeoRealista Português”
Exposição de Longa Duração

Museu do Neo-Realismo, Piso 2 e 3, 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
Conferência Internacional “O valor e a
utilidade da arte”.

Visita guiada à exposição COSMO/POLÍTICA #2
“Conflito e Unidade”, pelas Curadoras

15 setembro, sábado, 15h00

No âmbito da exposição COSMO/POLÍTICA #2 “Conflito e Unidade” – Ciclo de Arte Contemporânea
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, Vila Franca de Xira

Mesa-redonda “A MÚSICA NEO-REALISTA
PARA CRIANÇAS”.

Com as presenças de Sérgio Azevedo e Sofia de
Sousa Vieira. Seguida da atuação do Coro da Casa
da Achada (música de Fernando Lopes-Graça)

29 setembro, sábado, 16h00

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

Mesa-redonda com os artistas João Ferro
Martins, Mafalda Santos e Susana Gaudêncio
27 outubro, sábado, 16h00

No âmbito da exposição COSMO/POLÍTICA #2 “Conflito e Unidade” – Ciclo de Arte Contemporânea
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, Vila Franca de Xira

3ENCONTROS, FORMAÇÃO
E VISITAS4
Roteiros sem Barreiras / Monumentos de
Alhandra
4 setembro, terça-feira, 15h00

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 participantes
será combinado no ato da marcação.
Alhandra

Tardes de Conversa
“Santidades locais: em torno da figura de
São Fr. Bartolomeu dos Mártires” – David
Fernandes Silva
5 setembro, quarta-feira, 16h00
“História da Azulejaria no Concelho de Vila
Franca de Xira (Memória dos 150 anos do
nascimento do Pintor Jorge Rey Colaço)” – Ana
Serra
3 outubro, quarta-feira, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo
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Ciclo de Conferências: Estudos de Património
em Setembro
“Os miradouros de Lisboa” – João Carlos
Franco
8 setembro, sábado, 16h00
“A herança de Cassiano Branco para a viragem modernista da arquitetura portuguesa
no século XX: o espólio do Arquivo Municipal
de Lisboa” – Paulo Batista
15 setembro, sábado, 16h00
“Coleção Fotográfica Saldanhas: Marqueses
de Rio Maior - Inventário” – Sandra Garrucho
22 setembro, sábado, 16h00
“A Prodigiosa Galeria: Os Portugueses e o
Museu de South Kensington (1862-1893)” –
Paulo Oliveira Ramos
29 setembro, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Roteiros sem Barreiras / Monumentos de Vila
Franca de Xira
11 setembro, terça-feira, 15h00
23 setembro, domingo, 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 participantes
será combinado no ato da marcação.
Alhandra. Vila Franca de Xira

“Leituras muito cá de casa…”
Apresentação dos livros “Caixa dos Comerciantes – Recordar é Viver” e “Imagens dos
Anos em Alhandra”, com a presença da autora Antónia Balsinha
20 setembro, quinta-feira, 18h30

Ciclo de sessões abertas às propostas de apresentação de livros de autores nascidos ou residentes no
concelho | Entrada limitada à lotação da sala (120
lugares)
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Fábrica de Saberes
Workshop “História da moda: Moda e cinema”, seguido de “A moda infantil”por Maria
João Martins
22 setembro, sábado, 10h30 e 16h30
“Como fazer um filminho”
pelo grupo “Zero em comportamento”
29 setembro, sábado, 16h00

Crianças dos 7 aos 10 anos
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Visita guiada à exposição COSMO/POLÍTICA
#2 “Conflito e Unidade” – Ciclo de Arte
Contemporânea, pelas Curadoras
28 setembro, sexta-feira, 10h30

No âmbito das Jornadas Europeias do Património
2018, subordinada ao tema “Partilhar Memórias”
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visita guiada à exposição “Entre o MATO e a
ROÇA”, pelos Curadores
28 setembro, sexta-feira, 14h30

No âmbito das Jornadas Europeias do Património
2018, subordinada ao tema “Partilhar Memórias”
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Passeios com História / Barco Varino
Liberdade, com passeio pelo Rio Tejo

Integrado nas Jornadas Europeias do Património

29 setembro, sábado, 15h00

Dirigido ao público em geral. Mediante inscrição
prévia - tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt Mínimo 16 e máximo 38 inscrições
Vila Franca de Xira

Visita à exposição “Do Tejo à Montanha, da
Montanha às Lezírias”
30 setembro, domingo, 10h30

Dirigido a portadores de deficiência ou incapacidade visual Mediante inscrição prévia - tel. 263 280
350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt |Máximo 12
inscrições. Visita com manuseamento de artefactos
originais e réplicas | No âmbito das Jornadas Europeias do Património 2018
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de
Xira
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Agenda

Passeios com História
“Afloramentos Fósseis da Adanaia e ao Forte
dos Sinais”
13 outubro, sábado, 15h00

Dirigido ao público em geral. Mediante inscrição
prévia - tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt | Mínimo 5 e máximo 25 inscrições
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“Leituras muito cá de casa…”
Apresentação do livro “Manual dos ofícios: um
conto longo sobre a ausência do mal”, de Sara
Timóteo
13 outubro, sábado, 16h00

