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Atual

Novo passe social intermodal na AML
A definição de um novo sistema tarifário, com impacto em todo
o território metropolitano, para toda a região, todos os municípios, todos os operadores (empresas de transportes) e todos
os modos de transporte (comboio, barco, autocarro, metro, etc.),
resulta na criação dos seguintes novos passes mensais, a vigorar a partir de abril de 2019:
• Navegante (nome do respetivo município) 30,00 € – 18 passes
municipais, para quem se desloca em apenas um dos municípios que constituem a AML.
• Navegante Metropolitano 40,00 € - para quem se desloca em mais
do que um (ou em todos) dos 18 municípios que constituem a AML.
• Navegante 12 (gratuito para crianças até ao mês em que perfaz 13 anos) – permite deslocações em todos os 18 municípios
que constituem a AML.
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• Navegante Municipal Família (60,00 €) e Navegante Metropolitano Família (80,00 €) – para membros do mesmo
agregado familiar (independentemente do número de
elementos), residentes num dos 18 municípios da AML.
A data de entrada em vigor destes passes está ainda em
avaliação.
Se atualmente não se desloca diariamente em transporte
público na área metropolitana de Lisboa mas pretende passar
a fazê-lo, deverá requisitar já o seu cartão (entrega em 10 dias
úteis). Poderá fazê-lo junto dos Operadores de Transportes ou
online, em www.portalviva.pt.
Caso já tenha passe, vá acompanhando a atualização da informação em www.aml.pt e junto do seu operador de transporte.

Alteração do trânsito na EN 10
na Póvoa de Santa Iria
No âmbito da obra de requalificação da Estrada Nacional 10 (EN10) que está em curso, nos dias
úteis entre as 08h00 e as 18h00, a Estrada Nacional 10 (EN10) estará interdita ao trânsito no
sentido Sul/Norte.
O trânsito nestes períodos será desviado para a Avenida Ernest Solvay, seguindo pelo interior
da Quinta da Piedade (Avenida D. Vicente Afonso Valente, Rua António França Borges e Rua
António Aleixo), até à Rotunda dos Caniços (ver mapa). No troço da EN10 entre a Rotunda dos
Caniços e a Rua Afonso de Albuquerque (viaduto de acesso à zona ribeirinha), permanecem
os dois sentidos de trânsito, assim como todo o sentido Norte/Sul que não terá, neste âmbito,
qualquer alteração.
Os transportes coletivos de passageiros e os veículos de emergência também não serão afetados, mantendo-se nestes casos, a plena circulação pela EN10.
Apela-se à colaboração e compreensão da população face a eventuais perturbações e incómodos,
com o compromisso de que o período das intervenções será o mais breve possível. Uma vez concretizada, esta intervenção irá representar uma transformação deste troço da EN10 numa avenida
urbana, criando um corredor verde ao longo da via, cujo resultado final irá trazer melhorias significativas de mobilidade, acessibilidade e qualidade ambiental para as populações.
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Alberto Mesquita

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira

Cara e Caro Munícipe,
Está para breve a implementação do passe social único metropolitano. Esta é uma medida de grande
alcance social, que abrange os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), com benefícios para
muitos milhares de utentes, que têm no recurso ao transporte público a sua principal opção de mobilidade. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está desde a primeira hora ao lado desta decisão, dando
o seu contributo financeiro para a viabilizar. Esta agregação de vontades e de meios permite que o passe
social passe a ter um custo individual de 40€, não excedendo os 80€ no caso dos agregados familiares.
Acreditamos que estas medidas e esta visão de justiça social à escala metropolitana, são o caminho certo
a seguir.
Durante o mês de março, Vila Franca de Xira volta também a afirmar-se no contexto regional e nacional,
em termos de promoção turística. A Campanha de Gastronomia “Março, Mês do Sável” é já uma grande
tradição para muitos milhares de pessoas, que nesta altura do ano marcam a sua presença no nosso
Concelho. O “Março, Mês do Sável” e o vinho de produção municipal, “Encostas de Xira”, voltam a estar na
Bolsa de Turismo de Lisboa, local em que iremos dar a conhecer todos os aspetos mais diferenciadores
do nosso território. Um deles é o Barco Varino “Liberdade”, que a partir deste mês começa a percorrer
o rio Tejo, em passeios que se estendem desde o Cais de Vila Franca de Xira até à Marina do Parque das
Nações.
Março e abril são também meses de intensa atividade desportiva e cultural, com particular destaque para
a Cartoon Xira, uma exposição de referência no panorama cultural nacional e internacional, em que se
dão a conhecer os melhores cartoons de mais de uma dezena de cartoonistas portugueses. O desenho
humorístico é uma manifestação artística e é também uma forma de afirmar a liberdade de expressão e
de pensamento. A sua abertura ao público em abril é por isso muito oportuna e estará integrada numa
programação alargada que vai decorrer ao longo de todo este mês em que assinalamos 45 anos de Democracia no nosso País. Fica desde já o convite para a participação de todos vós nestas Comemorações.

ALBERTO MESQUITA
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Destaque

Alexandre Nobre e Celina Rodrigues vencem Corrida das Lezírias

A 24.ª edição da prova contou com cerca de 900 participantes
Vila Franca de Xira recebeu uma vez mais a Corrida das Lezírias,
prova que já se tornou numa referência no calendário nacional e
que, ano após ano, percorre não só as ruas da cidade como marca
a diferença pela passagem na Ponte Marechal Carmona e na Lezíria vilafranquense.
Na 24.ª edição da iniciativa promovida pelo Município de Vila Franca
de Xira, Alexandre Nobre, em masculinos, e Celina Rodrigues,
em femininos, atletas da Portugal Talentus e do União Atlético
Povoense, respetivamente, foram os primeiros a concluir os 15,5
kms do percurso. Alexandre Nobre cumpriu o tempo de 51m10s e
Celina Rodrigues com 1h05m55s.

Marco Cardoso, do Vitória Futebol Clube, e Rodolfo Batalha, do AA
Mafra, completaram o pódio da prova masculina, enquanto que no
setor feminino, Marta Conceição e Marta Dias, do GD Santander
Totta, acompanharam Celina Rodrigues nos três primeiros lugares.
Para além dos cerca de 900 atletas que participaram no percurso
principal desta edição da Corrida das Lezírias, há ainda a destacar
a participação na Mini Corrida (5 kms), com aproximadamente 500
atletas a fazerem o percurso do Passeio Ribeirinho que liga Vila
Franca de Xira a Alhandra, com partida e chegada em Vila Franca,
e as 330 crianças que correram no circuito da Corridinha (400m e
800m), que decorreu dentro do Parque Urbano.

Projeto de Natação Adaptada para pessoas com deficiência
O Município de Vila Franca de Xira aderiu ao Projeto de Natação
Adaptada para pessoas com deficiência. O Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo, assinado com a Federação Nacional de Natação e a Associação de Natação de Lisboa, tem por
objetivo aumentar e melhorar a capacidade funcional dos alunos

e fomentar a prática da natação na população escolar com deficiência.
A atividade extracurricular irá decorrer nas Piscinas Municipais
de Vila Franca de Xira e Alverca e na Piscina Batista Pereira em
Alhandra, abrangendo neste primeiro ano 44 alunos.
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“Março, Mês do Sável” abrange
26 restaurantes no Concelho

E também há sessões
de showcooking

Ao longo do mês de março, a campanha de gastronomia dedicada
ao sável comprova que as artes culinárias também se constituem
como testemunho da identidade cultural da região. Nesta edição,
26 restaurantes do Concelho – em Alhandra, Alverca do Ribatejo,
Póvoa de Santa Iria, São João dos Montes, Sobralinho e Vila Franca
de Xira – associam-se para representar aquela que é marca registada do Município de Vila Franca de Xira.
Salvaguardado o seu carácter genuíno, os restaurantes têm, no
entanto, liberdade para confecionar este peixe, fazendo jus ao seu
sabor e história. Pela tradição o sável serve-se frito em finas postas, rodeado de uma suculenta açorda de ovas, mas, reinventado,
pode igualmente despertar outros paladares trazidos pela arte de
bem confecionar estes ingredientes.
A visita a Vila Franca de Xira pode ser enriquecida com uma caminhada à beira-rio, um passeio a cavalo, visitas às exposições
patentes nos equipamentos culturais como a Fábrica das Palavras
e o Museu do Neo-Realismo ou, ainda, conhecer o especial núcleo
museológico Barco Varino Liberdade. Esta campanha inclui condições especiais nos restaurantes participantes que pode consultar
em www.cm-vfxira.pt.
Estão, ainda, previstos momentos de showcooking aos sábados, às
10h00, no âmbito desta iniciativa. São eles a:
16 de março – Mercado de Alverca do Ribatejo
23 de março – Mercado de Vialonga

Passeios no barco Varino Liberdade

Embarque na Natureza!

O barco Varino “Liberdade”, uma das muitas embarcações que
faziam parte de um intenso tráfego fluvial de transporte de
mercadorias, é hoje uma referência transformado num Núcleo
Museológico do Museu Municipal de Vila Franca de Xira.
O “Liberdade” volta a seguir os contornos do rio ao encontro
das paisagens e das histórias que fizeram as gentes da zona
ribeirinha de Vila Franca de Xira.
Do cais de Vila Franca aos Mouchões das Garças e da Póvoa de
Santa Iria ou de Vila Franca até Valada do Ribatejo, percorre
um vasto e singular património natural. É comum observar-se
nos Mouchões, Flamingos, Garças, Patos, Alfaiates, Maçaricos e Pilritos, a alimentarem-se e a descansarem nos principais habitats e povoamentos vegetais que integram a Reserva.
Disponível para passeios durante a semana ou aos fins de
semana, para grupos organizados, o barco Varino “Liberdade”
sai do cais em horários dependentes das marés. O barco tem
capacidade para 40 pessoas.

