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Atual

Póvoa de Santa Iria / Forte da Casa / Alverca do Ribatejo

Começou a transformação da Nacional 10 numa grande avenida urbana
No âmbito da sua estratégia de criação de espaços públicos mais qualificados, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já deu início
à requalificação da Estrada Nacional 10, no troço Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do Ribatejo. O objetivo da intervenção,
de perto de 5,3 milhões de euros (com financiamento por fundos comunitários), é a criação de uma grande avenida urbana, com a
implementação de uma rede ciclável e pedonal para promover a acessibilidade de proximidade.
Prevê-se a criação de percursos que liguem as zonas residenciais às de serviços, transportes públicos e escolas. Pretende-se dotar
o troço de condições de segurança para todos os utilizadores (automobilistas, motociclistas, ciclistas e peões), conferir um aspeto
mais urbano e, ao mesmo tempo, não descurar a fluidez de trafego rodoviário, considerando que se trata de uma importante via de
atravessamento do Concelho.
O projeto inclui a construção de ciclovias (separadas do tráfego rodoviário), a construção ou melhoria dos passeios, a construção de
rotundas nos cruzamentos com maior volume de tráfego ou que apresentam condições precárias de segurança, o reforço da sinalização viária, a melhoria na drenagem pluvial e o reforço da iluminação pública. Apresenta ainda uma forte componente de enquadramento paisagístico, com plantação de espécies arbóreas.
Os trabalhos deverão decorrer até ao último trimestre de 2019.

Investimento de 1,2 milhões de euros

Interface Rodoferroviário de Alverca
em requalificação
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Num investimento de 1,2 milhões de euros, está a decorrer, em Alverca do Ribatejo, a
requalificação de um dos seus pontos nevrálgicos de mobilidade: o interface rodoferroviário situado entre o terminal ferroviário (estação da CP) e as Escolas Gago Coutinho e
Pedro Jacques de Magalhães, numa área de cerca de 30.000 m2.
Com a intervenção pretende-se reorganizar espaços exteriores e acessos, aumentando
a capacidade de estacionamento em mais de 100 lugares. A obra, financiada por verbas municipais e fundos comunitários, deverá terminar no primeiro semestre de 2019,
sendo uma das ações previstas no Plano de Regeneração Urbana para o Concelho de Vila
Franca de Xira, no qual a Câmara Municipal está fortemente empenhada.
Está prevista a criação de percursos pedonais e cicláveis, desenvolvendo um modelo
de acessibilidade eficiente e promovendo a mobilidade ecológica. A rotunda existente
será reformulada e serão contempladas zonas de descanso e lazer ao longo do percurso
pedonal. Estas medidas, no conjunto, irão contribuir para a qualidade urbanística e paisagística do local, assim como promover a mobilidade urbana multimodal sustentável.
Enquanto decorrem os trabalhos e a fim de minimizar os inevitáveis incómodos que
decorrem duma intervenção desta dimensão, está prevista a utilização de um estacionamento provisório no espaço da antiga TERTIR.
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Alberto Mesquita

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
Cara e Caro Munícipe,
Numa altura em que cumprimos o nosso primeiro ano de mandato, fazemos uma avaliação muito positiva
do trabalho já desenvolvido, o qual corresponde, com obra feita, à renovada confiança que a população do
Concelho de Vila Franca de Xira depositou neste executivo municipal.
Com um especial enfoque na regeneração urbana, estão previstos cerca de 20 milhões de euros de investimento (decorrentes também das candidaturas ao Portugal 2020), os quais se traduzem em intervenções de
fundo em diversos locais do nosso Concelho. São projetos estruturantes e estratégicos que trazem consigo
uma visão qualificadora do território, alterando paradigmas no âmbito da mobilidade urbana. Estamos fortemente empenhados nesta visão estratégica, criando espaços públicos mais qualificados e melhorando a
qualidade de vida dos nossos munícipes. Um excelente exemplo desta visão é o Parque Urbano Moinhos da
Póvoa e Ciclovia do Tejo, recentemente inaugurado, e que alargou o pleno usufruto do rio Tejo até à fronteira
do nosso Município com o Concelho de Loures. Está já no terreno a requalificação do Interface Rodoferroviário em Alverca do Ribatejo, assim como uma profunda intervenção de requalificação da Estrada Nacional 10,
que permitirá transformar uma via de circulação atualmente desqualificada e com problemas de segurança,
numa avenida urbana com melhorias significativas ao nível da acessibilidade, qualidade do ar e enquadramento visual. E vão também iniciar brevemente as obras de requalificação do Eixo Santa Sofia / Qt.ª da Mina,
que irão assegurar a ligação e expansão entre o Parque Urbano Dr. Luís César Pereira e o núcleo antigo da
cidade de Vila Franca de Xira.
Estes últimos meses de 2018 são também marcados por uma agenda cultural de elevadíssima qualidade,
com duas exposições de dimensão nacional para as quais lhe deixo um entusiástico convite: no Museu do
Neo-Realismo, a Exposição “Candido Portinari em Portugal”, inaugurada no passado dia 20 de outubro,
assinala os 11 anos de existência deste Museu nas atuais instalações e apresenta-se como uma oportunidade única para conhecer todas as obras existentes no nosso País daquele que é um dos mais prestigiados
artistas plásticos brasileiros do século XX. Esta Exposição, que merece o Alto Patrocínio de Sua Excelência
o Presidente da República, traz até nós a mítica obra Café, generosamente cedida pelo 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”. É um imenso orgulho para Vila
Franca de Xira receber esta Exposição única, que para além de congregar um relevante conjunto de obras
de arte de Candido Portinari, cedidas por museus portugueses e outras instituições, constitui-se como uma
celebração das relações luso-brasileiras e da cultura de dois países irmãos.
A par com estas sugestões culturais, convido-o ainda a descobrir todos os sabores presentes na nossa
Campanha de Gastronomia de Novembro, “Sabores do Campo à Mesa”, em que o Torricado com Bacalhau
Assado é o prato principal e que será ainda melhor degustado, se acompanhado pelo vinho de produção
municipal, “Encostas de Xira”, que pode também adquirir no Posto de Turismo Municipal.
Por fim, deixo-lhe os meus desejos sinceros de Festas Felizes, desejando também que o ano de 2019 seja
pleno de realizações e de sucessos, para cada um de vós e também para o nosso Município.

ALBERTO MESQUITA
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Destaque

Programa Municipal de Revitalização Urbana - Reabilitar Consigo

Câmara Municipal apoia a reabilitação de imóveis
O programa Municipal “Reabilitar Consigo” oferece condições
muito vantajosas aos proprietários de edifícios ou frações degradados, localizados nas zonas mais antigas do Concelho e definidas
em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), desde que façam as intervenções de beneficiação nos seus imóveis até 2020.
O programa está inserido na Estratégia de Regeneração Urbana do
Município e as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), estão localizadas em várias freguesias do Concelho (Alhandra; Vila Franca de
Xira - Povos; Alverca do Ribatejo; Cachoeiras; Calhandriz; Castanheira do Ribatejo; Póvoa de Sta. Iria e Vialonga).
Benefícios do programa
Assumindo este programa como prioritário para a revitalização
urbana, o Executivo decidiu conceder benefícios fiscais e outros
apoios e incentivos aos proprietários de imóveis e frações a reabilitar. A intervenção tem de estar concluída até 31 de dezembro de
2020, sendo que ao longo de todo o processo o interessado pode
recorrer à Loja do Municípe (Vila Franca de Xira) para ser esclarecido ou apoiado na instrução de todo o processo. Facilitados
serão também os procedimentos de licenciamento e de comunicações prévias inerentes à reabilitação a realizar junto dos serviços
municipais de urbanismo. O atendimento destes processos terá
um caráter prioritário, assim como a sua apreciação e despacho.
Complementarmente, o proprietário de imóveis localizados na
ARU pode ainda recorrer ao Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU), através do qual três entidades
bancárias (Banco BPI, Millenium BCP e Santander Totta) disponibilizam linhas de financiamento, em condições mais favoráveis
face às praticadas no mercado, para a reabilitação integral dos
edifícios.
A estes apoios, acompanhamento e aos benefícios fiscais e taxas
municipais, opõe-se o agravamento do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) previsto na Lei, a aplicar aos proprietários de edifí-

cios localizados nas ARU, cuja manutenção tenha sido descurada
a ponto de se apresentarem degradados, em ruínas ou devolutos
(ver quadro na página ao lado).
Valorização imobiliária garantida
Noutra perspetiva não menos importante, um projeto de reabilitação encetado por qualquer proprietário é, atualmente, considerado um investimento imobiliário atrativo.
Este programa Municipal permite também que sejam disponibilizadas habitações requalificadas, em zonas urbanas muito atrativas. Acima de tudo permite que mais pessoas possam usufruir
de uma morada de família, num Concelho repleto de tradição, cultura e lazer. Integrado na Área Metropolitana de Lisboa (AML), está
enquadrado numa triologia paisagística exclusiva: Tejo, Lezírias e
Reserva Natural do Tejo, com os montes das zonas mais rurais a
enquadrar esta paisagem singular. Localizado a 30 km de Lisboa, é
servido por várias redes viárias e rodoferroviárias que asseguram
a fácil mobilidade da população, um critério fundamental para a
qualidade de vida e que todos privilegiam no seu dia-a-dia.

Loja do Munícipe - Atendimento - Praça Bartolomeu Dias, n.º 9 – Quinta da Mina | 2600-076 Vila Franca de Xira
GPS: 38° 57' 13.94" N, 08° 59' 36.95" W | Telefone: 263 285 600 | E-mail: lojadomunicipe@cm-vfxira.pt
Horário de atendimento: 2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª - feira, 9h00-18h30 | 4.ª - feira, 9h00-20h00
Horário da tesouraria: 2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª - feira, 9h00-17h30 | 4.ª - feira, 9h00-19h00

Destaque

Concelho mais sustentável e competitivo
A Estratégia Municipal de Regeneração Urbana, em curso desde
2014, que conta aqui com um dos eixos de ação especialmente vocacionado para a reabilitação e preservação de imóveis urbanos degradados ou obsoletos, procura, através da reabilitação, valorizá-los. A
prioridade dada pela Autarquia a esta linha de ação, tem ainda em
conta o facto dos centros urbanos apresentarem escassez de habitações, ou a existirem, possuirem muitas vezes desadequadas condições de habitabilidade.
As intervenções realizadas no âmbito da reabilitação das casas, são
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de facto primordiais para dinamizar o tecido económico e social
locais, sendo este, por sua vez, decisivo para o garante da sua centralidade e repovoamento. Estas áreas habitacionais rejuvenescidas,
trazem mais valias às ARU e catapultam uma série de oportunidades,
que se estendem a várias frentes. Novas condições de habitabilidade
são criadas para os seus moradores ou, no caso das frações devolutas, a intervenção urbanística transforma-as numa oportunidade
imobiliára apetecível, seja para jovens ou famílias. Todos estes factores interagem entre si numa dinâmica que se traduz em competitividade, geradora de novas oportunidades económicas, subjacentes ao
incremento da qualidade de vida que o Município estrategicamente
protagoniza para o Concelho de Vila Franca de Xira.
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Reabilitar, consigo!

Principais benefícios fiscais e outros incentivos
Tipos
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

Caracterização de benefícios
Menos 17% na taxa do IVA na mão-de-obra e materiais
Isenção, por um período de 5 anos, se as obras de reabilitação subirem dois níveis no
estado de conservação do imóvel;

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)

Renovação da isenção de IMI por um período adicional de 5 anos, se da intervenção
resultar a melhoria das condições de eficiência energética do imóvel, com emissão
de certificado de eficiência energética que ateste o desempenho energético de Classe
A ou Classe A+.

Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas
de Imóveis (IMT)

Isenção do IMT na 1.ª transmissão do imóvel reabilitado, destinado exclusivamente
a habitação própria e permanente.

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)

Redução de 30% (máximo de 500€) no IRS.

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Coletivas (IRC)

Isenção de IRC para Fundos de Investimento Imobiliário.