Ciclo de sessões abertas às propostas de apresentação de livros de autores nascidos ou residentes no
concelho
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Encontro no âmbito da exposição “Entre o
MATO e a ROÇA”
13 outubro, sábado, 16h00

No âmbito da exposição “Entre o MATO e a ROÇA”,
fotografia de Emiliano Dantas
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Dia Nacional das Linhas de Torres
(ver programa específico)
20 outubro, sábado
Ciclo de Conferências:
"Alverca e a aviação:1918-2018"
“Viagens aéreas históricas com partida de
Alverca.” – Vasco Callixto
27 outubro, sábado, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“Web 2.0 – Criação de um site online” pelo
SPALL
24 e 25 outubro, quarta e quinta-feira, 10h30
e 16h30

Participação mediante inscrição prévia (gratuito), na
Fábrica das Palavras (presencialmente),
pelo tel.: 263 271 200 ou pelo endereço
fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Piso 6, Vila Franca de Xira

Curso “A literatura e o inconsciente”
por Carlos Céu e Silva
26 e 31 outubro, sexta-feira e quarta-feira),
18h30 às 20h00 (2 de um total de 5 sessões)

Participação mediante inscrição prévia (paga – 10€,
tendo os funcionários da CMVFX desconto de 50%),
na Fábrica das Palavras (presencialmente), pelo
telefone 263 271 200 ou pelo endereço fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

“Conversas à margem”
Ciclo de encontros com autores de livros de
todas as áreas do conhecimento, da literatura
à ciência Autor a indicar
27 outubro, sábado, 16h30
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

3ESPETÁCULOS4
Ciclo de Dança Contemporânea – Dança Invisível
“THE FOXES”, Alice Joana Gonçalves
1 setembro, sábado, 21h30
“MUTABILIS”, Paula Pinto/António de Sousa Dias
14 setembro, sexta-feira, 21h30
“ET TOI…”, Carolina Van Eps/ Francesca Saraullo
15 setembro, sábado, 21h30
Reservas em www.artesnopalacio.com | Produção
Inestética 2018
Palácio do Sobralinho

Clássica na Fábrica
Trio –Dança, Canto e Piano
15 setembro, sábado, 18h00
Conical Trio

13 outubro, sábado, 18h00
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Artes de Cá em Família
“Aldeia das Cores”, Peça Infantil

Encenação Coletivo Ato Certo, Companhia de Teatro
Ato Certo

23 setembro, domingo, 16h00
“Reviver Tradições”

Grupo de Modinhas, Jogos e Brincadeiras da Casa
do Povo de Arcena

21 outubro, domingo, 16h00

Ciclo de Cinema “INFÂNCIA E REALISMO”
The Kid, de Charlie Chaplin (68 min.).
M/6 anos, com música ao vivo, seguido de
debate
22 setembro, sábado, 16h00
Aberto ao público em geral, limitado à lotação da
sala. No âmbito da exposição “Miúdos, a vida às
mãos cheias. A infância do Neo-Realismo português”
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de Cinema
“REALISMOS CONTEMPORÂNEOS”
As Mil e Uma Noites (volume 3) O Encantado,

de Miguel Gomes (125 min.). M/12 anos

28 setembro, sexta-feira, 21h00
Cru, de Carlos Ruiz (149 min.).
Faixa etária: N/C
27 outubro, sábado, 21h00

Aberto ao público em geral, limitado à lotação da sala
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Doc domingos – cinema documental
“Janis: Little girl blue”
30 setembro, domingo, 15h30

de Amy J. Berg
Filme para maiores de 12 anos | 1h 43min
Entrada limitada à lotação da sala
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

3INFÂNCIA4

Jam às Sextas
A Fábrica Convida Tributos de Homenagem
a Músicos Famosos
Tributo a The Police
28 setembro, sexta-feira, 21h30
Tributo a Prince
12 outubro, sexta-feira, 21h30
Tributo a Elton John
19 outubro, sexta-feira, 21h30

“De férias na Biblioteca”
De 4 a 6 e de 11 a 13 setembro, terça a quinta-feira, 14h30 às 16h30

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Poesia no Palácio”
29 setembro e 27 outubro, sábado, 15h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

XXIV Semana dos Contadores de Histórias
Espetáculo “Imagini – dança e música para
bebés”, pelo grupo “DançArte e Área da
Música”
21 outubro, domingo, 10h30 e 11h30
Dirigido a bebés dos 6 aos 36 meses e
acompanhantes. Participação mediante inscrição
prévia, na Fábrica das Palavras (presencialmente),
pelo tel.: 263 271 200 ou pelo endereço
fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt | Mínimo 4 e máximo
10 inscrições

Espetáculo “A menina do mar”, pelo grupo
“Contrapalco”
28 outubro, domingo, 16h30
Dirigido ao público em geral, a partir dos 6 anos |
Entrada limitada à lotação da sala (120 lugares)
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

3CINEMA4
Domingos mágicos - Cinema infantojuvenil
Gru, o maldisposto 3
9 e 16 setembro, domingo, 11h00

de Pierre Coffin e Kyle Balda Filme para maiores de
6 anos | 1h 29min
Entrada limitada à lotação da sala (120 lugares)

