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Atual

Cara e Caro Munícipe,

Nas duas últimas edições do “Notícias do Município” (Março/Abril e Maio/Junho), não foi incluída qualquer 
informação relativa às obras em curso no nosso Concelho. Respeitámos uma determinação da Comissão 
Nacional de Eleições, embora considerando que a mesma prejudicou o direito dos cidadãos de serem 
informados sobre as obras em curso, ao mesmo tempo que nos impediu de cumprir com o nosso dever de 
comunicar, com toda a transparência, as ações e investimentos públicos que estão a ser concretizadas por 
este executivo municipal. Tomámos por isso a decisão de apresentar, nesta edição, um caderno especial 
relativo às principais obras e requalificação urbana atualmente em desenvolvimento, quer pela Câmara 
Municipal, quer pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Vila Franca de Xira. Verifica-se 
assim que o volume global de investimento se cifra em cerca de 14 milhões e 500 mil euros, estando em 
curso intervenções de grande importância para a qualidade de vida das populações, em todas as Fregue-
sias e Uniões de Freguesia do nosso Concelho.

Sublinho também dois momentos importantes que marcaram recentemente a agenda local: em 16 de 
junho foram inauguradas novas instalações para os Bombeiros Voluntários de Vialonga. Uma obra que 
resulta do forte empenho daquela Corporação de Bombeiros e que contou sempre com o apoio da Câmara 
Municipal. Em Alverca, a 23 de junho, inaugurámos o Monumento alusivo ao Centenário da Aeronáutica, 
estando agora presente numa das principais rotundas de saída e entrada daquela cidade, um avião “Nor-
throp T38 Talon” que presta uma digna e justa homenagem à Aeronáutica, passando também a consti-
tuir-se como um belíssimo cartão de visita de Alverca. Esta foi uma ação conjunta da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, da Força Aérea, da União de Freguesias de Alverca e Sobralinho e com o apoio da 
OGMA. Apraz-nos muito registar que aquela rotunda, anteriormente um espaço desqualificado, que apre-
sentava diversos problemas de manutenção e mesmo de segurança em termos de circulação, para além 
da imagem negativa que transmitia a todos quantos saíam ou entravam em Alverca, está hoje devida-
mente requalificada e valorizada. Embora se trate de um espaço da responsabilidade das Infraestruturas 
de Portugal, considerámos que o mais importante era garantir a sua beneficiação, objetivo esse que penso 
ter sido amplamente alcançado.

Estamos numa época em que ocorrem várias manifestações recreativas, em diversas Festas Populares 
por todas as freguesias do Concelho, que atraem muitos milhares de visitantes e proporcionam momen-
tos de grande confraternização. Também nesta edição poderão conhecer toda a programação das Noites 
de Verão 2019, que nos trazem eventos culturais descentralizados em vários territórios do Município. 

Em vésperas de mais uma edição do Colete Encarnado, deixo-vos naturalmente o convite para participar 
e marcar presença na nossa Festa Maior, que celebra os aspetos mais genuínos da Identidade do nosso 
Concelho. Este é o maior evento cultural e turístico promovido pelo nosso Município, sendo reconhecido 
como um dos maiores e mais emblemáticos do Ribatejo. Estamos certos que contaremos com a presença 
de muitos de vós nesta grande celebração.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira
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As atividades da agenda podem vir a sofrer 
alterações por motivos imprevistos. 
Registe-se na área de munícipe em 
www.cm-vfxira.pt e receba informação 
regular.
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Várias iniciativas marcaram a cerimónia
Inauguração das novas Instalações 
dos Bombeiros Voluntários de Vialonga
Teve lugar no passado dia 16 de junho a inauguração do novo 
edifício do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vialonga (AHBVV), numa Cerimónia que contou 
com a presença do Ministro da Administração Interna, Eduardo 
Cabrita.
Esta obra de ampliação do Quartel, deslocalizada das atuais 
instalações, destina-se a expandir a área técnica / operacional 
da AHBVV, correspondendo assim à necessidade de adequar as 
infraestruturas às exigências operacionais daquela Corporação.
Representou um investimento global superior a um milhão 
de euros, cofinanciado por Fundos Europeus (Portugal 2020) 
em cerca de 540 mil euros, fundos próprios em cerca de 213 
mil euros e um apoio financeiro da Câmara Municipal de Vila 

Franca de Xira, que rondou também os 213 mil euros.
Esta nova área operacional foi construída num terreno cedido, 
em direito de superfície, pela Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira e que esteve inicialmente destinado à Paróquia de Vialonga. 
O novo edifício, que tem uma área de construção de 1.102,05 m2, 
está dotado de várias valências, tais como zonas administrativas, 
área de camaratas e balneários, garagem, arrumos e arrecada-
ções, área de parada operacional e áreas operacionais.
Naquele que foi um dia de grande importância, não apenas para 
os Bombeiros Voluntários de Vialonga, mas para toda a popula-
ção da Freguesia, tiveram lugar um conjunto de iniciativas, pro-
movidas pela Corporação, que visaram comemorar a entrada 
em funcionamento das suas novas instalações.