Mais-Valias

Redução das mais-valias para 5%.
Reduções de 50% em todas as taxas municipais de urbanização e edificação cobradas
pela Câmara Municipal, entre as quais a taxa pela realização de vistorias;

Regime Especial de Taxas Municipais

A redução pode atingir 90% quando o projeto de reabilitação contemplar a
sustentabilidade do edifício das Classes C, B, A, A+ ou A++ do Sistema de Avaliação
da Sustentabilidade “LiderA”.
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Destaque

Importante exposição de artes plásticas em Vila Franca de Xira

Candido Portinari no Museu do Neo-Realismo

Integrada nas comemorações do 11.º aniversário do Museu do
Neo-Realismo nas atuais instalações, inaugurou no dia 20 de
outubro naquele espaço museológico uma exposição dedicada a
Candido Portinari, vulto da cultura brasileira do século passado,
um dos maiores e mais aclamados pintores daquele país, cuja
obra apresenta fortes ligações ao ideário neorrealista.
A importância desta exposição, que merece o Alto Patrocínio da
Presidência da República, vem reiterar o destaque que justamente o Museu do Neo-Realismo tem vindo a granjear ao longo
dos últimos anos no panorama nacional, fruto de um profundo
trabalho de investigação, promoção e divulgação da obra de escritores, artistas e intelectuais que marcaram a cultura do século
XX, e que resulta, neste caso concreto, numa exposição de grande
qualidade e de dimensão internacional.
A inauguração da iniciativa ficou marcada pela emoção de João
Candido Portinari, único filho do artista, fundador e Diretor
Geral do Projeto Portinari, que viajou do Brasil para a ocasião,
momento no qual teve a oportunidade de proferir uma conferência
sobre a vida e obra do seu pai, resultado de um trabalho de pesquisa e divulgação do seu legado aprofundado ao longo dos anos.
Durante a sua intervenção, o também professor e escritor, salientou a importância desta exposição, não só na afirmação da obra do
seu pai no contexto europeu, mas igualmente pela relevância da
investigação que nela se consubstancia, trazendo ao público um
importante conjunto de dados históricos sobre Portinari, alguns
dos quais inéditos para o próprio filho.

Com curadoria de Raquel Henriques da Silva, docente universitária e Diretora Cientifica do Museu do Neo-Realismo, e Luísa
Duarte Santos, doutorada em História da Arte e investigadora,
a exposição “Candido Portinari em Portugal” marca o regresso
ao nosso país daquela que é considerada a mais icónica obra
daquele pintor, o quadro “Café”, cedido temporariamente pelo
Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, e que havia
estado anteriormente em Portugal em 1940, no Pavilhão do Brasil da exposição “Mundo Português”. Em pleno regime ditatorial,
a presença daquela obra, de forte pendor político ao denunciar
as verdadeiras condições de trabalho nas roças brasileiras, dita
a aproximação do seu autor à elite intelectual neorrealista portuguesa, de onde resulta uma posterior visita ao nosso país, bem
como uma vasta correspondência escrita, entre Portinari e intelectuais portugueses seus contemporâneos, parte da qual integra
agora os fundos documentais da exposição.
Para além da obra “Café”, e de um alargado conjunto de imagens
e documentação, a mostra integra também um impressionante e
valioso conjunto de obras de arte, pela primeira vez congregado
no mesmo espaço, acervo de várias entidades e particulares, tais
como o Museu Nacional Soares dos Reis, Museu Nacional de Arte
Contemporânea do Chiado – MNAC, Museu Calouste Gulbenkian,
Fundação Millenium BCP, Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, Museu Ferreira de Castro e António Mota Redol.
A exposição “Candido Portinari em Portugal” pode ser visitada no
1.º piso do Museu do Neo-Realismo até 3 de março de 2019.

Destaque
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Campanha de Gastronomia – “Sabores do Campo à Mesa”

Novembro é o mês do Torricado com Bacalhau Assado
A Câmara Municipal, em parceria com os restaurantes participantes, volta a promover os sabores do campo à mesa, em Vila Franca
de Xira. Com novembro chega a Campanha de Gastronomia que
destaca o Torricado com Bacalhau Assado, um prato com raízes
históricas no campo da Lezíria, muito apreciada e bem reconfortante para os dias mais frios que chegam. Com o preceito Ribatejano, o pão ganha novo sabor depois de esfregado com alho,
torrado nas brasas e finalmente untado com azeite e rematado
com uns salpicos de sal. A este elemento diferenciador junta-se o
fiel bacalhau num convite para valorizar ingredientes que, juntos,
compõem uma verdadeira receita com memórias.
Em 26 restaurantes, localizados em Alhandra, Alverca, Calhandriz,
Póvoa de Santa Iria, São João dos Montes, Sobralinho, Vialonga e
em Vila Franca de Xira, os apreciadores da boa cozinha têm, ao
longo do mês de novembro, a oportunidade de degustar o toque
especial de cada um nesta receita.
Os comensais têm, também, a vantagem de usufruir de descontos
junto dos parceiros da iniciativa em experiências turísticas como
equitação e observação de aves no Estuário do Tejo, alojamento e
vinhos.
Para que possam desfrutar de dias completos entre tradição e história, a Autarquia alia algumas propostas para os fins de semana,
que permitem conhecer e explorar o património do Concelho,
com destaque para as visitas ao núcleo museológico Barco Varino
Liberdade que incluem um passeio a bordo. Consulte os restaurantes participantes e programas no Site Municipal ou no programa específico.

Vinho “Encostas de Xira”
em novas propostas
Depois dos brancos e tintos blended do vinho de produção municipal “Encostas de Xira” chegam
agora os monovarietal branco, de
Arinto, e o monovarietal tinto, de
Touriga Nacional. Neste Natal ofereça uma marca cheia de significado, os vinhos “Encostas de Xira”
produzidos pela Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira, na Quinta
Municipal de Subserra.
As embalagens podem ser compostas conforme desejar no número e na variedade de vinhos e
adquiridas no Posto de Turismo Municipal.
A apresentação da variedade de propostas decorreu no final de
setembro, no evento Subserra Wine Sunset, com o Vereador do
pelouro de Turismo, António Félix, a adiantar ainda a ideia de
produzir um vinho licoroso de Moscatel, em 2019, e, em 2020,
a probabilidade de chegar um espumante de Arinto e Fernão
Pires, para fechar o ciclo de produção.
O evento contou com os esclarecimentos dos enólogos Mário
Louro e João Passarinho, este último o responsável pelo projeto, sendo que o diagnóstico e todo o acompanhamento é realizado pela parceira REGIPLAC.
O “Encostas de Xira” produziu no passado ano cerca de 10 000
garrafas e além de integrar as festas do Concelho, associado
aos principais eventos culturais do Concelho, nomeadamente os
gastronómicos – “Sabor do Campo à Mesa” – em novembro, e
“Março, Mês do Sável”, já é procurado por garrafeiras e empresas de eventos, como a “Ostra Aveiro” que o tem incluído na sua
oferta de programas de degustação de ostras e bivalves.

VILA FRANCA DE XIRA 2018
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Acontece

Museu do Neo-Realismo

Exposição dedicada ao arquiteto Alcino Soutinho
Mais de uma década depois da inauguração do
atual edifício do Museu do Neo-Realismo, em Vila
Franca de Xira, tem lugar naquele espaço museológico uma exposição temporária dedicada ao seu
autor, o arquiteto Alcino Soutinho (1930-2013).
Patente de 15 de dezembro’ 18 a 14 de abril’19,
a exposição “Um edifício, muitos museus. Alcino
Soutinho e o Museu do Neo-Realismo”, tem a
curadoria da arquiteta Helena Barranha e pretende não apenas evidenciar o processo de criação
daquele edifício, como documentar a paixão deste
arquiteto pela museologia, que se revelou em projetos marcantes na sua carreira, tais como como o
Museu Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante;
o Museu Santa Joana, em Aveiro; ou a Casa-Museu Guerra Junqueiro, no Porto.
A exposição, organizada pela Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira, conta com o importante apoio
da Fundação Instituto Arquiteto José Marques da
Silva, no Porto, enquanto entidade detentora do
espólio de Alcino Soutinho, que fará a cedência de
desenhos e outros conteúdos apresentados.

"Cavaquinho Cantado" é a obra vencedora

Daniel Pereira vence Prémio Carlos Paredes 2018

Daniel Pereira é o grande vencedor da edição de 2018 do Prémio
Carlos Paredes, com a sua obra “Cavaquinho Cantado”. Esta foi
uma decisão unânime do júri, que sublinhou a excelência interpretativa e a criatividade das obras tocadas.
Nesta edição apresentaram-se 26 candidaturas, o que traduz uma
participação muito expressiva e o prestígio alcançado por este
Prémio instituído pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
em 2003, já que nos últimos anos a média dos trabalhos concorrentes tem rondado os 30.
O Júri do Prémio Carlos Paredes (composto por José Jorge Letria,
em representação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
Pedro Campos, compositor e músico, Ruben de Carvalho, crítico
musical e Carlos Alberto Moniz, em representação da Sociedade
Portuguesa de Autores) considerou que “Cavaquinho Cantado”

é um disco de continuidade para a valorização nacional e internacional do cavaquinho e de todo o trabalho realizado em torno
deste tetracórdio por Júlio Pereira. Destacou ainda a diversidade
dos trabalhos a concurso, com vários tipos de instrumentos estilos musicais e linguagens.
Ao longo de 16 edições, o Prémio Carlos Paredes tem vindo a distinguir nomes bem conhecidos do grande público e outros menos,
sobretudo da área da música instrumental, sendo os mais recentes Rão Kyao e Carminho (2013), Pedro Caldeira Cabral (2014), LST
– Lisboa String Trio (2015), Pedro Mestre (2016), Ricardo Ribeiro e
Artemsax (2017).
A data da cerimónia pública oficial de entrega do prémio, em que
poderemos assistir à atuação do vencedor, será anunciada oportunamente.

Acontece
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Centros de Saúde de Alverca, Póvoa e Vila Franca de Xira -14 de novembro

Dia Mundial da Diabetes assinalado com várias iniciativas
No âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Diabetes, a
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo e com o Hospital de Vila Franca de Xira vai assinalar o dia 14 de novembro de
forma saudável e pedagógica, através de um programa alargado
de eventos que vão desde os rastreios de saúde, a um convite para
uma caminhada, mega-aulas de ginástica, mostras dedicadas à
alimentação saudável e até showcooking.
O programa irá decorrer nos Centros de Saúde de Alverca do
Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira. O tema do Dia
Mundial da Diabetes 2018/2019 é dedicado “à Família e Diabetes”
uma vez que estes núcleos têm um papel fundamental na motivação, educação, recursos e na adoção de hábitos de estilos de vida
saudável. Promover este tipo de vivências, ajudam na prevenção
da Diabetes, o principal objetivo destas comemorações mundiais,
a que a Autarquia, com as entidades parceiras, pretende dar a
devida visibilidade, em prol de uma promoção ativa da qualidade
de vida dos munícipes.

Fábrica das Palavras - 7 de dezembro

VIII Seminário Municípios Amigos do Desporto
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai organizar, no dia 7
de dezembro, o VIII Seminário Municípios Amigos do Desporto, na
Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira.
O evento, da responsabilidade da plataforma Cidade Social e que
decorre do Plano de Ação Nacional para a Atividade Física, pretende abordar temas como a melhoria das políticas municipais
na área da atividade física, voluntariado no desporto e a análise
concelhia da satisfação com os serviços desportivos.
O Programa "Município Amigo do Desporto" tem três objetivos
principais: partilhar boas práticas; formar os colaboradores dos
municípios; reconhecer os municípios.
Sublinhe-se que neste âmbito a Autarquia foi distinguida, em
2016 e 2017, com o Galardão “Município Amigo do Desporto”, pela
Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD).
O Município continua assim, a ser reconhecido pelos vários projetos e atividades desportivas desenvolvidas junto da população,
que a entende como fundamental para a educação e formação

geral das crianças e jovens mas, sobretudo, essencial para a qualidade de vida de todos.