Capitão cuecas, o filme
23 setembro e 14 outubro, domingo, 11h00

de David Soren Filme para maiores de 6 anos | 1h
29min Entrada limitada à lotação da sala (120 lugares)
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Ateliê dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos. Participação mediante inscrição prévia junto da Biblioteca
Municipal (tel.: 219 533 050 ou bmpsi@cm-vfxira.pt).
Mínimo de 5 e máximo de 10 inscrições.
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Arqueólogo por um Dia
15 setembro, terça-feira, 14h30

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

Brincando com as palavras, os sons e as
imagens
“Bebéteca: Ver, ouvir e sentir a vida no mar”
15 e 29 setembro, sábado, 10h00

Crianças dos 6 aos 36 meses (acompanhadas 1 adulto).
Participação mediante inscrição prévia, na Fábrica das
Palavras (presencialmente), pelo tel.: 263 271 200 ou
pelo endereço fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt | Mínimo 4 e máximo 10 inscrições
Fábrica das Palavras, piso 2, Vila Franca de Xira

“O Palácio Para os Pequeninos”
Oficina de Dança “Baby Dance”, por Ana
Margarida Silva
15 setembro, sábado, 16h00
Animação de Dança, Música e Narração
“Contos de Batuta e Maillot – A Cinderela”
Narração: Mariana Aguiar | Dança: Ana
Margarida Silva | Música: Gil Gonçalves e
Pedro Carvalho
20 outubro, sábado, 16h00

Entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete
nos 30 minutos que antecedem a atividade. Consulte programa específico.
Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

“Era uma vez…”
22 setembro e 20 outubro, sábado, 11h00
Público-alvo: público em geral (pais e filhos)
Máximo: 10 crianças/1 adulto por criança
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Agenda
Visitas Guiadas à exposição “Do Tejo à
Montanha, Da Montanha às Lezírias”
Até 31 dezembro’18, 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 Museológico do Mártir Santo, Vila Franca
de Xira

Ação Educativa “A Póvoa e o Rio”
Até 27 janeiro’19, 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 “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

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

Oficina Educativa Permanente/Oficina de
Chapelaria
Até 30 janeiro’19, 9h30 às 12h30 e 14h00 às
17h30
Público geral. Sem marcação prévia.
useu Municipal de Vila Franca de Xira

“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
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“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 antecedência. Tel.: 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt .
Mínimo 10 e máximo 15 participantes
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3DESPORTO

Oficinas Educativas “Do Tejo à Montanha, Da
Montanha às Lezírias”
Até 31 dezembro’18, 9h30 e 14h00

Dirigido a crianças/alunos a partir dos 3 anos.
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 263
280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt Mínimo 6
e máximo 24 inscrições
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca
de Xira
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Início da nova época desportiva
15 setembro’18
Piscinas Municipais do Concelho

11.ª Pedalada pelo Ambiente
16 setembro, domingo, 10h00

3DESPORTO4
Trail Guiado Rui Pacheco

Sociedade Recreativa da Granja

9 setembro, domingo, 9h00
Granja, Vialonga

3TEATRO4
Ensaio no Feminino | Leitura Encenada

Inscrições gratuitas até 12 setembro’18.
Da Castanheira do Ribatejo ao Parque Ribeirinho
Moinhos da Póvoa de Santa Iria

Passeio da Memória
23 setembro, domingo, 09h00

No âmbito do Dia Mundial da Doença de Alzheimer.
A inscrição, que reverte integralmente para
a Alzheimer Portugal, tem um custo de 5€ | Para
mais informações ou inscrições consulte o site
http://passeiodamemoria.org
Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa de Santa Iria

Grémio Dramático Povoense

28 setembro, sexta-feira, 21h30

Espaço Cultural Fernando Augusto, Póvoa de Santa
Iria

3FOLCLORE E MÚSICA POPULAR
PORTUGUESA4
Festival Folclore

3JUVENTUDE

Rancho Folclórico de Alfarrobeira

Casa da Juventude de Vialonga

Bairro de Povos, Vila Franca de Xira

“Atividade Temática J8GOS”
19 e 26 setembro
Quarta-feira, das 14h00 às 16h30

1 setembro, sábado, 16h00
Festival Folclore

“Os Camponeses” do Grupo Desportivo de Santa
Eulália

15 setembro, sábado, 21h30

Grupo Desportivo de Santa Eulália, Vialonga

Festival Infantil de Folclore

Casa do Povo de Vialonga

29 setembro, sábado, 16h00
Local a indicar, Vialonga

Festival Folclore

Centro Social e Cultural do Bom Sucesso

6 outubro, sábado, 21h30

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Festival de Música Popular Portuguesa

Associação Desportiva Cultural e Social do Parque
Residencial de Vialonga

29 setembro, sábado, 16h00
Vialonga

10.º Aniversário do Grupo de Música Popular
Portuguesa “Flor do Trevo”
20 outubro, sábado, 16h00
Auditório da Sociedade Filarmónica Recreio
Alverquense, Alverca do Ribatejo

3DIVERSOS
2.º Passeio de Motos e Motos Clássicas

Sociedade Recreativa de Alpriate

2 setembro, domingo, 9h00
Alpriate, Vialonga

III Passeio Equestre

Sociedade Recreativa de Alpriate

2 setembro, domingo, 9h00
Alpriate, Vialonga

Participação livre

“Atividade Temática CRIARTE”
21 e 28 setembro
Sexta-feira, das 14h00 às 16h30
“Atividade Temática J8GOS”
3, 10, 17, 24 e 31 outubro
Quarta-feira, das 14h00 às 16h30
“Atividade Temática CRIARTE”
12, 19 e 26 outubro
Sexta-feira, das 14h00 às 16h30
Participação livre

