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Câmara Municipal com nova imagem

Nova identidade visual pretende valorizar características únicas do Concelho
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Neste novo ano de 2019, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apresenta uma
nova identidade visual que pretende corporizar os elementos e conceitos que fazem
do Concelho de Vila Franca de Xira um território de características únicas. Integrado
na grande Área Metropolitana de Lisboa, Vila Franca de Xira mantém uma identidade
e história próprias e diferenciadoras que se pretendem exaltar com a nova imagem e,
através dela, comunicar melhor dentro e fora do Município.
Estamos perante um Concelho que interliga a sua história e tradição com modernidade
e inclusão. É um território que liga a terra com o rio; a cidade com o campo; a tradição
com o futuro; gentes de dentro, com gentes de fora. Estamos assim em presença de
um Município que liga e que faz a ponte entre todos estes elementos. Um concelho
cuja emblemática Ponte foi ainda a primeira do País a ligar o Norte com o Sul – uma
infraestrutura pioneira que o identifica sem margem para dúvidas e que lhe confere
um dos principais fatores de centralidade e acessibilidade a nível nacional.
Inclusivo e competitivo, todas estas valências e ligações especiais foram a base de inspiração para a conceção, através dos serviços internos da Câmara Municipal, da nova
identidade visual, nas suas formas, cores e slogan. São elas que se pretende valorizar,
diferenciando o Concelho entre os seus pares. Uma nova imagem para o comunicar
melhor e torná-lo ainda mais atrativo para particulares, famílias e empresas. Uma
escolha para viver, visitar, trabalhar e investir.

Vila Franca de Xira
um Concelho de Ligações Fortes!
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Alberto Mesquita

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira

Cara e Caro Munícipe,
Nos últimos meses, o Município de Vila Franca de Xira foi reconhecido por diversas entidades externas que,
através da atribuição de prémios e outras distinções, valorizaram publicamente o trabalho que vem sendo
realizado nesta Autarquia. Com a certeza de que a nossa motivação permanece na prestação de um serviço
público de qualidade, partilho convosco, com natural satisfação, os reconhecimentos e os bons resultados
que tivemos o prazer de alcançar: No Desporto, a Federação Portuguesa de Natação atribuiu à nossa Escola
Municipal de Natação o certificado de “Qualidade Nível 2 FPN”, pelo trabalho de melhoria contínua desenvolvido nas cinco Piscinas Municipais. E a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto reconheceu Vila
Franca de Xira como um “Município Amigo do Desporto”, por boas práticas na promoção da atividade física
e desportiva. No Ambiente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) distinguiu-nos
pela terceira vez com o “Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano”, reconhecendo os
SMAS de Vila Franca de Xira pelos resultados de excelência do último ano. Também a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, atribuiu-nos uma Menção Honrosa, no âmbito do Prémio
Nacional de Ambiente “Fernando Pereira”, pela nossa ação como uma Câmara amiga do ambiente; Na
área Social, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas voltou a reconhecer Vila Franca de Xira como
“Autarquia + Familiarmente Responsável”, num prémio que distingue as práticas de proximidade e medidas
sociais de melhoria da qualidade de vida das famílias. E na Cultura, uma Menção Honrosa para o Serviço
Educativo do Museu Municipal, pelo seu projeto “Roteiro Barco Varino Liberdade”, atribuída no âmbito dos
Prémios Ibermuseus de Educação.
São resultados que nos orgulham e que também nos responsabilizam, no sentido de continuarmos a fazer
um bom trabalho, criando cada vez melhores condições de vida no nosso Município. Para esse efeito, contamos uma vez mais este ano com um orçamento municipal bem estruturado e capaz de garantir, por um lado,
o rigor e a sustentabilidade nas contas municipais, e por outro, as condições necessárias para a realização
dos investimentos que consideramos prioritários.
No arranque deste novo ano, chegamos até si com uma nova identidade visual, concebida com o objetivo de
criar uma imagem diferenciadora que certamente irá facilitar a comunicação e a promoção do nosso território. Somos um Município que sempre se construiu (e se constrói ainda hoje), com uma grande diversidade
cultural e com um diálogo permanente entre o campo e a cidade, a terra e o rio, o norte e o sul. Num concelho em que a Ponte de Vila Franca de Xira simboliza esses contactos permanentes, assumimo-nos nesta
nova imagem como um Concelho de Ligações Fortes.
Estou certo que esta nova marca visual do nosso Município será mais um contributo importante para continuarmos a afirmar o Concelho de Vila Franca de Xira naquilo que ele já é hoje em dia: um lugar de Futuro,
onde vale a pena viver e trabalhar.

ALBERTO MESQUITA
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Atual

Inclusão, Sustentabilidade, Identidade, Empreendedorismo e Competitividade

Orçamento da Câmara Municipal para 2019
Foram aprovadas nos órgãos competentes as Grandes Opções
do Plano para 2019/2023 e o Orçamento Municipal para 2019,
no valor de 66,6 milhões de euros, o que representa um crescimento de 6,12% face ao orçamento inicial de 2018 (de 62,8M€).
Da dotação global da despesa, 26,85% (17,89M€) destina-se a
investimento.
A taxa de IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis, mantém-se
no valor mínimo permitido por Lei (0,3%). Destaca-se, ainda,
o aumento da receita corrente relativamente a 2018 em quase
10%, decorrente, sobretudo, do forte incremento do IMT (Imposto
Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Bens), traduzindo a
capacidade do Concelho em atrair pessoas, principalmente na
área imobiliária.
Na apresentação dos documentos de gestão financeira para os
próximos anos, o Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, sublinhou as cinco opções estratégicas que estão na base
da governação municipal para o mandato autárquico em curso:
um Concelho Inclusivo; Sustentável; com Identidade; Empreendedor; e Competitivo, afirmando serem “opções que traduzem
uma visão clara e de futuro para o desenvolvimento social, económico e cultural do nosso Concelho”.
Na Sustentabilidade Ambiental e Inclusão Social o Município vai
dar continuidade às intervenções de manutenção dos estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar e 1.º Ciclo, assim como aos
apoios socioeducativos a alunos e famílias, investindo na escola
pública para todos, de qualidade e a tempo inteiro. Nota, ainda,
para a requalificação dos Bairros do PER de Povos (Vila Franca

de Xira) e da Quinta da Piedade (Póvoa de Santa Iria).
No Eixo Um Concelho Sustentável, estão previstas ações nas áreas
do Ambiente e Gestão do Espaço Público. Aqui o investimento será
canalizado para a melhoria das condições e meios operacionais de
recolha e valorização dos resíduos urbanos, ampliando a rede municipal de ilhas ecológicas. Vai ser também substituída a cobertura da
Piscina Municipal de Vila Franca de Xira. A requalificação da Estrada
Nacional 10, do Terminal Rodoferroviário de Alverca, dos Eixos
Santa Sofia/Quinta da Mina e Povos/Quinta da Grinja, do Jardim
Álvaro Vidal em Alverca e da Avenida Baptista Pereira em Alhandra,
são algumas das grandes intervenções em curso que irão alterar o
paradigma da mobilidade urbana no concelho.
No que concerne à Identidade, prossegue a grande prioridade atribuída à Cultura e à valorização do património museológico, dinamizando uma oferta cultural vasta e diversificada. De salientar a
cooperação com os agentes culturais, designadamente com as
associações que dispõem de estruturas profissionais na área do
Teatro, e também o projeto de instalação do Núcleo Etnográfico do
Museu Municipal. Na área do Turismo, tem continuidade em 2019 a
afirmação da marca Vila Franca de Xira, através do apoio à valorização e difusão das tradições locais, promovendo o património e a
gastronomia.
No Eixo Um Concelho Empreendedor, estão presentes diversas
ações que pretendem estimular e valorizar a Economia Local, com
um acompanhamento e apoio municipal permanente aos projetos
de investimento no Concelho. Exemplo disso é a dinamização de
espaços devolutos no Mercado Municipal de Alhandra, destinados
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são as cinco opções estratégicas

regista crescimento de 6%
ao empreendedorismo jovem de base local, assim como a revitalização do edifício e do perímetro do Mercado Municipal de Vila Franca
de Xira.
Para Um Concelho Competitivo existem ações ligadas à Cooperação
entre administrações e Cidadania e à Governança. Merecem, aqui,
particular destaque os contratos de delegação de competências
estabelecidos com todas as Freguesias, os quais incluem um apoio

financeiro anual de 100.000,00€ para aquisição de equipamentos e
maquinaria. No âmbito da cooperação com a Administração Central, está previsto o lançamento da empreitada para a reinstalação
do Centro de Saúde de Vialonga no “Ninho de Empresas”. Futuramente, e no âmbito destes protocolos de cooperação, começará a
construção de um novo Tribunal em Vila Franca de Xira e a requalificação da Escola Básica de Vialonga.

Orçamento dos SMAS aposta na renovação de infraestruturas
Foi também aprovado o Plano Plurianual de Investimentos 2019/2023 dos SMAS - Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, num valor global de 18,9 milhões de euros. Os investimentos a realizar incidem sobre todas as áreas de intervenção desta
estrutura municipal. Estão previstos, para este ano, investimentos de 1,172 milhões de euros na renovação de infraestruturas de
abastecimento de água.
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Destaque

Carris Metropolitana em 2019

Passe Metropolitano vai ser uma realidade já este ano
No sentido de estimular decisivamente a utilização do transporte
público, e ao abrigo de uma nova política de transportes públicos,
Vila Franca de Xira irá adotar já a partir deste ano, no âmbito da
Área Metropolitana de Lisboa (AML), o Passe Metropolitano, com
um custo de 40€.
Este passe, válido para todos os modos de transporte público
(rodoviário, ferroviário e fluvial) e para qualquer deslocação dentro do território da AML, vai ser acompanhado pelo Passe Municipal (com um custo de 30€ e válido para deslocações dentro do
município), pelo Passe Família (com um custo máximo por agregado familiar de 80€ e válido para qualquer deslocação dentro
da AML) e pela gratuitidade dos passes para crianças com idade
igual ou inferior a 12 anos.
A introdução do Passe Metropolitano será feita a partir de abril
deste ano, tendo os 18 municípios que compõem a AML tomado
a decisão de criar uma empresa e marca única para o efeito: a
Carris Metropolitana, responsável por gerir os transportes metropolitanos já em 2019.
A introdução do Passe Metropolitano vai obrigar os 18 municípios
da AML a um esforço financeiro de aproximadamente 31 milhões
de euros, sendo que o contributo do município vilafranquense
para aquele valor é de cerca de dois milhões de euros.

Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira

Regresso de uma das mais antigas
e reputadas iniciativas dedicadas à fotografia
Regressa em janeiro a BF18, Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira, iniciativa que,
sob a curadoria geral da crítica e historiadora de arte Sandra Vieira Jürgens, congrega na presente edição três exposições
que estarão patentes ao público entre 26 de
janeiro e 10 de março.
No Celeiro da Patriarcal estarão patentes
os trabalhos dos dez candidatos que foram
selecionados no âmbito da componente de
Concurso do certame. A partir desta seleção, levada a cabo por um Conselho de

Curadores constituído por Paula Parente
Pinto, António Júlio Duarte, Maria do Mar
Fazenda e José Luis Neto, um Júri de Premiação deliberará os vencedores das categorias do Concurso.
Dando continuidade à vertente curatorial
encetada na edição de 2016, têm lugar, paralelamente, a exposição “Espaço Comum”,
com os artistas Margarida Correia, Rodrigo
Tavarela Peixoto, Tito Mouraz e Valter Vinagre, no Museu Municipal; e “Imagens com
Vida Própria”, com Duarte Amaral Netto,

João Paulo Serafim, Mariana Gomes Gonçalves e Soraya Vasconcelos, na Fábrica das
Palavras, ambas em Vila Franca de Xira.
Nesta edição da iniciativa, que se iniciou
em 1989 exibindo um invejável percurso de
quase 3 décadas dedicadas exclusivamente
à fotografia, a Bienal volta a afirmar-se
como iniciativa incontornável no panorama
da Cultura nacional no que à arte fotográfica
diz respeito, reiterado o seu propósito de
promover e incentivar a produção nacional
de fotografia contemporânea.
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Requalificação do Eixo Povos / Quinta da Grinja

Valorização do espaço traz mais qualidade de vida a Vila Franca de Xira
A requalificação no Eixo Povos / Quinta da Grinja, em Vila Franca
de Xira já está em marcha, desde o início do mês de dezembro de
2018, estando prevista a sua conclusão para o início de 2020, após
um investimento Municipal de 1,9 milhões de euros.

O custo total da obra é de aproximadamente 2,4 milhões de euros
(a financiar pelos Fundos Comunitários de Apoio do Portugal
2020). A área a intervir é superior a 17 hectares e abrange três
zonas, nas quais se destaca as seguintes ações:

Quinta da Grinja
•

Criação de uma zona verde central de vocação desportiva, de
recreio e lazer, com equipamento diverso, destinado a todas
as faixas etárias: recreio infantil, juvenil e sénior, com áreas
destinadas à prática de desportos de ar livre, parkour, parque
de ginástica para seniores e pequeno campo de basquetebol;

•
•

Organização do estacionamento e acesso ao complexo das Piscinas Municipais e criação de estacionamento automóvel para
residentes na Rua António Sérgio;
Implementação de estrutura verde, com criação de zonas verdes e arborização.

Povos
•

Alteração na circulação rodoviária da Rua José da Costa e
Silva para apenas um sentido (sul-norte), de modo a melhorar as condições de segurança, acessibilidade e mobilidade,
dando a prioridade ao peão e prevendo-se a implementação
de medidas de acalmia do tráfego automóvel;

•
•

Requalificação da passagem inferior sob a A1;
Valorização paisagística do Largo do Pelourinho, zona do chafariz de Povos e lavadouros públicos;

Bairro Municipal de Povos, Cooperativa de Povos e Parque Residencial Povos – Quinta do Cabo
•

Criação de hortas urbanas incluindo uma rede de percursos
pedonais;

•

Requalificação dos espaços públicos dos bairros e criação de
zonas verdes;

8
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Acontece

Depois das votações em outubro

Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira 2018:
conheça os projetos vencedores
Terminada a fase de votações do Orçamento Participativo de Vila
Franca de Xira a 31 de outubro último, já está disponível, no Portal
do Orçamento Participativo, a lista de projetos vencedores do OP
2018.
Na edição de 2018 foram submetidos à votação um total de 12 projetos no Orçamento Participativo Geral (OPG) e 9 no Orçamento
Participativo para Entidades (OPE). Registou-se um total de 3.355

votos, com 2.413 votos enviados por SMS e através da plataforma
online, registando-se também 942 votos em papel. A Autarquia
disponibilizou neste âmbito 21 pontos de voto presencial por todo
o Concelho.
A verba global de 900 mil euros, definida pela Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira, será agora utilizada na concretização dos projetos vencedores em que os cidadãos votaram e que escolheram.

OP 2018 - Resultados das votações na vertente Orçamento Participativo GERAL

FOTOGRAFIA POR: PRESSFOTO - FREEPIK.COM

OP 2018 - Resultados das votações na vertente Orçamento Participativo ENTIDADES

OPJ 2018 - Alunos apresentam 50 propostas

Novas ideias para um Concelho melhor
Foram 50 as propostas recebidas por parte dos jovens estudantes das escolas públicas do
Concelho, no âmbito do Orçamento Participativo Jovem (OPJ), enquadrado no modelo inovador
da edição 2018 do Orçamento Participativo (OP 2018). Entre 12 de novembro e 14 de dezembro
decorreu a fase de recolha de propostas. Alunos, entre os 12 e os 18 anos, puderam participar
com as propostas que gostariam de ver concretizadas em qualquer local do Município.
A lista final de projetos a submeter a votação será conhecida até final de fevereiro, após decorrer o devido período de audiência.

Acontece
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Na Escola Básica do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

10.ª edição da Brigada do Amarelo e novo projeto Qual é o seu Papel?
arrancam a 11 de janeiro

A Câmara Municipal, em parceria com a Valorsul, assinala no
próximo dia 11 de janeiro, pelas 10h00, na Escola Básica do Bom
Sucesso, em Alverca, o arranque de mais uma edição do projeto
“Brigada do Amarelo”, bem como o lançamento de uma nova iniciativa, desta feita dedicada à separação seletiva de papel.
Se a Brigada do Amarelo pretende a deposição seletiva de embalagens (plástico, metal e pacotes de bebida), “Qual é o seu Papel?”
é a iniciativa que vem sensibilizar para a correta utilização do eco-

ponto azul, com a recolha de papel em condições de reciclagem.
Em simultâneo será estimulada a reutilização do papel, jornais e
revistas, numa dinâmica de conhecimentos que se pretende difundir, neste projeto específico, dos Jardins-de-Infância aos alunos do
3.º Ciclo.
As Escolas terão o desafio de recolher o maior peso possível nas
devidas condições, isto é, com as características necessárias e
bem acondicionadas. No final serão avaliadas as escolas que separaram mais em valor absoluto e, também, per capita (kg/aluno). Os
estabelecimentos escolares com melhores resultados receberão
prémios monetários.
Recorde-se que, no corrente ano, a “Brigada do Amarelo” bateu
o recorde de um total de 52 toneladas de embalagens recolhidas
pelas escolas participantes.
As ações de sensibilização levadas a cabo pela Autarquia através
do seu Programa de Educação Ambiental (PREDAMB) têm sido um
sucesso na melhoria, na qualidade e quantidade dos resíduos a
reciclar nas escolas do Concelho, num processo educativo e motivacional que vai ao encontro da importância da temática.

A corrida já tem data marcada

Estão abertas as inscrições para a Corrida das Lezírias 2019
Vila Franca de Xira recebe, a 3 de março, a tradicional Corrida das
Lezírias que anualmente reúne na cidade milhares de atletas e
amantes do desporto, oriundos de todo o país. A inscrição deve ser
feita no site da Xistarca até ao dia 26 de fevereiro.
Pelo 17.º ano consecutivo, a prova volta à estrada com partida às
10h00 do Parque Urbano de Vila Franca de Xira, seguindo por diversas ruas da cidade, acesso à Ponte Marechal Carmona, seguindo o
percurso para a Lezíria, efetuando um circuito de 9 Kms e regressando pelo mesmo trajeto. Em caso de condições meteorológicas
adversas um novo percurso será planeado.
Os menos experientes também podem mostrar ao público as suas

performances, participando na Mini - Corrida com percurso delineado entre o Parque Urbano de Vila Franca de Xira, sempre pelo
passeio pedonal ribeirinho até Alhandra (junto à Piscina do Alhandra
Sporting Clube) e regresso. A Corridinha, destinada aos mais novos,
decorrerá no Circuito no Parque Urbano de Vila Franca de Xira.
Se tiver dificuldade em fazer a sua inscrição online, faça uma transferência bancária para o IBAN PT50 0033 0000 0014 0578 4150 5.
De seguida deverá enviar os seus dados de inscrição (prova, nome,
data de nascimento, clube (opcional), distância, telefone, tamanho
t-shirt) para o email inscricoes@xistarca.pt, anexando o comprovativo da transferência bancária.
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Acontece

Inclusão e igualdade de oportunidades são prioridade para o Município

Prémio “Autarquia + Familiarmente Responsável” para Vila Franca
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira foi distinguida, pelo
9.º ano consecutivo, como uma das “Autarquias + Familiarmente
Responsáveis” do País, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis.
Esta distinção vem reconhecer a capacidade interventiva e o contínuo empenho da Autarquia em fomentar a continuidade das práticas de apoio às famílias do Concelho, bem como estimular a adoção de novas medidas. A Bandeira, entregue pelo presidente da
Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi recebida pela
Vereadora Fátima Antunes, numa cerimónia que decorreu no dia
21 de novembro de 2018, em Coimbra.
Vila Franca de Xira volta a destacar-se pela implementação de
políticas amigas das famílias, nomeadamente no apoio às famílias
mais carenciadas, na adoção de medidas que visam a adaptação e
construção de equipamentos nas áreas da educação e saúde, na
habitação social, transportes, cultura, desporto e tempos livres,
bem como na promoção da empregabilidade e estilos de vida saudáveis.
O Município de Vila Franca de Xira recebe esta distinção desde
2010, reforçando a aposta do executivo na qualidade de vida e bem-estar das famílias do concelho.

ERSAR atribui selo de qualidade

SMAS de Vila Franca de Xira distinguidos pela terceira vez pela
“Qualidade Exemplar da Água” para consumo humano
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila
Franca de Xira foram, uma vez mais, distinguidos com o “Selo de
Qualidade Exemplar de Água para consumo humano” por parte da
ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.
Os prémios, que distinguiram as entidades gestoras que atingiram
resultados de excelência no último ano, foram entregues no passado
dia 22 de novembro, em Lisboa, em sessão solene que encerrou a
13.ª Expo Conferência da Água. Para receber esta distinção, atribuída
ao Município de Vila Franca de Xira pela terceira vez, esteve presente
a vereadora Fátima Antunes, membro do Conselho de Administração
dos SMAS.
Os Selos de qualidade do serviço ERSAR 2017 (vertente águas) inserem-se na iniciativa da Entidade Reguladora Prémios e Selos de Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos - ERSAR 2017, organizada
em parceria com o jornal “Água & Ambiente”.

Autarquia tem desenvolvido apoio de excelência ao Desporto

Vila Franca de Xira reconhecida como “Município Amigo do Desporto”
Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira foi reconhecida como Município Amigo do
Desporto, pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD), devido ao desenvolvimento de boas
práticas na promoção da atividade física e desportiva no
Concelho. O prémio foi entregue a 29 de novembro de
2018, no decorrer do XIX Congresso Nacional de Gestão
do Desporto, realizado em Rio Maior. O prémio foi recebido pelo vereador do Pelouro do Desporto, António Félix.
O Programa Município Amigo do Desporto foi instituído
em 2016 pela APOGESD e pela Plataforma Cidade Social,
com o objetivo de distinguir, anualmente, os municípios
que desenvolvem uma política de apoio ao desporto de
excelência.