Trabalho nas Piscinas Municipais reconhecido

Câmara distinguida pela Federação Portuguesa de Natação
A Federação Portuguesa de Natação distinguiu a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira com a atribuição do certificado de “QUALIDADE NÍVEL 2 FPN”, subindo assim um nível em relação a 2017,
ano em que obteve o certificado de “QUALIDADE NÍVEL 1 FPN” da
sua Escola de Natação. Esta certificação é o resultado e o reconhecimento do trabalho de melhoria contínua, desenvolvido pela
Autarquia nas suas cinco Piscinas Municipais.
A mesma entidade atribuiu ainda ao Presidente da Câmara,
Alberto Mesquita, o título de “sócio de mérito” daquela Federação
como “reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados à Natação Portuguesa”.
As distinções foram entregues durante a Gala de Natação, realizada no passado dia 13 de outubro.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira mantém um contrato-programa com a Federação Portuguesa de Natação (FPN) desde
2016, visando o apoio ao enquadramento técnico das atividades
físicas desenvolvidas nas piscinas municipais, ao abrigo do programa “Portugal a Nadar”. Está também salvaguardado o apoio
técnico da FPN à Escola de Natação Municipal no processo de certificação técnico-pedagógica, garantindo desta forma a sua qualidade pedagógica e a promoção do desenvolvimento desportivo
concelhio ao nível da Natação.
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IX Gala de Mérito Desportivo - 16 de novembro

Vila Franca de Xira distingue Desporto em gala

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira regressa, a 16 de novembro, pelas 21h30, ao Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, em
Vila Franca de Xira, com a 9.ª Gala de Mérito Desportivo, na qual distingue os atletas de mérito do Concelho pelos resultados alcançados
ao longo da época desportiva 2017/2018.
Procurando enaltecer os valores do desporto e distinguir os atletas do Concelho que na época passada se destacaram em campeonatos regionais, nacionais e internacionais, as distinções, correspondem aos seus patronos Pedro Alves, Carlos Manuel Lopes e Baptista
Pereira. Entre títulos individuais e coletivos, estão envolvidos atletas das mais variadas modalidades, sendo este evento realizado no
âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo. Serão ainda entregues os Prémios de Desporto em várias categorias: Treinador
do Ano; Atleta Feminino do Ano; Atleta Masculino do Ano; Equipa do Ano e Prémio Carreira.
Além das distinções, a noite conta com vários momentos de animação e a participação especial dos Sangre Ibérico. Um momento da
agenda cultural e desportiva do Concelho a não perder!

Um dos sete municípios piloto no País

Câmara implementa o programa “O Ciclismo vai à Escola”
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira implementa no Concelho
o programa “O Ciclismo vai à Escola”, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo e o Agrupamento de Escolas D. António
de Ataíde (Castanheira do Ribatejo), sendo um dos sete municípios
piloto do País a fazê-lo.
Além de permitir a muitas crianças aprender a andar de bicicleta, o
Programa pretende tornar mais fácil e segura a prática do Ciclismo,
cultivando a sua prática, quer a nível desportivo e recreativo, quer
enquanto promotora de melhor saúde e melhor ambiente.
A assinatura do protocolo de cooperação teve lugar na Escola-Sede
do Agrupamento, a 17 de outubro, com a presença dos presidentes
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, da
Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, e da Diretora
do Agrupamento, Helena Pereira. Na sua intervenção, o Presidente
do Município salientou que a medida reforça a política de promoção da atividade física e da sustentabilidade ambiental, aos quais a
Câmara Municipal tem prestado especial atenção.
Ao longo da tarde decorreram atividades de promoção da utilização da bicicleta, em contexto escolar, que assinalaram o início deste
projeto.

A sua implementação pedagógica estará sob a responsabilidade do
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde.
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Inclui Entrega de Prémios de Mérito e Excelência Escolar

Município assinala Dia Internacional da Cidade Educadora
O Dia Internacional da Cidade Educadora, que se assinala este ano a 30
de novembro, foi instituído pela Associação Internacional das Cidades
Educadoras (AICE), como forma de destacar o compromisso assumido
pelos municípios com os princípios da Carta de Cidades Educadoras,
bem como sensibilizar os cidadãos para o reconhecimento do trabalho
desenvolvido pelos diversos agentes educativos na promoção de uma
educação de qualidade, inclusiva e ao longo da vida.
Enquanto membro da AICE e, por inerência, da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE), o Município de Vila Franca de
Xira assinala a efeméride através de um conjunto de ações, que decorrem na semana de 26 de novembro a 2 de dezembro, integrando este
programa não só atividades desenvolvidas pelos vários Serviços Municipais, como por entidades parceiras da Sociedade Civil e estabelecimentos de ensino do Concelho, envolvendo assim grande parte dos
agentes educativos da nossa comunidade.
Do programa de atividades, que será dirigido a vários públicos e cuja oferta poderá ser consultada na agenda deste Boletim, destaca-se
no dia 30 de novembro, pelas 18h30, no Ateneu Artístico Vilafranquense, a Cerimónia de Entrega de Prémios de Mérito e Excelência
Escolar relativos ao ano letivo 2017/ 2018. O evento que premeia os alunos finalistas do 2.º e 3.º Ciclos que tenham apresentado os
melhores resultados no domínio curricular, bem como no mérito, dedicação, assiduidade, esforço no trabalho e ações louváveis em favor
da comunidade.

Visitas ao núcleo museológico barco varino “ Liberdade”
NOVEMBRO

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

Posto de Turismo Municipal | Tel.: 263 285 605
varinoliberdade@cm-vfxira.pt | www.cm-vfxira.pt
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Obras e Requalificação Urbana

Obras

em curso

INTERVENÇÕES CÂMARA MUNICIPAL
Empreitada de Pinturas - Envolvente de Ilhas
Ecológicas 2018 Concelho de Vila Franca de Xira
Investimento: 40 644,25€ (com IVA)
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: novembro’18
Empreitada de Estacionamento entre a Rua 5
de Outubro e a Travessa Carvalho Araújo –
Póvoa de Santa Iria
Investimento: 68 688,00€ (com IVA)
Data de início: julho’18
Previsão de conclusão: novembro’18
Demolição de armazéns junto
ao Largo Carlos Pato – Vila Franca de Xira
Investimento: 68 082,70€ (com IVA)
Data de início: novembro’18
Previsão de conclusão: janeiro’19
Estabilização da Margem do Caminho Pedonal
Ribeirinho Alhandra/Vila Franca de Xira
Investimento: 144 667,02€ (com IVA)
Data de início: maio’18
Previsão de conclusão: dezembro’18
Empreitada de Pintura de Madeiramentos
e Requalificação de Espaços Exteriores
Investimento: 100 562,20€ (com IVA)
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: dezembro’18
Empreitada de Requalificação
da Praceta Sacadura Cabral - Póvoa de Sta. Iria
Investimento: 47 522,76€ (com IVA)
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: dezembro’18

Reabilitação de fogos do PER de Povos – Vila
Franca de Xira
Investimento: 701 651,00€ (com IVA)
Data de início: abril’18
Previsão de conclusão: março’19

Demolição de edifício na Verdelha –
Forte da Casa

Reabilitação de fogos do PER
da Quinta da Piedade – Póvoa de Sta. Iria
Investimento: 1 444.166,00€ (com IVA)
Data de início: outubro’18
Previsão de conclusão: outubro’19
Limpeza das Linhas de Águas 2018 - 2.ª fase
Investimento: 57 014,64€ (com IVA)
Data de início: agosto’18
Previsão de conclusão: novembro’19
Construção de Zona de Lazer (R. Jorge Maria
do Nascimento, Quinta do Forno) - Alverca do
Ribatejo
Investimento: 24 780,00€ (com IVA)
Data de início: outubro’18
Previsão de conclusão: dezembro’18
Remodelação e Conservação de Instalações
Desportivas - Concelho
Investimento: 34 535,68€ (com IVA)
Data de início: outubro’18
Previsão de conclusão: dezembro’18
Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta Da
Mina – Vila Franca de Xira
Investimento: 1 322 041,73 €
Data de início: outubro’18
Previsão de conclusão: agosto’19

Investimento: 70 849,74€ (com IVA)
Data de início: outubro’18
Previsão de conclusão: janeiro’19

INTERVENÇÕES SMAS
Reabilitação da Rua das Amendoeiras
e Largo da Fonte (parte) - Sobralinho
Investimento: 63 093,55€ (com IVA)
Reparações de Pavimentos Betuminosos
Resulantes das Intervenções Urgentes
dos SMAS - Concelho 2018
Investimento: 29 500,00€ (com IVA)
Previsão de conclusão: dezembro’18

Reparações de Roturas na Rede
de Abastecimento de Água, Nos Ramais
Domiciliários e Reabilitação Pontual
de Troços de Condutas - 2018/2019
Investimento: 145 467,50€ (com IVA)

Investimento global de 276 mil euros

Reparações Pontuais na Rede de Saneamento
de Águas Residuais Urbanas - 2018/2019
Investimento: 144 022,00€ (com IVA)
Construção do Novo Laboratório
de Análises de Água e Efluentes
Investimento: 477 500,00€ (com IVA)

Intervenção na Variante de Vialonga e no Campo Desportivo da Granja
A Câmara Municipal está a intervencionar o pavimento da Variante
de Vialonga e a requalificar o Campo Desportivo da Granja através
de um investimento de 276 mil euros, o que se irá traduzir em
melhorias significativas nas acessibilidades e nos espaços públicos da freguesia.
Na Variante de Vialonga está em curso a reabilitação de pavimento, no troço entre as rotundas de Alpriate e da EN115-5. Esta
intervenção tem um investimento municipal de cerca de 155 mil
euros.
Já no Campo Desportivo e zona envolvente, na Granja, a intervenção em curso – um projeto vencedor do Orçamento Participativo
– tem por objetivo promover a utilização de um espaço de jogo
acessível para todos. Para além da reparação do pavimento e das
estruturas do campo de jogos, será assegurado o ordenamento de
todo o espaço envolvente ao polidesportivo.
Esta obra conta com um investimento municipal de 121 mil euros.
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Obras

em curso

Castanheira do Ribatejo

Requalificação do Parque 24 de Setembro

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a realizar as obras inerentes à requalificação do Parque 24 de setembro, na Cevadeira
(Castanheira do Ribatejo), processo que se prevê concluído no próximo mês de dezembro.
O espaço de lazer está localizado numa zona residencial e próximo de uma escola, consistindo a intervenção na organização do espaço
e na instalação de equipamentos (infantil e destinado à prática de fitness) e mobiliário urbano. A vegetação arbórea será substituída e
os novos exemplares a colocar serão distribuídos na zona central da praceta, obedecendo sempre a critérios de ordem estética, funcional e arquitetónica.
Esta obra, um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo, tem um investimento municipal de 103.200,00€.

Investimento de 568 mil euros em todo o Concelho

Câmara Municipal assegura recargas de pavimentos
e a limpeza de linhas de água
Entre setembro e novembro deste ano, a Câmara Municipal
está a realizar um conjunto significativo de intervenções de
recargas de pavimentos, limpeza de linhas de água e obras de
manutenção em ilhas ecológicas que abrangem todo o território do Concelho.
O total das intervenções a realizar ascende a cerca de 568 mil
euros, sendo a mais significativa a de recargas de pavimentos,
cujo investimento se situa em 470 mil euros e irá abranger
todas as freguesias do Concelho.
Quanto à limpeza de linhas de água, vai agora decorrer a
segunda fase deste trabalho, a primeira fase foi concretizada nos meses de verão. Acrescem assim aos 40 mil euros
de investimento na primeira fase, cerca de 57 mil euros para
assegurar a limpeza e desobstrução de troços no Rio Grande
da Pipa e nas Ribeiras da Castanheira (Castanheira do Ribatejo), de Santa Sofia e de Povos na Cova da Camela (Vila Franca
de Xira), no Rio Porto em Arcena, Rotunda do Alambique, nas
Ribeiras do Jogo e da Alfarrobeira (Alverca do Ribatejo), Ribeiras da Fonte Santa no Quintanilho, do Morgado na Fonte Santa,
de Alpriate e na Zona do Hospital da Flamenga (Vialonga).
Também os espaços envolventes às ilhas ecológicas do Concelho serão objeto de uma intervenção, que tem por objetivo
garantir a manutenção das tampas dos equipamentos enterrados, através de um investimento global de cerca de 40.650€.