Visitas ao núcleo museológico
barco varino “ Liberdade”
SETEMBRO

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

Dia 7 Marina Parque das Nações – Vila
Franca de Xira 10h00

Dia 14 Vila Franca de Xira – Reserva Natural (Mouchões) - Vila Franca de Xira 15h00

Dia 20 Vila Franca de Xira – Marina Parque

das Nações 15h00
Dia 21 Marina Parque das Nações – Vila
Franca de Xira 10h00
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

Com a governação do Partido
Socialista, a recuperação
económica do País é uma
realidade, traduzida na redução
do desemprego, no aumento do
salário mínimo nacional, nos
aumentos das retribuições e
pensões e no desagravamento
fiscal dos rendimentos do
trabalho, beneficiando, em
particular, as camadas mais
desfavorecidas da população.
No nosso Concelho, o Partido
Socialista continuará a promover
um conjunto variado de obras de
requalificação urbana, no quadro
da Estratégia Portugal 2020, que
mudarão, para melhor, a qualidade
de vida de todos.
Neste âmbito, e após a
inauguração do Parque
Ribeirinho Moinhos da Póvoa
com a Ciclovia do Tejo, o Partido
Socialista continuará a priorizar a
requalificação da frente ribeirinha
do Concelho, ligando os Parques
Ribeirinhos da Póvoa de Santa
Iria a Alverca do Ribatejo e ao
Sobralinho, prosseguindo a
requalificação em Alhandra e
realizando a requalificação da Vala
do Carregado.
Em setembro será inaugurada
a requalificação e ampliação da
Escola EB1 n.º 1 de Vialonga
e concluir-se-ão as obras de
requalificação do Parque Escolar
sob responsabilidade municipal,
num investimento muito
significativo.
No próximo ano letivo, o Município
garantirá, como sempre e para
além das obras, a disponibilização
dos apoios socioeducativos aos
alunos e famílias e a oferta de
vários serviços educativos.
Só um Município bem gerido pode
realizar, ano após ano, avultados
investimentos na Educação, que
constitui uma prioridade para o
PS.
No dia 4 de outubro, inicia-se em
Vila Franca de Xira, no Parque
Urbano do Cevadeiro, a centenária
Feira de Outubro, a que desde há
vários anos se junta um dos mais
prestigiados salões de artesanato
do nosso País.
Desta forma, e como em outras
situações, o PS promove e defende
a nossa Cultura e as nossas
Tradições.
Juntos, continuaremos a construir
um Concelho melhor para todos!

É preciso defender os serviços
públicos!
Recentes casos de degradação e
de destruição de serviços públicos
levam-nos a concluir que o PS não
rompe com a política de direita.
Alegaram falta de recursos
económicos, mas são, no Governo,
os mesmos que tomaram decisões
como o aumento das despesas
militares para 1,98% do PIB
até 2024 (!). Ou os mesmos que
esbanjam milhões nas PPP`S,
como sucede com a PPP do
hospital de Vila F., transformando
a saúde num negócio. Afinal há
meios, mas para outras opções.
Sobre a Câmara Municipal, o PS,
que está coligado com o PSD,
limita-se a reagir à degradação
e desmantelamento de serviços
públicos, não agindo de forma
atenta e conhecedora. Limitam-se
ao envio de ofícios (…), depois de
eles próprios serem coniventes e
ou protagonistas dessas decisões,
ou com o seu silêncio admitirem
tais decisões.
O PCP e a CDU, sustentados no
compromisso de desenvolvimento
apresentado às populações, tem
vindo a apresentar propostas para
o rumo do Concelho, além de
pugnar e lutar por soluções.
Fazemo-lo quando decidiram
pelo fecho do Atendimento
Complementar no centro da saúde
da Póvoa.
Fazemo-lo para pugnar pela
reabertura das delegações da CGD
em Alhandra e no Forte da Casa.
Fazemo-lo para requerer as
obras na EB23 de Vialonga e
Secundária Gago Coutinho e mais
trabalhadores não docentes no
Agrupamento do Forte da Casa.
Fazemo-lo para exigir
investimentos na rede ferroviária,
que cesse a política de redução de
horários, que reabra a bilheteira
de Alhandra e que garanta a
segurança no atravessamento na
passagem de Vila Franca.
Fazemo-lo para garantir respeito
para as juntas de freguesia,
porque nelas são delegadas
responsabilidades da Câmara,
embora sem os meios financeiros,
humanos e técnicos necessários.
A CDU, além de atenta aos efetivos
problemas do Concelho, continua
a ser a força imprescindível, nas
autarquias, na Assembleia da
República e nos demais espaços
onde intervém. É força alternativa
e tem as soluções.
Atendimentos com marcação
prévia para a Rua Dr. Manuel
de Arriaga, nº 24, 1º Esq.
Tel. 263 285 623
gav.cdu@cm-vfxira.pt