Visitas ao Núcleo Museológico Barco Varino Liberdade:
MARÇO

24
30
31

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

ABRIL

07
13
13
14
27
28

Vila Franca de Xira – Museu Póvoa – Vila Franca de Xira – 15h00
Vila Franca de Xira – Marina Parque Das Nações – 10h00
Marina Parque das Nações – Ponte 25 de Abril – Marina
Parque das Nações – 15h00
Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira – 15h00
Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações – 15h00
Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira – 10h00

Podem ser marcadas outras visitas que não as previstas no
calendário, bem como canceladas caso a tripulação verifique
condições adversas à navegação.
Informações e marcações: varinoliberdade@cm-vfxira.pt
ou pelo telefone 263 285 605.
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Dia Mundial da Água

Município e SMAS comemoram Dia Mundial da Água

Imagem: rawpixel.com/Freepik

No âmbito do Programa Municipal de Educação Ambiental (PREDAMB), o Município leva a cabo diversas atividades para comemorar o “Dia Internacional das Florestas”, envolvendo os alunos
do concelho, desde os mais novos aos mais velhos.
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) comemoram no próximo dia 22 de março, o Dia Mundial de Água com uma
atividade, que decorrerá no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira,
destinada aos alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico dos
Agrupamentos de Escolas do Concelho de Vila Franca de Xira.
À semelhança de anos anteriores, os SMAS continuam a apostar
na importância da educação ambiental. As crianças vão ser sensibilizadas para o uso mais consciente e responsável da água, descobrindo que a água é tratada antes de chegar às nossas torneiras
e que, após a sua utilização, é encaminhada para uma ETAR, para
ser limpa antes de voltar ao rio e ao mar. Neste âmbito, de forma
lúdica, interativa e divertida, será abordado o Ciclo da Água, dando
a conhecer a sua enorme importância para a Vida no Planeta Terra.

Município comemora “Dia Internacional das Florestas”

Data é assinalada com caminhadas e uma exposição

disciplina de Educação Física da Universidade Sénior, com o objetivo de sensibilizar os participantes para os recursos florestais e
para a importância ambiental e económica da conservação das
Florestas Autóctones.
Estará ainda patente ao público em geral, a exposição “Árvores
Nativas de Portugal”, a cargo da Associação da Bandeira Azul da
Europa, de 19 a 24 de março, no Palácio da Quinta Municipal da
Piedade, Póvoa de Santra Iria, com entrada livre. Esta exposição
será inaugurada com a colaboração dos alunos e docente da disciplina de Biologia, da Universidade Sénior.

Atividades Infantis nas Férias da Páscoa

Na Piscina, Biblioteca e Casas
da Juventude

De 8 a 18 de abril, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira coloca
ao dispor dos mais pequenos uma oferta de Páscoa dedicada às férias
escolares nesta quadra festiva.
As atividades irão decorrer nas Piscinas, Bibliotecas e Casas da
Juventude de todo o Concelho. A participação é gratuita, mediante
inscrição prévia e limitada ao n.º de vagas.

Imagem: freepik – www.freepik.com

“A Magia do Papel” (projeto de valorização do papel através da
reciclagem) decorre de 19 a 21 de março, e conta com os alunos
do Jardim de Infância da Póvoa Norte. A atividade “Aromas da Floresta” (projeto para a sensibilização para os recursos florestais
e realização individual de uma experiência sensorial relacionada
com a Natureza), é levada a cabo pelos alunos do 5.º ano da Escola
Integrada do Bom Sucesso, no dia 21 de março. As duas iniciativas
decorrem na Quinta Municipal da Piedade, Póvoa de Santa Iria.
A 22 de março, decorre uma “Caminhada Sensorial” em Trancoso
e Ermida de Trancoso, São João dos Montes, com os alunos da
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A argentina Marlene Pohle é a convidada
internacional

Cartoon Xira regressa a Vila Franca
de Xira

De 13 de abril a 21 de julho, no Celeiro da Patriarcal, em Vila
Franca de Xira, está patente ao público a 20.ª edição da Cartoon
Xira. A mostra de cartoons baseia-se na revista do humor gráfico
na imprensa durante o ano de 2018.
Com um caráter crítico, estes desenhos humorísticos retratam
a sociedade atual nas mais diversas vertentes. Nesta exposição
juntam-se, no Celeiro da Patriarcal, grandes e sobejamente reconhecidos artistas nacionais do cartoon.
Na edição de 2019, voltamos a contar com a presença dos dois
cartoonistas vila-franquenses, António Antunes e Vasco Gargalo,
a que se juntam José Bandeira, Carlos Brito, André Carrilho, Cristina Sampaio, António Jorge Gonçalves, António Maia, Rodrigo
Matos, Henrique Monteiro e Cristiano Salgado.
Para a exposição paralela, este ano contamos com a presença
da argentina Marlene Pohle, enquanto convidada internacional,
sendo esta uma exposição inédita, que transpõe para a Cartoon
Xira o registo único do olhar de Marlene Pohle sobre Vila Franca
de Xira, naquele que é o momento do ano em que as nossas tradições são vividas da forma mais vibrante – as Festas do Colete

Encarnado – onde marcou presença no ano passado. As esperas
de toiros e outros momentos do Colete Encarnado, mas também
o Bairro dos Avieiros, as Tertúlias, o Jardim Municipal, a Praça de
Toiros, Museus e Mercado Municipal, são alguns dos temas presentes em 100 cartoons que, depois desta exposição, serão generosamente oferecidos pela cartoonista ao nosso Município.
Nascida em Buenos Aires em 1939 e residente na Alemanha
desde 1989, Marlene Pohle tem uma longa e prestigiada carreira,
desenvolvendo o seu trabalho na área do cartoon, caricatura e
ilustração, em desenhos sempre marcados pelo humor e por um
apuradíssimo sentido de observação.

BF18 até 10 de março

José António Quintanilha venceu o Prémio Bienal de Fotografia

A 15.ª edição da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira – BF18
foi promovida pelo Município de Vila Franca, com curadoria geral
de Sandra Vieira Jürgens, e esteve patente ao público no Celeiro
da Patriarcal, em Vila Franca de Xira.
José António Quintanilha foi o artista vencedor desta Bienal, conforme decisão unânime do Júri presidido por Raquel Henriques da
Silva e constituído também por Ana Anacleto, Celso Martins e Sara
Antónia Matos. O Júri teve em consideração a maturidade, consistência e originalidade do projeto, que se manifesta tanto em cada
uma das imagens, como na sequência que estabelecem entre si.

A Marta Leite foi atribuída uma Menção Honrosa por “Guerra e
Nuvens”, um trabalho que consiste num mural em que é abordada
a presença de fenómenos meteorológicos em obras, assim como
textos de ensaio e literários de vários autores e autoras. Marta
Leite residiu no Concelho de Vila Franca de Xira, vivendo atualmente em Berlim, onde se licenciou em Escultura.
Paralelamente à exposição presente no Celeiro da Patriarcal,
com as obras dos 10 candidatos ao Prémio, a Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira apresentou duas exposições curatoriais,
patentes no Museu Municipal e na Fábrica das Palavras.
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Dia 28 de abril

“O Passeio da Memória” sensibiliza sobre Alzheimer
No dia 28 de abril, pelas 9h00, realiza-se a caminhada solidária “O
Passeio da Memória”, resultante de uma parceria entre o Município, a Associação Alzheimer Portugal e a Associação Desportiva
e Recreativa Cachoeirense. A iniciativa visa sensibilizar sobre a
doença de Alzheimer. O percurso, de características rurais, terá a
distância de 5 km e uma duração máxima de 1h30. As inscrições,
sem custos (contributos voluntários são bem-vindos), podem ser
realizadas previamente em www.alzheimerportugal.org, para
adrcachoeiras@gmail.com (Associação Desportiva e Recreativa

Cachoeirense) ou no dia em que decorre a atividade. O local de
concentração está marcado para o Miradouro das Cacheiras. Este
é o segundo evento que se realiza este ano com o mesmo objetivo.
O primeiro realizou-se a 2 de março, com o encontro denominado
"Café Memória Faz-se à Estrada".
O objetivo deste encontro foi contribuir para a promoção da melhoria da qualidade de vida daqueles que se debatem com problemas
de memória ou demência e reduzir o isolamento social em que
muitas destas pessoas e famílias se encontram.

Palácio dos Pequeninos está de volta
à Quinta da Piedade

Mais um evento de entrada livre!
“O Palácio para os Pequeninos” – programa cultural e educativo
para a infância, está de regresso ao Palácio da Quinta da Piedade,
na Póvoa de Santa Iria.
Durante o mês de março poderá assistir, no dia 30, à Oficina de
Teatro/Expressão Corporal sobre as Emoções “O Pássaro da
Alma”, orientada por Catarina Loureiro.
A entrada é gratuita. Todos os espetáculos decorrem pelas 16h00.