Obras

concluídas

Construção do Parque Desportivo do Bom Retiro – Vila Franca de xira
Investimento: 139 830,82€ (com IVA)

Requalificação do Polidesportivo de Povos
Investimento: 74 306,36€ (com IVA)

Requalificação do Celeiro da Patriarcal - Vila Franca de Xira
Investimento: 456 629,04€ (com IVA)

Reparações Diversas na EB1 n.º 2 e JI n.º 4 - Alverca do Ribatejo
Investimento: 51 386,15€ (com IVA)
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500 alunos vão frequentar as aulas no Palácio Quinta da Piedade

Universidade Sénior assinala novo ano letivo com Margarida Arcanjo

Na altura em que todas as escolas já iniciaram as suas atividades regulares, assinalou-se também, a 1 de outubro, no Salão Nobre
do Palácio Quinta da Piedade, na Póvoa de
Santa Iria, a abertura oficial do novo ano
letivo da Universidade Sénior (US) de Vila
Franca de Xira.
O Dia Internacional do Idoso foi assinalado
com esta cerimónia onde o Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,

António Oliveira referiu que “ao longo dos
seus 13 anos de existência, a Universidade
Sénior tem vindo a consolidar-se enquanto
espaço de aprendizagem não formal, de
crescimento e desenvolvimento pessoal, de
combate à solidão e ao isolamento, e também de promoção do convívio. O seu valor
decorre sobretudo da presença de todos vós
e dos muitos contributos que vão dando, com
todo o vosso saber e experiência, para que

a cada ano letivo se desenvolvam os mais
diversos projetos”.
A riqueza de partilha de saberes é assegurada por 39 professores, através de um total
de 74 disciplinas nas áreas de Ciências Naturais e Exatas, Ciências Sociais, Humanas e
Políticas, Expressão Corporal, Expressão
Plástica, Informática, Línguas e ainda Teatro
e Expressão Musical e que são lecionadas
junto de cerca de 500 alunos. Alguns destes
docentes e discentes estiveram presentes
na cerimónia e aplaudiram o apontamento
musical assegurado por Margarida Arcanjo,
também ela titular de uma disciplina de
musicoterapia.
Da responsabilidade do Município, este polo
de ensino não formal, dirigido a pessoas
que se querem manter ativas depois dos 55
anos de idade e/ou reformados residentes
do Concelho de Vila Franca de Xira, é constituído por aulas de aprendizagem, pesquisa
e atualização de conhecimentos sobre diferentes matérias, num contexto de formação ao longo da vida, complementado com
atividades culturais e recreativas, onde se
fomenta o enriquecimento intelectual e cultural, as relações interpessoais, o aumento
da autoestima e da autonomia pessoal dos
seniores.

“O Papel das Redes Sociais na Resolução de Problemas Sociais Complexos”

Conferência assinalou os 20 anos da Rede Social de Vila Franca de Xira
O “Papel das Redes Sociais na Resolução de Problemas Sociais Complexos” foi o tema da conferência, realizada a 19 de setembro e que
assinalou as comemorações do 20.º aniversário da Rede Social de Vila Franca de Xira, com a presença do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva e do Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita.
Por ocasião deste evento, o presidente da Autarquia referiu que “esta conferência é, ao mesmo tempo, um momento de celebração e
um espaço privilegiado de reflexão quanto aos desafios futuros das Redes Sociais num plano nacional, e naturalmente, da Rede Social
de Vila Franca de Xira”.
“A Governação Integrada e as Plataformas Colaborativas – Perspetiva Institucional”; “O Sistema de Atendimento e Acompanhamento
Social Integrado de Vila Franca de Xira da Implementação à Consolidação”; “O papel das Misericórdias em Portugal no Âmbito do Trabalho em Rede” e o “O futuro do trabalho em rede e do Social Business, num Mundo Global que se quer Sustentável” foram os temas
dos quatro painéis que constituiram o programa da jornada de trabalho, que se realizou no auditório da Fábrica das Palavras, em Vila
Franca de Xira
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Em Vila Franca de Xira

Feira Anual e Salão de Artesanato reforçam tradição e afición!
De 4 a 14 de outubro decorreu mais uma edição da centenária Feira Anual e o 38.º Salão de Artesanato. Festa brava, feirantes, artesãos,
tasquinhas, diversão e muita animação, atrairam milhares de visitantes durante 11 dias de Festa. Um programa de animação e música
específico para esta ocasião reforçou novamente o convívio e a fruição do espaço privilegiado à beira-rio em que se localiza no Parque
Urbano de Vila Franca de Xira.
Destaque também para a presença, no recinto, do Centro de Recolha Oficial, que angariou, desta feita, oito adotantes para os seus cães.
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Agenda
“Mário Coelho Da Prata ao Ouro”
Exposição de Longa Duração

Casa Museu Mário Coelho, Vila Franca de Xira

“Alverca: do Neolítico à Idade Moderna”
Exposição de Longa Duração

Museu Municipal do Núcleo de Alverca do Ribatejo

3EXPOSIÇÕES4
“Exposição Coletiva de Artes Plásticas”

Ana Malta, Cristina Ripper, Cristina Elena Grigorean,
Calos Lopes Cordeiro, Daniela Esteves, Els Waijers,
Luís Alenquer, Luís Bird Esteves, Maria Eugénia Medeiros e Noel Bértholo

27 outubro a 30 novembro’18

“Batalha pelo Conteúdo – Movimento
Neo-Realista Português”
Exposição de Longa Duração
Museu do Neo-Realismo, Piso 2 e 3,
Vila Franca de Xira

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

Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de
Xira

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

3FORMAÇÃO4

“Exposição de Pintura de Maria de Fátima
Madeira”
3 a 21 novembro’18

“Curso de Desenho”
18 outubro’18 a 14 março’19

Centro Cultural do Bom Sucesso,
Alverca do Ribatejo

Celebrando… Caminhos de Ferro de Portugal
Exposição “A história da CP”
6 novembro a 20 dezembro’18
Fábrica das Palavras, Piso 3 e 4, Vila Franca de Xira.

“COSMO/POLÍTICA #2 CONFLITO E UNIDADE”
– Ciclo De Arte Contemporânea
Até 11 novembro’18
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, Vila Franca de Xira

“Exposição de Pintura de Gertrudes Aldeia”
30 novembro’18 a 12 janeiro’19
Centro Cultural do Bom Sucesso,
Alverca do Ribatejo

Inauguração da Exposição “COSMO/POLÍTICA
#3: O Mundo começou às 5 e 47”, com
trabalhos de Hugo Canoilas, Miguel Castro
Caldas e Tatiana Macedo
24 novembro, sábado, 16h00
Terceira exposição do Ciclo de Arte Contemporânea,
com curadoria de Sandra Vieira Jürgens e Paula Loura
Batista
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, Vila Franca de Xira

“Entre o Mato e a Roça,
fotografia de Emiliano Dantas”
Até 25 novembro’18

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

“Exposição de Fotografia de Pedro Inácio”
7 dezembro’18 a 12 janeiro’19
Galeria Municipal de Exposições, Palácio Quinta da
Piedade, Póvoa de Santa Iria

Inauguração da Exposição “Um edifício,
muitos museus: Alcino Soutinho e o Museu do
Neo-Realismo”
15 dezembro, sábado, 16h00
Curadoria de Helena Barranha
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, Vila Franca de Xira

Exposição “Candido Portinari em Portugal”
Até 3 março’19
Museu do Neo-Realismo, Piso 1, Vila Franca de Xira

“Homens de Alverca na Grande Guerra”
Até 31 dezembro’19
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“Alverca e a Aviação: 1918-2018”
Até 31 agosto’20

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Informações úteis
Dirigido a maiores de 16 anos.
Participação: mediante inscrição prévia pelo tel.:219
576 104
ou email: cc.bomsucesso@cm-vfxira.pt
(Máximo 15 inscrições)
Centro Cultural do Bom Sucesso,
Alverca do Ribatejo

Fábrica de Saberes
“Esta brincadeira dava um filme”
pelo grupo “Zero em comportamento”
3 novembro, sábado, 16h00

Crianças dos 7 aos 10 anos
Fábrica das Palavras, Piso 5, Vila Franca de Xira.

Curso “A literatura e o inconsciente”
por Carlos Céu e Silva
6, 9, 15 e 23 de novembro, das 18h30 às 20h00 (4
de um total de 5 sessões)
Participação: mediante inscrição prévia e pagamento de 10€, desconto de 50% para trabalhadores do
Município (CMVFX e SMAS), jovens até aos 25 anos
e seniores mais de 65 anos, na Fábrica das Palavras
(presencialmente), pelo tel.: 263 271 200 ou pelo email:
fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira.

Curso de iniciação às TIC
7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 28 e 29 de novembro
(Turma A – 10h00, Turma B – 14h00)

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

Irene Pimentel
10 novembro, sábado, 16h30

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Lídia Jorge
7 dezembro, sábado, 18h30

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira.

“Leituras muito cá de casa”
Ciclo de sessões abertas às propostas de apresentação de livros de autores nascidos ou residentes no concelho
quinta-feira, 18h30
Fábrica das Palavras, piso 0 – sala polivalente,
Vila Franca de Xira

autor a anunciar
8 novembro
autor a anunciar
29 novembro

3CONFERÊNCIAS4
“Alverca e a Aviação: 1918-2018”

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“AS OGMA. O hangar do Balão.”
Conferencista: Eng.º Lima Basto.

O hangar do balão em particular e das OGMA muito em
geral, baseado nos seus 36 anos de atividade profissional nas mesmas.

3 novembro, sábado, 16h00
“ESA. Uma viagem esquecida.”
Conferencista: Dr. Henriques-Mateus.

A tentativa da travessia do Atlântico Norte de 1931,
interrompida após mais de 34 horas de voo por esgotamento de combustível. Os pilotos sobreviveram 8 dias
no mar, até serem salvos por um navio.

10 novembro, sábado, 16h00
“Gago Coutinho, Almirante com alma de Tenente.”
Conferencista: Dr. Rui Miguel da Costa Pinto
A investigação que o levou o autor a um conjunto de
documentação, a qual permite conhecer um retrato
diferente do homem pragmático, que foi o Almirante
Gago Coutinho, cujo objetivo principal na sua vida foi
sempre o conhecimento e a procura do saber.

17 novembro, sábado, 16h00
“OGMA – 100 Anos de Evolução”
Conferencista: Dr. Paulo Monginho (Diretor de
Comunicações Externas da OGMA, S. A.)
O crescimento da OGMA e o quanto esta empresa
contribuiu, e ainda contribui, para o desenvolvimento
económico e social de Alverca do Ribatejo.

24 novembro, sábado, 16h00

“Tardes de Conversa”

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo
“O Monumento ao Campino, em Vila Franca de Xira”
Conferencista: Ana Sofia Neves (Licenciada em Escultura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa).

“Os espíritos da natureza: Uma informação
universal para um bem mundial”
Sessão de apresentação e workshop de yoga
para crianças, baseados na obra
Com Rita Goldrajch
18 novembro, domingo, 10h30

7 novembro, quarta-feira, 16h00
“Solana Teixeira, fundadora da Misericórdia de
Alverca”
Conferencista: Paulo dos Santos Perneta
(Licenciado em Biologia pela FCUL.
Investigador da Universidade do Minho,
do Centro de Investigação, Transdisciplinar,
Cultura, Espaço e Memória).
5 dezembro, quarta-feira, 16h00

Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos
19 a 23 de novembro

Colóquio “Transformação das representações
do mundo rural na arte”
10 novembro, sábado, 16h00

Crianças dos 6 aos 10 anos e acompanhantes
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira.