Caros Munícipes,
Acabadas as férias para a maioria
de nós munícipes do Concelho
de Vila Franca de Xira, eis que
chega a altura de voltar
a arregaçar as mangas e voltar
ao trabalho.
A Coligação Mais, liderada pelo
PSD, na pessoa da Vereadora
Helena Pereira de Jesus, está
juntamente com o restante
executivo da Câmara Municipal
a preparar já o próximo ano.
Há que ouvir as pessoas, planear
com os técnicos, orçamentar e
decidir qual o rumo a traçar e
seguir.
Queremos como sempre, focarnos nas pessoas, nos munícipes,
na melhoria da qualidade de vida
que pretendemos proporcionar.
Todo este trabalho, será um
seguimento do trabalho feito até
agora e que iremos continuar
a fazer até ao final de 2018.
Porque muito já foi feito e porque
ainda há muito por fazer.
Vamos continuar a desenvolver
o trabalho de promoção do
empreendedorismo e das
actividades económicas.
Na parte social, continuaremos
a dar todo o apoio possível aos
menos afortunados, às nossas
crianças e aos menos jovens.
Procuraremos sempre aos
melhores exemplos para adaptar
à identidade e diversidade
dos Munícipes do Concelho
de Vila Franca de Xira.
Pretendemos que o nosso
contributo seja uma grande mais
valia de forma a tornar o Município
mais activo, 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

O mês de agosto arrancou com
dias muito quentes e procurar
espaços frescos torna-se
imperativo numa altura de férias
por excelência.
Vila Franca de Xira tem como “sala
de visitas” o Jardim Constantino
Palha renovado em 2011, junto à
estação de comboios ocupando
uma extensão de 400 metros
em frente ao rio Tejo. Uma das
valências deste espaço público (e
que consta no site da Câmara) é
dispor de instalações sanitárias,
cuja existência torna-se ainda
mais importante quando a própria
CP não dispõe deste serviço.
No passado dia 31 de julho
encontravam-se encerradas
ainda durante o período da tarde
deixando os utentes dependentes
de algum café que esteja aberto,
passando uma imagem negativa a
todos os que nos visitam.
Não podemos aceitar que “a sala
de visitas” da cidade não disponha
de instalações sanitárias ou
que as mesmas se encontrem
encerradas.
Já no passado dia 7 de agosto
também as instalações sanitárias
do pavilhão Multiusos de Vila
Franca de Xira encontravam-se
com funcionamento deficitário:
o WC feminino dispõe de 14
portas com sanitários, porém,
apenas duas estavam abertas e
denotava-se falta de reposição
de papel higiénico e de cesto
dos papéis, sem qualquer
indicação da tabela de limpezas
que normalmente é afixada em
instalações sanitárias de acesso
público (Decreto Lei nº 123/97
de 22 de maio e Decreto-Lei
nº 163/2006 de 8 de agosto).
Verificámos ainda neste espaço
público que o bebedouro não
estava a funcionar bem denotando
falta de manutenção, sendo
impossível beber água ali.
O Bloco de Esquerda de Vila
Franca de Xira alerta para esta
questão de saúde pública,
de salubridade evitando cheiro
a urina nas nossas ruas e jardins.
Participe tirando uma fotografia
durante os seus passeios
e faça-nos chegar para o email:
vereador.cpatrao@cm-vfxira.pt.
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

Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.
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DELIBERAÇÕES
Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal
27 junho'18
Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio”, no Parque
Ribeirinho da Póvoa de Santa Iria

Voto de pesar pelo falecimento de Agnês
Fernandes de Oliveira
Aprovado por unanimidade

Saudação – Centenário da OGMA – Indústria
Aeronáutica de Portugal, SA
Aprovado por unanimidade

Ata nº 12/2018, da reunião de câmara
ordinária de 2018/05/30		
Aprovado por unanimidade

Plano Municipal de Emergência de Proteção
Civil de Vila Franca de Xira - Consulta pública
Aprovado por unanimidade

4ª alteração ao orçamento, plano plurianual
de investimentos e plano de atividades e
funcionamento municipal da Câmara Municipal
para 2018
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS e da Coligação Mais e com a
abstenção dos membros da CDU e do Bloco de
Esquerda

Fornecimento de refeições confecionadas
para os refeitórios municipais para os anos
2019, 2020 e 2021 - Autorização para início
do procedimento e remessa à Assembleia
Municipal para autorização de abertura
do procedimento e autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco de
Esquerda e com os votos contra dos membros da
CDU

Fornecimento de energia elétrica, em baixa
tensão normal (BTN) para o Município Modificação objetiva do contrato
Aprovado por unanimidade

Serviços de comunicações para o Município Modificação objetiva do contrato
Aprovado por unanimidade

Serviços de limpeza dos vários edifícios do
Município - Modificação objetiva do contrato
Aprovado por unanimidade

Serviços de vigilância para o Município Modificação objetiva do contrato
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“R”, sita na praceta Florbela Espanca, nº 26, 2º
esqº - Alverca do Ribatejo

Feira Anual de Outubro 2018 - Constituição da
comissão coordenadora

Aprovado por unanimidade

Pagamento da quota de 2018 – Associação
Portuguesa de Municípios com Centro Histórico

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“P”, sita na rua Miguel Torga, nº 22, 2º C (exQuinta da Maranhota) – Vialonga
Aprovado por unanimidade

ARU de Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos Exercício do direito de preferência sobre prédio
urbano sito na rua projetada à Quinta da Escusa,
nº 4 – Alhandra
Aprovado por unanimidade