Campanha Municipal de sensibilização
e prevenção – Alunos 1.º ciclo
O Município de Vila Franca de Xira vai implementar o projeto “Afirma-te”, que passa pela realização de sessões de sensibilização e
prevenção de fenómenos de bullying, dirigidas aos alunos do 3.º e
4.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico do Concelho.
A equipa Municipal, em colaboração com os estabelecimentos
escolares, parte da projeção de uma curta-metragem para enquadrar a sessão. “In a Heartbeat”, de Karolina Lewicka, o mote é
dado pela personagem principal, uma menina de nove anos que é
alvo de bullying, devido à sua personalidade reservada.
Esta iniciativa, cuja implementação está a cargo de uma equipa
de psicólogas municipais, pretende sensibilizar as crianças para
o caráter traumático e humilhante de atitudes que resultam da
discriminação dos outros, seja pela sua personalidade, aparência
ou estatuto social.
Para além do debate de ideias que resulta da visualização do
filme, pretende-se ainda que os alunos desenvolvam uma atividade lúdica, através da qual são convidados a partilhar relatos de
bullying, tenham sido experienciados enquanto vitimas, agresso-

Imagem: rawpixel.com/Freepik

Afirma-te contra o bullying

res ou testemunhas. O mesmo desafio é depois desenvolvido no
sentido de os participantes partilharem outros momentos, que
representem a antítese à discriminação dos seus pares. O exercício visa promover a sistematização de atitudes positivas, numa
opção saudável de companheirismo e partilha.
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Comemoramos 45 anos de 25 de Abril!

Ricardo Ribeiro é o artista convidado em concerto de tributo a Zeca Afonso
do jazz e da música étnica. Temas emblemáticos serão recordados
através de outros grandes talentos num espetáculo com início às
21h30. Entrada livre, limitada à lotação do espaço.
Ficha artística:
Ricardo Ribeiro voz
Filipe Raposo piano, arranjos e direção musical
Mário Delgado guitarras
Ricardo Toscano saxofone
António Quintino baixo
Jarrod Cagwin percussões

Créditos Fotografia: @Hugo Moura

A revolução dos cravos celebra 45 anos e o Município promove,
uma vez mais, um programa evocativo e plural, de entrada livre,
para comemorar um marco da nossa história recente. Para
diversos públicos e preenchido por iniciativas de âmbito lúdico,
desportivo e cultural vai cumprir-se em abril, em diversos espaços do Concelho, um programa para, sobretudo, comemorar os
45 anos da Revolução dos Cravos.
No âmbito destas comemorações, o Município destaca, no dia 25
de Abril, um grande concerto no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense: um tributo a Zeca Afonso pela voz do fadista Ricardo
Ribeiro, acompanhado por um quinteto de luxo ligado ao universo

Pavilhão Multiusos de Vila Franca
de Xira – 16 de abril

Festa da Flor: um dia de animação
para os Seniores do Concelho
O Município de Vila Franca de Xira dedica, em exclusivo, a mais de
1500 seniores do Concelho, um dia de muita animação, na Festa
da Flor. No próximo dia 16 de abril, no Pavilhão Multiusos de Vila
Franca de Xira, tem lugar este encontro em que todos querem
marcar presença e disfrutar dos vários momentos de boa e saudável animação, promovidos a cada edição.
Os idosos, provenientes de várias instituições vocacionadas para a
Terceira Idade e de várias Freguesias do Concelho, iniciam o seu
dia, logo pela manhã, pelas 10h00, no Largo da Câmara Municipal, com a colorida e animada Mini-Marcha de Arcos de Flores,
decorada a preceito pelos participantes na festa, com flores de
papel artesanais, produzidas com muito carinho e dedicação. Os
participantes desfilam depois até ao Mercado Municipal da cidade,
refrescando a rotina dos utentes e vendedores do Mercado Municipal. Os arcos floridos seguem depois rumo ao Parque Urbano
da cidade.
O restante programa alonga-se ao dia todo e prevê, ainda, demonstrações de jogos tradicionais e trabalhos artesanais desenvolvidos por mãos que já muito deram à sociedade. A música popular

será um incentivo para que todos participem no tradicional baile.
Mas há ainda quem não perca a sempre participada mega-aula
de ginástica, onde a música e o entusiasmo dos convidados fazem
vibrar o ambiente, assegurando que, a cada edição, a Festa da Flor
seja um dia memorável na vida de todos.
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Acontece

Com o apoio do Município

José Júlio tem busto escultórico em sua homenagem

O primeiro matador de toiros de Vila Franca de Xira, José Júlio, viu ser
inaugurado no dia 2 de fevereiro (na semana em que celebrou o seu 84.º
aniversário, a 31 de janeiro), um busto escultórico em sua homenagem.
A iniciativa foi promovida por uma Comissão de Cidadãos, tendo o
apoio do Município de Vila Franca de Xira.
O monumento, da autoria do escultor espanhol Alberto Germán,
encontra-se junto à entrada principal do Mercado Municipal de Vila
Franca de Xira e a sua inauguração mereceu a presença de centenas de pessoas. Entre elas estiveram alguns dos vultos do toureio
nacional e internacional, a pé e a cavalo, como os Maestros Mário
Coelho, Vitor Mendes, Rui Bento Vasquez, Eduardo Oliveira e Nuno
Casquinha e o cavaleiro António Ribeiro Telles. Marcaram também

presença representantes do Grupo de Forcados Amadores de Vila
Franca de Xira, representantes de renomadas ganadarias e casas
agrícolas e também de várias tertúlias do Concelho e não só.
O homenageado mostrou-se emocionado e feliz com a iniciativa, agradecendo a forma como muitos se empenharam na sua
concretização. José Júlio sublinhou que estas “memórias” são
muito importantes para uma terra como Vila Franca de Xira.
A Comissão Promotora da construção do Monumento, representada por Luís Capucha, agradeceu o apoio da Edilidade à iniciativa e enalteceu a figura de José Júlio como primeiro matador de
toiros de Vila Franca de Xira, que abriu as portas a vários outros
valorosos matadores que se lhe seguiram.

Acontece
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Semana da Cultura
Tauromáquica até 6 de abril

Para aprofundar as
raízes do Concelho

Conhecer a arte e a cultura tauromáquica,
aprofundar as suas raízes no Concelho
e debater ideias nesta temática, são os
principais objetivos desta iniciativa que
decorre de 30 de março a 6 de abril em Vila
Franca de Xira.
Colóquios para debater e a prática no campo
para demonstrar – um programa intenso e
abrangente para que todos participem e
contribuam para a valorização desta forte
vertente identitária de Vila Franca de Xira.

PROGRAMA
----------

30
mar’19

----------

31
mar’19

----------

sábado, 11h00
Visita ao campo com
Treino de Forcados

domingo, 16h00

quarta-feira, 21h30

FESTIVAL TAURINO

LEITURA DE PROSA E POESIA TAURINA

despedida do toureiro
vilafranquense David Antunes

Associação Alves Redol
e Palavra Cantada

Praça de Toiros Palha Blanco, Vila Franca de Xira
Mais informações e reservas:
96 233 65 96 | 91 681 35 41

Apontamento musical a cargo do
Conservatório Regional Silva Marques

Herdade da Torrinha, Biscaínho (Coruche)
Inscrições: Até 27 de março, no Posto de Turismo
Municipal (limite máximo de 50 participantes)

sábado, 16h00
INAUGURAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES

domingo, 21h00

Júlio Pomar – Imagens
da Tauromaquia

ESPETÁCULO MUSICAL Fado Violado

Pintura de Alfonso Rey
e Escultura de Alberto Germán

----------

Museu Municipal, Vila Franca de Xira
Patentes de 30 de março a 7 de julho

O Toiro e o Homem, Relação
Sagrada
Homenagem a Joaquim Bastinhas
e Emílio de Jesus – O Toureiro e o
Fotógrafo Taurino
Clube Vilafranquense, Vila Franca de Xira
Patentes de 30 de março a 6 de abril

sábado, 21h30
COLÓQUIO

As ciências e a tauromaquia:
As crianças e os toiros e Superação
da dor física do toiro de lide
Oradores:
David Guillén, Fernando Gil Cabrera
e Júlio Fernandez
Museu do Neo-Realismo, Auditório

Ateneu Artístico Vilafranquense, Auditório

01
ABR’19

segunda-feira, 21h00
O cinema contemporâneo
e os toiros com debate no final
Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira,
Auditório

----------

02
ABR’19

terça-feira, 21h30
COLÓQUIO O Toiro e a Natureza
Oradores: Cláudia Cordovil,
Joaquim Grave, Luísa Mendes
Jorge e Nuno Matos
Moderador: Vasco Lucas
Museu do Neo-Realismo, Auditório

HORÁRIOS DAS EXPOSIÇÕES

Visite também a Exposição
Coletiva de Pintura Festa Brava
no espaço da Associação Alves Redol
no Mercado Municipal, Vila Franca de Xira

Museu Municipal
3.ª feira a domingo, 9h30 às 12h30
e 14h00 às 17h30
Encerrado aos feriados
Clube Vilafranquense
3.ª feira a domingo, 15h00 às 19h00
Encerrado às segundas-feiras
As iniciativas são de entrada livre (limitadas à
lotação dos espaços), exceto quando assinalado

03
ABR’19

Museu do Neo-Realismo, Auditório

----------

04
ABR’19

quinta-feira, 21h30
COLÓQUIO Manolete em Portugal
por Maria José Garcia
Museu do Neo-Realismo, Auditório

----------

05
ABR’19

sexta-feira, 21h00
ESPETÁCULO MUSICAL Banda do AAV
Ateneu Artístico Vilafranquense, Auditório