Atividades para Escolas e Público em geral
Programa Específico no Site Municipal

“Conversas à Margem”
Ciclo de encontros com autores de livros de
todas as áreas do conhecimento, da literatura
à ciência
Francisco Penim
3 novembro, sábado, 16h00

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

No âmbito da exposição “Entre o Mato e a Roça, Fotografia de Emiliano Dantas”, com as presenças de Paulo
Raposo, Raquel Henriques da Silva e Emiliano Dantas.
Visita guiada à exposição.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Agenda
Conferência Internacional The Museum
Reader
29 e 30 novembro, 9h00 às 18h00

3CINEMA4
“Ciclo de Cinema Realismos Contemporâneos
– Festival Internacional DOC Lisboa”

No âmbito do “Ciclo de Arte Contemporânea” e do
protocolo assinado com o Instituto de História de Arte
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

I DON´T BELONG HERE, de Paulo Abreu
9 novembro, sexta-feira, 21h00

3LANÇAMENTOS4

O CANTO DE OSSOBÓ, de Silas Tiny
10 novembro, sábado, 21h00

Apresentação da revista digital
Cira Arqueologia n.º 6
3 de novembro de 2018, 16h00

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3ESPETÁCULOS4
Concerto do Centenário do Armistício da
Grande Guerra pela Orquestra Ligeira do
Exército
10 de novembro, 22h00
Entrada livre, limitada à lotação da sala.
Org.: Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga
dos Combatentes
Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense

Encontro de Grupos Seniores
14 de novembro, quarta-feira, 14h30

MARTÍRIO, de Vincent Caselli
11 novembro, domingo, 21h00

Entrada gratuita em todas as sessões, limitada à lotação da sala.
O bilhete pode ser levantado na receção do Museu uma
hora antes do início da projeção.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Ciclo de Cinema Realismos
Contemporâneos”
Diários Suspensos, de Joaquim Sapinho
30 novembro, sexta-feira, 21h00
A ilha dos ausentes, de José Vieira
14 dezembro, sexta-feira, 21h00

Entrada gratuita em todas as sessões, limitada à lotação da sala.
O bilhete pode ser levantado na receção do Museu uma
hora antes do início da projeção.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Domingos mágicos | Cinema infantojuvenil

Salão dos Bombeiros Voluntários
Póvoa de Santa Iria

A minha vida de courgette

“Poesia no Palácio”
24 novembro, sábado, 15h00

4 novembro, domingo, 11h00

Salão do Palácio Quinta Municipal da Piedade
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Jam às Sextas - A Fábrica Convida”

de Claude Barras
Filme para maiores de 6 anos | 66 min

Rock dog

de Ash Brannon
Filme para maiores de 6 anos | 85 min

25 novembro, domingo, 11h00

Tributos aos Dire Straights
2 novembro, sexta-feira, 21h30

A canção do mar

Tributos a David Bowie
16 novembro, sexta-feira, 21h30

2 dezembro, domingo, 11h00

Tributos a Aretha Franklin
30 novembro, sexta-feira, 21h30
Tributos a Jimi Hendrix
14 dezembro, sexta-feira, 21h30
Tributos a Santana
28 dezembro, sexta-feira, 21h30

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Clássica na Fábrica”
Helena Rocha Von Oertzen - Piano
17 novembro, sábado, 18h00
Quarteto de Cordas Euterpe
15 dezembro, sábado, 18h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Artes de Cá em Família”
“A escola e a música: Ouvir Vialonga.”,
Orquestra de Vialonga do Agrupamento
de Escolas de Vialonga
25 novembro, domingo, 16h00
“Vem cantar connosco canções natalícias!...”,
Coro Infantil do Conservatório Regional Silva
Marques/Sociedade Euterpe Alhandrense
9 dezembro, domingo, 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Gala para a Inclusão
7 dezembro, sexta-feira

Integrada nas comemorações da Semana
da Inclusão (3 a 7 de dezembro)
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense

de Tomm Moure
Filme para maiores de 6 anos | 93 min

O Natal mágico do Mickey:
Nevou na casa do Mickey

de Estúdios Disney
Filme para maiores de 4 anos | 59 min

9 dezembro, domingo, 11h00
Mickey: Um natal mágico

de Estúdios Disney
Filme para maiores de 4 anos | 64 min

16 dezembro, domingo, 11h00

Entrada limitada à lotação da sala
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Doc domingos – cinema documental
“Annie Leibovitz: A vida através
de uma lente”

de Barbara Leibovitz
Filme para maiores de 6 anos | legendado | 90 min
Entrada limitada à lotação da sala.

18 novembro, domingo, 15h30

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

3INFÂNCIA4
“O Palácio Para os Pequeninos”
Oficina de Música "A Viagem do Som à Terra do
Silêncio…"
3 novembro, sábado, 16h00
Oficina de Teatro "Mas que Grande Voz!..."
17 novembro, sábado, 16h00

Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos. Limite de participantes: 20 crianças e 1 acompanhante por criança.
Entrada gratuita mediante levantamento de bilhetes
nos 30 minutos que antecedem a atividade.
Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria
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“Procuram-se ajudantes de Pai Natal”
19 e 27 dezembro, 14h30

Nesta época o Pai Natal tem muito trabalho. Vem
ajudá-lo, brincar e divertir-te.
Público-alvo: pais e filhos a partir dos 4 anos
N.º de participantes: 15 crianças
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 219 573
344 ou email: bmal@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Atelier de Natal”
17 e 20 dezembro, 10h30

Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo tel.: 219
598 714 ou pelo email: bmfc@cm-vfxira.pt
Mínimo 5 e máximo 8 inscrições
Biblioteca Municipal do Forte da Casa

“Era uma vez…”
17 novembro e 29 dezembro, sábado, 11h00
Para pais e filhos até 10 crianças com 1 adulto
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Comemoração da Floresta Autóctone
23 de novembro
Atividades para Escolas
Programa específico no Site Municipal

“De Férias na Biblioteca”
18 a 20 dezembro, terça a quinta-feira, das
14h30 às 16h30

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

“Atelier de Natal”
20 dezembro, quinta-feira, 10h30

Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos
Participação mediante inscrição prévia
tel.: 213 527 895 ou email: bmvial@cm-vfxira.pt
Mínimo 5 e máximo 8 inscrições
Biblioteca Municipal de Vialonga

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 email:
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 email: 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 email: 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
Museu Municipal de Vila Franca de Xira
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Agenda

Visitas Guiadas à exposição "Do Tejo à
Montanha, Da Montanha às Lezírias”
Anual, 9h30 e 14h00

Dirigido a crianças após os 3 anos e público sénior/
adulto. Participação mediante inscrição prévia
- tel.: 263 280 350
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Oficinas Educativas "Do Tejo à Montanha, Da
Montanha às Lezírias”
Anual, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças/alunos a partir dos 3 anos.
Participação mediante inscrição prévia tel.: 263 280 350
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

“Jogo da Glória do Neorrealismo”
terça a sexta-feira, durante todo o ano civil,
10h00 às 16h00

Festival de Bandas
11 de novembro, às 15h00

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da
Póvoa de Santa Iria
Póvoa de Santa Iria

Festival Comemorativo do 17.º aniversário do
Coro e Orquestra da Casa do Povo de Arcena
18 de novembro, às 15h30
Com a participação do Grupo de Cavaquinhos da Ericeira e a Tuna Albica.
Org. Casa do Povo de Arcena
Casa do Povo de Arcena, Alverca do Ribatejo

Salão de Artesanato
1 e 2 de dezembro

Org. UDCAS - União Desportiva e Cultural da Aldeia do
Sobralinho. Pavilhão UDCAS, Sobralinho

Aniversário UDCAS - União Desportiva e
Cultural da Aldeia do Sobralinho
1 e 2 de dezembro
Pavilhão UDCAS, Sobralinho

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 email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Mínimo 10 e máximo 20 participantes
A realização das visitas depende das condições
climatéricas.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Poemário Infantil Neorrealista”
terça a sexta-feira, durante todo o ano civil,
10h00 às 16h00

Dirigida a crianças a partir dos 6 anos. Participação
mediante inscrição prévia, até 5 dias
de antecedência
Tel.: 263 285 626
ou email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Mínimo 10 e máximo 15 participantes
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“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 email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Mínimo 10 e máximo 15 participantes
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Com a participação do Grupo de Cavaquinhos de Vila
Velha do Rodão e Adufeiras de Oledo de Idanha a Nova.
Org. CPCD
Centro Popular de Cultura e Desporto,
Póvoa de Santa Iria

“Atelier de Natal”
De 17 a 21 de dezembro, segunda
a sexta-feira, das 14h00 às 17h30

Atividade que tem como objetivo promover junto dos
jovens o gosto pelas artes, nomeadamente o teatro e a
dança, numa componente lúdica.
Dirigida a jovens com idades compreendidas entre os 9
e os 14 anos. Mínimo 5 e máximo 15 inscrições
Participação livre, mediante inscrição prévia – tel. 219
575 908 ou cj.alverca@cm-vfxira.pt

Casa da Juventude do Forte da Casa
Oficina “Decora o teu Mundo”
De 2 a 30 de novembro,
segunda a sexta-feira, das 13h00 às 18h00
De 3 a 28 de dezembro,
segunda a sexta-feira, das 13h00 às 18h00

“Atelier de Natal”
De 17 a 21 de dezembro,
segunda a sexta-feira, das 14h00 às 17h30

3JUVENTUDE4
Casada Juventude de Alverca do Ribatejo
Exposição
De 5 a 28 de novembro,
segunda a sexta-feira, das 13h00 às 18h00

Iniciativa cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.

Feira de Troca de Livros ALBORCA
De 12 a 27 de novembro,
segunda a sexta-feira, das 13h00 às 18h00

Permitindo a troca gratuita de livros, pretende-se
fomentar a leitura entre o público juvenil, reutilizando
livros.

Oficina “recYcle”
14, 20 e 28 de novembro
5, 12 e 19 de dezembro
quarta-feira, das 15h30 às 17h30

Atividade temática de cariz ludico-pedagógico
que visa a ocupação do tempo livre dos jovens e a
promoção da educação ambiental pela reciclagem de
materiais e conceitos, criando objetos úteis.
Participação livre

“Às Quintas com Jogos”
15 e 22 de novembro, quinta-feira,
das 14h00 às 17h30

Atividade temática de criação, partilha de conhecimentos e curiosidades acerca de jogos de mesa
Participação livre

23 de novembro
14 e 18 de dezembro
sexta e terça-feira, das 15h00 às 18h00

Festival Música Popular Portuguesa do
Centro Popular Cultura e Desporto (CPCD)
11 de novembro, às 15h00

Atividade temática de criação, partilha de
conhecimentos e curiosidades acerca de jogos de
mesa. Participação livre

Atividade temática de pintura de desenhos, através do
conceito Mindfulness. Participação Livre

3,2,1… Ação

3MÚSICA4

“Às Quintas com Jogos”
6 e 13 de dezembro, quinta-feira,
das 14h00 às 17h30

Iniciativa cultural de divulgação de valores artísticos
veiculados com o cinema e os media.
Participação livre

Exposição
De 5 a 28 de dezembro, segunda
a sexta-feira, das 13h00 às 18h00

Iniciativa cultural de divulgação dos trabalhos
realizados por jovens artistas.

Atividade que tem como objetivo promover junto dos
jovens o gosto pelas artes, nomeadamente o teatro e a
dança, numa componente lúdica.
Dirigida a jovens com idades compreendidas entre os 9
e os 14 anos. Mínimo 5 e máximo 15 inscrições
Participação livre, mediante inscrição prévia – tel. 219
594 669 ou cj.forte@cm-vfxira.pt

Torneio de FUTSAL
Dia 19 de dezembro, quarta-feira,
das 14h00 às 18h00

Torneio entre os jovens frequentadores das Casas da
Juventude do Forte da Casa e da Póvoa de Santa Iria.
Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria
3,2,1… Ação
5 e 19 de novembro
3 e 17 de dezembro
segunda-feira, às 14h00

Iniciativa cultural de divulgação de valores
artísticos veiculados com o cinema e os media.Participação Livre

Torneio de PlayStation
14 e 28 de novembro
12 e 26 de dezembro
quarta-feira, das 14h00 às 17h00

Iniciativa que tem como objetivo a promoção dos jogos
em equipa, competição, gestão de conflitos
e de desenvolvimento lúdico.
Participação livre, mediante inscrição prévia –
tel. 219 533 050 ou cj.povoa@cm-vfxira.pt

“REFLECTIONS” – Exposição de Fotografia de
Ana Margarida Matos
Até 30 de novembro, segunda a sexta-feira, das
13h00 às 18h00.
Iniciativa cultural de divulgação dos trabalhos
realizados por jovens artistas.