             

Consulte toda a programação em www.cm-vfxira.pt

SEXTA-FEIRA 5 DE JULHO 

18h00 EsperaDEToiros

seguida de largada

22h30 GRANDES CONCERTOS

RESISTEncia i festa m80

Palco Av. Pedro Victor

SÁBADO 6 DE JULHO

10h30 CorridaDECampinos

Largo 5 de Outubro

16h00 HOMENAGEMAOCAMPINO 

Pr. Afonso de Albuquerque

16h30 Desfile de campinos , cavaleiros , 

              Amazonas e tertUlias 

ruas da cidade

18h30 EsperaDEToiros

seguida de largada

22h00 GRANDES CONCERTOS

el amir-flamenco i r .a .y .a i los cavakitos

Palco Av. Pedro Victor

22h30 NOITEDASARDINHA ASSADA

         Posto público na R. 1.º de Dezembro

DOMINGO 7 DE JULHO

02h00 Garraiada 

             Praça de Toiros «Palha Blanco»

10h30 EsperaDEToiros

 seguida de largada

18h00 CorridaDEToiros

 Praça de Toiros «Palha Blanco»

22h00 GRANDES CONCERTOS

orquestra ligeiraDOexercito

com a participacaoDEfadistasDEvila franca de xira

Palco Av. Pedro Victor
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Destaque

5, 6 e 7 de julho
De volta à Festa Maior: 
Colete Encarnado!
No primeiro fim de semana de julho cum-
pre-se a tradição e vive-se o Colete Encar-
nado em Vila Franca de Xira. São 87 anos 
de uma carismática festa que se instituiu 
como marca do Concelho e no mundo da 
Festa Brava. Celebrando a figura ímpar 
do Campino e as tradições ligadas ao 
campo, são três dias que não deixam 
ninguém indiferente. Além das ansiadas 
Esperas e Largadas de toiros nas ruas, 
a Corrida de Campinos, a homenagem 
ao Campino com a entrega do Pampilho 
de Honra, o Desfile de Campinos, Cava-

leiros e Amazonas e a garraiada trazem 
momentos repletos de emoção, cor e ale-
gria contagiante.

Os tertulianos marcam presença e abrem 
portas para mostrar o seu espólio e con-
tar histórias a aficionados e curiosos e, na 
noite de sábado, a sardinha é assada no 
Posto Público da Câmara Municipal com 
distribuição gratuita. 

A animação musical distribui-se por vários 
palcos, abarcando cada recanto da Cidade. Os 

grandes concertos, na Av. Pedro Vítor, estão 
este ano a cargo dos Resistência, seguida 
da Festa M80, El Amir – Flamenco, R.A.Y.A., 
Los Cavakitos e Orquestra Ligeira do Exército 
com a participação de fadistas de Vila Franca.

A Praça de Toiros Palha Blanco prevê para 
esta altura, como habitualmente, espetá-
culos taurinos, dos quais se destaca a cor-
rida de toiros no domingo, dia 7 de julho. 

Agarramos a tradição com gosto e orgulho. 
Siga o programa e viva esta Festa connosco! 
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Acontece

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apresenta este verão pelo terceiro ano conse-
cutivo um extenso e diversificado programa que vai desde o Teatro, ao Jazz, Fado, Rock e 
à Música Portuguesa.
Trata-se de uma oferta de luxo, de acesso gratuito e disponível em vários locais do con-
celho de grande simbolismo histórico e cultural durante os meses de junho a setembro.
O Município de Vila Franca de Xira, juntamente com vários parceiros locais, coloca ao seu 
dispor diversos concertos e espetáculos, estando agendados para Castanheira do Ribatejo 
(Sons e Ritmos de Verão), Vila Franca de Xira (Noites de Verão), Alhandra (Rio Lounge), 
Alverca do Ribatejo (Noites no Largo do Pelourinho e Música no Museu), Forte da Casa, 
Póvoa de Santa Iria (Rio Spot) e Vialonga (Flamenga Rock’s).

Noites de Verão 2019
Espetáculos em todo o Concelho

A Câmara Municipal lança, este verão, um desafio aos restauran-
tes e pastelarias do Concelho: confecionar um doce que integre 
um ou mais produtos locais e que reúna os requisitos ideais para 
que possa ser representativo do Município. A uva, o melão, o arroz 
ou o tomate são os ingredientes típicos que deverão ser conside-
rados para a elaboração de um doce de colher, bolo, pastel ou bis-
coito, as variáveis admissíveis a concurso. As candidaturas devem 
ser submetidas durante o mês de julho e, no mês seguinte, um júri 
composto por chefes-pasteleiros e elementos da Autarquia farão 
a sua avaliação mediante critérios como originalidade, apresen-
tação, viabilidade de produção, durabilidade, degustação, entre 
outros.
O anúncio do vencedor será realizado a 27 de setembro, no Dia 
Mundial do Turismo, que será premiado, entre outras distinções, 
com a cedência de um espaço no Pavilhão Multiusos de Vila Franca 
de Xira, já na próxima edição do Salão de Artesanato (integrado na 
Feira Anual de Outubro), para promoção e venda do doce.
O Regulamento e os documentos para inscrição estão disponíveis 
no Posto de Turismo Municipal e em www.cm-vfxira.pt.