----------

06
ABR’19

sábado, 11h00
Aula de Toureio para mães
e filhos, Esperita e Peguitas
Praça Afonso de Albuquerque (Largo da Câmara),
Vila Franca de Xira

sábado, 15h00
Romagem ao Cemitério
Vila Franca de Xira

sábado, 16h00
Novilhada
Praça de Toiros Palha Blanco,
Vila Franca de Xira
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Exposição “A celebração dos autores”
23 abril a 30 junho

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

Exposição de Pintura e Escultura “É MAIS
AMOR POR FAVOR”, de Paula Gouveia
27 abril a 1 junho

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

3EXPOSIÇÕES4
“Árvores Nativas de Portugal / Educação
Ambiental”
Exposição da Associação da Bandeira Azul
da Europa
19 a 24 março

Palácio da Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

Exposição “Sophia de Mello Breyner Andresen”
Bibliografia e exibição em powerpoint de dados
biográficos e documentais no Centenário
do Nascimento da autora – integrada nas
Comemorações do Dia Mundial da Poesia

Ciclo de Arte Contemporânea COSMO/
POLÍTICA#4 “Quando as Máquinas Param”
27 abril a 29 setembro

Xira

Exposição “Arqueologia em Vila Franca de Xira.
O desvelar de um passado milenar”
Exposição de Longa Duração
Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de
Xira, Cachoeiras

3ENCONTROS, FORMAÇÃO,
SEMINÁRIOS E VISITAS
PATRIMONIAIS4

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

Exposição
“UM EDÍFICO, MUITOS MUSEUS. Alcino
Soutinho e o Museu do Neo-Realismo”
Até 26 maio
Museu do Neo-Realismo
Piso 0
Vila Franca de Xira

21 março a 31 maio

Fábrica de saberes
Curso “Escrever o eu: autobiografia e memórias”
por Maria Antónia Oliveira

1, 6, 8, 13 e 15 março, das 18h30 às 20h30

Público em geral, Participação mediante inscrição
prévia (valor – 10,00€, tendo os trabalhadores do
município de VFX desconto de 50%), na Fábrica das
Palavras (presencialmente), pelo tel.: 263 271 200
ou pelo email: fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira.

“Encontro Urban Sketchers”
16 março, sábado, 14h30

Fábrica das Palavras, Piso 4, Vila Franca de Xira

Exposição de Desenho, dos alunos do Curso de
Desenho do Centro Cultural do Bom Sucesso
23 março a 7 abril

No âmbito da exposição “UM EDIFÍCIO, MUITOS
MUSEUS. Alcino Soutinho e O Museu do NeoRealismo”
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Celebrando…exposição “Luzia Maria Martins:
Uma mulher no teatro e no mundo”

“Leituras muito cá de casa”
Apresentação do livro “O portal dourado”,
de Elizabete Milheiro
16 março, sábado, 16h00

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do
Ribatejo

integrada nas comemorações do Dia Mundial do
Teatro

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Fábrica das Palavras, Piso 3, Vila Franca de Xira

Apresentação do livro “Primeiro andar a contar
vindo do céu”, de Anabela Fernandes
6 abril, sábado, 16h00

Exposição “O TOIRO E O HOMEM, Relação
Sagrada”
30 março a 7 abril

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
Ciclo de sessões abertas às propostas de
apresentação de livros de autores nascidos ou
residentes no concelho

25 março a 17 abril

Exposição de Escultura de Alberto Germán e de
Pintura de Alfonso Rey
30 março a 7 julho

No âmbito da XXX Semana da Cultura Tauromáquica
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Piso 0

Exposição “A Tauromaquia na Obra de Júlio
Pomar”
30 março a 7 julho
No âmbito da XXX Semana da Cultura Tauromáquica
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Piso 1

Ciclo de Arte Contemporânea COSMO/
POLÍTICA#3 “O Mundo começou às 5 e 47”
Até 31 março

Exposição “Memórias da Chapelaria Porfírio”
Até 28 julho
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Piso 0

“XII Encontro de Poetas do Concelho de Vila
Franca de Xira”, antecedido da atuação
do Grupo Coral Ares Novos

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo,
Piso 3

23 março, sábado, 15h30
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

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

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo,
Piso 1 e 2

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

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

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo,
Piso 0

Exposição de Fotografia “O TEJO”, de Conde
Falcão
13 abril a 27 maio

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

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do
Ribatejo

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

Cartoon Xira
13 abril (inauguração) até 21 julho

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

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Casa Museu Mário Coelho, Vila Franca de Xira

Nova exposição
Inaugura a 28 abril

Exposição “Do Tejo à Montanha, da Montanha
às Lezírias – A Descoberta de uma Paisagem
Milenar”
Exposição de Longa Duração

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

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL
DA POESIA

Exposição “Homens de Alverca na Grande
Guerra”
Até 31 dezembro

Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de

Imagem: jcomp/Freepik

No âmbito da XXX Semana da Cultura Tauromáquica
Clube Vilafranquense, Vila Franca de Xira

Agenda
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“Conversas à margem”

Semana da Cultura Tauromáquica

Artes de Cá

Apresentação do livro “Estocolmo”, com Sérgio
Godinho

Colóquio
As ciências e a Tauromaquia: “As crianças e os
toiros” e “Superação da dor física do toiro de lide”
Oradores: Júlio Fernandez Sanz, Fernando Gil
Cabrera e David Guillén

“Reviver o Entrudo”
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena

17 abril, quarta-feira, 18h30
Apresentação do livro “A PIDE que Salazar beijou”,
com Ana Cristina Silva
27 abril, sábado, 17h00
Ciclo de encontros com autores de livros de todas
as áreas do conhecimento, da literatura à ciência
|Integrado no Dia Mundial do Livro e do Autor
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira.

Comemorações dos 20 anos da Biblioteca
Municipal da Póvoa de Santa Iria e do SABE –
“Xira a Ler” II
26 abril, sexta-feira, 10h00 às 13h00
e das 14h30 às 18h00
27 abril, sábado, 10h00 às 13h00
e das 14h30 às 18h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

30 março, sábado, 21h30
Colóquio
“O toiro e natureza”
Oradores: Dr. Joaquim Grave; Dr. Nuno Matos;
Dra. Cláudia Cordovil e Dr. Vasco Lucas

2 abril, terça-feira, 21h30
Leitura de Prosa e Poesia Taurina
Com intervenientes da Cooperativa Alves Redol e
Palavra Cantada. Participação do Conservatório
Regional Silva Marques.

3 abril, quarta-feira, 21h30
Conferência
“Manolete Português”
Oradora: Maria José Garcia

4 abril, quinta-feira, 21h30

3CONFERÊNCIAS4
Ciclo de conferências
“Aldeias históricas de Portugal”
Conferencista: Prof. João Franco. Programa em
parceria com a Academia Sénior da Casa de São
Pedro.
“Aldeias Históricas de Portugal – Linhares da
Beira”

28 março, quinta-feira, 16h00
“Aldeias Históricas de Portugal – Marialva”

4 abril, quinta-feira,16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Ciclo de conferências
“Conversas sobre Património e História”
“Rafael Bordalo Pinheiro e a Arqueologia
Industrial”
Conferencista: Paulo Oliveira Ramos (Professor
auxiliar de História e Estudos do Património da
Universidade Aberta. Membro integrado do Instituto
de História de Arte da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa)

30 março, sábado, 16h00
“Da conferência de Berlim à Guerra Colonial,
passando por Bandung”
Conferencista: José de Sousa Conteiro (antigo
Sargento-ajudante da Armada, autor de Vivências
de Uma Geração, Chiado Editora, 2015)

27 abril, sábado, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Museu do Neo-Realismo, Auditório, Vila Franca de
Xira

3ESPETÁCULOS4
COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA POESIA
Espetáculo “Andante (des)concertante” pelo grupo
Andante Associação Artística

21 março, quinta-feira, 10h00
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Flores de Poesia – distribuição de flores e
poesias de Sophia de Mello Breyner Andresen
21 março, quinta-feira, 10h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Recital de Poesia “Liberdade – celebrando Sofia
de Mello Breyner Andersen” pelo duo António
Manuel Ferreira (piano) e Ana Leonor Pereira
(soprano)
21 março, quinta-feira, 21h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Poesia no Palácio”
6 abril, sábado, 15h00

13 março, quarta-feira, 16h00

Orador: Pedro Marujo do Canto (Licenciado em
História e Mestrando em Políticas Europeias
e Investigador, pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Técnico Superior de
Planeamento e Gestão na Reitoria da Universidade
de Lisboa)
“Um Brasão em Alverca – Notas em torno da
heráldica”

10 abril, quarta-feira, 16h00

Orador: David Silva (Licenciado em Estudos
Portugueses pela Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSHUNL). Pós-Graduado em História Medieval pela
FCSH-UNL. Técnico Superior da Junta de Freguesia
de Vila Franca de Xira)
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

17 março, domingo, 16h00
“Modas de Abril”
Grupo Coral dos Unidos do Baixo Alentejo

14 abril, domingo, 16h00
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Concerto Tributo a José Afonso,
por Ricardo Ribeiro
25 abril, quinta-feira, 21h30
(integrado nas Comemorações do 25 de abril)
Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira

3INFÂNCIA4
Oficina de Teatro/Expressão Corporal sobre as
Emoções “O Pássaro da Alma”
30 março, sábado, 16h00

Dirigido a crianças M/3 anos. Limite de
participantes: 20 crianças e 1 acompanhante por
criança. Entrada gratuita mediante levantamento de
bilhetes nos 30 minutos que antecedem a atividade.
Palácio da Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

“Era uma vez…”
23 março, sábado, 11h00

Atividade dirigida ao público em geral (pais e filhos).
Limite de participantes: máximo até 10 crianças e 1
adulto por criança.
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Manifesto anti leitura de José Fanha “
23 março, sábado, 15h00

«...Uma Geração que lê é uma Geração que pensa!
Uma Geração que lê é uma Geração que duvida!
Uma Geração que lê é uma Geração que questiona!
Uma Geração que lê é uma Geração que critica!...»
Público-alvo: público em geral a partir dos 12 anos.
Limite mínimo de participantes: 5
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Brincar com a Estética”

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

UM EDIFÍCIO, MUITOS MUSEUS. Alcino Soutinho e o
Museu do Neo-Realismo.