“Atelier de Natal”
De 17 a 21 de dezembro,
segunda a sexta-feira, das 14h00 às 17h30

Atividade que tem como objetivo promover junto dos
jovens o gosto pelas artes, nomeadamente o teatro e a
dança, numa componente lúdica.
Dirigida a jovens com idades compreendidas entre os 9
e os 14 anos.Mínimo 5 e máximo 15 inscrições.Participação livre, mediante inscrição prévia –
tel. 219 533 050 ou cj.povoa@cm-vfxira.pt

Agenda
Casa da Juventude de Vialonga
“J8GOS”
7, 14, 21 e 28 de novembro
5 e 12 de dezembro
quarta-feira, das 14h00 às 16h30

Atividade temática que tem como objetivo a
promoção dos jogos em equipa, competição,
gestão de conflitos e de desenvolvimento lúdico.
Dirigida a jovens com idades compreendidas entre os
9 e os 14 anos.
Mínimo 5 e máximo 15 inscrições - Participação livre

“CRIARTE”
9, 16, 23 e 30 de novembro
7 e 14 de dezembro
sexta-feira, das 14h00 às 16h30

Atividade temática que tem como objetivo a ocupação
do tempo livre dos jovens, a promoção da educação
ambiental pela reciclagem de materiais e conceitos,
criando objetos úteis.
Dirigida a jovens com idades compreendidas entre os
9 e os 14 anos.
Mínimo 5 e máximo 15 inscrições - Participação livre

“ALERTAS”
Dias 13 e 27 de novembro
6 de dezembro

Atividade orientada para grupos formais em articulação com as escolas, com o objetivo de sensibilizar os
alunos de 2.º e 3.º Ciclo, para os perigos da utilização
da Internet, bem como consciencializa-los para uma
utilização mais segura.
Dirigida a jovens com idades compreendidas entre os
12 e os 15 anos. Participação mediante inscrição prévia
– tel. 219 527 894 ou cj.vialonga@cm-vfxira.pt
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“SOBRE A MINHA SEXUALIDADE DECIDO
EU!”
21 de novembro
11 de dezembro

Atividade orientada para grupos formais em articulação com as escolas, com o objetivo de sensibilizar os
alunos de 3.º Ciclo e Secundário, para os comportamentos de risco associados à sexualidade, bem como
a prevenção e contraceções mais seguras. Dirigida a
jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 16
anos. Participação livre
mediante inscrição prévia – tel. 219 527 894 ou
cj.vialonga@cm-vfxira.pt

“OLHARES SOBRE O VERÃO”
Exposição de Fotografia de Catarina Silva
5 a 23 de novembro, segunda a sexta-feira, das
13h00 às 18h00
Iniciativa cultural de divulgação do trabalho
realizado na Casa da Juventude de Vialonga,
por uma jovem do Curso Profissional de Fotografia do
Agrupamento de Escolas de Vialonga.

“Atelier de Natal”
De 17 a 21 de dezembro,
segunda a sexta-feira, das 14h00 às 17h30

Atividade que tem como objetivo promover junto dos
jovens o gosto pelas artes, nomeadamente o teatro e a
dança, numa componente lúdica.
Dirigida a jovens com idades compreendidas entre os
9 e os 14 anos.
Mínimo 5 e máximo 15 inscrições.
Participação livre, mediante inscrição prévia –
tel. 219 527 894 ou cj.vialonga@cm-vfxira.pt

Comemoração do Dia de São Martinho
10 de novembro, das 10h00 às 13h00
Praça Afonso de Albuquerque, Vila Franca de Xira

3Piscinas4
Semana Natalícia nas Piscinas Municipais
16 a 23 de dezembro

Participação gratuita, mediante inscrição prévia para
piscinas@cm-vfxira.pt, nas atividades aquáticas e de
fitness disponíveis em cada equipamento desportivo
(Alverca do Ribatejo - Chasa e Quinta das Drogas), Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira.
Piscinas Municipais do Concelho
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Assinalámos, no passado dia
17 de outubro, um ano desde a
instalação dos órgãos municipais
no presente mandato autárquico.
O PS assumiu o objetivo de
continuar a construir um Concelho
Participado, Inclusivo, Sustentável,
com Identidade e Competitivo.
Um Concelho solidário com
as suas gentes e com as suas
vivências, saberes e experiências.
Um Concelho que aposta
na Educação, na Cultura,
no Desporto, na valorização
do Associativismo e da
Economia Social, na criação de
condições para mais e melhor
investimento privado e emprego,
na requalificação urbana, na
modernização de espaços
públicos, na devolução do Tejo
às populações e na cooperação
com a Administração Central,
visando antecipar a resolução
de problemas e a realização de
investimentos.
A reabilitação e ampliação da
Escola Básica n.º 1 de Vialonga, as
obras de reparação e beneficiação
nos estabelecimentos de ensino
sob responsabilidade municipal,
a requalificação do Celeiro da
Patriarcal, a recuperação dos
Polidesportivos do Brejo e do
Bairro Municipal da Quinta da
Piedade, o novo Parque Linear
Ribeirinho Estuário do Tejo, com
Ciclovia e instalações náuticas
para o União Atlético Povoense,
a assinatura, entre o Município
e a Administração Central, dos
protocolos de cooperação que
permitirão a construção de um
novo Tribunal em Vila Franca de
Xira e a requalificação da Escola
Básica 2,3 de Vialonga comprovam,
entre tantas outras ações, que
cumprimos o que prometemos.
Evidenciamos, também, o início
das obras de requalificação
do Terminal Rodoferroviário
de Alverca do Ribatejo, com
ampliação do estacionamento,
bem como da Estrada Nacional n.º
10, dotando-a de novas rotundas e
de mobilidade pedonal e ciclável,
e a conclusão dos projetos para a
reinstalação da Unidade de Saúde
Familiar de Vialonga.
Juntos, vamos continuar a
construir um Concelho melhor
para todos.

Limpeza e higiene públicas do
Concelho
São prioridade!
Diariamente somos confrontados
com a degradação das condições
de recolha dos resíduos sólidos
urbanos.
Nos últimos meses, registaram-se
situações inaceitáveis
de acumulação dos lixos
indiferenciados e recicláveis, nos
contentores e ilhas ecológicas,
gerando os maus odores e a
deterioração das condições de
salubridade.
São inúmeros os reparos e
pedidos das populações para
se reforçarem as condições de
recolha.
Houve situações de contentores
sem lavagem desde fevereiro
até setembro do corrente ano,
portanto sem higienização durante
mais de 7 meses consecutivos! Há
ruas sem lavagens há vários anos!
O que fez a gestão PS-PSD,
quando confrontada com as
propostas da CDU?
Desvalorizou as críticas e as
preocupações, encenou um
discurso de que a CDU estava a
empolar a situação, e lamentou-se
com o absentismo e férias dos
trabalhadores deste serviço. No
mínimo lamentável esta conduta e
práticas de PS e PSD!
Porque se tratam de competências
camarárias, e é possível garantir
a limpeza e higiene urbana, a CDU
tem vindo a propor:
- A contratação de mais
trabalhadores na área da higiene
pública e recolha de resíduos;
- A aquisição meios materiais (as
viaturas pesadas) para aumentar a
quantidade de circuitos de recolha;
- A construção de mais ilhas
ecológicas;
- O combate à proliferação de
monos e de depósitos ilegais;
- A extinção das privatizações
de serviços, fazendo regressar à
competência camarária o serviço
lavagem de contentores;
- A aposta na sensibilização e
educação ambiental;
- A instalação de um Centro
Municipal de Partilha de Meios e
Recursos, envolvendo as juntas
de freguesia neste desígnio de
voltar a ter um Concelho Limpo e
novamente merecedor de prémios
nacionais.
Há soluções e opções! Estamos
disponíveis para vos ouvir, visitar e
fazer ecoar a vossa voz.
Atendimentos, com marcação
prévia para: Rua Dr. Manuel de
Arriaga, nº 24, 1º Esq.|Tel.: 263
285 623 | gav.cdu@cm-vfxira.pt

Caros Munícipes,
A Coligação Mais, liderada pelo
PSD, na pessoa da Vereadora
Helena Pereira de Jesus, está a
planear o 2019, mas também a
finalizar projectos que vão ver a
luz do dia no início do próximo ano.
No entanto, para que estes projectos sejam efectivamente positivos,
queremos ouvir as pessoas, planear com os técnicos, orçamentar
e decidir qual o rumo a traçar e
seguir.
Queremos como sempre, focar-nos nas pessoas, nos munícipes
e na melhoria da qualidade de vida
que pretendemos proporcionar.
Muito já foi feito, mas ainda há
muito por fazer, pelo que vamos
continuar a desenvolver o trabalho
de promoção do empreendedorismo e das actividades económicas, mas também, em termos
sociais, vamos continuar a olhar
para as necessidades dos menos
afortunados, das nossas crianças
e dos nossos seniores.
Vamos continuar a olhar para os
melhores exemplos, e a procurar
adaptá-los à identidade e diversidade dos Munícipes do Concelho
Vila Franca de Xira.
Pretendemos que o nosso contributo seja uma grande mais valia
de forma a tornar o Município mais
activo, 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