De julho a setembro
Atividades para férias escolares de verão
De 1 de julho a 12 de setembro, a Câmara Municipal de Vila Fran-
ca de Xira disponibiliza uma oferta de atividades de verão dedicadas 
às crianças e jovens em férias escolares. As atividades são variadas, 
desde a Cultura, passando pelo Desporto até a diversos Ateliers. A 
oferta decorre nos Museus, Bibliotecas, Pavilhões Desportivos, Pisci-
nas e Casas da Juventude de todo o Concelho.
A participação é gratuita, mediante inscrição prévia nas instalações 
desportivas (onde decorre a respetiva atividade) e Casas da Juventu-
de, sendo limitada ao número de vagas.
Consulte a programação detalhada em www.cm-vfxira.pt

Produtos endógenos valorizados
Concurso “Vila Franca de Xira - Um Doce Con(c/s)elho”

VILA FRANCA DE XIRA
Noites de Verão 
Ateneu Artístico Vilafranquense
Praça Afonso de Albuquerque (Largo da 
Câmara) 
sábados, 21h30
13 de julho - Espetáculo “Eu, Variações”
20 de julho - Cinemuerte
27 de julho - Fados e Flamenco Maria da 
Nazaré / António Passão / Andreia Matias / 
João Adelino / Paulo Leitão / Gilberto Silva
Baile Flamenco Raquel Lousa / João Carlos 
Espiga
24 de agosto - Revista à Portuguesa 
Luís Aleluia
31 de agosto - ALIV ACNARF 
Direção Musical de Telmo Lopes
7 de setembro - A Bala de Prata e Toothless
14 de setembro - Andrea Verdugo e Banda
DJ Selector Raffa Vai Vinil / DJ El Presidente
21 de setembro - The Rockets

PÓVOA DE SANTA IRIA
Rio Spot
Mauro Corage
Praia dos Pescadores 
sábados, 17h00
15 de junho | 17h00/19h00 - Cherry 
Revolution
22 de junho | 17h00/19h00 - Sociedade 
Anónima 
29 de junho | 17h00/19h00 - Best Off
6 de julho | 17h00/19h00 - Sound Academy 
Live
13 de julho | 17h00/22h00 - White Party by 
Riverside
7 de setembro | 17h00/19h00 - Velvet Jazz Trio

14 de setembro | 17h00/19h00 - Elsa Frias e 
Ernesto Rodrigues
21 de setembro | 17h00/19h00 - Zumba 
Fitness Color Party

ALVERCA DO RIBATEJO
Noites no Largo do Pelourinho
Cegada Grupo de Teatro
Praça João Mantas 
sextas-feiras, 21h00
5 de julho - Orlando Santos & The Bagattels 
(Reggae)
12 de julho - Edison Otero Latin-Jazz Quartet 
(Jazz Latino)
19 de julho - Ana Firmino (Cabo Verde)
26 de julho - Ahí Namá (Cubana)
2 de agosto - Opaz (Balcãs)
9 de agosto - Marta Rosa (Fado)

Música no Museu
Museu Municipal Núcleo de Alverca do 
Ribatejo
Praça João Mantas - Alverca do Ribatejo
Domingos, 17h00
7 julho - Grupo Coral Ares Novos 
14 de julho - GEDCAR – Grupo Etnográfico 
Danças e Cantares de Alverca do Ribatejo
21 de julho - Grupo Tertúlia dos Amigos 
do Doze
28 de julho - Alborca – Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense
4 de agosto - Folha Verde – Associação 
Cultural e Social de Música Tradicional 
Portuguesa
11 de agosto - Associação Desportiva, 
Cultural e Social do Parque Residencial de 
Vialonga

18 de agosto - ABEI – Grupo de Música 
Tradicional Portuguesa
25 de agosto - Coro da Casa do Povo de 
Arcena

ALHANDRA
Rio Lounge
Sociedade Euterpe Alhandrense
Coreto do Jardim na Praça Soeiro Pereira 
Gomes
sábados, 22h00
6 de julho - Daniela Melo Trio
20 de julho - Rodrigo Maurício 
e Mónica Severino.
3 de agosto - Trio LO-FI 
17 de agosto - Nanã Sousa Dias a solo
31 de agosto - Two Radio
7 de setembro - Lazy Generation

VIALONGA
Flamenga Rock’s
Sociedade Euterpe Alhandrense
Parque Urbano da Flamenga 
(junto ao quiosque)
sextas-feiras, 22h00
28 de junho - ANDREA
12 de julho - Rio Lisboa
26 de julho - Projeto Stradivarius 
- Trio Nuno Flores 
9 de agosto - Rodrigo Maurício 
e Mónica Severino.
6 de setembro - Quarteto de Ricardo Mestre
13 de setembro - Two Radio

Castanheira do Ribatejo e Forte da Casa
Programação neste locais a divulgar 
oportunamente. 
Saiba mais em www.cm-vfxira.pt

A 16 de julho abre o período de novas inscrições para a nova época 
desportiva a desenvolver nos equipamentos Municipais. Para 
2019/2020 está prevista uma oferta alargada de atividades de fit-
ness e aquáticas, dirigida a todas as faixas etárias, e que procura ir 
ao encontro dos mais variados objetivos e necessidades dos uten-
tes, sejam eles a melhoria da condição física ou a promoção do seu 
bem-estar psicológico.
As atividades, assim como as respetivas inscrições, serão desen-
volvidas nas várias piscinas municipais localizados no Concelho.