Acontece
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Inauguração a 9 de fevereiro

Museu do Neo-Realismo dedica exposição
ao Arquiteto Alcino Soutinho
Volvidos mais de dez anos sobre a inauguração do atual
Museu do Neo-Realismo, emblemático edifício com autoria de Alcino Soutinho, tem lugar naquele espaço, de 9 de
fevereiro a 25 de maio de 2019, uma exposição dedicada à
obra daquele que foi um dos mais notáveis arquitetos da
sua geração.
A referida exposição, que representará um dos momentos
altos da programação do Museu do Neo-Realismo para o
ano 2019, desenvolve-se sob a curadoria externa da Arquiteta Helena Barranha, e pretende evidenciar não apenas o
processo de criação daquele edifício, bem como documentar a paixão de Soutinho pela museologia, de onde veio
a resultar um importante legado em termos de projetos
museológicos com a sua assinatura em várias cidades do
País.

“Roteiro do Barco Varino Liberdade” distinguido

Serviço Educativo do Museu Municipal recebe Menção Honrosa
do Prémio Ibermuseus de Educação

Na 9.ª edição do Prémio Ibermuseus de Educação, o Serviço Educativo do Museu Municipal de Vila Franca de Xira foi agraciado com
uma Menção Honrosa pelo seu projeto “Roteiro do Barco Varino
Liberdade”.
O Programa Ibermuseus é uma iniciativa de cooperação e integração dos países ibero-americanos para o fomento e articulação de
políticas públicas na área de museus e da museologia. A iniciativa
tem como meta principal a consolidação da Rede Ibero-Americana

de Museus, formada pelos 22 países da comunidade ibero-americana, e abrangendo 600 milhões de habitantes, 200 milhões de
bens culturais e distintas legislações e normas nacionais sobre
museus e património cultural. O Prémio Ibermuseus de Educação
é uma das linhas de ação deste Programa, cujo Conselho Intergovernamental é composto por 12 países membros – Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, México,
Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai.
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Obras e Requalificação Urbana

Obras

em curso

INTERVENÇÕES SMAS
Concelho
Reparação de roturas na rede de abastecimento de água,
nos ramais domiciliários e reabilitação pontual de troços de condutas –
ano 2018/2019
Investimento: 145.467,50€ (com IVA)
Data de início: agosto’18
Previsão de conclusão: agosto’19
Reparações pontuais na rede de saneamento de águas residuais
urbanas – ano 2018/2019
Investimento: 144.022,00€ (com IVA)
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: setembro’19
Alhandra
Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento
na Praça 7 de Março, Lote 2
Investimento: 123.009,44€ (com IVA)
Data de início: dezembro’18
Previsão de conclusão: abril’19

Póvoa de Sta. Iria
Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento
na Rua Professor Vítor Manuel Morais, Lote 1
Investimento: 42.488,50€ (com IVA)
Data de início: dezembro’18
Previsão de conclusão: fevereiro’19
Vialonga
Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento
na Rua “J” Fonte Santa
Investimento: 76.128,50€ (com IVA)
Data de início: dezembro’18
Previsão de conclusão: fevereiro’19
Vila Franca de Xira
Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento
na Avenida Combatentes Grande Guerra - Lote 1

Alverca do Ribatejo
Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento
na Rua Carlos Arrojado, Lote 2
Investimento: 27.548,60€ (com IVA)
Data de início: dezembro’18
Previsão de conclusão: fevereiro’19
Castanheira do Ribatejo
Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento
na Av. 25 de Abril e adjacentes, Lote 4
Investimento: 150.264,00€ (com IVA)
Data de início: dezembro’18
Previsão de conclusão: abril’19
Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento
do Páteo da CM/SMAS
Investimento: 71.106,06€ (com IVA)
Data de início: dezembro’18
Previsão de conclusão: fevereiro’19

Investimento: 109.582,00€ (com IVA)
Data de início: dezembro’18
Previsão de conclusão: março’19

Concluídas as obras de Requalificação do Polidesportivo de Povos, em Vila Franca de Xira

Espaço melhorado e novas dinâmicas
de utilização

Esta intervenção da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira teve como
objetivo a requalificação do campo de jogos e zona envolvente, introduzindo melhorias nos equipamentos desportivos, mobiliário urbano, acessibilidades, infraestruturas de iluminação e drenagem de águas pluviais.
Com um investimento global de cerca de 74.300€, a obra permitiu valorizar toda a área e melhorar a qualidade do espaço, incrementando as
dinâmicas de utilização, por parte da população local.

Obras e Requalificação Urbana
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Obras

em curso

INTERVENÇÕES CÂMARA MUNICIPAL
Alverca do Ribatejo
Requalificação de áreas de estacionamento
dissuasores e interface rodo-ferroviário/
transportes partilhados

Vila Franca de Xira
Reabilitação de fogos do PER de Povos
Investimento: 701 651,00€ (com IVA)
Data de início: maio’18
Previsão de conclusão: março’19
Requalificação do Eixo Santa Sofia/
Quinta da Mina

Concelho
Remodelação e Conservação de Instalações
Desportivas no Concelho
Investimento: 34 535,68€ (com IVA)
Data de início: outubro’18
Previsão de conclusão: janeiro’19
Recarga dos Pavimentos 2018

Investimento: 1 164.757,15€ (com IVA)
Data de início: outubro’18
Previsão de conclusão: junho’19
Póvoa de Santa Iria
Reabilitação de fogos do PER
da Quinta da Piedade
Investimento: 1 444.166,00€ (com IVA)
Data de início: outubro’18
Previsão de conclusão: outubro’19

Investimento: 1 322.041,73€ (com IVA)
Data de início: outubro'18
Previsão de conclusão: agosto’19

Investimento: 470 015,28€ (com IVA)
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: janeiro’19

Requalificação da EN 10
Rede Estruturante Ciclável e Pedonal - 1.ª fase
Investimento: 5 586.039,79€ (com IVA)
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: setembro’19

Obras

concluídas

Alverca do Ribatejo

Concelho

Requalificação do Jardim José Álvaro Vidal - Caminho Pedonal Acessível
e Parque de Jogo
e Recreio
Investimento: 258 083,43€ (com IVA)

Limpeza das Linhas de Águas 2018 - 2.ª fase
Investimento: 57 014,64€ (com IVA)

Execução de Zona de lazer a tardoz da Rua Jorge Maria do Nascimento –
Quinta do Forno
Investimento: 24 780,00€ (com IVA)

Remodelação e Conservação de Instalações
Desportivas no Concelho
Investimento: 34 535,68€ (com IVA)
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Acontece

Desporto e desportistas foram premiados

Autarquia distingue Desporto em Gala
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira regressou ao Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense com a 9.ª Gala de Mérito Desportivo,
na qual foram distinguidos os atletas de mérito do Concelho, pelos resultados alcançados ao longo da época desportiva 2017/2018.
Foram entregues os diplomas Pedro Alves (atletas ou equipas que se tenham classificado no primeiro lugar em competições regionais),
Carlos Lopes (atletas ou equipas classificadas nos três primeiros lugares em campeonatos nacionais) e Baptista Pereira (atletas ou equipas que tenham participado em campeonatos internacionais).
Foram, ainda, entregues os Prémios de Desporto aos seguintes vencedores:
Prémio Carreira
Jorge Barbosa
Sporting Clube Portugal / Sport Lisboa
e Benfica / União Desportiva Vilafranquense)
Atleta Feminino do Ano
Ana Catarina Pereira
Futsal – Sport Lisboa e Benfica
Atleta Masculino do Ano
Pany Varela
Futsal - Sporting Clube Portugal

Prémios de Mérito e Excelência Escolares

Atleta Revelação do Ano
Inês Rico
Triatlo – Alhandra Sporting Club
Treinador do Ano
Pedro Leitão
Fed. Triatlo Portugal / Alhandra Sporting Club
Equipa do Ano
Estafeta Mista Júnior de Triatlo
(Gabriela Ribeiro, Joana Oliveira, João Queiroz e André Boto)
Alhandra Sporting Club

Bom desempenho escolar no Concelho volta a ser premiado
A 30 de novembro de 2018 o Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense recebeu mais uma edição da Cerimónia de entrega de Prémios de Mérito e Excelência Escolares.
Esta foi a quarta edição consecutiva da Gala, promovida pelo Município de Vila Franca de Xira, na qual foram premiados 62 alunos dos
vários agrupamentos de escolas do concelho e também do CEBI.
Todos se distinguiram no passado ano letivo (2017-2018) pelo seu
desempenho académico e enquanto bons exemplos de cidadania.
Numa medida de incentivo ao sucesso escolar, foram reconhecidos por Mérito alunos finalistas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
Foram ainda distinguidos com o galardão de Excelência alunos que,
ao bom desempenho escolar, juntam atitudes, iniciativas ou ações
exemplares em benefício da comunidade.

Acontece
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Voluntariado e ética foram alguns dos temas abordados

Vila Franca de Xira recebeu Seminário de Município Amigo do Desporto
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira organizou, em parceria
com a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto - APOGESD
e com a Cidade Social, o VIII Seminário dos MAD - Municípios Amigos do Desporto, no dia 10 de dezembro do ano transato.
Durante o dia, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, várias
foram as sessões que marcaram a iniciativa intitulada “Atividade
Física e Saúde”. Os primeiros painéis foram dedicados a programas comunitários de implementação municipal: Nuno Tavares, da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, falou sobre o programa
de reabilitação cardíaca no concelho, Romeu Mendes, da Direção
Geral de Saúde, apresentou os resultados do programa “Diabe-

tes em Movimento”, fortemente implementado no norte do país,
e Hugo Pereira, da Faculdade de Motricidade Humana, mostrou
como o programa EUROFIT está a funcionar junto dos clubes portugueses.
Voluntariado e Ética foram os assuntos do segundo painel da
manhã. À tarde houve dois workshops práticos: um sobre “Gestão da Qualidade na prática dos municípios” e outro sobre “Como
implementar e gerir um banco de voluntariado municipal”.
Esta iniciativa surgiu no âmbito do programa Municípios Amigos
do Desporto, do qual Vila Franca de Xira faz parte juntamente com
outras 87 autarquias.

Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense

Semana para a Inclusão culmina com Gala

A I Gala para a Inclusão realizou-se, no âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no dia 7 de dezembro de 2018, na
Sociedade Filarmónica e Recreio Alverquense, em Alverca do Ribatejo, numa organização levada a cabo pela Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira. Uma sala de espetáculos cheia de público aplaudiu as participações dos cantores de renome nacional Berg e Paula
Teixeira, o bom humor dos apresentadores Mafalda Ribeiro e José
Pedro Cobra, e todos os outros artistas convidados: Orquestra Geração Vialonga, cantores da Cercitejo e da Universidade Sénior, Escola
de Dança Desportiva da Moita do Norte e o Grupo de Dança da Cercipóvoa. Todos fizeram deste um verdadeiro momento para a inclusão.
O líder do executivo camarário, Alberto Mesquita, referiu que “a

Inclusão é para todos e faz-se com todos. Esperamos que esta noite
seja mais um contributo para celebrar as diferenças e fortalecer a
ideia de que uma Sociedade Inclusiva é uma Sociedade Melhor”.
Ainda no decurso do espetáculo, um evento de grande fôlego e construído em conjunto com a Comissão Municipal para a Deficiência,
foram também apresentados dois novos projetos municipais: O
Gabinete das Acessibilidades e o “Selo Empregador Inclusivo”.
No âmbito das Comemorações Municipais do Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência a Autarquia promoveu, ainda, a Semana da
Inclusão, que decorreu de 3 a 7 de dezembro. Todas estas iniciativas
resultam de uma estratégia da Autarquia para a Igualdade e Inclusão.
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Agenda
“COSMO/POLITÍCA#3: O Mundo começou
às 5 e 47”, com trabalhos de Hugo Canoilas,
Miguel Castro Caldas e Tatiana Macedo
Até 31 março
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, Vila Franca de Xira

Exposição “Memórias da Chapelaria Porfírio”
Até 28 julho
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

3EXPOSIÇÕES4
“Exposição de Pintura de Gertrudes Aldeia”
Até 6 janeiro
Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

“Oficinas de escritores: inspirações sobre
a arte de escrever, a literatura e a vida” |
Honoré de Balzac

Apresentação de uma pequena biografia, frases e
aforismos do autor. Mostra Bibliográfica e Bibliografia
recomendada

8 janeiro a 28 fevereiro

Fábrica das Palavras, Piso 4, Vila Franca de Xira

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

“Alverca e a Aviação: 1918-2018”
Até 31 agosto 2020

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

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

Casa Museu Mário Coelho, Vila Franca de Xira

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

Celebrando…
Exposição “Sérgio Godinho,
escritor de canções”
11 janeiro a 24 fevereiro

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

“Exposição de Fotografia” de Pedro Inácio
Até 12 janeiro

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

Fábrica das Palavras, Piso 3, Vila Franca de Xira.

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

“Exposição de Fotografia” de Ana Sofia Calaça
12 janeiro a 17 fevereiro
Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Exposição Coletiva de Artes Plásticas do
Concelho de Vila Franca de Xira
13 janeiro a 10 fevereiro

Galeria de Exposições Augusto Bértholo, Alhandra

“Exposição de Gravura” de Alexandre Jorge
19 janeiro a 23 fevereiro

Museu do Neo-Realismo, Pisos 2 e 3,
Vila Franca de Xira

Museu Municipal de Vila Franca de Xira

“Exposição “A Póvoa e o Rio”
Até 27 janeiro

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

Inauguração da Exposição “Um edifício,
muitos museus:
Alcino Soutinho e o Museu do Neo-Realismo"
9 fevereiro, sábado, 16h00
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, Vila Franca de Xira

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

Conferencista: Prof. João Franco. Programa em
parceria com a Academia Sénior da Casa de São Pedro.

“Aldeias Históricas de Portugal – Almeida”
3 janeiro, quinta-feira, 16h00
“Aldeias Históricas de Portugal –
Castelo Mendo”
31 de janeiro, quinta-feira, 16h00
“Aldeias Históricas de Portugal – Castelo Novo”
7 de fevereiro, quinta-feira, 16h00
“Aldeias Históricas de Portugal –
Castelo Rodrigo”
28 de fevereiro, quinta-feira, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Ciclo de conferências:
“Conversas sobre Património e História”
26 janeiro e 23 fevereiro, sábado, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Ciclo de conferências:
“Alverca e a Aviação: 1918-2018”
2 fevereiro, sábado, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“Poesia no Palácio”
9 fevereiro, sábado, 15h00

“Leituras muito cá de casa”

Apresentação do livro “O atraso das verdades”,
de Vitória d’Ávila
25 fevereiro, segunda-feira, 18h30

Espaço Comum
Programa Curatorial da BF18
26 janeiro a 10 março

Ciclo de conferências:
“Aldeias históricas de Portugal”

3ENCONTROS, FORMAÇÃO,
SEMINÁRIOS E VISITAS
PATRIMONIAIS4

“BF18-Bienal de Fotografia
de Vila Franca de Xira”
26 janeiro a 10 março

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3CONFERÊNCIAS4

3ESPETÁCULOS4

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

Imagens com Vida Própria
Programa Curatorial da BF18
26 janeiro a 10 março

Ciclo de encontros com autores de livros de todas as
áreas do conhecimento, da literatura à ciência
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Apresentação do livro “Inconfidências”,
de Hugo Soares
19 janeiro, sábado, 16h00

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

“Conversas à margem”
José Riço Direitinho
23 fevereiro, sábado, 16h30

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

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

Fábrica de Saberes
Curso “Escrever o eu: autobiografia e memória”
por Maria Antónia Oliveira
27 fevereiro, quarta-feira, 18h30 às 20h30

Público em geral, Participação mediante inscrição
prévia (10€, tendo os funcionários do MVFX desconto de
50%), na Fábrica das Palavras (presencialmente), pelo
tel.: 263 271 200 ou pelo email: fabricadaspalavras@
cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Curso “Iniciação às Tecnologias da informação
e comunicação”
6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 fevereiro, 10h00
às 14h00
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

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

3MÚSICA4
Clássica na Fábrica
Elmano Coelho Duo (Saxofone e Piano)
19 janeiro, sábado, 17h00
A Beatles Revival
Pop String Quartet
16 fevereiro, sábado, 17h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Jam às Sextas - A Fábrica Convida
Tributo a Creedence Clearwater Revival
25 janeiro, sexta-feira, 21h30
Tributo a Otis Redding
15 fevereiro, sexta-feira, 21h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3INFÂNCIA4
Brincando com as palavras, os sons e as
imagens
“Era uma vez…”
26 janeiro e 23 fevereiro, sábado, 11h00
Pais e filhos e 1 adulto
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Manifesto anti leitura”, de José Fanha
26 janeiro, sábado, 14h30
Publico em geral –maiores de 12 anos
Inscrição prévia : Tel.: 219573344
ou email: bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Agenda
“O Palácio Para os Pequeninos”
Oficina de Dança “Dançar a Brincar”
16 fevereiro, sábado, 16h00

Dirigido a crianças dos 5 aos 10 anos. Limite de participantes: 16 crianças e 1 acompanhante por criança.
Entrada gratuita mediante levantamento de bilhetes
nos 30 minutos que antecedem a atividade.

Oficina de Música “Sons de Berço”
23 fevereiro, sábado, 16h00

Dirigido a crianças dos 6 aos 36 meses. Limite de participantes: 12 bebés e até 2 acompanhantes por bebé.
Entrada gratuita mediante levantamento de bilhetes
nos 30 minutos que antecedem a atividade.
Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

“Encontro de principezinhos no Asteroide
B612”
23 fevereiro, sábado, 14h30
Pais e filhos (6 aos 10 anos)
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Visitas Guiadas à exposição
"Um Edifício, Muitos Museus:
Alcino Soutinho e o Museu do Neo-Realismo"
9 fevereiro a 26 maio, 10h00 às 16h00

Público-alvo: a partir do secundário e público geral.
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 263 285
626 ou e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 15 participantes por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição
"Cândido Portinari em Portugal"
Até 3 março, 10h00 às 16h00

Público-alvo: a partir do 2º ciclo e público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo tel.: 263
285 626 ou e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 15 participantes por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa Diário Gráfico- Cândido
Portinari
Vou desenhar e pintar o que prende o meu olhar
Até 3 março, terça a sexta-feira, 10h00 às 16h00
Público-alvo: a partir do 1º ciclo.
Participação mediante inscrição prévia pelo tel.: 263
285 626 ou e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 12 participantes por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição "Cosmo/Política
#3 – O Mundo começou às 5 e 47"
Até 31 março, 10h00 às 16h00

Público-alvo: a partir do secundário e público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo tel.: 263
285 626 ou e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 15 participantes por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição
“Chapelaria Porfírio”
Até 28 julho, 9h30 e 14h00

Dirigido a crianças após os 3 anos, público escolar e
público sénior/adulto. Participação
mediante inscrição prévia pelo 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 28 julho, 9h30 e 14h00

Dirigido a crianças após os 3 anos e público escolar.
Participação mediante inscrição prévia pelo 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 28 julho, 9h30 às 12h30 e 14h00 às 17h30
Público geral. Sem marcação prévia.
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Ação Educativa Geografia do Neorrealismo
Anual, terça a sexta-feira, 10h00 às 16h00

Público-alvo: a partir do ensino secundário e público
geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo tel.: 263
285 626 ou e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 15 participantes por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa Itinerário Neorrealista Juvenil
Anual, terça a sexta-feira, 10h00 às 16h00
Público-alvo: a partir do 1º Ciclo e público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo tel.: 263
285 626 ou e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 12 participantes por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

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 pelo 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 pelo 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

Visitas Guiadas à exposição “Batalha
pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista
Português"
Anual, 10h00 às 16h00

Público-alvo: a partir do 2º ciclo e público geral.
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 263 285
626 ou e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 15 participantes
por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
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“Ciclo de cinema Realismos
Contemporâneos”
TERRA FRANCA, de Leonor Teles
25 janeiro, sexta-feira, 21h00
RAIVA, de Sérgio Tréfaut
22 fevereiro, 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

Celebrando…
Ciclo de Cinema com exibição dos filmes
dedicados à obra de Woody Allen – I parte
“Roda gigante”
4 janeiro, sexta-feira, 16h30
“Manhattan”
4 janeiro, sexta-feira, 18h30
“Poderosa Afrodite”
11 janeiro, sexta-feira, 16h30
“As faces de Harry”
11 janeiro, sexta-feira, 18h30
“Annie Hall”
18 janeiro, sexta-feira, 16h30
“Através da noite”
18 janeiro, sexta-feira, 18h30
“Balas sobre a Broadway”
1 fevereiro, sexta-feira, 16h30
“Ana e as suas irmãs”
1 fevereiro, sexta-feira, 18h30
“Intimidade”
8 fevereiro, sexta-feira, 16h30
“Match Point”
8 fevereiro, sexta-feira, 18h30
“Uma outra mulher”
22 fevereiro, sexta-feira, 16h30
“Uma comédia sexual numa noite de verão”
22 fevereiro, sexta-feira, 18h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Ação Educativa Poemário Neorrealista Infantil
e Juvenil
Anual, terça a sexta-feira, 10h00 às 16h00
Público-alvo: a partir do 1º ciclo e público geral.
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 263 285
626 ou e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 12 participantes
por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3CINEMA4
Domingos mágicos | Cinema infantojuvenil
“Cirque du solei: viagem a mundos distantes”
de Andrew Adamson
Filme para maiores de 6 anos | 87 min

20 e 27 janeiro, domingo, 11h00
“Ferdinando”

de Carlos Saldanha
Filme para maiores de 6 anos | 107 min

3 e 17 fevereiro, domingo, 11h00

Entrada limitada à lotação da sala (120 lugares)
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Doc domingos – cinema documental
“Amanhã”

de Cyril Dion e Mélanie Larent
Filme para maiores de 12 anos | legendado | 115 min

13 janeiro, domingo, 15h30
“Buena Vista social club”

de Lucy Walker
Filme para maiores de 12 anos | legendado | 106 min

10 fevereiro, domingo, 15h30

Entrada condicionada à lotação da sala.
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3MÚSICA4
Concerto de Ano Novo
13 janeiro, domingo, 16h00

Banda de música da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria
Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Póvoa de Santa Iria

3DESPORTO4
10.º Raid de BTT Miratejo
17 fevereiro, domingo, 9h00

Passeios 55 km e 30 km.
Inscrições em www.trilhoperdido.com
Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso

3DANÇA4
Youg Beat Creaw
5 janeiro, sábado, 16h00

Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
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Agenda

3DIVERSOS4
77.º Aniversário Clube de Campismo
“As Sentinelas” – Jantar Comemorativo
19 janeiro, sábado, 19h00
Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira

Jantar Colóquio
“4 Grupos de Forcados Amadores”
25 janeiro, sexta-feira, 20h00
Clube Taurino Vilafranquense

Dinamização do Mercado Municipal
2 fevereiro, sábado, 10h30

Associação Alves Redol
Grupo de Música Tradicional Portuguesa da Associação do Parque Residencial de Vialonga
Mercado Municipal de Vila Franca de Xira

Jantar Colóquio – “4 Ganadarias”
15 fevereiro, sexta-feira, 20h00
Clube Taurino Vilafranquense

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria
Jogos na C@sa
4 a 25 janeiro, sexta-feira, das 14h00 às 17h30
1 a 22 fevereiro, sexta-feira, 14h00 às 17h30

Iniciativa que tem como objetivo a promoção dos jogos
em equipa, competição, gestão de conflitos e de desenvolvimento lúdico. Participação livre.