As “Linhas de Torres” erguidas
entre 1809 e 1812 para a defesa
de Lisboa no contexto das Guerras
Napoleónicas, constituem uma
notável obra de engenharia militar
e um dos maiores sistemas defensivos da História.
Deste sistema defensivo existem
no concelho de Vila Franca de Xira
relevantes e visíveis pre-senças
de obras militares construídas;
trincheiras, baterias, redutos,
caminhos, obras integra-das
e adaptadas à configuração do
terreno. As populações locais,
imprescindíveis, laboraram
sacrificadamente na execução
desta prodigiosa obra, em vias de
classificação como Monu-mento
Nacional. Será o segundo Monumento Nacional do nosso concelho, o primeiro foi clas-sificado em
1910 e trata-se do Pelourinho de
Vila Franca de Xira.
Preconizamos potenciar este
património para desenvolver o território rural do concelho; uma das
intenções visa integrar esta linha
de fortificações na rede nacional
de percursos pedestres, nos de
Grande Rota e de Pequena Rota,
e também criar percursos locais
(parte do percurso é urbano).
Alguns moinhos de vento coexistem com fortificações das Linhas
pelo que defende-mos que eles
devem ser reabilitados e integrados na Rota Nacional dos Moinhos.
Julgamos assim salvaguardar e
valorizar dois conjuntos do património material e cultural con-celhio, e a paisagem e o território,
com obtenção de proveito económico para as comunidades do
interior do concelho.
O potencial turístico destes percursos e património só persiste
contudo se existir manutenção
contínua e as condições adequadas para o seu usufruto. Para uma
experiência mais segura e rica dos
visitantes é portanto necessária
sinalização dos percursos e painéis informativos que esclareçam
a história do lugar ou monumento.
Apresentámos recomendações e
moções já aprovadas há mais de
quatro anos e entendemos que
está na hora de valorizar este
Monumen-to Nacional no nosso
concelho com a natural ligação
aos concelhos limítrofes das
Linhas das Torres Vedras.
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
28 agosto'18
Salão Nobre dos Paços do Município
Ata nº 15/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/07/11
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 449, do loteamento da Quinta da Bela Vista –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 450, do loteamento da Quinta da Bela Vista –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário, referente
a prova desportiva internacional – União Atlético Povoense
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 224, do loteamento da Quinta da Ponte – São
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário, referente
a prova desportiva internacional – Alhandra Sporting Club
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 46, do loteamento do Casal do Monte – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Apoio à realização da 5ª edição da Feira das Sopas Protocolo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 38, do loteamento do Casal da Serra – Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de energia elétrica para instalações
alimentadas em média tensão, baixa tensão especial e
baixa tensão normal dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Vila Franca de Xira - Concurso público
- Compromisso plurianual - Abertura de procedimento e
remessa à Assembleia Municipal para autorização prévia
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Aquisição de serviços de vigilância e segurança humana
das instalações municipais do Porto d'Areia - Ajuste
direto - Critério material ao abrigo do acordo-quadro Compromisso plurianual - Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade
Alteração ao mapa de pessoal dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de
Xira para o ano 2018
Aprovado por unanimidade
Projeto de alteração ao Regulamento do Programa de
Apoio ao Movimento Associativo - PAMA - Consulta pública
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento concursal para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente operacional (pintor)
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento concursal para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente operacional (serralheiro)
Aprovado por unanimidade
Procedimento concursal para a constituição de relação
jurídica de emprego público para assistente operacional
(coveiro) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade
Estágio curricular - Curso de mestrado em Ciências da
Documentação e Informação – Protocolo - Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa
Aprovado por unanimidade
Hasta pública para alienação do lote 147, no Casal da
Serra – Póvoa de Santa Iria - Regulamento da hasta pública,
comissão de acompanhamento e valor mínimo do lance em
caso de licitação
Aprovado por unanimidade
5ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades e funcionamento
municipal da Câmara Municipal para 2018
Aprovado por unanimidade
Fornecimento de combustíveis rodoviários para o
Município durante os anos de 2019, 2020 e 2021 - Início
do procedimento e remessa à Assembleia Municipal
para autorização da abertura do procedimento e do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração "II", sita
na rua Almada Negreiros, lote 5, 1º B – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração "L", sita
na rua Almada Negreiros, nº 16, r/c (ex-Bairro da Chasa) –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração "E", sita
na rua das Linhas de Torres, nº 4, r/c dtº - São João dos
Montes
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara Municipal
delegados e praticados pelo Sr. Vice-Presidente
Tomado conhecimento
Pedido de cópias - Devolução de verba
Aprovado por unanimidade
Licenciamento de operação de loteamento - EN10/Rua da
República – Póvoa de Santa Iria
Retirado da ordem do dia
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 184, do loteamento do Casal do Álamo – São
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 39, do loteamento do Casal da Serra – Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 48, do loteamento do Casal da Serra – Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 91, do loteamento do Casal da Serra – Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 145, do loteamento do Casal da Serra – Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 180, do loteamento do Casal da Serra – Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 135, do loteamento do Casal da Serra – Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 136, do loteamento do Casal da Serra – Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 148, do loteamento do Casal da Serra – Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 25, do loteamento do Pinhal das Areias Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Constituição de comproprietários ou aumento de
compartes do lote 310 da AUGI da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e os votos
contra dos membros da CDU
1ª alteração ao loteamento denominado Estacal – Alverca
do Ribatejo, titulado pelo alvará de loteamento nº 03/2015AUGI, de 25/03
Aprovado por unanimidade
2ª alteração ao loteamento denominado Casal do Álamo
– São João dos Montes, titulado pelo alvará de loteamento
nº 05/2013-AUGI, de 20/09
Aprovado por unanimidade
Reabilitação de fogos no bairro do PER da Quinta da
Piedade - Lotes 1 a 6 – Póvoa de Santa Iria - Pedido de
adiantamento
Aprovado por unanimidade
Reabilitação de fogos no bairro do PER da Quinta da
Piedade - Lotes 1 a 6 – Póvoa de Santa Iria - Plano de
segurança e saúde
Aprovado por unanimidade
Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclável e
pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do
Ribatejo - 1ª fase - Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade
Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta da Mina – Vila
Franca de Xira - Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade
Recargas de pavimentos 2018 - Concelho de Vila Franca
de Xira - Nomeação de coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade
Construção das instalações da Biblioteca Municipal de
Vila Franca de Xira - Acionamento de garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração a celebrar com a Associação de
Apoio à Multideficiência Mithós – Histórias Exemplares Ano letivo 2018/2019 - Aprovação e compromisso de verba
Aprovado por unanimidade
XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras
- Participação de jovem representante do Município Aprovação e compromisso de verba
Aprovado por unanimidade
Protocolo de colaboração com a Escola Profissional de
Hotelaria e Turismo de Lisboa (EPHTL) – Pólo da Póvoa de
Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo Estágio de preparação para os jovens atletas de várias
modalidades - Época 2018/2019
Aprovado por unanimidade
Renovação do protocolo de gestão do pavilhão desportivo
do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso - Época
desportiva 2018/2019
Aprovado por unanimidade
Protocolo de gestão do pavilhão desportivo do
Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São
João dos Montes - Época desportiva 2018/2019
Aprovado por unanimidade
Protocolo de colaboração "O ciclismo vai à escola" em
Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Reabilitação de fogos do bairro do PER da Quinta da
Piedade – Póvoa de Santa Iria - Comparticipação nos
passes de transportes
Aprovado por unanimidade
Empreitada do Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa
e Ciclovia do Tejo - Auto de vistoria e receção provisória
parcial da obra
Aprovado por unanimidade
Requerimento nº 7 – CDU – Tomada de posição sobre
transferência de competências
Reprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
da CDU e do Bloco de Esquerda e os votos contra dos
membros do PS e da Coligação Mais
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal
12 setembro'18
Clube Recreativo dos Cotovios, nos Cotovios, São João
dos Montes, União das Freguesias de Alhandra, São
João dos Montes e Calhandriz
Ata nº 16/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/07/25		
Aprovado por unanimidade
Definição do número máximo total de subunidades
orgânicas pela Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento para recrutamento de cargos
dirigentes - Aprovação e remessa à Assembleia Municipal
para aprovação da constituição do júri
Aprovado por unanimidade
Nomeação do auditor externo responsável pela
certificação legal das contas do Município – Remessa à
Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade
Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo Substituição da retenção de valores por garantia bancária
Aprovado por unanimidade
Contratação de serviços de limpeza dos edifícios e
equipamentos do Município - Início do procedimento e
remessa à Assembleia Municipal para autorização prévia
da abertura do procedimento e do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Contratação de serviços de vigilância para o Município Início do procedimento e remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia da abertura do procedimento e do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração "T", sita
na rua Miguel Torga, nº 22, 3º C (ex-Quinta da Maranhota)
– Vialonga
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração "O",
sita na avenida Antero de Quental, nº 3, 3º B (ex-Bairro da
Chepsi) – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
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Apoio financeiro à participação de atletas da União
Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho em evento
desportivo internacional
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal

Atribuição de apoio financeiro extraordinário ao Centro
Social para o Desenvolvimento do Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "V", sita
na rua Fernando Pessoa, nº 27, 1º e 2º (ex-Bairro da Chasa)
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho,
no Sobralinho, União das Freguesias de Alverca do
Ribatejo e Sobralinho

Apoio municipal à Avixira 2018 - VIII Campeonato
Ornitológico Internacional do Comité Ornitológico Mundial
de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Ata nº 18/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/09/12		
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "B", sita
na rua António Sérgio, nº 158, 1º (ex-Bairro da Chasa, 1ª
fase, bloco C2, lote 3) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de gás natural canalizado para o Município
- Início do procedimento e remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia da abertura do procedimento e do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

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
Exercício do direito de preferência sobre a fração "B", sita
na rua Fernando Pessoa, lote 2, nº 18, r/c dtº - Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre o prédio sito na
rua José da Paz Branco, nº 20 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara Municipal
delegados e praticados pelo Sr. Presidente
Tomado conhecimento
Licenciamento de operação de loteamento - EN10/Rua da
República – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por maioria, com os votos a favor do membros do
PS e da Coligação Mais e os votos contra dos membros da
CDU e do Bloco de Esquerda
Licenciamento das obras de urbanização - Emissão
de alvará - Olival dos Cantos/João do Cravo/Penedo Sobralinho
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
Licenciamento das obras de urbanização - Marinhas de
Velez de Cima, de Baixo e da Casa – Forte da Casa
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do
PS e da Coligação Mais, a abstenção dos membros da CDU e
o voto contra do membro do Bloco de Esquerda
Realização do evento "Festa de Final de Ano Letivo" Isenção do pagamento da taxa de condicionamento de
trânsito
Aprovado por unanimidade
Realização do evento "III Gala do CAD" - Isenção do
pagamento da taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Aquisição de viatura pesada de 19 toneladas com grua,
para recolha de resíduos urbanos indiferenciados - Início
do procedimento e remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia da abertura do procedimento e do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração "J", sita
na praceta Fernando Namora, nº 4, 2º dtº - Póvoa de Santa
Iria
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração "FFF",
sita na rua Fernando Pessoa, lote 1, nº 51 (ex-Bairro da
Chasa) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara Municipal
delegados e praticados pelo Sr. Presidente e pelo Sr. VicePresidente
Tomado conhecimento
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 19, do loteamento do Casal Cabreiro – Alverca
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre
o lote 76, do loteamento do Pinhal das Areias – Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2018 - Concelho de Vila Franca
de Xira - Lotes 1 e 2 - Plano de segurança e saúde
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

Transportes escolares - Ano letivo 2018/2019 - Atribuição
de subsídios a alunos a estudar fora do Concelho Compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa – Castanheira
do Ribatejo - Auto de vistoria para efeitos de liberação
parcial de caução
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2018 - Venda ambulante
Aprovado por unanimidade

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

Feira Anual de Outubro 2018 - Atribuição de subsídio
compensatório aos campinos
Aprovado por unanimidade
Compra e venda da fração de habitação municipal
denominada pela letra "P", sita na rua Soda Póvoa, nº 9, 1º
esqº - Forte da Casa
Aprovado por unanimidade
Isenção do pagamento das rendas das frações sujeitas a
obras de reabilitação do Bairro PER da Quinta da Piedade –
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Empreitada de execução de 3 cais de pesca para os
avieiros da Póvoa de Santa Iria - Auto de vistoria e receção
definitiva da obra e liberação da caução
Aprovado por unanimidade
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal
26 setembro'18
Salão Nobre dos Paços do Município
Voto de pesar pelo falecimento de Maria João da
Conceição Ferreira
Aprovado por unanimidade
Ata nº 17/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/08/29		
Aprovado por unanimidade
Protocolo de apoio municipal à temporada tauromáquica
de 2018 na Praça de Touros Palha Blanco
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
Contratação de seguros para os Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira - Concurso
público - Compromisso plurianual - Abertura de
procedimento
Aprovado por unanimidade

Vila Franca de Xira - Eixo de Povos - Quinta de Grinja
- Requalificação de espaço público - Nomeação do
coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade
Estágios em contexto de trabalho na Quinta Municipal
de Subserra – Acordos com a Escola Profissional Agrícola
Fernando Barros Leal - Ratificação
Aprovado por unanimidade
Piscinas municipais - Comemorações da Semana
Europeia do Desporto e do Dia Mundial do Coração
Aprovado por unanimidade
Programa Férias Desportivas de Verão 2018 - Atribuição
da 2ª fase de subsídios - Aprovação e remessa à Assembleia
Municipal
Aprovado por unanimidade
Renovação do protocolo de gestão dos pavilhões
desportivos do Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa
Iria - Época desportiva 2018/2019
Aprovado por unanimidade
Doação de bens culturais para o Centro de Documentação
do Museu do Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade
Curso " A Literatura e o Inconsciente" - Valores de
inscrição
Aprovado por unanimidade
Publicitação de início de procedimento e participação
procedimental - Regulamento do Prémio Literário Alves
Redol
Aprovado por unanimidade
Empreitada do Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e
Ciclovia do Tejo - Auto de vistoria e receção parcial da obra
(segunda receção provisória parcial)
Aprovado por unanimidade
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