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO LIVRO E
DO AUTOR

Terça a sexta-feira, até 26 maio, das 10h00 às
16h00

Espetáculo “Memórias de Abril” pelo grupo
“Histórias com asas”

26 abril, sexta-feira, 21h30
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira.

Tardes de Conversa 2019
“O Convento de Nossa Senhora dos Poderes de
Vialonga”
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3MÚSICA4
Clássica na Fábrica – Um Século de Música
Camerata Silva Dionísio
Direção do Maestro Alberto Roque

16 março, sábado, 17h00
Quartetos de Cordas de Sintra

6 abril, sábado, 17h00
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Jam às Sextas – A Fábrica Convida
Tributos a James Brown

22 março, sexta-feira, 21h30
Tributos a The Doors

5 abril, sexta-feira, 21h30
Tributos a Rod Stewart

12 abril, sexta-feira, 21h30
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Dirigida a crianças entre os 3 e 5 anos.
Participação mediante inscrição prévia, até 5 dias de
antecedência.
Tel.: 263 285 626 ou
Email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo 20
inscrições
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Maqueta”
UM EDIFÍCIO, MUITOS MUSEUS. Alcino Soutinho e o
Museu do Neo-Realismo.

Terça a sexta-feira, até 26 maio, das 10h00 às
16h00

Dirigida a alunos entre os 6 e os 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia, até 5 dias de
antecedência.
Tel.: 263 285 626 ou
Email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo 20
inscrições
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Planta”
Um edifício, muitos museus. Alcino Soutinho e o
Museu do Neo-Realismo.

Terça a sexta-feira, até 26 maio, das 10h00 às
16h00

14
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Dirigida a alunos entre os 10 e os 12 anos.
Participação mediante inscrição prévia, até 5 dias
de antecedência.
Tel.: 263 285 626 ou
Email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo 20
inscrições
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Observa, Clica e Partilha”
Um edifício, muitos museus. Alcino Soutinho e o
Museu do Neo-Realismo.

Terça a sexta-feira, até 26 maio, das 10h00 às
16h00
Dirigida a alunos entre os 12 e os 18 anos.
Participação mediante inscrição prévia, até 5 dias
de antecedência.
Tel.: 263 285 626 ou
Email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo 20
inscrições
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Oficinas Educativas
Arqueólogo por um Dia

30 março, sábado, 10h30
13 abril, sábado, 14h30

Dirigido a crianças/jovens entre os 6 e os 15 anos
Participação mediante inscrição prévia –
Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 6 e máximo 16
inscrições
Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de
Xira, Cachoeiras

Passeios com História / Rota Histórica das
Linhas de Torres – Circuito do Forte da Casa
6 abril, sábado, 15h00
Dirigido ao público em geral.
mediante inscrição prévia – Tel.: 263 280 350 ou
email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 6 e máximo 18
inscrições
Forte da Casa

“À volta da fantochada”
16 abril, terça-feira, das 10h00 às 17h00

Atelier de fantoches de esponja para adultos.
Oportunidade de aprender a trabalhar esponja
fazendo um fantoche a partir de um molde
pré-definido
Dirigido: animadores, profissionais de educação
Limite de participantes: mínimo de 3
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Roteiros sem barreiras / Monumentos de Vila
Franca de Xira
30 abril, terça-feira, 10h00

Dirigido a pessoas com deficiência ou incapacidade
visual
mediante inscrição prévia – Tel.: 263 280 350 ou
email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: máximo 6 inscrições.
Para grupos o número de participantes será
combinado no ato da marcação.
Vila Franca de Xira

“Itinerário Neorrealista Juvenil”
Terça a sexta-feira, durante todo o ano civil,
das 10h00 às 16h00

Dirigido a crianças a partir dos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia, até 5 dias
de antecedência
Tel.: 263 285 626 ou
email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo 25
inscrições
A realização da atividade depende das condições
climatéricas
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

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

Dirigido a crianças a partir dos 6 anos
Participação mediante inscrição prévia, até 5 dias
de antecedência.
Tel.: 263 285 626 ou
email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo 25
inscrições.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Diário Gráfico”
Terça a sexta-feira, durante todo o ano civil,
das 10h00 às 16h00

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 –
Tel.: 263 280 350 ou
email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: 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

3CINEMA4
Domingos mágicos | Cinema infantojuvenil
“Coco” de Lee Unk Rich

17 março, domingo, 11h00
“Raddington” de Paul King

14 e 28 abril, domingo, 11h00
Entrada limitada à lotação do espaço (120 lugares)
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Dirigido ao público em geral e a crianças a partir
dos 6 anos
Participação mediante inscrição prévia, até 5 dias
de antecedência
Tel.: 263 285 626 ou
email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo 25
inscrições.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Doc domingos | Cinema documental

Visitas Guiadas à exposição
“Do Tejo à Montanha,
Da Montanha às Lezírias”
Terça a sexta-feira, durante todo o ano civil,
9h30 e 14h00

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO LIVRO E
DO AUTOR

Dirigido a crianças após os 3 anos e público sénior/
adulto. Participação
mediante inscrição prévia – Tel.: 263 280 350 ou
email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: 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”
Terça a sexta-feira, durante todo o ano civil,
9h30 e 14h00
Dirigido a crianças/alunos a partir dos 3 anos.
Participação
mediante inscrição prévia – Tel.: 263 280 350 ou
email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 6 e máximo 24
inscrições
Núcleo Museológico do Mártir Santo, 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 – Tel.: 263 280 350 ou
email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 6 e máximo 24
inscrições
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

“O guia de ideologia do depravado”, de Sophie
Fiennês

7 abril, domingo, 15h30
Filme para maiores de 12 anos | legendado |
130 min
Entrada condicionada à lotação da sala.
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Exibição do filme “O Homem de la mancha” de
Stanley Donen

24 abril, quarta-feira, 16h30
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

CICLOS DE CINEMA REALISMOS
CONTEMPORÂNEOS
“Chuva é cantoria na aldeia dos mortos”, de João
Salaviza e Renée Nazer Messora

22 março, sexta-feira, 21h00
“Mariphasa”, de Sandro Aguilar

26 abril, sexta-feira, 21h00
Entrada Livre, limitado à lotação do espaço.
Os bilhetes podem ser levantados na receção do
Museu a partir das 20h00 (2 bilhetes por pessoa)
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, Vila Franca de Xira

3TEATRO4
Entrega do “Prémio de Teatro Mário Rui
Gonçalves 2018”
24 março, domingo, 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Agenda

“Caricaturas (Simplificação por nivelamento e
acentuação)”
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos
do 11º ano do Curso de Artes Visuais da Escola
Secundária do Forte da Casa

11 a 29 março, segunda a sexta-feira, das
13h00 às 18h00

Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo
“Feminist is not a Dirty Word” – Exposição de
Desenho de Catherine Rodríguez
11 a 29 março, segunda a sexta-feira, das
13h00 às 18h00

Oficina “Decora o teu Mundo”
1 a 30 abril, segunda a sexta-feira, das 14h00
às 17h00

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

Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.

“À Volta do Corpo Humano”

3,2,1… Ação
15 e 29 março, sexta-feira, das 15h30 às 17h30

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos
do 11º ano do Curso de Artes Visuais da Escola
Secundária do Forte da Casa

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

Oficina “UPcycling”
20 e 27 março, 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, produzindo criativamente objetos úteis.
Participação Livre.

Feira de Troca de Livros “ALBORCA”
19 a 29 março, segunda a sexta-feira, das
13h00 às 18h00

Troca gratuita de livros que pretende fomentar a leitura entre o público juvenil, reutilizando livros.
Participação Livre.

Oficina “UPcycling”
4 e 30 abril, 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, produzindo criativamente objetos úteis.
Participação Livre.

“Caricaturas (Simplificação por nivelamento e
acentuação)”
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos
do 11º ano do Curso de Artes Visuais da Escola
Secundária do Forte da Casa
8 a 29 abril, segunda a sexta-feira, das 13h00
às 18h00
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.

3,2,1… Ação
17 abril, 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.

Casa da Juventude do Forte da Casa
Oficina “Decora o teu Mundo”
1 a 29 março, segunda a sexta-feira, das 14h00
às 17h00

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

8 a 29 abril, segunda a sexta-feira, das 13h00
às 18h00

Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria
3,2,1… Ação
25 março, segunda-feira, 14h00

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

Torneio de Ping-Pong
20 março, quarta-feira, das 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 .

Dia Mundial da Poesia | Atividade Temática
21 março, quinta-feira, das 14h00 às 17h00

Atividade Temática que pretende assinalar o dia referido, através de atividades diversificadas.
Participação Livre.

Torneio de PlayStation
3 abril, quarta-feira, das 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 .