3Piscinas4

Torneio de PlayStation
9 janeiro, quarta-feira, das 14h00 às 17h30
6 fevereiro, quarta-feira, 14h00 às 17h30

“14.º Aniversário – Piscina Municipal de Vila
Franca de Xira
12 a 18 janeiro

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

“Cada Tiro, Cada Melro”

Exposição de Desenho Digital de Ana Margarida Matos

14 janeiro a 15 fevereiro, segunda a sexta-feira,
das 13h00 às 18h00
Iniciativa cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.

Dia Internacional do Riso | Atividade Temática
18 janeiro, sexta-feira, das 14h00 às 17h00
Atividade temática que pretende assinalar o dia referido, através de atividades diversificadas. Participação
livre.

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo
Exposição de Jovem Artista
8 a 29 janeiro, segunda a sexta-feira, das 13h00
às 18h00
Iniciativa cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.

Oficina “UPcycling”
16 janeiro, quarta-feira, das 15h30 às 17h30

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

3, 2, 1…Ação
25 janeiro, sexta-feira,
das 15h30 às 17h30
22 fevereiro, sexta-feira,
das 15h00 às 17h30

Iniciativa cultural de divulgação de valores artísticos
veiculados com o cinema e os media, dirigida
a crianças e jovens. Participação livre.

Exposição de Jovem Artista
7 a 27 fevereiro, segunda a sexta-feira, das
13h00 às 18h00

Iniciativa cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.

Oficina “UPcycling”
13 e 20 fevereiro, quarta-feira, das 15h30 às
17h30

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

Casa da Juventude do Forte da Casa
Oficina “Decora o teu Mundo”
2 a 31 janeiro e 1 a 28 fevereiro
De segunda a sexta-feira, das 14h00 às 17h00

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

Torneio de Ping-Pong
23 janeiro, quarta-feira, das 14h00 às 17h30
20 fevereiro, quarta-feira, 14h00 às 17h30

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

3, 2, 1…Ação
28 janeiro, segunda-feira, 14h00
25 fevereiro, segunda-feira, 14h00

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

Dia Mundial do Puzzle | Atividade Temática
29 janeiro, terça-feira, 14h00 às 17h00

Atividade temática que pretende assinalar o dia referido, através de atividades diversificadas. Participação
livre.

Dia Mundial de São Valentim | Atividade
Temática
14 fevereiro, quinta-feira, 14h00 às 17h00

Atividade temática que pretende assinalar o dia referido, através de atividades diversificadas. Participação
livre.

Casa da Juventude de Vialonga
“J8GOS”
9, 16, 23 e 30 janeiro, quarta-feira,
14h00 às 16h30
6, 13, 20 e 27 fevereiro, quarta-feira,
14h00 às 16h30

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

“ALERTAS”
9 janeiro, quarta-feira, 10h00 às 11h00

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 pelo tel.: 219 527 894 ou
cj.vialonga@cm-vfxira.pt

Realiza-se entre os dias 12 e 18 de janeiro na Piscina
Municipal de Vila Franca de Xira, o seu 14.º Aniversário
onde os utentes poderão experimentar e usufruir das
várias atividades aquáticas e fitness gratuitamente.
Dirigido a utentes e novos utentes das Piscinas Municipais. Participação mediante inscrição prévia na
receção da Piscina. Mais informações em piscinas@
cm-vfxira.pt
Piscina Municipal de Vila Franca de Xira

“Desporto Escolar | Campeonato Regional
DGEST 2019”
23 janeiro

Realiza-se no dia 23 de janeiro na Piscina Municipal
de Vila Franca de Xira, o 1.º Encontro da 1.ª Fase Local – Nível 2 e 3 do Campeonato Regional DGEST 2019
nos escalões de Iniciados e Juvenis com a disputa do
apuramento para a Fase Nacional dos títulos regionais.
Piscina Municipal de Vila Franca de Xira

“Desporto Escolar | Corta-Mato da
Coordenação Local do Desporto Escolar de
Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira”
8 fevereiro

No dia 8 de fevereiro, no Parque Urbano de Santa
Iria da Azóia em Loures, realiza-se o Corta-Mato da
Coordenação Local do Desporto Escolar de Loures,
Odivelas e Vila Franca de Xira, este evento reúne mais
de 1.000 participantes de mais de 50 escolas e agrupamentos dos Concelhos de Loures, Odivelas e Vila
Franca de Xira.
Parque Urbano de Santa Iria da Azóia

“Competição de apuramento nacional para
prova internacional de Desporto Escolar”
12 fevereiro

Realiza-se no dia 12 de fevereiro na Piscina Municipal
de Vila Franca de Xira, a competição para apurar uma
equipa de seleção nacional de cada sexo (masculino e
feminino), para encontrar os respetivos representantes
nacionais, na prova internacional de Desporto Escolar
ISF (Internacional School Sport Federation) na qual
Portugal estará presente.
Piscina Municipal de Vila Franca de Xira

“Dia dos Namorados nas Piscinas Municipais”
14 fevereiro
No dia 14 de fevereiro, celebre o Dia dos Namorados
nas Piscinas Municipais do concelho onde os utentes
poderão ser acompanhados pela sua cara metade, e
experimentar e usufruir das várias atividades aquáticas e fitness gratuitamente. Dirigido a utentes e novos
utentes das Piscinas Municipais. Participação mediante inscrição prévia nas receções das Piscinas Municipais. Mais informações em piscinas@cm-vfxira.pt
Piscinas Municipais do Concelho

“Desporto Escolar | Campeonato Regional
DGEST 2019”
20 fevereiro

Realiza-se no dia 20 de fevereiro na Piscina Municipal
de Vila Franca de Xira, o 2.º Encontro da 1.ª Fase Local – Nível 2 e 3 do Campeonato Regional DGEST 2019,
nos escalões de Iniciados e Juvenis com a disputa do
apuramento para a Fase Nacional dos títulos regionais.
Piscina Municipal de Vila Franca de Xira
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Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

A Câmara e a Assembleia
Municipal aprovaram o orçamento,
as grandes opções do plano e o
plano plurianual de investimentos
do Município e dos seus Serviços
Municipalizados para 2019.
Os documentos de gestão, em
vigor desde 1 de janeiro de 2019,
traduzem uma visão clara e de
futuro para o desenvolvimento
social, económico e cultural do
nosso Concelho.
Um Concelho solidário,
competitivo e que mantém a sua
Identidade.
Um Concelho que aposta na
Educação, na Cultura, no
Desporto, na Juventude, na
Solidariedade, 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 garantir a realização
de investimentos.
Em 2019, iremos assegurar
a concretização dos diversos
investimentos integrados na
Estratégia Portugal 2020,
prosseguindo, também, um
conjunto de outras ações que
consideramos fundamentais para
melhorar a qualidade de vida no
Concelho, de que destacamos,
entre outras, a continuação
da requalificação das Escolas
Municipais, a valorização dos
equipamentos desportivos, a
descentralização das atividades
culturais, a promoção turística,
a beneficiação de instalações
camarárias, o alargamento
do projeto de hortas urbanas,
a ampliação da rede de ilhas
ecológicas, a renovação da frota
ambiente e a construção de bolsas
de estacionamento.
Em novembro passado, o
Presidente da Câmara foi
notificado do despacho do
Ministério Público, que procedeu
ao arquivamento da participação
efetuada pela Comissão Nacional
de Eleições, relativa aos painéis
das obras da Estratégia Portugal
2020.
Como o PS sempre afirmou, a
queixa apresentada pela CDU
não tinha qualquer fundamento,
os painéis visavam informar
os munícipes e as eleições
ganham-se nas urnas.
Juntos, vamos continuar a
construir um Concelho melhor
para todos.

Caro(a) munícipe,
Esta é uma quadra em que
aproveitamos para dar mais tempo
à família e aos amigos, ao mesmo
tempo que fazemos balanços e
perspectivamos o próximo ano.
Com a viragem do ano, deveriam
vir também novos orçamentos,
com melhores opções. Dizemos
deveriam porque, apesar do
legítimo reparo e crítica da
CDU aquando da elaboração
dos documentos de orçamento
para 2018, a gestão PS-PSD
desvalorizou as propostas da CDU.
Na nossa concepção de Poder
Local, esta prática empobrece
o conteúdo e funcionamento
democrático do órgão executivo.
O que é que mais podemos dizer
sobre democracia quando são
dados seis dias à CDU, por via
eletrónica, para se pronunciar
sobre o orçamento de 2019?
Mas os Vereadores da CDU não
baixam os braços e não se inibem
de apresentar o seu projecto e as
suas propostas.
A CDU apresentou um conjunto
integrado de estratégias que
o concelho precisa e auspicia,
nomeadamente as soluções
para áreas como acessibilidades
e mobilidade, higiene e
conservação do espaço público
ou posicionamento do Concelho
como polo de emprego e
desenvolvimento.
A CDU assumiu um compromisso
eleitoral que construiu com a
opinião das populações e das
entidades do concelho de Vila
Franca de Xira.
Mantemos e manteremos as
reuniões e os contactos com as
populações. Logo, temos um
conhecimento real das respetivas
necessidades e expectativas.
A participação e intervenção da
população constituem condições
básicas para uma gestão
democrática.
Contudo, PS e PSD aprovaram
um orçamento de continuidade,
que não traz respostas novas às
necessidades das populações.
E traz a agravante de ter de
acomodar, sem meios, novas
competências, tendo em conta
o cheque em branco passado
ao Governo, em matéria de
transferência de competências
sem os necessários meios.
A todos deixamos votos de um
Feliz Natal e um óptimo ano de
2019.
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,
Com o início deste novo ano,
gostaríamos de desejar a todos
um Próspero Ano de 2019, pleno
de paz, saúde e esperança e
sonhos realizados.
Vamos continuar a procurar
um futuro Mais dinâmico, Mais
sustentável, Mais solidário e Mais
competitivo. É certo que há muito
ainda para fazer, mas o nosso
papel como responsáveis políticos
passa por fazer uma análise da
realidade, fazendo propostas que
permitam, através de caminhos
diferentes, encontrar as melhores
soluções.
O nosso enfoque mantém-se
nas pessoas, nos munícipes e na
melhoria da qualidade de vida
que pretendemos proporcionar
a todos. Dessa forma, vamos
manter a aposta na promoção
do empreendedorismo e das
atividades económicas, assim
como promover o apoio aos menos
afortunados, às nossas crianças e
aos menos jovens.
Encaramos o trabalho autárquico
com uma perspetiva crítica e
construtiva que visa a melhoria
contínua e continuada do serviço
público prestado pelo Município.
Desta forma, continuamos a
pautar a nossa atuação por uma
atitude de transparência que,
exigindo muita determinação
política, nos leva a percorrer
caminhos por vezes menos
confortáveis e mais complexos,
mas que visam o bem-estar dos
Munícipes.
Pretendemos que este nosso
contributo, seja uma grande mais
valia de forma a tornar o Município
o Mais a que nos propomos.
O caminho que temos vindo a
percorrer, não seria possível sem
as vossas sugestões e sem o vosso
apoio, sendo que somente assim
podemos caminhar para sermos
cada vez mais competitivos e
melhores.
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
Assim, a Coligação Mais, ao assumir
responsabilidades executivas pretende,
contribuir para um melhor Concelho e
rejeitar os caminhos fáceis, trazendo
valor acrescentado através de
propostas que potenciem o Município e
os seus Munícipes.