ARU de Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos Exercício do direito de preferência sobre a fração
autónoma L sita na praça Amália Rodrigues, nº 1
– Povos – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento da taxa de emissão de
licença de ruído

Tomado conhecimento

Receção provisória e redução da caução das
obras de urbanização do loteamento da Quinta da
Cruz de Pau - Alvará de loteamento nº 9/01, de
26/06 – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Retificação material da planta-síntese e
alteração ao lote 3 do alvará de loteamento nº
15/00, de 28/02 - Urbanização da Quinta da Seta A-dos-Bispo – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Proposta de alteração ao Regulamento do
Parque de Estacionamento do Hospital de Vila
Franca de Xira
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco de
Esquerda e com os votos contra dos membros da
CDU

1ª alteração ao loteamento denominado
Enxordeiros, titulado pelo alvará de loteamento nº
01/2012-AUGI, de 27/06 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

2ª alteração ao loteamento denominado Casal
do Álamo, titulado pelo alvará de loteamento nº
05/2013-AUGI, de 20/09 – São João dos Montes Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre
a fração “A”, sita na rua Augusto Toscano
Batalha, nº 10, r/c dtº (ex-Bairro da Chepsi,
lote 18) – Póvoa de Santa Iria

Requalificação de áreas de estacionamento
dissuasoras
e
interface
rodoferroviário/
transportes partilhados – Alverca do Ribatejo Pedido de adiantamento

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “EE”, sita na avenida Antero de Quental,
nº 11, 6º D – Póvoa de Santa Iria

Requalificação da EN10 - Rede estruturante
ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da
Casa/Alverca do Ribatejo - 1ª fase - Devolução do
valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro no âmbito da
Semana da Cultura Tauromáquica – Vila Franca
de Xira

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “L”, sita na rua José Maia Tavares, nº 5,
3º dtº - São João dos Montes

Fundo de maneio da direção do Departamento
de Educação e Cultura - Alteração de titular

Aprovado por unanimidade

PAMA - Apoio à formação - Participação de dois
coralistas do Grupo Coral Stravaganzza no XXIII
Curso de Direção Coral e Técnica Vocal de Vila
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Auditório da Fábrica das Palavras, em Vila Franca
de Xira

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “F”, sita na praceta dos Carvalhais, nº
5, 2º esqº (ex-Bairro da Chabital, lote 48) – São
João dos Montes

Aprovado por unanimidade

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

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Apoio a iniciativas culturais do movimento
associativo - XXIII Curso de Direção Coral e
Técnica Vocal de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Realização do evento “12º Passeio de BTT/9ª
Caminhada Escolar - Isenção do pagamento da
taxa de condicionamento de trânsito

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “C”, sita na avenida Antero de Quental,
nº 1, r/c C – Póvoa de Santa Iria

Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal

Exercício do direito de preferência sobre
a fração “G”, sita na rua Augusto Toscano
Batalha, nº 4, 3º dtº - Póvoa de Santa Iria

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Colete Encarnado 2018 - Venda ambulante
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2018 - Organização e
procedimentos
Aprovado por unanimidade

11 julho'18

Voto de pesar pelo falecimento de José
Manuel Tengarrinha
Aprovado por unanimidade

Ata nº 13/2018, da reunião de câmara
ordinária de 2018/06/13		
Aprovado por unanimidade

Remodelação da rede de abastecimento
de água e saneamento na avenida dos
Combatentes da Grande Guerra, em Vila
Franca de Xira, e na praça 7 de Março, em
Alhandra - Concurso público - Compromisso
plurianual e abertura do procedimento
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de lavagem
e higienização de equipamentos para
deposição de resíduos urbanos no Concelho Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco de
Esquerda e com os votos contra dos membros da
CDU

Contratação de seguros para o Município,
durante o ano 2019 - Revogação da decisão de
contratar
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “O”, sita na praceta Natália Correia, nº
1, 3º esqº - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “N”, sita na rua Salgueiro Maia, nº 20,
3º dtº (ex-Quinta da Maranhota, lote 35) –
Vialonga
Aprovado por unanimidade

ARU de Alhandra-Vila Franca de XiraPovos - Exercício do direito de preferência
sobre o prédio urbano sito na rua Dr. Miguel
Bombarda, nºs 140, 142 e 144 e a tardoz, rua
José Dias da Silva, nºs 83, 85 e 87
Aprovado por unanimidade

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

Constituição de compropriedade ou aumento
de compartes - Quinta do Serpa, lote 5 Vialonga
Aprovado por unanimidade

Declaração de caducidade do procedimento
- Loteamento sito no Casal do Bogalhão –
Cotovios – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
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SET | OUT | 2018

Deliberações

DELIBERAÇÕES
Alteração à delimitação da AUGI Baltares
- Alvará de loteamento nº 02/2013 – AUGI –
Sobralinho
Aprovado por unanimidade

2ª alteração ao loteamento denominado
Baltares - Lote 43, titulado pelo alvará de
loteamento nº 02/2013-AUGI
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor
do Município sobre o lote 18, do loteamento
Quinta da Panasqueira I – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Realização do evento “4ª Corrida Cidade de
Alverca” - Isenção do pagamento da taxa de
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