Há atividades fitness e aquáticas
Novas inscrições para a época desportiva

épocadesportiva 2019/2020
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Acontece

No âmbito do programa de apoio comunitário Portugal 2020, a 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira deu início, em 2 de outu-
bro’17, ao Projeto Municipal Caleidoscópio, com um 
investimento Municipal de perto de 600 mil euros, a 
iniciativa que visa a implementação de um conjunto de 
ações e medidas de promoção do Sucesso Educativo, 
Combate ao Insucesso Escolar Precoce e à Exclusão 
Social. As ações têm vindo a ser implementadas por 
uma equipa multidisciplinar de técnicos da Autarquia 
junto dos Agrupamentos Escolares e Escola Não Agru-
pada do Concelho.
As referidas ações destinam-se sobretudo aos alunos, 
em todos os graus de escolaridade, mas também a fun-
cionários dos Estabelecimentos de Ensino. Com duração prevista 
até 30 de setembro’ 19, ao longo de quase dois anos de existência 

do Projeto, tem sido constante o recurso a metodologias de edu-
cação não formais, focadas na criatividade, inovação e empreen-

dedorismo, que pretendem marcar a diferença nas 
nossas escolas.
Ao todo são 22 as atividades, gratuitas para os seus 
beneficiários, entre ações de capacitação, campanhas 
de sensibilização e informação, encontros, seminários 
e workshops, que procuram  estimular a igualdade de 
oportunidades, promovendo, em contexto escolar, uma 
mudança social desconstrutiva do preconceito, violên-
cia, pessimismo e de crenças incapacitantes, tantas 
vezes percursoras de comportamentos de risco, numa 
melhoria não apenas dos resultados pessoais dos alu-

nos, como na relação entre pares e na interação dos mesmos com 
outros atores/ parceiros da comunidade escolar.

Escolas do Concelho de Vila Franca de Xira celebram o Dia do Ambiente
Balanço dos Projetos “Brigada do Amarelo” e “Qual é o Seu Papel?”
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em parceria com a 
ValorSul, encerrou, a 5 de junho (Dia Mundial do Ambiente), a 10.ª 
Edição do Projeto “Brigada do Amarelo” e a 1.ª Edição do Projeto 
“Qual é o Seu Papel?”, com a entrega de prémios relativos aos 
respetivos concursos de separação de embalagens e de papel/
cartão promovidos ao longo deste ano letivo.
A escola vencedora da 10.ª Edição do Projeto “Brigada do Ama-
relo”, no que respeita a valores absolutos e per capita, foi a escola 
EB1 da Quinta das Índias, em Vialonga, com 11.271 kg de emba-
lagens recolhidas. Seguiu-se a escola EB1 n.º 1 de Alverca, com 
10.705,5 kg de embalagens.
No que diz respeito à 1.ª Edição do Projeto “Qual é o Seu Papel?” 
a escola vencedora, em termos de valores absolutos, foi a Escola 
Básica D. António de Ataíde, em Castanheira do Ribatejo, com 
4.500 kg de papel/cartão recolhido. Nos valores per capita, venceu 
a Associação de Promoção Social de Alhandra, com 28 kg/aluno 
que ao mesmo tempo acumulou um honroso 2.º lugar, em termos 
de peso absoluto, recolhendo 3.489 kg de papel/cartão.
A entrega de prémios da 10.ª Edição do Projeto “Brigada do 
Amarelo”, decorreu na EB1 da Quinta das Índias, em Vialonga, 
com momentos musicais preparados pelos alunos enquanto 
que a 1.ª Edição do Projeto “Qual é o Seu Papel?”, decorreu na 
Escola Básica D. António de Ataíde, e contou com a leitura de 
um poema criado sobre o Projeto, um FlashMob e a entrega 

de diplomas para a turma mais ecológica a nível interno.
Nesta 10.ª Edição do Projeto “Brigada do Amarelo” registou-se o 
melhor resultado de todas as edições, contando com a participa-
ção de 33 escolas e envolvendo 6.001 alunos. Entre janeiro e maio 
deste ano, foram enviados para a reciclagem cerca de 8.492 sacos 
com embalagens, que se traduzem em 55.198 kg de embalagens.
Na 1.ª Edição do Projeto “Qual é o Seu Papel?”, obteve-se excelen-
tes resultados. Contando com a participação de oito escolas, envol-
vendo 2.784 alunos, foi possível encaminhar para reciclagem cerca 
de 14.280 kg papel/cartão, durante os meses de janeiro a maio.
Os dois projetos estarão de regresso no próximo ano letivo de 
forma a continuar a sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância da reciclagem e da preservação do Ambiente.

Também inclui funcionários dos Estabelecimentos de Ensino
Projeto Municipal Caleidoscópio aposta na Educação para o Sucesso