PRESTAMOS CONTAS DO NOSSO
TRABALHO | Divulgamos alguns
dos resulta-dos das propostas do
Bloco de Esquerda 1) Foi aprovada uma moção que propunha a
disponibilização no portal web do
município da informação relativa
aos processos de loteamento em
consulta pública, evitando que os
munícipes percam dias de trabalho e deslocações 2) no âmbito da
discussão do orçamento de 2019
foi assumido um compromisso
pelo Presidente da Câmara, na
reunião de 29 de Outubro, de enco-mendar à Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa um estudo sobre a qualidade do ar no concelho de Vila
Franca de Xira, ainda em 2018,
com vista a determinar que tipos
de equipamentos devem ou não
ser adquiridos para monitorizar a
qualidade do ar, nomeadamente
na vila de Alhandra 3) o município vai avançar antecipadamente
com a construção do parque de
estacionamento “público e gratuito” do Futebol Clube de Alverca,
muito mais perto da estação de
comboios da CP que a solução
apresentada pelo executivo (no
local da TERTIR) 4) O município
foi um dos vencedores de um vale
de 15 000 euros para a disponibilização da rede de Internet sem
fios gratuita, através do programa
europeu “WiFi4EU” com o nosso
con-tributo e em que pedimos
acesso mais agilizado à rede, sem
a obrigação de um pré-registo
moroso e a melhoria do sinal de
rede em todo o concelho 5) Em
resultado das nossas denúncias de
poluição no Rio Grande da Pipa e
os problemas na ETAR em Arruda
dos Vinhos, contribuímos para que
o município se comprometesse
a fazer análi-ses às águas por
forma a determinar a origem, em
concreto, das descargas poluentes, com uma moção do Bloco de
Esquerda aprovada nesse sentido
em Assembleia Muni-cipal. Pode
acompanhar a nossa prestação
de contas regularmente no nosso
sítio web e facebook. Tenha um
ano de 2019 positivo, com saúde!
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

DELIBERAÇÕES
Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal
24 outubro'18
Salão Nobre dos Paços do Município
Voto de pesar pelo falecimento do cartoonista
Hermenegildo Sábat
Aprovado por unanimidade
Ata nº 19/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/09/26		
Retirado da ordem do dia
Atribuição de apoio financeiro referente à formação
conjunta dos Corpos de Bombeiros do Concelho Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Designação de representante para integrar a
comissão de acompanhamento de instalações objeto
de reclamações e queixas - Centro de Produção da
Cimpor de Alhandra
Aprovado por unanimidade
Remodelação da rede de abastecimento de água
e saneamento na rua Vitor Manuel Morais (Póvoa de
Santa Iria), rua Carlos Arrojado (Alverca do Ribatejo),
pátio da Câmara Municipal/SMAS (Vila Franca de
Xira) e avenida 25 de Abril e adjacentes (Castanheira
do Ribatejo) - Concurso público - Abertura do
procedimento - Compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Informação económica e financeira a 2018/06/30
da Câmara Municipal - Conhecimento e remessa à
Assembleia Municipal
Tomado conhecimento e deliberado, por unanimidade,
remeter à assembleia municipal para conhecimento
Informação económica e financeira semestral dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento Conhecimento e remessa à Assembleia Municipal
Tomado conhecimento e deliberado, por unanimidade,
remeter à assembleia municipal para conhecimento
Mercado retalhista de Alhandra, loja nº 4 – Não
exercício do direito de preferência e autorização de
mudança de ramo de atividade
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento concursal comum para
a constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para assistente técnico (área
de mecatrónica automóvel)
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento concursal comum para
a constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para assistente técnico (área
de hidráulica)
Aprovado por unanimidade
Hasta pública para alienação do lote 147 do Casal da
Serra - Póvoa de Santa Iria - Ata da realização da hasta
pública, reembolso do valor da caução ao candidato
preterido e adjudicação
Aprovado por unanimidade
6ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades e funcionamento
municipal da Câmara Municipal para 2018
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração “D”,
sita na rua Almada Negreiros, lote 6A, r/c esqº (exBairro da Chasa, lote 6) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“N”, sita na rua Almada Negreiros, lote 6C, cave dtª
(ex-Bairro da Chasa, lote 6) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre o prédio
sito na travessa do Largo, nº 10, Arcena – Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração
“M”, sita na avenida Carlos Arrojado, nº 9, 2º A (exQuinta da Maranhota, lote 11) - Vialonga
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre 50% da
fração “K”, sita na rua José Maia Tavares, nº 14, 3º
dtº (ex-Quinta da Cruz de Pau, lote 20) – São João dos
Montes
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração “C”,
sita no beco Vítor Carvalho, nº 3, 1º dtº (ex-Bairro da
Chabital, lote 7) – Alhandra
Aprovado por unanimidade
ARU de Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos Exercício do direito de preferência sobre a fração
autónoma "NN" (5ºE), sita na alameda Capitães de
Abril, nº 18 – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal
delegados e praticados pelo Sr. Vice-Presidente
Tomado conhecimento
Alteração ao loteamento denominado Quinta da Cruz
de Pau, titulado pelo alvará de loteamento nº 9/01, de
26/06 – São João dos Montes
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS, da CDU e da Coligação Mais e com o voto contra
do membro do Bloco de Esquerda
2ª alteração ao loteamento denominado Quinta da
Ponte – São João dos Montes, titulado pelo alvará de
loteamento nº 02/2015-AUGI, de 25/03
Aprovado por unanimidade
1ª alteração ao loteamento denominado Casal do
Freixo – Vialonga, titulado pelo alvará de loteamento nº
04/2012-AUGI, de 28/12
Aprovado por unanimidade
Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta da Mina –
Vila Franca de Xira - Plano de trabalhos ajustado à data
da consignação
Aprovado por unanimidade
Atividades de Animação e Apoio à Família –
Protocolos e compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade
Exposição "Candido Portinari em Portugal" Catálogo - Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade
Doação de 23 revistas, números especiais, da Vida
Ribatejana, pertença de José Dias Cordeiro
Aprovado por unanimidade
Normas de participação no projeto “Brigada do
Amarelo” – Ano Letivo 2018/2019
Aprovado por unanimidade
Normas de participação no projeto “Qual é o seu
Papel?” – Ano Letivo 2018/2019
Aprovado por unanimidade
Empreitada do Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria
– 1ª e 2ª fases – Póvoa de Santa Iria - Auto de vistoria
e liberação parcial da caução
Aprovado por unanimidade
Empreitada de construção do Parque Ribeirinho
Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo – Póvoa de Santa
Iria - Auto de vistoria e receção provisória final da obra
Aprovado por unanimidade
Proposta - Desmaterialização dos procedimentos de
consulta/discussão pública de operações urbanísticas
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento disciplinar
Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 9
votos a favor e 1 abstenção
Abertura de procedimento disciplinar
Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 9
votos a favor e 1 abstenção
Abertura de procedimento disciplinar
Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 6
votos a favor e 4 contra
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião extraordinária e pública da Câmara
Municipal
29 outubro'18
Salão Nobre dos Paços do Município
Participação variável no IRS
Aprovado por unanimidade
Lançamento de Derrama relativa ao IRC
Aprovado por unanimidade
Imposto Municipal sobre Imóveis – Definição de taxas
respeitantes ao ano de 2018, a liquidar e cobrar em
2019
Aprovado por unanimidade
Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara
Municipal para 2019
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS e da Coligação Mais e com a abstenção dos
membros da CDU e do Bloco de Esquerda
Orçamento municipal para 2019 e grandes opções do
plano para 2019/2023
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS e da Coligação Mais, com os votos contra dos
membros da CDU e com a abstenção do membro do
Bloco de Esquerda
Mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano
2019
Aprovado por unanimidade