10 outubro'18

Regulamento de Participação no Programa de Ocupação
de Jovens - Publicitação do início do procedimento e
participação procedimental
Aprovado por unanimidade
Regulamento de Utilização e Funcionamento dos Stands
do Festival da Juventude - Publicitação do início do
procedimento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade
Doação de materiais ao Centro de Recolha Oficial Campanha de adoção "Em pulgas para te conhecer"
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado para assistente operacional (área de
lavador de viaturas)
Aprovado por unanimidade
Hasta pública para alienação do lote 13 do loteamento
municipal da Quinta da Piedade - Ata da realização da hasta
pública e adjudicação
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do
PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e a abstenção
dos membros da CDU
Exercício do direito de preferência sobre o prédio sito
na rua dos Telhais, nº 4 (ex-Bairro dos Avieiros, lote 45) –
Alhandra
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração “C”, sita
na rua António Sérgio, nº 4, r/c C (ex-Quinta da Grinja e
Pontévas) – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara Municipal
delegados e praticados pelos Srs. Presidente e VicePresidente
Tomado conhecimento
Alteração à delimitação da AUGI Zona Alta de Arcena Casal Cabreiro – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
1ª alteração ao loteamento denominado Casal Cabreiro –
Alverca do Ribatejo, titulado pelo alvará de loteamento nº
01/2017-AUGI, de 26/01
Aprovado por unanimidade
Condicionamento de trânsito para reserva de lugar de
estacionamento para autocarros de colónia de férias Isenção do pagamento da taxa de condicionamento de
trânsito
Aprovado por unanimidade
Reabilitação do Celeiro da Patriarcal – Vila Franca de Xira
– Orçamento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade
Reabilitação do Celeiro da Patriarcal – Vila Franca de Xira
– Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade
Execução de iluminação pública eficiente – Póvoa de
Santa Iria – Auto de vistoria e receção definitiva e liberação
de caução
Aprovado por unanimidade
Reabilitação de fogos no bairro do PER da Quinta da
Piedade – Lotes 1 a 6 – Póvoa de Santa Iria – Plano de
trabalhos ajustado à data da consignação
Aprovado por unanimidade
Reabilitação de fogos no bairro do PER da Quinta da
Piedade – Lotes 1 a 6 – Póvoa de Santa Iria – Revogação
da nomeação do coordenador de segurança em obra e
nomeação do novo coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade
Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclável e
pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do
Ribatejo - 1ª fase - Plano de trabalhos ajustado à data da
consignação
Aprovado por unanimidade
Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclável e
pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do
Ribatejo - 1ª fase - Revogação da nomeação do coordenador
de segurança em obra e nomeação do novo coordenador de
segurança em obra
Aprovado por unanimidade
Requalificação de áreas de estacionamento dissuasoras
e interface rodoferroviário/transportes partilhados –
Revogação da nomeação do coordenador de segurança em
obra e nomeação do novo coordenador de segurança em
obra
Aprovado por unanimidade

Deliberações

Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta da Mina –
Revogação da nomeação do coordenador de segurança
em obra e nomeação do novo coordenador de segurança
em obra
Aprovado por unanimidade
Vila Franca de Xira – Eixo Povos – Quinta da Grinja –
Requalificação do espaço público - Plano de segurança
e saúde
Aprovado por unanimidade
Protocolo de utilização de espaços para a organização
de Atividades de Tempos Livres no Agrupamento de
Escolas do Bom Sucesso – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo Encontro Distrital de Mini Voleibol
Aprovado por unanimidade
Apoio extraordinário - Associação dos Artistas
Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira –
Retificação da deliberação de 2018/07/11
Aprovado por unanimidade
Vencedor do Prémio Carlos Paredes 2018
Tomado conhecimento
Requerimento nº 9 - Planeamento de modos suaves
de mobilidade
Reprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros da CDU e do Bloco de Esquerda e os votos
contra dos membros do PS e da Coligação Mais
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão extraordinária da Assembleia
Municipal de Vila Franca de Xira
12 de setembro de 2018 – 18h00
Auditório da Fábrica das Palavras – Biblioteca
Municipal de Vila Franca de Xira
Ponto único - Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – Leiquadro da transferência de competências para as
autarquias locais e para as entidades intermunicipais
A proposta de deliberação da CDU foi rejeitada por
maioria, com vinte votos contra do PS, Coligação Mais e
CDS-PP; a abstenção da eleita do PAN e dezoito votos
a favor da CDU e Bloco de Esquerda.
A moção apresentada pelo eleito do CDS-PP, com
a alteração proposta pela Assembleia Municipal, foi
aprovada por maioria, com vinte votos a favor do PS,
Coligação Mais e CDS-PP; duas abstenções do PAN e
Bloco de Esquerda, e dezassete votos contra da CDU e
Bloco de Esquerda.

Sessão ordinária da Assembleia Municipal
de Vila Franca de Xira
20 de setembro de 2018 – 18h00
Salão do Clube Recreativo dos Cotovios
Período antes da ordem do dia
Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 01/2018,
03/2018 e 04/2018, correspondentes, respetivamente,
às sessões da Assembleia Municipal de 22 de fevereiro,
05 de abril e 21 de junho de 2018.
Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Sr.
Presidente da Câmara Municipal (correspondente ao
período de 01 de junho a 31 de agosto de 2018)
O documento foi apreciado pelos eleitos
municipais
Ponto 2 - Conselho Municipal de Segurança – Eleição
de cidadão de reconhecida idoneidade que integrará o
CMS no mandato 2017/2021
Eleito por maioria, com trinta e oito votos a favor e um
voto em branco, o cidadão Arlindo de Matos Dias
Ponto 3 - Alteração ao mapa de pessoal da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira para o ano de 2018 –
Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e oito votos a
favor dos eleitos do PS, CDU, Coligação Mais,
Bloco de Esquerda e CDS-PP, e a abstenção da
eleita do PAN
Ponto 4 - Alteração ao mapa de pessoal dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca
de Xira para o ano de 2018 – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e oito votos a
favor dos eleitos do PS, CDU, Coligação Mais,
Bloco de Esquerda e CDS-PP, e a abstenção da
eleita do PAN
Ponto 5 - Fornecimento de refeições confecionadas
para os refeitórios municipais para os anos de 2019,
2020 e 2021 – Autorização de abertura do procedimento
e autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com dezanove votos a
favor dos eleitos do PS, Coligação Mais e PAN;
a abstenção do eleito do CDS-PP, e dezassete
votos contra dos eleitos da CDU e Bloco de
Esquerda (encontrando-se ausentes no momento

da votação um eleito da CDU e um eleito da
Coligação Mais)
Ponto 6 - Fornecimento de combustíveis rodoviários
para o Município de Vila Franca de Xira durante os
anos de 2019, 2020 e 2021 – Autorização de abertura
do procedimento e autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Ponto 7 - Fornecimento de energia elétrica para
instalações alimentadas em média tensão, baixa
tensão especial e baixa tensão normal dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca
de Xira – Concurso público - – Autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Ponto 8 - Alteração ao Regulamento do Parque de
Estacionamento do Hospital de Vila Franca de Xira –
Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e um votos a favor
dos eleitos do PS, Coligação Mais, CDS-PP e PAN,
e dezassete votos contra da CDU e do Bloco de
Esquerda (encontrando-se ausente no momento
da votação um eleito da CDU)
Ponto 9 - Definição do número máximo total de
subunidades orgânicas pela Assembleia Municipal –
Aprovação
Aprovado por unanimidade
Ponto 10 - Abertura de procedimentos para
recrutamento de cargos dirigentes – Aprovação da
constituição dos júris
Aprovado por unanimidade
Ponto 11 - Nomeação do auditor externo responsável
pela certificação legal das contas do Município
Aprovado por unanimidade
Ponto 12 - Contratação de serviços de limpeza dos
edifícios e equipamentos do Município – Autorização
de abertura do procedimento e autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com trinta e cinco votos
a favor dos eleitos do PS, CDU, Coligação
Mais, CDS-PP e PAN; uma abstenção do Bloco
de Esquerda, e dois votos contra do Bloco de
Esquerda (encontrando-se ausente no momento
da votação um eleito da CDU)
Ponto 13 - Contratação de serviços de vigilância para
o Município – Autorização de abertura do procedimento
e autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com trinta e cinco votos
a favor dos eleitos do PS, CDU, Coligação
Mais, CDS-PP e PAN; uma abstenção do Bloco
de Esquerda, e dois votos contra do Bloco de
Esquerda (encontrando-se ausente no momento
da votação um eleito da CDU)
Ponto 14 - Discussão e apreciação de moções
apresentadas na sessão
As moções «Por uma redução na utilização de
plásticos», apresentada pelo PAN, e «Pela criação
de uma estratégia municipal de redução do uso
do plástico», apresentada pelo Bloco de Esquerda,
foram retiradas pelos proponentes após proposta
da Assembleia Municipal de junção dos textos para
apreciação na próxima sessão ordinária.
A moção «Pela exigência da imediata reabertura
da agência da Caixa Geral de Depósitos da Vila de
Alhandra», apresentada pela CDU, foi aprovada
por maioria, com vinte e dois votos a favor da CDU,
Coligação Mais, Bloco de Esquerda e PAN; uma
abstenção do CDS-PP, e quinze votos contra do PS
(encontrando-se ausente no momento da votação um
eleito da CDU).
A moção «Contra o encerramento do balcão da Caixa
Geral de Depósitos na Vila de Alhandra, Concelho de
Vila Franca de Xira», apresentada pela Coligação Mais,
com a alteração proposta pelo PS, foi aprovada por
maioria, com trinta e sete votos a favor do PS, CDU,
Coligação Mais, Bloco de Esquerda, CDS-PP e PAN; e
uma abstenção da CDU (encontrando-se ausente no
momento da votação um eleito da CDU).
A moção «Concurso extraordinário de ingresso de
pessoas com deficiência na autarquia», proposta pelo
CDS-PP, foi rejeitada com trinta e dois votos contra
do PS e CDU; três abstenções do Bloco de Esquerda,
e seis votos a favor da Coligação Mais, CDS-PP e PAN
(encontrando-se ausente no momento da votação um
eleito da CDU).
A moção «Estacionamento no Hospital de Vila Franca
de Xira», apresentada pela Coligação Mais, foi aprovada
por maioria com vinte e quatro votos a favor do PS,
Coligação Mais, Bloco de Esquerda, CDS-PP e PAN, e
catorze abstenções da CDU (encontrando-se ausente
no momento da votação um eleito da CDU).
A moção «Contra o encerramento do serviço de
atendimento complementar do centro de saúde
da Póvoa de Santa Iria que afeta mais de 100.000
pessoas», apresentada pela Coligação Mais, com
as alterações propostas pela CDU, foi aprovada por
unanimidade.
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PRÓXIMAS REUNIÕES
DE CÂMARA
7 novembro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
Intervenção do Público: 12h30

21 novembro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Freguesia de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30

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

19 dezembro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Freguesia de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30

ficha

DELIBERAÇÕES

NOV | DEZ | 2018

téc
ni
ca

PROPRIEDADE

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
NIF: 506 614 913
Praça Afonso de Albuquerque, n.º 2
2600-093 Vila Franca de Xira
38º 57’ 11,871” N , 8° 59’ 26,494” W
Tel.: 263 285 600
www.cm-vfxira.pt

TÍTULO

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
Boletim Municipal

DIREÇÃO

Alberto Mesquita

Presidente da Câmara Municipal

APOIO À DIREÇÃO

Filomena Serrazina

Gabinete de Apoio à Presidência

COORDENAÇÃO

Susana Santos

Divisão de Comunicação e Imagem

REDAÇÃO

Ana Sofia Coelho, Carla Coquenim,
Milene Monteiro, Prazeres Tavares
Divisão de Comunicação e Imagem

PAGINAÇÃO

Dulce Munhoz

Divisão de Comunicação e Imagem

FOTOGRAFIA

Helder Dias, João Machado, Miguel Mestre,
Ricardo Caetano, Vitor Cartaxo
Divisão de Comunicação e Imagem

IMPRESSÃO

MULTIPONTO

TIRAGEM

74.000 exemplares
Distribuição gratuita

DEPÓSITO LEGAL
380393/14