Em Alverca do Ribatejo
Monumento Comemorativo assinala Centenário da Aeronáutica

No dia 23 de junho foi inaugurado, na 
rotunda de Alverca do Ribatejo junto ao 
acesso à Autoestrada do Norte (A1), um 
monumento que assinala os 100 anos de 
ligação da Cidade à Aeronáutica. Trata-
-se do primeiro avião supersónico por-
tuguês, um Northrop T-38 Talon, que 
saúda agora quem visita Alverca, relem-
brando a importância da instalação dos 
serviços da aeronáutica (nesta fregue-
sia) para o Concelho e enquanto rele-
vante contributo para a divulgação do 
País no mundo. 
O Complexo Militar de Alverca desenvol-
veu-se em 1918 para dotar o Exército da 
sua nova componente – a Aeronáutica. 
Foi o polo principal desta indústria em 
Portugal e componente logística funda-
mental ao cumprimento da missão da 
Força Aérea Portuguesa. No Concelho, 
a maior fixação de pessoas com o con-
sequente crescimento económico e pro-
gresso social traduziu-se rapidamente 
num marco da sua história.
A cerimónia inaugural incluiu a bênção 
ao monumento pelo Pároco da Freguesia 
de Alverca e o o descerramento da placa 
inaugural pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto 
Mesquita, o Chefe de Estado Maior da 
Força Aérea, General Joaquim Borrego, 
o Presidente da União de Freguesias de 
Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Carlos 
Gonçalves, o Presidente da Assembleia 
Municipal, Fernando Paulo Ferreira, e o 
Presidente do Conselho de Administra-
ção das OGMA, Marco Túlio Pellegrini.
A proposta da Força Aérea Portuguesa 
para a evocação pretendida, ao realizar-
-se com esta aeronave, exigiu um traba-
lho complexo. O T-38 Talon foi esvaziado 
de todas as estruturas interiores, reabi-
litado na  OGMA - Indústria Aeronáutica 
de Portugal, S.A. e aplicado numa obra 
que teve de considerar o seu tamanho 
(14 m de comprimento e 7, 7 m de enver-
gadura), o peso atual de 3,2 toneladas, 
bem como a originalidade de se apre-
sentar numa posição inclinada, repre-
sentando uma manobra, o looping. No 
total, o arranjo e preparação da rotunda 
para receber o monumento envolveu um 
investimento Municipal de 160 mil euros.

Este monumento resulta de uma sinergia 
entre a Câmara Municipal, a Força Aérea 
Portuguesa – através da sua Comissão 
Histórico-Cultural e do Depósito Geral de 
Material da Força Aérea – e da Junta da 
União de Freguesias de Alverca do Riba-
tejo e Sobralinho, contando, ainda, com a 
parceria da OGMA, S.A.. 
Trata-se de um prestigiante cartão de 
visita para Alverca, relembrando-a como 
berço da Aeronáutica em Portugal, man-
tendo viva a memória coletiva deste orgu-
lho, mas com o intuito de perspetivarmos 
o futuro, à luz do enorme potencial de 

desenvolvimento que a indústria aeronáu-
tica continua a apresentar para o Concelho 
e para o País.
Recorde-se que, também no âmbito deste 
centenário, a Câmara Municipal tem 
patente até agosto de 2020, no Núcleo 
Museológico de Alverca, uma exposição 
e um ciclo de conferências sob o tema 
“Alverca e a Aviação: 1918-2018”. A Autar-
quia associou-se, ainda, à edição de um 
livro Comemorativo lançado pela Comis-
são Histórico-Cultural da Força Aérea: 
‘Aeronáutica Militar – 100 Anos da Força 
Aérea Portuguesa em Alverca”. 
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Com 412 mil euros de investimento
Projeto Municipal “Ativ@mente” promove envelhecimento ativo e saudável

O projeto Municipal “Ativ@mente” dirige-se à população com 
mais de 55 anos, visando integrá-las numa estratégia em prol de 
uma adequada inclusão social e da promoção de um envelheci-
mento ativo e saudável.
Este projeto de intervenção social, com duração de 36 meses, 
começou a ser implementado em dezembro último e resulta do 
investimento municipal na ordem dos 206 mil euros, estando os 
restantes 50 por cento a cargo de fundos comunitários (Fundo 
Social Europeu). No total, são 412 mil euros o investimento a afe-
tar a este projeto cujas ações são dirigidas à melhoria da quali-
dade de vida da população sénior do Concelho.
As atividades programadas visam a crescente capacitação dos téc-
nicos das instituições locais de apoio a idosos, dos cuidadores for-
mais e informais, mobilizando assim o interesse da comunidade em 
geral.
Na prossecução de uma política de proximidade e intergeracio-
nal, o projeto “Ativ@mente” abrange atividades, nomeadamente 
oferta culturais, educacionais e de convívio; espaços de diálogo, 
de trocas de experiência e de conhecimentos entre pessoas idosas 
e crianças; estratégias para diminuir o isolamento social e a exclu-
são em interação com as famílias, assim como ações de formação, 
encontros, seminários, workshops dirigidos aos funcionários de 

instituições com utentes pertencentes a esta faixa etária.
O programa “Ativ@mente” tem um cronograma de ações previsto 
até novembro de 2021, contando com o apoio técnico especializado 
de uma equipa multidisciplinar, que integra áreas desde a psicolo-
gia, ciências sociais e nutrição até à fisiologia. 

24.ª Passerelle d’Ouro
Modelos com mais de 60 anos foram estrelas na Palha Blanco
A 24.ª edição da Passerelle d’Ouro realizou-se no passado dia 21 de 
junho, na Praça de Toiros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira e reu-
niu cerca de 2000 pessoas que aplaudiram um grandioso espetáculo, 
repleto de estrelas do mundo da música e da moda. As estrelas maio-
res e mais brilhantes foram sem dúvida os seniores que desfilaram na 
praça de touros lotada, de onde se destacou a presença da Secretária 
de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e a do Executivo 
Municipal e de freguesia, assim como as crianças e jovens, todos pro-
venientes de diversas IPSS e Comissões de Idosos do Concelho de Vila 
Franca de Xira. Este é um evento promotor da inclusão, do envelheci-
mento saudável e ativo daqueles que já passaram a linha dos 60 anos.
O mote do espetáculo foi baseado na logomarca da Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira, apresentada em janeiro de 2019, valo-
rizado com a atuação de uma banda residente, a Little Phat Band. 