Orçamento para 2019 e plano plurianual de
investimentos para 2019/2023 dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS e da Coligação Mais e com a abstenção dos
membros da CDU e do Bloco de Esquerda
Mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento para o ano 2019
Aprovado por unanimidade
Autorização prévia genérica favorável para a
assunção de compromissos plurianuais no âmbito da
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS e da Coligação Mais e com os votos contra dos
membros da CDU e do Bloco de Esquerda
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal
7 novembro'18
APS – Associação de Promoção Social de
Castanheira do Ribatejo, em Castanheira do Ribatejo,
União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
Atas nº 19/2018, da reunião de câmara ordinária
de 2018/09/26, e nº 20/2018, da reunião de câmara
ordinária de 2018/10/10		
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de João Miguel
Santos Martins
Aprovado por unanimidade
Delegação de competências municipais na Área
Metropolitana de Lisboa, no domínio dos serviços
públicos de transporte rodoviário de passageiros
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS, da CDU e da Coligação Mais e com a abstenção do
membro do Bloco de Esquerda
Delegação de competências municipais na Área
Metropolitana de Lisboa, no âmbito da atribuição
da concessão destinada ao exercício, em exclusivo,
da atividade de exploração da rede municipal de
eletricidade em baixa tensão
Aprovado por unanimidade
Delegação de competência no Presidente da Câmara
Municipal, com faculdade de subdelegação, para o não
exercício do direito de preferência na aquisição de bens
imóveis
Aprovado por unanimidade
Resolução de declaração de utilidade pública
da expropriação de uma parcela de terreno com
178,00m² de área, a destacar do prédio denominado
de "Raposeira", com caráter de urgência – União das
Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Aprovado por unanimidade
Contrato de comodato de imóvel municipal –
União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras – Comissão de Festas de São João de
Castanheira do Ribatejo
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 do
procedimento
Aprovado por unanimidade
Protocolo de apoio - Residências artísticas na Quinta
Municipal de Subserra – Associação de Artistas
Plásticos do Concelho
Aprovado por unanimidade
Alteração ao Regulamento do Programa de Apoio ao
Movimento Associativo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS e da Coligação Mais e com a abstenção dos
membros da CDU e do Bloco de Esquerda
Sistema de comando operacional - Bombeiros e
Proteção Civil - Apoios financeiros
Aprovado por unanimidade
Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente técnico (área de
vigilante rececionista) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade
Aquisição de cabazes para as famílias carenciadas
do Concelho - Ano 2019 - Remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Exercício do direito de preferência sobre a fração “E”,
sita na rua das Linhas de Torres, nº 4, r/c dtº (ex-Quinta
da Cruz de Pau, lote 42) – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração “L”,
sita na rua José Maia Tavares, nº 5, 3º dtº - São João
dos Montes
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração “D”,
sita na praceta dos Carvalhais, nº 12, 1º esqº (ex-Bairro
da Chabital, lote 46) – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração “N”,
sita na rua Salgueiro Maia, nº 10, 2º fte (ex-Quinta da
Maranhota) – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração “D”,
sita na rua Salgueiro Maia, nº 10, cave, garagem nº 4
(ex-Quinta da Maranhota) – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Exercício do direito de preferência sobre a fração “H”,
sita na praceta Dr. António Eduardo Vieira, nº 22, 3º dtº
(ex-Quinta dos Carvalhais, lote 26) – Alhandra
Aprovado por unanimidade
ARU de Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos Exercício do direito de preferência sobre a fração
autónoma "U", sita na alameda Capitães de Abril, nº
18, 2º F – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
ARU de Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos Exercício do direito de preferência sobre a fração
autónoma "C", sita na rua Alves Redol, nº 65, 1º dtº Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
ARU de Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos Exercício do direito de preferência sobre a fração
autónoma "E", sita na rua General Humberto Delgado,
nº 64, 1º esqº - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
ARU de Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos Exercício do direito de preferência sobre a fração
autónoma "F", sita na rua General Humberto Delgado,
nºs 3, 3A e 3B, 2º esqº - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
ARU de Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos Exercício do direito de preferência sobre a fração
autónoma "B", sita na rua Dr. Miguel Bombarda, nº 273,
r/c dtº - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
ARU de Póvoa de Santa Iria - Exercício do direito de
preferência sobre a fração autónoma "G", sita na rua da
República, nº 58, 2º andar – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara Municipal
delegados e praticados pelo Sr. Vice-Presidente
Tomado conhecimento
Alteração ao loteamento denominado por Quinta da
Vala, titulado pelo alvará de loteamento nº 2/95, de
11/09 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS, da CDU e da Coligação Mais e com o voto contra
do membro do Bloco de Esquerda
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 7, do loteamento dos Baltares - Sobralinho
Aprovado por unanimidade
Requalificação e melhoria das vias municipais em
Vialonga e Alverca do Ribatejo - Processo de revisão de
preços
Aprovado por unanimidade
Pavimentação e recargas de pavimentos 2011 - Póvoa
de Santa Iria, São João dos Montes, Vialonga e Vila
Franca de Xira - Auto de vistoria e receção definitiva e
liberação de caução
Aprovado por unanimidade
Reabilitação/ampliação da EB1 nº 1 de Vialonga –
Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade
Casa do Músico - Requalificação do edifício e
construção de casa modular anexa - Alverca do
Ribatejo - Abertura do procedimento e remessa à
Assembleia Municipal para aprovação da abertura do
procedimento e autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Remodelação das instalações do Departamento de
Obras, Viaturas e Infraestruturas - Vila Franca de Xira
- Abertura do procedimento e remessa à Assembleia
Municipal para aprovação da abertura do procedimento
e autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Programa Encontros Desportivos Concelhios - XIRA
2019
Tomado conhecimento
Piscinas municipais - Comemoração do Dia
Internacional da Cidade Educadora
Aprovado por unanimidade
31ª Corrida Internacional de Villejuif
Tomado conhecimento
Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves 2018 – Normas
de participação e constituição do júri
Aprovado por unanimidade
Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira - Alteração
da deliberação de 11 de julho de 2018
Aprovado por unanimidade
Candidatura da SPIRA à Linha de Apoio à
Sustentabilidade do Programa Valorizar - Transferência
de verba
Aprovado por unanimidade
Doação de dois cartazes com motivos tauromáquicos
para o acervo do Museu Municipal, por Mário Ferreira
Vicente
Aprovado por unanimidade
Doação de dois livros sobre Vialonga para o acervo
do Museu Municipal, por Maria Filipa Cunha Sequinho
Tomás Arranhado e Maria Jorge Cunha Sequinho
Tomás de Sousa
Aprovado por unanimidade
Doação de um saco de arroz para o acervo do Museu
Municipal, por Fernando João da Costa Antunes
Aprovado por unanimidade
Paralelepípedos de Cristal - Preço de venda ao
público
Aprovado por unanimidade
Projeto da Casa do Músico – Alverca do Ribatejo Nomeação do coordenador de segurança em projeto
Aprovado por unanimidade
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal
21 novembro'18
Salão Nobre dos Paços do Município
Ata nº 21/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/10/24		
Aprovado por unanimidade
Ata nº 22/2018, da reunião de câmara extraordinária
e pública de 2018/10/29		
Aprovado por unanimidade
7ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades e funcionamento
municipal da Câmara Municipal para 2018
Aprovado por unanimidade
Atribuição de apoio financeiro extraordinário às
freguesias, destinado à prossecução de despesas de
capital e investimento
Aprovado por unanimidade
Aquisição, por compra e venda, dos lotes de terreno
nºs 1, 2 e 58, sitos na urbanização de Arcena – Alverca
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Isenção do pagamento da taxa de emissão de licença de
ruído para realização de festa - Eleições da Associação
de Estudantes da Escola Reynaldo dos Santos – Lista
“Seven” – Ateneu Artístico Vilafranquense
Aprovado por unanimidade
Isenção do pagamento da taxa de emissão de
licença de ruído para realização de festa – Eleições
da Associação de Estudantes da Escola Reynaldo dos
Santos – Lista “Ases” – Ateneu Artístico Vilafranquense
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento concursal comum para
a constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para técnico superior (área
de direito)
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento concursal comum para
a constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para assistente operacional
(carpinteiro)
Aprovado por unanimidade
Fornecimento de refeições confecionadas para os
refeitórios municipais - Anos 2019, 2020 e 2021 –
Adjudicação e aprovação da minuta do contrato
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS e da Coligação Mais, com os votos contra dos
membros da CDU e com a abstenção do membro do
Bloco de Esquerda

Relação de atos da competência da Câmara Municipal
delegados e praticados pelo Sr. Vice-Presidente
Tomado conhecimento
Constituição de compropriedade ou aumento de
compartes – Casal da Cerveira – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Obras de urbanização do loteamento denominado EN
10/Rua da República – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS e da Coligação Mais e com os votos contra dos
membros da CDU e do Bloco de Esquerda
Alteração ao loteamento denominado urbanização
dos Carvalhos (Monte Sereno), titulado pelo alvará de
loteamento nº 12/01, de 11/09 – São João dos Montes
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS e da Coligação Mais, com o voto contra do membro
Bloco de Esquerda e com a abstenção dos membros da
CDU
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 20, do loteamento Casalinho - Vialonga
Aprovado por unanimidade
Realização do evento “Comemorações do Centenário
do Armistício da Grande Guerra – 2018” – Vila
Franca de Xira - Isenção do pagamento da taxa de
condicionamento de trânsito – Liga dos Combatentes
- Núcleo de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Requalificação de pavimentos em arruamentos
municipais - Auto de vistoria e receção definitiva, conta
final e liberação de caução
Aprovado por unanimidade
Obras diversas em urbanizações inacabadas –
Vialonga - Auto de vistoria e receção definitiva, conta
final e liberação de caução
Aprovado por unanimidade
Reabilitação/ampliação da EB1 nº 1 de Vialonga Processo de revisão de preços provisória
Aprovado por unanimidade
Execução do parque urbano da Quinta da Flamenga
– Fase 4B e estacionamento noroeste – Vialonga Processo de revisão de preços definitiva
Aprovado por unanimidade
Reabilitação do Celeiro da Patriarcal – Vila Franca de
Xira - Conta final
Aprovado por unanimidade
Recargas de pavimentos 2018 – Lote 1 - Desvio do
plano de trabalhos
Aprovado por unanimidade
Recargas de pavimentos 2018 – Lote 2 - Desvio do
plano de trabalhos
Aprovado por unanimidade
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
- Apoio à atividade física e desportiva desenvolvida
nas piscinas municipais do Concelho - 2019 Federação Portuguesa de Natação - Aprovação e
remessa à Assembleia Municipal para autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS e da Coligação Mais e com a abstenção dos
membros da CDU e do Bloco de Esquerda
Regulamento do Prémio de Teatro Mário Rui
Gonçalves - Publicitação do início do procedimento e
participação procedimental
Aprovado por unanimidade
Alteração do topónimo "Beco do Coradinho" para
“Rua da Quinta da Várzea Pequena” – São João dos
Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Azinhaga da Escola” – A-dosLoucos – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua do Cabeço da Lebre” –
A-dos-Loucos – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Travessa do Pavilhão
Desportivo" – A-dos-Loucos – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Travessa do Cabeço da
Lebre” – A-dos-Loucos – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Travessa do Lagar” – Quinta
da Ponte - Alhandra
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua do Olival” – Quinta da
Ponte - Alhandra
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Travessa do Pomar” – Quinta
da Bela Vista - Alhandra
Aprovado por unanimidade
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Atribuição do topónimo “Travessa do Loureiro” –
Quinta da Bela Vista - Alhandra
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua do Bulhaco” – Trancoso
– São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Caminho do Pereiro” –
Trancoso – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Caminho dos Pêgos” –
Trancoso – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Caminho Bacelo do Milho” –
Trancoso – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua da Mina” – Trancoso –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua das Aves” – Cotovios –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Caminho do Urjal” –
Rondulha – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua Casal das Ervas” –
Casal do Adarse – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua da Quinta das Cotovias”
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Travessa das Queijeiras de
Arcena” – Bom Sucesso/Arcena – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua do Lezíria Park” – Forte
da Casa
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua do Comércio e
Indústria” – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua do Parque Tejo” – Forte
da Casa
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Estrada do Apeadeiro” –
Quinta das Areias – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Estrada da Várzea” – Quinta
das Areias – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Estrada do Polígono dos
Álamos” – Quinta das Areias – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Casal do Morrinha” – Loja
Nova – Cachoeiras
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS, da CDU e da Coligação Mais e com o voto contra
do membro do Bloco de Esquerda
Atribuição do topónimo “Estrada da Lezíria das
Cortes” – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Estrada do Casal da Rocha”
- Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Largo do Jogo da Bola” Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Estrada das Poças” Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Estrada das Cachoeiras” Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua da Quinta do Almeida”
- Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Praceta da Quinta do
Almeida” - Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Estrada dos Cheiros” Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Caminho do Casal do
Ravasco” – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Estrada Municipal 1239” –
Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Caminho da Igreja Velha” Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Estrada do Ravasco” Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Estrada do Picamilho” Cachoeiras
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS, da CDU e da Coligação Mais e com o voto contra
do membro do Bloco de Esquerda
Atribuição do topónimo “Estrada do Casal do
Jardineiro” - Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Projeto de alteração ao Regulamento do Prémio
Literário “Alves Redol” – Consulta pública
Aprovado por unanimidade
Pelourinho em cerâmica – Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade
Projeto de execução de requalificação urbana
e paisagística da avenida Baptista Pereira e zona
envolvente – Alhandra - Nomeação de coordenador de
segurança em projeto
Aprovado por unanimidade
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal
5 dezembro'18
Escola Secundária do Forte da Casa, União das
Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Ata nº 23/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/11/07		
Aprovado por unanimidade
Atribuição de apoio financeiro e logístico relativo ao
Xira Clube à Festa de Natal 2018
Aprovado por unanimidade
Acordo de gestão relativo à implantação do
Monumento Comemorativo do Centenário da Aviação
Militar, em Alverca do Ribatejo – Infraestruturas de
Portugal, SA
Aprovado por unanimidade
Aquisição, mediante transação a homologar
judicialmente, de parcela de terreno a destacar e
desanexar do prédio originário, relativa ao cemitério
de Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Atribuição de apoio financeiro no âmbito da
modalidade de Triatlo – Alhandra Sporting Club
Aprovado por unanimidade
Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento para o ano de
2019
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e com
a abstenção dos membros da CDU
Projeto do Regulamento de Participação no
Programa de Ocupação de Jovens - Consulta pública
Aprovado por unanimidade
Projeto do Regulamento de Utilização e
Funcionamento dos Stands do Festival da Juventude Consulta pública
Aprovado por unanimidade
Isenção do pagamento de taxas – Ateneu Artístico
Vilafranquense
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara Municipal
delegados e praticados pelo Presidente relacionados
com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento
Relação de atos da competência da Câmara Municipal
delegados e praticados pelo Presidente relacionados
com o exercício de direito de preferência - Áreas de
Reabilitação Urbana
Tomado conhecimento
Relação de atos da competência da Câmara Municipal
subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente no
âmbito do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento
Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente técnico (área de
vigilante rececionista) – Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade
Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para técnico superior (área de
arquiteto) – Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para técnico superior (área de
engenheiro civil) – Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade
8ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades e funcionamento
municipal da Câmara Municipal para 2018
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e com
a abstenção dos membros da CDU
Fornecimento de gás natural às piscinas municipais
do Concelho – Liberação de garantia bancária
Aprovado por unanimidade
Fornecimento de gás natural para as piscinas
municipais e escolas do Concelho – Liberação de
garantia bancária
Aprovado por unanimidade
Contratação de serviços para limpeza de edifícios
e equipamentos afetos ao Município – Lotes 1 e 2 –
Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por unanimidade
Seguros para o Município – Início do procedimento
e remessa à Assembleia Municipal para abertura do
procedimento e autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Devolução de verba - Pedido de cópias - Documento
de receita nº 9581/18
Aprovado por unanimidade
Reconhecimento de interesse público municipal na
regularização da atividade pecuária – Lugar Casal do
Burro – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 298, do loteamento da Quinta da Coutada
– Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 161, do loteamento do Casal da Serra –
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 265, do loteamento da Quinta da Ponte –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Requalificação da EN10 – Rede estruturante ciclável
e pedonal – Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca
do Ribatejo – 1ª fase – Plano específico de segurança
Aprovado por unanimidade
Execução da passagem superior pedonal do Forte da
Casa – Auto de vistoria para efeitos de liberação parcial
de caução
Aprovado por unanimidade
Execução de estrutura de suporte ao Monumento
à Aeronáutica 1918-2018 – Remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Doação de vários objetos antigos, cadernos,
periódicos, jornais, revistas e outros para o acervo do
Museu Municipal – Núcleo Museológico de Alverca do
Ribatejo, por Carlos Rodolfo Machado Gonçalves Silva
Aprovado por unanimidade
Doação de vários objetos antigos, peças de vestuário,
de enxoval e outros para o acervo do Museu Municipal
– Núcleo Museológico de Alverca do Ribatejo, por
António Mangaz Esteves
Aprovado por unanimidade
Doação de uma pintura de Carlos Reis para o acervo
do Museu Municipal – Núcleo Museológico de Alverca
do Ribatejo, por Maria Madalena Pacheco Braga
Aprovado por unanimidade
Masterclass de Cinema, com o realizador Lauro
António, subordinada ao tema "Cinema Italiano - Um
Novo Realismo (1960-1980)" – Valor de inscrição
Aprovado por unanimidade
Curso “Escrever o Eu: Autobiografia e Memórias” –
Valor de inscrição
Aprovado por unanimidade
Alterações aos regulamentos nºs 5/2015 e 6/2015
da Feira Anual de Outubro – Publicitação de início de
procedimento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade
Pagamento de comparticipações relativas aos passes
de transportes no âmbito das obras de requalificação
do PER da Quinta da Piedade – 1ª fase – Póvoa de
Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Reprogramação financeira de empreitadas de obras
públicas no âmbito da Estratégia Portugal 2020
Aprovado por unanimidade