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

Reabilitação de fogos no PER de Povos – Vila
Franca de Xira - Desenvolvimento do plano
de segurança e saúde - Planos específicos de
segurança
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimento 2018 - Concelho de
Vila Franca de Xira - Lotes 1 e 2 - Relatório
final de análise de propostas, adjudicação e
minutas dos contratos
Aprovado por unanimidade

Proposta de datas - Regulamento Municipal
da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Vinho “Encostas de Xira “ monocasta Proposta de preço para 2018
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo
- Quota institucional 2018
Aprovado por unanimidade

Moção - Segurança no atravessamento da
passagem de nível ferroviária de Vila Franca
de Xira
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião

Atribuição de apoio financeiro relativo à
implementação de medidas de auto-proteção
no edifício sede da Sociedade Euterpe
Alhandrense
Aprovado por unanimidade

Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo respeitante à cedência do uso
de pavilhão desportivo – Sociedade Euterpe
Alhandrense
Aprovado por unanimidade

Protocolo referente à edificação de
Monumento alusivo ao Centenário da
Aeronáutica
Aprovado por unanimidade

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

Procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado para
técnico superior - Área de engenheiro civil –
Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Alteração ao mapa de pessoal de 2018 da
Câmara Municipal
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de fiscalização e
coordenação de segurança de empreitadas
de requalificação de espaços públicos Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de João
António Rosa Mendes Quítalo
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Manuel
Rodrigues
Aprovado por unanimidade

Ata nº 14/2018, da reunião de câmara
ordinária de 2018/06/27		
Aprovado por unanimidade

Delegação de competências da Câmara
Municipal no Presidente da Câmara
Municipal, com faculdade de subdelegação
nos Vereadores, no domínio do Código dos
Contratos Públicos
Aprovado por unanimidade

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e
Ciclovia do Tejo – Póvoa de Santa Iria - Minuta
de protocolo de colaboração - Cedência
do edifício do clube náutico, em regime de
comodato e da gestão dos equipamentos
náuticos associados para desenvolvimento de
atividades náuticas
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 85, do loteamento do
Casalinho – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Realização do evento “VIII Mercado
Medieval” - Isenção do pagamento da taxa de
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Colocação de carro-grua para remoção
de equipamento do terraço - Isenção do
pagamento da taxa de condicionamento de
trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização do evento “75º aniversário
da Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Póvoa de Santa Iria” - Isenção
do pagamento da taxa de condicionamento de
trânsito
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

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “E”, sita na praça Júlio Graça, nº 4, 2º
dtº - Alhandra

Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta da
Mina – Vila Franca de Xira - Devolução do valor
pago pelas peças do procedimento

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “I”, sita na praceta Natália Correia, nº
3, 3º esqº (ex-Bairro da Chasa) – Alverca de
Ribatejo

Requalificação da EN10 - Rede estruturante
ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/
Forte da Casa/Alverca do Ribatejo - 1ª fase
- Devolução do valor pago pelas peças do
procedimento

Exercício do direito de preferência sobre
a fração “B”, sita na rua José Lopes, nº 12,
subcave direita, garagem 2 – Alverca do
Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de João Pedro
Furtado da Cunha Semedo

Alteração ao loteamento Quinta do Buraco
- Regularização das áreas de cedência, para
integração no domínio privado do Município –
Alvará de loteamento nº 1/08 – Vialonga

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

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal
Salão da Junta de Freguesia de Vialonga, em
Vialonga

Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento e Tabela de Taxas
e Preços da Câmara Municipal para 2019 –
Consulta pública

Aprovado por unanimidade

25 julho'18

Constituição de compropriedade ou aumento
de compartes – Quinta da Calçada – Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “F”, sita na praceta Fernando Namora,
nº 2, r/c dtº (ex-Bairro da Chepsi) – Póvoa de
Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “E”, sita na rua Miguel Torga, nº 16,
garagem 5 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
fração “P”, sita na rua Miguel Torga, nº 22, 2º C
(ex-Quinta da Maranhota) - Vialonga
Aprovado por unanimidade

ARU de Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos Exercício do direito de preferência sobre prédio
urbano sito na rua Duque da Terceira, nºs 100
e 102
Aprovado por unanimidade

Mercado abastecedor do Concelho de Vila
Franca de Xira – Alteração de titularidade do
lugar 015-A
Aprovado por unanimidade

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

Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante
ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/
Forte da Casa/Alverca do Ribatejo - 1ª fase
- Devolução do valor pago pelas peças do
procedimento
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante
ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/
Forte da Casa/Alverca do Ribatejo - 1ª fase
- Devolução do valor pago pelas peças do
procedimento
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante
ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/
Forte da Casa/Alverca do Ribatejo - 1ª fase
- Devolução do valor pago pelas peças do
procedimento
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante
ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/
Forte da Casa/Alverca do Ribatejo - 1ª fase
- Devolução do valor pago pelas peças do
procedimento
Aprovado por unanimidade

Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta
da Mina – Vila Franca de Xira - Nomeação do
coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos no bairro do PER da
Quinta da Piedade - Lotes 1 a 6 – Póvoa de
Santa Iria - Nomeação do coordenador de
segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Deliberações

DELIBERAÇÕES

SET | OUT | 2018

PRÓXIMAS REUNIÕES
DE CÂMARA

Reabilitação de fogos do PER de Povos
– Póvoa de Santa Iria - Revogação da
nomeação do coordenador de segurança em
obra e nomeação de novo coordenador de
segurança em obra