Neste desfile de moda assegurado por crianças e jovens do Con-
celho e abrilhantado por modelos muito charmosos, participaram 
ainda os modelos profissionais Sylvie Dias, Afonso Vilela, Kelly 
Baron e Valter Carvalho.
Rita Guerra e Paulo de Carvalho atuaram brilhantemente no espe-
táculo, com outros magníficos momentos de animação, cheios de 
cor, luz e alegria, nomeadamente a Escola de Flamenco do Ateneu 
Artístico Vilafranquense, o Grupo “Nossas Danças – Despir o Riba-
tejo” e o Grupo “Os Revisteiros”. 
Numa organização do Município de Vila Franca de Xira, a Direção 
Artística esteve a cargo de Joaquim Salvador, com apresentação do 
jornalista da TVI José Manuel Santos. O evento contou ainda com o 
imprescindível e generoso apoio do comércio de roupa, cabelos e 
maquilhagem da região.

Especial
OBRAS E REQUALIFICAÇÃO URBANA
no Concelho de Vila Franca de Xira

Na presente edição do "Notícias do Município" damos a conhecer informação detalhada 
sobre obras que decorrem no Concelho de Vila Franca de Xira.

Investimento: 5.586.039,79€ (IVA incluído)
Prazo de execução: Até setembro 2019

Está em curso a requalificação de um troço da EN 10, numa extensão de aproximadamente 7.450 metros, dotando-o de uma rede 
de infraestruturas que permitam uma mobilidade urbana sustentável e amiga do ambiente, promovendo hábitos e estilos de vida 
saudáveis. Os trabalhos englobam as especialidades de terraplenagens, betão armado, pavimentação, drenagem, sinalização, 
iluminação pública, paisagismo e telecomunicações.

Rede Estruturante Ciclável e Pedonal  – 1.ª Fase
Requalificação da EN 10 Póvoa de Santa Iria

Forte da Casa
Alverca do Ribatejo
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Reorganização dos espaços de circulação e estacionamento, numa área aproximada de 30.000 m2, maximizando tanto quanto 
possível os lugares de estacionamento e o espaço público de proximidade, desenvolvendo um modelo de acessibilidades eficiente 
e proporcionando aos utentes adequadas condições de segurança, sendo os trabalhos a executar das seguintes especialidades: 
terraplenagens, pavimentação, paisagismo, rede de rega, rede de águas e drenagem, instalações elétricas e equipamentos.

A intervenção visa implementar, através do eixo parque Sta. Sofia/Centro de VFX, um "corredor verde" de estruturação urbanís-
tica que permitirá estabelecer a ligação e a expansão entre o parque urbano Dr. Luís César Pereira e o núcleo antigo da cidade de 
Vila Franca de Xira, criando-se condições de boa acessibilidade entre esta importante infraestrutura verde e o centro da cidade, 
quer a nível pedonal, quer a nível viário.

Investimento: 1.322.041,73€ (IVA incluído)
Prazo de execução: Até agosto 2019

Requalificação do 
espaço público: eixo 
Povos Quinta da Grinja

Criação de bolsa
de estacionamento
Quinta da Grinja

A intervenção visa implementar a melhoria da qualidade 
do espaço público, de recreio, lazer, desporto e conserva-
ção da natureza, estando previsto executar os seguintes 
trabalhos: movimentação de terras, pavimentação, dre-
nagem, iluminação pública, rede de rega, paisagismo e 
mobiliário urbano.

Investimento: 2.347.900,00€ (IVA incluído)
Prazo de execução: Até janeiro 2020

Investimento: 13.968,68€ (IVA incluído)
Obra concluída

Criação de uma nova bolsa de estacionamento com 16 
novos lugares de estacionamento na Urbanização Quinta 
da Grinja, em Vila Franca de Xira, de modo a suprimir 
necessidades verificadas a este nível.

Requalificação de áreas de estacionamento 
dissuasores e interface rodo-ferroviário/
transportes partilhados

Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta da Mina

Alverca do Ribatejo
Vila Franca de Xira

Vila 
Franca 
de Xira

Vila 
Franca 
de Xira

Especial Especial

Investimento: 1.164.757,15€ (IVA incluído)
Prazo de execução: Em fase de conclusão
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Requalificação de um edifício de dois pisos já existente, na Rua da Cumeira, ao qual será anexada a construção de uma casa 
modular, que acompanhará os dois pisos do referido edifício.

A reabilitação e ampliação das boxes do canil Municipal tem como objetivo melhorar as condições de salubridade e conforto dos 
animais. Esta intervenção pretende ainda dar uma nova identidade e aspeto visual através da utilização de cores e incide sobre a 
zona das boxes, numa área total de 136,81 m2

Investimento: 58.239,43€ (IVA incluído)
Prazo de execução: 100 dias (obra a iniciar em  julho)

Reabilitação geral dos pavimentos das vias rodoviá-
rias e acessos pedonais da Avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra, até ao cruzamento com a Rua Serpa Pinto, 
incluindo a Rua Dr. Manuel de Arriaga e a Rua José Dias 
da Silva, até ao cruzamento com a Rua Almeida Garrett. 
Esta intervenção considera também a revisão/substituição 
da respetiva sinalização vertical e horizontal e mobiliário 
urbano existente (papeleiras, pilaretes e montagem de Ilha 
ecológica).