“Atelier de Comunicação Social”
8 a 12 de abril, segunda a sexta-feira, das
15h00 às 17h00

Atividade que têm como objetivo promover junto dos
jovens o gosto pela área da comunicação, nomeadamente imprensa, rádio e TV.
Dirigido a jovens com idades compreendidas entre os
15 e os 20 anos.
Participação livre, mediante inscrição prévia pelo
tel.219 533 050 ou cj.povoa@cm-vfxira.pt
Para mais informações, consulte o Portal da Juventude http://juventude.cm-vfxira.pt/

“Feminist is not a Dirty Word” – Exposição de
Desenho de Catherine Rodríguez
15 abril a 10 maio, segunda a sexta-feira, das
13h00 às 18h00

Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.
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Torneio de Ping-Pong
17 abril, quarta-feira, das 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 .

Dia da Liberdade | Atividade Temática
24 abril, quarta-feira, das 14h00 às 17h00

Atividade Temática que pretende assinalar a data,
através de atividades diversificadas.
Participação Livre.

3,2,1… Ação
22 abril, segunda-feira, 14h00

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

Casa da Juventude de Vialonga
“J8GOS”
6, 13, 20 e 27 março, quarta-feira, das 14h00
às 16h30

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

“J8GOS”
3, 10, 17 e 24 abril, quarta-feira, das 14h00 às
16h30

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

“Ateliers da Páscoa”
8 a 12 abril, segunda a sexta-feira, das 14h00
às 17h30

Atividades que têm como objetivo promover junto dos
jovens o gosto pelas artes, nomeadamente o teatro e a
dança, numa componente lúdica.
Dirigido a jovens com idades compreendidas entre os
9 e os 14 anos.
Participação livre, mediante inscrição prévia.
Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo
Tel. 219 575 908 ou cj.alverca@cm-vfxira.pt
Casa da Juventude do Forte da Casa
Tel. 219 594 669 ou cj.forte@cm-vfxira.pt
Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria
Tel. 219 533 050 ou cj.povoa@cm-vfxira.pt
Casa da Juventude de Vialonga
Tel. 219 527 894 ou cj.vialonga@cm-vfxira.pt

Laboratório de Artistas
15, 16 e 17 abril
Iniciativa dirigida aos alunos das turmas de artes das
Escolas Secundárias Gago Coutinho, Forte da Casa e
Professor Reynaldo dos Santos.
Tema: “O Ambiente e as Alterações Climáticas”
Quinta Municipal de Subserra, São João dos Montes
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Feira de Artesanato
Comemoração do Dia do Artesão
Associação de Artesãos do Concelho
16 e 17 março
Praça Afonso de Albuquerque, Vila Franca de Xira

Plano de Dinamização do Mercado Municipal,
com o Grupo de Música Tradicional Portuguesa
da ABEIV
6 abril, sábado, 10h00
Associação Alves Redol
Mercado Municipal de Vila Franca de Xira

Baile da Pinha
Duo Os Manos

6 abril, sábado, 22h00
Casa do Povo de Arcena

Feira de Artesanato
Exercício de Memória – Associação de Artesãos
do Concelho

13 e 14 abril
Praça Afonso de Albuquerque,
Vila Franca de Xira

29 ºXirabasquet
Torneio Internacional de Basquetebol

18 a 20 abril,
Pavilhão José Mário Cerejo
Jardim Constantino Palha, Vila Franca de Xira

3Eventos Desportivos4

3Programas Desportivos4

“Dançarte”
27 abril, sábado, 21h00

Programa dos Encontros Desportivos
Concelhios – Xira 2019

Tem lugar a edição 2019 do “Dançarte” – um
espetáculo de dança e ginástica que promete
surpreender a assistência pela diversidade e
qualidade das coreografias apresentadas, dando
a conhecer os melhores trabalhos que são
desenvolvidos por classes de Dança Desportiva do
Distrito de Lisboa.
O evento é promovido em parceria com a
Associação de Ginástica de Lisboa, com a
colaboração da Sociedade Euterpe Alhandrense.
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense,
Freguesia Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Futsal Traquinas – 14.ª Jornada

16 março, sábado
Pavilhão Municipal do Olival de Fora, Vialonga
Pavilhão Municipal do Sobralinho
Pavilhão Municipal de Arcena, em Alverca do
Ribatejo
Futsal Benjamins – 9.ª Jornada

23 março, sábado
Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo
Pavilhão Municipal do Forte da Casa
Basquetebol Sub13 – 6.º Encontro

“Caminhos com História | Caminhada Trilho
dos Javalis”
24 março, domingo

30 março, sábado

Integrada no Programa Centro Marcha e Corrida de
Vila Franca de Xira, esta caminhada tem o objetivo
de incentivar a prática desportiva e a promoção
de atividade física (marcha) e de divulgação do
património histórico do concelho de Vila Franca de
Xira.
Inscrições gratuitas até ao dia do evento e limitadas
até 35 participantes.
Mais informações: desporto@cm-vfxira.pt
Freguesia Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

30 março, sábado

Pavilhão Municipal do Forte da Casa
Futsal Benjamins – 10.ª Jornada
Pavilhão Municipal de Arcena, Alverca do Ribatejo
Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo
Voleibol de Praia – 2.º Encontro

31 março, domingo
Praia dos Pescadores, Parque Linear Ribeirinho
Estuário do Tejo, Póvoa de Santa Iria
Futsal Petizes – 6.º Encontro

6 abril, sábado
Pavilhão Municipal do Olival de Fora, Vialonga

“Caminhada Solidária – Alzheimer”
28 abril, domingo, 9h00

Futsal Traquinas – 15.ª Jornada

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através
da Divisão Desporto e Lazer em parceria com
a Divisão Saúde e Solidariedade e Associação
Desportiva e Recreativa Cachoeirense irá participar
no evento anual da Associação Alzheimer Portugal,
na organização de uma caminhada solidária, no
próximo dia 28 de abril às 9h00 no Miradouro das
Cachoeiras, inserido nas comemorações da Doença
do Alzheimer.
Inscrições gratuitas em www.alzheimerportugal.
org, através do e-mail – adrcachoeiras@gmail.com
ou no próprio dia da caminhada do local do evento.
Nota: as inscrições para a Caminhada Solidária
não têm custos, no entanto os participantes podem
contribuir com um donativo, o qual reverterá na
integra para a Associação Alzheimer Portugal,
sendo que neste caso terão direito a uma t-shirt do
evento.
Freguesia Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo
Pavilhão Municipal do Sobralinho
Pavilhão Municipal de Arcena, Alverca do Ribatejo

06 abril, sábado

Basquetebol Sub11 – 6.º Encontro

6 abril, sábado
Pavilhão Municipal do Forte da Casa
Futsal Traquinas – 16.ª Jornada

13 abril, sábado
Pavilhão Municipal do Olival de Fora, Vialonga
Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo
Pavilhão Municipal do Forte da Casa
Futsal Benjamins – 11.ª Jornada

13 abril, sábado
Pavilhão Municipal do Sobralinho
Voleibol de Praia – 3.º Encontro

14 abril, domingo
Praia dos Pescadores, Parque Linear Ribeirinho
Estuário do Tejo, Póvoa de Santa Iria
Basquetebol Sub13 – 7.º Encontro

Festival de Folclore
20 abril, sábado, 16h00

27 abril, sábado

Casa do Povo de Vialonga

Futsal Benjamins – 12.ª Jornada

VI Trail da Calhandriz
25 abril, quinta-feira, 8h00
Comissão de Eventos da Calhandriz | Inscrições
em www.trilhoperdido.com
Calhandriz

Pavilhão Municipal do Forte da Casa

27 abril, sábado
Pavilhão Municipal de Alverca do ribatejo
Pavilhão Municipal de Arcena, Alverca do Ribatejo
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Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

O PS continua a honrar o
programa eleitoral, estando
concluídos ou em curso, por todo o
Concelho, inúmeros investimentos
de grande importância para a
melhoria do bem-estar no nosso
território.
A requalificação da Estrada
Nacional n.º 10 e do Terminal
Rodoferroviário de Alverca bem
como dos Eixos Povos/Quinta
da Grinja e Santa Sofia/ Quinta
da Mina são fundamentais para
melhorar a qualidade de vida nas
cidades do nosso Concelho.
Assinalamos, igualmente, a
recente reabilitação do Celeiro da
Patriarcal, onde está a decorrer
a Bienal de Fotografia e onde irá
realizar-se mais uma edição do
Cartoon Xira.
Salientamos, também, a
requalificação do Jardim José
Álvaro Vidal e da Casa da
Juventude, em Alverca, bem como
a criação de novas zonas de lazer
na Quinta do Forno, também em
Alverca, e na Urbanização Morgado
Santo António da Bolonha, na
Póvoa, a requalificação da Praceta
Sacadura Cabral, também na
Póvoa, e da Praceta da Cevadeira,
na Castanheira.
No domínio da mobilidade, o
Município está a investir 1 milhão
950 mil euros no financiamento
do novo Passe Intermodal
Metropolitano, que permitirá
reduzir muito significativamente
os custos dos transportes públicos
para as famílias, simplificando o
sistema tarifário, com inegáveis
ganhos sociais, ambientais e
económicos.
Na área da saúde, as diligências
e iniciativas empreendidas pelo
Município permitiram a reabertura
do serviço de atendimento
permanente do Centro de Saúde
da Póvoa de Santa Iria.
O Município vai assumir o desafio
da descentralização, já em
2019, que constitui uma grande
oportunidade para melhorar a
prestação de serviços públicos,
nomeadamente nas áreas da
Educação, da Saúde e da Ação
Social, e aproximar a gestão
das populações, incrementando
o escrutínio democrático das
políticas públicas.
Nos 45 anos do 25 de Abril,
Descentralizar é uma das formas
de cumprir dois dos desígnios
fundamentais da Revolução
dos Cravos: Democratizar e
Desenvolver.
Juntos, continuaremos a construir
um Concelho melhor para todos!