Deliberações

2ª revisão orçamental dos documentos previsionais
de contas da Câmara Municipal em vigor
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
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão ordinária da Assembleia Municipal
de Vila Franca de Xira
19 de novembro de 2018 – 18h00
Centro de Convívio Álvaro Pinheiro, Sobralinho
Ponto 1 Apreciação da informação
escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal
(correspondente ao período de 01 de setembro a 29
de outubro de 2018)
O documento foi apreciado pelos eleitos municipais
Ponto 2 - Participação variável no IRS – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e oito votos a
favor dos eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco
de Esquerda, CDS-PP e do Presidente da Junta
de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e
Calhandriz, e a abstenção da eleita do PAN
Ponto 3 - Lançamento de derrama relativa ao IRC
– Aprovação
Aprovado por unanimidade
Ponto 4 - Imposto Municipal sobre Imóveis –
Definição de taxas respeitantes ao ano de 2018, a
aplicar em 2019 - Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e oito votos a
favor dos eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco
de Esquerda, CDS-PP e do Presidente da Junta
de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e
Calhandriz, e a abstenção da eleita do PAN
Ponto 5 Orçamento municipal para 2019
e Grandes opções do plano para 2019/2023 –
Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte votos a favor dos
eleitos do PS, Coligação Mais e CDS-PP; cinco
abstenções dos eleitos do Bloco de Esquerda, PAN e
do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São
João dos Montes e Calhandriz, e catorze votos contra
dos eleitos da CDU
Ponto 6 - Mapa de pessoal da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira para o ano 2019 – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e oito votos a
favor dos eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco
de Esquerda, CDS-PP e do Presidente da Junta
de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e
Calhandriz, e a abstenção da eleita do PAN
Ponto 7 - Orçamento para 2019 e Plano plurianual
de investimentos para 2019/2023 dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila
Franca de Xira para o ano de 2019 – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte votos a favor dos
eleitos do PS, Coligação Mais e CDS-PP, e dezanove
abstenções dos eleitos da CDU, Bloco de Esquerda,
PAN e do Presidente da Junta de Freguesia de
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Ponto 8 - Mapa de pessoal dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila
Franca de Xira para o ano de 2019 - Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e oito votos a
favor dos eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco
de Esquerda, CDS-PP e do Presidente da Junta
de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e
Calhandriz, e a abstenção da eleita do PAN
Ponto 9 - Regulamento e Tabela de Taxas e Preços
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para
2019 - Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte votos a favor dos
eleitos do PS, Coligação Mais e CDS-PP, e dezanove
abstenções dos eleitos da CDU, Bloco de Esquerda,
PAN e do Presidente da Junta de Freguesia de
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Ponto 10 - Autorização prévia genérica favorável
para a assunção de compromissos plurianuais no
âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e quatro votos a favor
dos eleitos do PS, Coligação Mais, Bloco de Esquerda,
CDS-PP e do Presidente da Junta de Freguesia de
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, e quinze
votos contra da CDU e do PAN
Ponto 11 - Delegação de competências municipais
na Área Metropolitana de Lisboa, no domínio dos
serviços públicos de transporte rodoviário de
passageiros – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 12 - Delegação de competências municipais
na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito de
atribuição da concessão destinada ao exercício,
em exclusivo, da atividade de exploração da rede
municipal de eletricidade em baixa tensão –
Aprovação
Aprovado por unanimidade
Ponto 13 - Alteração ao loteamento da Quinta
da Vala – Alverca do Ribatejo – Revogação da
deliberação tomada na sessão de 2011/09/13,
referente à desafetação de terreno do domínio
público para o domínio privado – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e cinco votos a favor
dos eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, CDS-PP e do
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São
João dos Montes e Calhandriz, e quatro abstenções
dos eleitos do Bloco de Esquerda e do PAN
Ponto 14 - Programa Férias Desportivas de
Verão 2018 – Atribuição da 2.ª fase de subsídios –
Aprovação
Aprovado por unanimidade
Ponto 15 - Alteração ao Regulamento do Programa
de Apoio ao Movimento Associativo – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte votos a favor dos
eleitos do PS, Coligação Mais e do CDS-PP, e dezanove
abstenções da CDU, Bloco de Esquerda, do PAN e do
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São
João dos Montes e Calhandriz
Ponto 16 - Aquisição de cabazes para as famílias
carenciadas do Concelho – Ano 2019 – Autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Ponto 17 - Casa do Músico – Requalificação
do edifício e construção de casa modular anexa
– Aprovação da abertura do procedimento e
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Ponto 18 - Remodelação das instalações do
Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas
– Aprovação da abertura do procedimento e
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Ponto 19 - Fornecimento de gás natural canalizado
para o Município – Autorização da abertura do
procedimento e autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Ponto 20 - Aquisição de viatura pesada de 19
toneladas com grua, para recolha de resíduos
urbanos indiferenciados – Autorização de
abertura do procedimento e autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Ponto 21 - Contratação de seguros para os
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Vila Franca de Xira – Concurso público – Abertura de
procedimento – Autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade
Ponto 22 - 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 de compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Ponto 23 - Informação económica e financeira a
2018/06/30 da Câmara Municipal – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento
Ponto 24 - Informação económica e financeira
semestral dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Vila Franca de Xira– Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento
Ponto 25 - Apreciação e votação das moções
apresentadas na sessão
A moção «Pela criação de uma estratégia municipal
de redução do uso de plástico» apresentada pelo Bloco
de Esquerda e PAN, foi aprovada por unanimidade.
A moção «Rio Grande da Pipa» apresentada pelo Bloco
de Esquerda, foi aprovada por unanimidade.
A moção «Proibição de uso de copos e recipientes
descartáveis nos eventos públicos no Município de Vila
Franca de Xira» proposta pela Coligação Mais (PSDMPT-PPM) com a alteração apresentada pela CDU, foi
aprovada por unanimidade.
A moção «Na defesa do património cultural»
apresentada pelo CDS-PP, foi aprovada por maioria,
com dezassete votos a favor dos eleitos do PS, CDSPP e do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra,
São João dos Montes e Calhandriz; vinte abstenções
dos eleitos da CDU, Coligação Mais e dois eleitos do
Bloco de Esquerda, e dois votos contra do Bloco de
Esquerda e do PAN.
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PRÓXIMAS REUNIÕES
DE CÂMARA
9 de janeiro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Freguesia de Vialonga
Intervenção do Público: 12h30

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

6 de fevereiro – 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Alhandra, São João
dos Montes e Calhandriz
Intervenção do Público: 12h30

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