Ponto 13 - Aquisição de serviços de
gestão de cobranças, printing & finishing –
Concurso público – SMAS – Autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

09h30 – Reunião Ordinária e Pública

Ponto 14 Cedência de terreno
para integração no domínio público – Rua
Casal Novo – Adanaia – Calhandriz – União
das Freguesias de Alhandra, São João dos
Montes e Calhandriz – Aprovação

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

Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
de Vila Franca de Xira
21 de junho de 2018 – 18h00
Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora da
Assunção de Vialonga, Vialonga

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita
do Sr. Presidente da Câmara Municipal
(correspondente ao período de 16 de março
a 31 de maio de 2018)
O documento foi apreciado pelos eleitos
municipais

Ponto 2 - Consolidação de contas do grupo
público municipal de 2017 – Apreciação
Aprovado por unanimidade

Ponto 3 - Transportes escolares – Ano
letivo 2018/2019 – Transferências para as
Freguesias – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 4 - Atividades de animação e apoio
à família na educação pré-escolar – Ano
letivo 2018/2019 – Autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Ponto 5 - Transportes escolares – Ano
letivo 2018/2019 – Autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Ponto 6 - Serviço de refeições escolares
e apoio aos refeitórios escolares – Ano
letivo 2018/2019 – Protocolo a celebrar com
IPSS – Autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Ponto 7 - Atividades de enriquecimento
curricular – Ano letivo 2018/2019 –
Autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Ponto 8 - Feira anual de outubro 2018 – 3.ª
alteração aos Regulamentos n.º 5/2015 e n.º
6/2015 – Aprovação
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco de
Esquerda e CDS/PP; e a abstenção do PAN

Ponto 9 - Alteração ao Regulamento
municipal da bienal de fotografia de Vila
Franca de Xira – Aprovação
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco de
Esquerda e CDS/PP; e a abstenção do PAN

Ponto 10 - Programa de férias desportivas
de verão 2018 – Atribuição de subsídios – 1.ª
fase – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 11 - Regulamento municipal para
adaptação de habitação de pessoas com
deficiência ou incapacidade – XIRADAPTA –
Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 12 - Abertura de procedimento
para aquisição de serviços de manutenção
e parqueamento do AQUAmatrix – Ajuste
direto – Critério material – SMAS –
Autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Ponto 15 - Apreciação dos relatórios de
execução e cumprimento dos acordos de
execução e contratos interadministrativos
apresentados pela Juntas de Freguesia –
Ano de 2016
Os documentos foram apreciados pelos eleitos
municipais

Ponto 16 - Reorganização dos serviços
dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento – Aprovação
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
eleitos do PS, Coligação Mais e CDS/PP; e as
abstenções da CDU, Bloco de Esquerda e PAN

Ponto 17 - Reorganização dos serviços da
Câmara Municipal – Aprovação
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
eleitos do PS, Coligação Mais e CDS/PP; e as
abstenções da CDU, Bloco de Esquerda e PAN

Ponto 18 - Apreciação dos relatórios de
execução e cumprimento dos acordos de
execução e contratos interadministrativos
apresentados pela Juntas de Freguesia –
Ano de 2017
Os documentos foram apreciados pelos eleitos
municipais

12 setembro – 4.ª feira

Intervenção do Público: 12h30

26 setembro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Freguesia de Vialonga
Intervenção do Público: 12h30

10 outubro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Alverca do Ribatejo
e Sobralinho
Intervenção do Público: 12h30

24 outubro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Alverca do Ribatejo
e Sobralinho
Intervenção do Público: 12h30

téc
ni
ca

Ponto 19 - Acordos de execução no
âmbito da delegação legal de competências
municipais nas Juntas de Freguesia – Ano
2018 e anos subsequentes – Autorização
das propostas de celebração e outorga

ficha

Feira Anual de Outubro de 2018 – Seleção
de candidatos com lugar atribuído
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Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
eleitos do PS, CDU, Bloco de Esquerda e PAN; e
as abstenções da Coligação Mais e CDS/PP

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Ponto 20 - Contratos interadministrativos
no âmbito da delegação voluntária de
competências municipais nas Juntas de
Freguesia – Ano 2018 e anos subsequentes
– Autorização das propostas de celebração
e outorga
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
eleitos do PS, CDU, Bloco de Esquerda e PAN; e
as abstenções da Coligação Mais e CDS/PP

Ponto 21 - Aquisição de combustíveis
rodoviários para a frota dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento
– Concurso público – Autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Ponto 22 - 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 – Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Alhandra –
Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 23 - Discussão e apreciação de
moções apresentadas na sessão
As moções «Pela implementação de
uma rede municipal de parques caninos
no concelho de Vila Franca de Xira» e
«Pela implementação de uma rede de
pombais contracetivos no concelho de
Vila Franca de Xira» baixaram à comissão
permanente especializada n.º 2 Ambiente, Economia e Desenvolvimento
Sustentável, para apreciação.
A moção «Processo extraordinário
de regularização de todos os vínculos
precários do Município» foi aprovada por
maioria, com os votos a favor do BE, e as
abstenções do PS, CDU, Coligação Mais,
CDS/PP e PAN.
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