Caro(a) munícipe,
No concelho de Vila Franca de
Xira, 2019 voltou a ficar marcado
pelo seguidismo do PS–PSD, que
detêm acordo de gestão para a
Câmara.
Sem nunca questionar nada,
não sabendo de custos ou
mesmo de necessidades de mais
trabalhadores, esta maioria
impôs que a Câmara recebesse
as competências que o Governo,
entretanto, quer empurrar para as
autarquias – por exemplo, na área
das acessibilidades, habitação,
ação social, proteção civil, entre
outras.
Vila F. de Xira foi apenas
acompanhada por uma autarquia
em toda a Região, ou seja, as
restantes autarquias, que são
geridas por diferentes partidos,
incluindo PS e PSD, disseram que
não aceitavam as competências
que o Governo, pela sua
incapacidade, não assume ou
assume muito mal.
Com a passagem de mais um
cheque em branco ao Governo,
PS e PSD na Câmara mostraram
vassalagem em relação ao
Governo.
O mesmo aconteceu com a
votação do fim das portagens na
Assembleia da República, em que
o PS e CDS votaram contra e o
PSD absteve-se. É fácil para estes
partidos em Vila Franca dizerem
que são a favor dessa abolição, ao
mesmo tempo que, onde se decide
(na Assembleia da República),
votam contra ou obstaculizam
soluções.
1900 são os caracteres que a
maioria PS e PSD na Câmara
nos dão para comunicar, de dois
em dois meses, com os nossos
munícipes, através do Boletim
Notícias do Município.
É muito pouco para o que
gostaríamos de transmitir, pelo
que sugerimos que visualizem
as intervenções nas reuniões de
Câmara que estão alojadas no
sítio da internet da Câmara ou
pela nossa página: https://www.
facebook.com/cduvfx.
Como este é o Boletim que será
publicado no início de março,
queremos convidá-lo para se
associar às comemorações do Dia
Internacional da Mulher, 25 de
Abril e 1º de Maio.
São datas em que é necessário
continuar a lutar por um mundo
mais justo, igualitário, solidário e
com justiça social.
Atendimentos, com marcação
prévia para: Rua Dr. Manuel de
Arriaga, n.º 24, 1º Esq.|Tel.: 263
285 623 | gav.cdu@cm-vfxira.pt

Caros Munícipes,
Continuamos a procurar um futuro
Mais sustentável, Mais solidário e
Mais competitivo. Há ainda muito
para fazer, mas o nosso papel
passa por fazer uma análise da
realidade, fazendo propostas que
permitam, através de caminhos
diferentes, encontrar as melhores
soluções.
Assim, o nosso trabalho, continua
a centrar-se nas pessoas,
nos munícipes e na melhoria
da qualidade de vida, que
pretendemos que seja para todos.
Estamos empenhados em
vários projetos, com claros
benefícios para a população do
nosso Concelho. Destacamos
as intervenções nos Bairros
Municipais, através da
requalificação das Habitações
e Espaços Exteriores, a futura
inauguração do Centro de
Apoio à Vítima, a promoção de
protocolos de parceria com
outras entidades procurando
dar maior apoio aos munícipes
de Vila Franca de Xira nas mais
diversas áreas, assim como a
promoção e implementação de
iniciativas empreendedoras e que
tragam novas dinâmicas ao nosso
território. Estas são algumas
das muitas medidas em que
estamos a trabalhar, já que são
as soluções reais assentes em
modelos adaptados à identidade
e diversidade do Concelho de
Vila Franca de Xira que tornam
possível um Município Mais
inovador e com Mais qualidade.
Por fim, salientar a realização
de mais uma edição da Festa da
Flor, destinada à população sénior,
contando com a participação
de cerca de 1500 idosos de
várias instituições do Concelho,
assim como da comunidade
em geral, que promove não só
o convívio sénior, mas também
fomenta o envelhecimento ativo
e a visibilidade das competências
desta população.
Pretendemos que este nosso
contributo, seja uma mais valia
que possa tornar o Município
o Mais a que sempre nos
propusemos, sendo que nada seria
possível sem as vossas sugestões
e sem o vosso apoio.
É possível fazer Mais!
Fale connosco, Exija
Responsabilidades!
Podem encontrar-nos na:
Rua Dr. Manuel Afonso
de Carvalho, n.º 29
2600-184 Vila Franca de Xira
Telefone: 263285600
Tlm: 963499201
gav.cmais@cm-vfxira.pt

O Bloco de Esquerda participou
na consulta pública à alteração
do loteamento da Malvarosa,
em Alverca, demonstrando as
desconformidades da pretensão
em relação ao PDM e transmitindo
as suas preocupações sobre
os efeitos delas, que terá como
consequência o agravamento de
muitos problemas já sentidos pelos
seus residentes e concelho.
A alteração ao loteamento
promove a edificação de mais 125
habitações que o loteamento já
não suporta, sacrificando para isso
solo destinado a Espaços Verdes
e Equipamentos de Utilização
Colectiva, fundamentais para
satisfazerem as necessidades
dos cidadãos, agrava a densidade
habitacional e o carácter de
dormitório do concelho, e contraria
a recomendada política de
incentivo à reabilitação urbana
e do edificado urbano que está
degradado. Consumada a alteração
ao loteamento, haverá um défice
de 3,47 hectares de solo para
Espaços Verdes e Equipamentos
de Utilização Colectiva.
A presente alteração contribui para
a desvalorização e desqualificação
do território e agrava a ocupação
do solo. Aumenta pressão nas
redes viárias, interna e externa
ao loteamento. Por conseguinte é
também contrária às boas políticas
ambientais e de sustentabilidade
do território.
A proposta apresentada negligencía
o impacto que a alteração implica
sobre os equipamentos e infraestruturas da cidade, relativamente
ao agravamento das necessidades
sobre os serviços de saúde (onde
já há falta de médicos), transportes
colectivos (onde já circulam
comboios superlotados), rede viária
(onde já há tráfego intenso).
A proposta de alteração ao alvará
do loteamento gera apenas
proveitos e mais-valias e vantagens
financeiras para o promotor com
sacrifício do interesse público.
O texto completo da nossa
participação nesta consulta
pública pode ser lido aqui: http://
vilafrancadexira.bloco.org/
sites/default/files/consulta_
publica_-_alteracao_loteamento_
malvarosa_-_bevfx.pdf
A vereação do Bloco de Esquerda
de Vila Franca de Xira
Rua Dr. Manuel de Arriaga,
n.º 24, 1.º esq.º
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 de Vila Franca de Xira
9 de janeiro de 2019 – 9h30
Salão da Junta de Freguesia de Vialonga, na
Freguesia de Vialonga
Ata n.º 25/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/12/05
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de Joaquim Bastinhas
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de Maria Lucília Estanco Louro
Aprovado por unanimidade
Atribuição de Medalha de Valor Desportivo a Ana
Catarina Pereira
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
Fundos disponíveis de janeiro de 2019 – Introdução do
saldo de gerência de 2018
Tomado conhecimento
Fornecimento de gás natural canalizado para o Município
– Adjudicação e aprovação da minuta do contrato
Aprovado por unanimidade
Aumento de compropriedade do lote 57 da Quinta do
Serpa – Vialonga
Aprovado por unanimidade
1ª alteração ao loteamento denominado Casal da Colher
– Alverca do Ribatejo, titulado pelo alvará de loteamento
n.º 04/2013-AUGI, de 11/09 – Consulta pública
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 26, do loteamento dos Enxordeiros – Alverca
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 27, do loteamento dos Enxordeiros – Alverca
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Remodelação das instalações do Departamento de
Obras, Viaturas e Infraestruturas – Vila Franca de Xira –
Não adjudicação e revogação da decisão de contratar
Aprovado por unanimidade
Casa do Músico – Requalificação de edifício e construção de casa modular anexa – Alverca do Ribatejo – Não
adjudicação e revogação da decisão de contratar
Aprovado por unanimidade
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo –
Projeto de natação adaptada
Aprovado por unanimidade
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
23 de janeiro de 2019 – 9h30
Salão Nobre dos Paços do Município
Ata n.º 26/2018, da reunião de câmara ordinária de
2018/12/19
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de José Carlos Matos
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de Emílio de Jesus
Aprovado por unanimidade