Investimento: 273.149,81€ (IVA incluído)
Prazo de execução: 120 dias (em adjudicação)

Investimento: 18.322,63€  (IVA incluído)
Prazo de execução: 60 dias (junho e julho) 

Pretende-se dar uma nova forma à rotunda que se encon-
tra atualmente desocupada, através da implementação de 
um espaço verde com baixos custos de manutenção e cuja 
diversidade cromática vai enriquecer a paisagem, inte-
grando de forma harmoniosa o espaço de elevada densi-
dade de tráfego viário.

Substituição das peças de cumeeira e aparelhos de apoio 
das cascas de betão da cobertura do Pavilhão Desportivo 
da EB1 da Malva Rosa, em Alverca do Ribatejo.

Investimento: 67.628,00€  (IVA incluído)
Prazo de execução: 60 dias (obra iniciou em junho)

Investimento: 124.709,00€ (IVA incluído)   
Prazo de execução: 75 dias (obra iniciou em junho)

Substituição das peças de cumeeira e aparelhos de apoio 
das cascas de betão da cobertura do Pavilhão Desportivo, 
supressão da fissuração/degradação verificada em alguns 
pontos do reboco/revestimento das paredes de fachada nas 
zonas confinantes com a cobertura; reparação da fissuração 
existente na junta de dilatação entre os dois corpos do edi-
fício e demolição da escada exterior de acesso ao edifício, 
existente na zona do seu alçado lateral esquerdo.

Requalificação de edifício e construção de casa modular anexa
Casa do Músico

Reabilitação e ampliação das boxes 
Centro de Recolha Oficial 

Requalificação da Avenida 
dos Combatentes 
da Grande Guerra

Reabilitação da cobertura 
do Pavilhão Desportivo  
da EB1 da Malva Rosa

Entroncamento ER19
Requalificação paisagística 
da Rotunda da Presa 

Reabilitação do 
Pavilhão Desportivo 

Vila 
Franca 
de Xira

Vialonga
Alverca 
do
Ribatejo

Forte
da
Casa

Alverca do Ribatejo Vila Franca de Xira

Especial Especial

Investimento: 234.726,00€ (IVA incluído)
Prazo de execução: 180 dias (obra iniciou em junho)
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Reabilitação dos 82 fogos dos lotes 1 a 6 do PER da Quinta da Piedade, abrangendo as fachadas e coberturas, os espaços comuns 
constituídos pelas caixas de escada e átrios de entrada e ainda o interior de todos os fogos.

Investimento: 1.444.166€ (IVA incluído)
Prazo de execução: Até outubro 2019

Está concluída a reabilitação dos edifícios designados por lotes, abrangendo o restauro e reconstrução dos materiais de revesti-
mentos interiores das zonas comuns, colunas e redes comuns de abastecimento e distribuição de energia elétrica, águas e gás 
natural, bem como a substituição das cozinhas em cada fogo, realizadas em 11 edifícios que acolhem um total de 84 fogos.

Investimento: 701.651,00€ (IVA incluído)
Prazo de execução: Obra concluída

Limpeza e desobstrução de vários troços de linhas de água e valas no Concelho. Castanheira do Ribatejo: Bacia de retenção da 
Qta dos Anjos, Valas Zona dos Contentores, Ribeira da Castanheira zona EB 1; Em Vila Franca de Xira: Ribeira das Águas Férreas 
e 4 bacias de retenção na zona do hospital, Ribeira da Mata; Alverca do Ribatejo: Vala na Rua Ferreira de Castro, Vala ex-Nestlé, 
Rio Crós Cós Arcena, Rio Crós Cós entre a Proverba e a Omnia; Póvoa de Santa Iria: Vala no limite da ADP com zona industrial 
do Forte Casa, Vala desde a A1 até Rua Amália Rodrigues; Vialonga: troço Ribeira dos Caniços, na Qta Limarejo, Vala no topo da 
Rua Calouste Gulbenkien, Ribeira da Flamenga zona novo Quartel Bombeiros, Ribeira do Morgado desde a Qta Índias até Rua 
das Conchas

Investimento: 36.819,10€ (IVA incluído)   
Prazo de execução: Obra concluída

Lotes 1 a 6
Reabilitação de fogos no Bairro do PER 
da Quinta da Piedade 

Reabilitação de fogos do Bairro do PER de Povos

Fase 1
Limpeza de linhas de água - 2019 

Póvoa de Santa Iria Concelho

Vila Franca de Xira

Especial Especial

Arcena, Alverca do Ribatejo

Alverca do Ribatejo

Forte da Casa

Vila Franca de Xira

Vialonga Castanheira do Ribatejo
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100 mil euros para apoio a Famílias carenciadas
Protocolo de compromisso social assinado entre Município 
e Central de Cervejas

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Sociedade Central 
de Cervejas e Bebidas (SCC) assinaram, no dia 11 de junho, o pro-
tocolo de compromisso social para apoio às famílias no Concelho, 
relativo ao ano de 2019. 
A celebração deste protocolo, que ocorre há já 13 anos consecuti-
vos, permite a atribuição de 100 mil euros, que se destina a apoiar 
famílias carenciadas do Concelho de Vila Franca de Xira. Este ato 
estabeleceu-se no âmbito das preocupações sociais de ambas as 
entidades, sendo que o Município, através da Rede Social, consti-
tui-se como parceiro, cuja responsabilidade é materializar o mon-
tante atribuído pela SCC, em respostas efetivas às necessidades 
que algumas famílias do Concelho apresentam, nomeadamente ao 
nível socioeconómico.
A cerimónia realizou-se no Museu da Cervejeira (instalações da 
fábrica da SCC), em Vialonga e esteve inserida na estratégia de 
política de proximidade e colaboração promovidas pelo Município, 
com os parceiros sociais e os agentes económicos do Concelho. 