Protocolo de associação ao Contrato Local de Segurança em vigor, no âmbito do projeto Poder Escolher
2019 – Área Governativa da Administração Interna e
APSDC – Associação de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Comunitário
Aprovado por unanimidade
Atribuição de apoio financeiro extraordinário – Agrupamento 1164 de Alhandra do Corpo Nacional de Escutas
Aprovado por unanimidade
Programa de Apoio ao Movimento Associativo – Apoio
à constituição da associação Xiracontece – Associação
para o Desenvolvimento Local e Comunitário
Aprovado por unanimidade
Mercado Abastecedor do Concelho de Vila Franca de
Xira – Alteração de titularidade do lugar 014-C
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
delegados e praticados pelo Presidente e subdelegados
e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento
Recenseamento eleitoral 2018 – Resultados reportados a 31 de dezembro de 2017 – Transferência de verbas
para as juntas de freguesia
Aprovado por unanimidade
Abertura de concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de motorista prático de tráfego
fluvial, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado – Carreira não revista
Aprovado por unanimidade
1ª alteração ao orçamento, plano plurianual de investimentos e plano de atividades e funcionamento municipal da Câmara Municipal para 2019
Aprovado por unanimidade
Fundos de maneio para 2019
Aprovado por unanimidade
Contratação de serviços de limpeza de vários edifícios
municipais – Liberação de caução
Aprovado por unanimidade
2ª alteração ao loteamento denominado Fonte Santa –
Parcela 1 – Vialonga – Titulado pelo alvará de loteamento
n.º 01/2011-AUGI, de 23/03 – Abertura de consulta pública
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 24, do loteamento da Quinta da Azinheira –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Relatório de Estado do Ordenamento do Território do
Município de Vila Franca de Xira (REOT VFX) – Abertura
do período de discussão pública
Aprovado por unanimidade
2ª revisão do Plano Diretor Municipal – Início do procedimento
Aprovado por unanimidade
Realização do evento “Desfile da Banda da Sociedade
Euterpe Alhandrense” – Isenção do pagamento da taxa
de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade
Realização do evento “Aniversário da Fanfarra dos
Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira” – Isenção
do pagamento da taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade
Vila Franca de Xira – Eixo Povos – Quinta da Grinja –
Requalificação do espaço público – Plano de trabalhos
ajustado à data da consignação
Aprovado por unanimidade
Protocolo de cooperação – Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física – Direção-Geral da Saúde e Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP
Aprovado por unanimidade

Corrida das Lezírias 2019 – Acordo de cooperação –
Cooperativa de Desporto e Cooperação
Aprovado por unanimidade
Doação de documentos ao Município, para integração
no acervo do Centro de Documentação do Museu Municipal, por José Dias Cordeiro
Aprovado por unanimidade
Quota anual – RHTL – Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres
Aprovado por unanimidade
8º Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos de Vila
Franca de Xira – Constituição de fundo de maneio temporário
Aprovado por unanimidade
Proposta de deliberação sobre a transferência de
competências
Reprovado por maioria, com os votos a favor dos membros
da CDU e do Bloco de Esquerda e os votos contra dos
membros do PS e da Coligação Mais, tendo o Sr. Presidente
exercido o voto de qualidade
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
6 de fevereiro de 2019 – 9h30
Salão da Delegação da União das Freguesias de
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, sitas
na antiga sede da extinta Junta de Freguesia da
Calhandriz
Ata n.º 1/2019, da reunião de câmara ordinária de
2019/01/09
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de Isabel Palha
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de João Marques
Aprovado por unanimidade
Atribuição de emblemas de Mérito Autárquico Municipal
Aprovado por unanimidade
Regulamento de Participação no Programa de Ocupação de Jovens
Aprovado por unanimidade
Mercado retalhista de Alhandra – Lojas – Atualização
das rendas
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
Abertura de procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado para assistente técnico (área de
vigilante rececionista)
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
gestão)
Aprovado por unanimidade
Estágio curricular – Mestrado em arquitetura paisagista – Acordo de estágio
Aprovado por unanimidade
Aquisição de sistema inteligente de gestão de resíduos
urbanos para o Município – Início do procedimento
Aprovado por unanimidade
Constituição de compropriedade ou aumento de compartes – Vinha da Fonte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Deliberações

Licenciamento das obras de urbanização e determinação do valor da respetiva caução – Loteamento
da Plataforma Logística de Castanheira do Ribatejo
– Lavradios – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e o voto
contra do membro do Bloco de Esquerda
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o lote 138, do loteamento Terra da Pastoria
– Forte da Casa
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o lote 6, do loteamento Pinhal das Areias
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o lote A8, do loteamento Espardela –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Índice de Preços no Consumidor – Alteração ao
mapa de inflação acumulada
Aprovado por unanimidade
Atualização dos 33 Regulamentos Específicos de
Reconversão – Infraestruturas das AUGI
Aprovado por unanimidade
2ª alteração ao loteamento Zona Alta de Arcena –
Parcela 4 – Terra do Pasteleiro – Alverca do Ribatejo, titulado pelo alvará de loteamento n.º 05/2010
– AUGI, de 22/09
Aprovado por unanimidade
Remodelação das instalações elétricas, sistema
de AVAC e telecomunicações da Biblioteca Municipal
de Alverca do Ribatejo – Conta final
Aprovado por unanimidade
Demolição dos lotes 1 e 2 – Rua Quinta de Santo
Amaro, bloco B – Monte Gordo – Conta final
Aprovado por unanimidade
Reabilitação de fogos no PER de Povos – Desenvolvimento do plano de segurança e saúde – Plano
específico de segurança
Aprovado por unanimidade
Casa do Músico – Requalificação de edifício e construção de casa modular anexa – Alverca do Ribatejo
– Abertura do procedimento por consulta prévia
Aprovado por unanimidade
Remodelação das instalações do Departamento de
Obras, Viaturas e Infraestruturas – Vila Franca de
Xira – Abertura do procedimento por consulta prévia
Aprovado por unanimidade
Compra e venda da fração municipal sita na rua
João Villaret, n.º 4 – r/c esqº – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade
Compra e venda da fração municipal sita na praça
Bento Gonçalves, n.º 3 (ex-torre 7) – 10º D – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Campeonatos de Inverno de Lisboa de Piscina
Longa e Torneio de Preparação de Absolutos – Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade
Campeonato Nacional de Kayak Polo – Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade
Contrato de patrocínio desportivo relativo ao Torneio ACROEuterpe – Sociedade Euterpe Alhandrense
Aprovado por unanimidade
Doação de bens culturais do espólio do pintor Rui
Filipe para incorporação no acervo do Museu do
Neo-Realismo, pelos seus herdeiros
Aprovado por unanimidade
Exposição “UM EDÍFICIO, MUITOS MUSEUS. Alcino
Soutinho e o Museu do Neo-Realismo” – Catálogo –
Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade
Eventos e feiras 2019 – Constituição de fundos de
maneio
Aprovado por unanimidade

Regulamento do Concurso “Um Doce Conc/selho”
– Publicitação de início do procedimento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade
4ª alteração aos regulamentos n.ºs 5/2015 e
6/2015 da Feira Anual de Outubro – Consulta pública
Aprovado por unanimidade
Regulamento Municipal de Participação no Orçamento Participativo do Município de Vila Franca de
Xira – Consulta pública
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
Empreitada do “Parque Urbano da Póvoa de Santa
Iria – 1ª e 2ª fases” – Auto de vistoria e liberação da
caução (5º ano)

20 de março

Vila Franca de Xira

3 de abril
União das Freguesias de Castanheira
do Ribatejo e Cachoeiras

Aprovado por unanimidade
Moção – Abolição de taxas de portagens na A1 em
Vila Franca de Xira e Alverca do Ribatejo e construção de nós de acesso

17 de abril
Vila Franca de Xira

Aprovada por unanimidade uma moção única sobre
a abolição das portagens, resultante da fusão entre as
duas moções dos pontos 44 e 45 da ordem do dia
Moção – Abolição da portagem na A1 em Alverca
do Ribatejo e melhoria da mobilidade no Concelho
através de investimentos a realizar pelo Estado
A discussão foi feita em conjunto com o ponto 44 da
ordem do dia
Abertura de procedimento disciplinar

30 de abril
União das Freguesias de Póvoa
de Santa Iria e Forte da Casa

Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 10
votos a favor e 1 abstenção
Deliberação relativa a processo disciplinar
Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 6
votos a favor, 1 abstenção e 4 votos contra
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão extraordinária da Assembleia
Municipal de Vila Franca de Xira
29 de janeiro de 2019 – 18h00
Salão da Associação Cultural e Recreativa do
Lugar das Quintas, Castanheira do Ribatejo
Ponto 1 – Transferência de competências para as
autarquias locais e para as entidades intermunicipais
Aprovada, por maioria, a proposta de deliberação
de aceitação das competências a transferir e o prévio
acordo ao exercício, por parte da Área Metropolitana
de Lisboa, das competências descentralizadas e transferidas por via dos Decretos-Lei correspondentes aos
domínios da promoção turística interna sub-regional, da
justiça, dos projetos financiados por fundos europeus e
dos programas de captação de investimento, e da proteção civil, apresentada pelo Partido Socialista, com vinte
votos a favor dos eleitos do PS, Coligação Mais e CDS-PP; quatro abstenções do Bloco de Esquerda e do PAN,
e catorze votos contra da CDU
Rejeitada, por maioria, a proposta de deliberação
de não aceitação das competências a transferir, apresentada pela Coligação Democrática Unitária, com
vinte votos contra dos eleitos do PS, Coligação Mais
e CDS-PP; uma abstenção da eleita do PAN, e dezassete votos a favor da CDU
Rejeitada, por maioria, a proposta de deliberação de não aceitação das competências a transferir,
apresentada pelo Bloco de Esquerda, com vinte votos
contra dos eleitos do PS, Coligação Mais e CDS-PP;
uma abstenção da eleita do PAN, e dezassete votos a
favor da CDU
Ponto 2 – Adesão do Município à Associação de
Municípios Portugueses do Vinho – Aprovação
Aprovado por unanimidade
Ponto 3 – 3.ª alteração ao Regulamento n.º 4/2011
– Regulamento do Salão de Artesanato de Vila Franca
de Xira – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e sete votos a favor
dos eleitos do PS, CDU, Coligação Mais, Bloco de
Esquerda e CDS-PP, e uma abstenção da eleita do PAN
Ponto 4 – Atribuição de Medalha de Valor Desportivo
a Ana Catarina Pereira – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

ficha

Aprovado por unanimidade
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