Programa Municipal de adaptação das habitações particulares
Xiradapta: viver a sua casa sem barreiras

O Xiradapta é um Programa Municipal que visa apoiar a adaptação 
das habitações de pessoas com deficiência ou incapacidade, que 
se apresentem em situação de carência económica. Este apoio tem 
como objetivo a eliminação de barreiras, procurando a autonomia 
e a qualidade de vida dos munícipes.
O Município pretende contribuir desta forma para a construção de 
um Concelho inclusivo e acessível. Mais informações e esclareci-
mentos podem ser obtidos através da Loja do Munícipe.

Trabalhos de reabilitação das infraestruturas existentes de água e sanea-
mento. 
Constam de instalação de tubagem através do método tradicional de aber-
tura e tapamento de vala, numa extensão de 230 m, incluindo execução de 
ramais domiciliários e levantamento e reposição do pavimento em calçada.

Investimento: 44.995,41€ (IVA incluído)
Duração: 60 dias (em conclusão)

Os trabalhos a efetuar constarão essencialmente em reabilitação das 
infraestruturas existentes. Constam de abertura e tapamento de vala para 
colocação de tubagem para a rede de águas residuais domésticas, numa 
extensão total aproximada de 88 m.

Trabalhos incluem relocalização da tubagem de abastecimento de água, 
através da abertura e tapamento de vala para instalação de conduta 
numa extensão aproximada de 511 m incluindo reabilitação dos ramais 
domiciliários de abastecimento de água existentes. Será necessário pre-
ver apenas a execução dos ramais domiciliários doméstico e pluvial, e 
ramais de sumidouros, numa extensão total de cerca de 673 m. Encon-
tra-se igualmente prevista a execução de um prolongamento do coletor 
pluvial numa extensão total de 45 m. 

Investimento: 80.696,32€ (IVA incluído) 
Duração: 45 dias (em conclusão) Investimento: 232.234,45€ (IVA incluído)

Duração: 120 dias (em curso)

A intervenção contempla a instalação de novas condutas de abastecimento 
de água, através da realização da abertura e tapamento de vala,  numa 
extensão aproximada de 900 m, incluindo reabilitação dos ramais domici-
liários de abastecimento de água existentes. Quanto às redes de águas resi-
duais domésticas e pluviais as mesmas serão executadas através da aber-
tura e tapamento de vala para colocação de tubagem, numa extensão total 
de aproximadamente 1360 m, incluindo a execução dos ramais domiciliários. 

Os trabalhos a efetuar constarão essencialmente da substituição das infraes-
truturas existentes de água e saneamento, na Praça Quinta da Várzea, na Rua 
25 de Abril e na Rua José Lino Ralha. A substituição da tubagem da rede de 
abastecimento de água existente irá ser executada através do método tradi-
cional de abertura e tapamento de vala, numa extensão aproximada de 715 
m, incluindo a execução de ramais. Quanto à rede de águas residuais domés-
tica e pluvial as mesmas serão executadas através da abertura e tapamento 
de vala para colocação de tubagem, numa extensão total aproximada de 1232 
m, incluindo execução dos respetivos ramais domiciliários.

Investimento: 236.413,29€ (IVA incluído)  
Duração: 120 dias (em adjudicação)

Reparações de coletores.

Investimento: 154.668,84€ (IVA incluído)
Duração: 12 meses (em adjudicação)

Investimento: 130.390,00€ (IVA incluído)
Duração: 120 dias (em curso)

Os trabalhos constam essencialmente de reabilitação das infraestruturas 
existentes de água e saneamento. 
Está prevista a instalação de tubagem através do método tradicional de 
abertura e tapamento de vala, para a rede de abastecimento de água 
numa extensão de 80 m, incluindo execução de ramais domiciliários. 
Encontra-se previsto igualmente a abertura e tapamento de vala para 
colocação de tubagem para a rede de águas residuais domésticas e plu-
vial, numa extensão total aproximada de 774 m, incluindo execução de 
ramais domiciliários.

Remodelação da rede de abastecimento 
de água e saneamento
Rua professor Vitor Manuel 
Morais – ( Lote 1)

Remodelação da rede de abastecimento 
de água e saneamento
Rua “J” Fonte Santa

Remodelação da rede de abastecimento 
de água e saneamento
Praça Quinta da Várzea e ruas 
adjacentes

Reparações pontuais 
Rede de saneamento de águas 
residuais urbanas – 2019/2020 

Remodelação da rede de 
abastecimento de água e saneamento
Rua 25 de Abril (parte), Rua 
José Dias Coelho e Rua Calouste 
Gulbenkian 

Remodelação da rede de 
abastecimento de água e saneamento
Praça 7 de março – lote 2Alhandra

Vialonga
Vialonga

Alverca
do
Ribatejo

Póvoa 
de Santa 
Iria

Alhandra

Concelho

Investimento: 155.626,55€ (IVA incluído) 
Duração: 12 meses (em adjudicação)

Reparações de roturas.

Reparação e Reabilitação
Roturas na rede de abastecimento 
de água, ramais domiciliários e  
troços de condutas – 2019/2020 Concelho

Investimento: 29.201,52€ (IVA incluído)
Duração: 45 dias (em conclusão)

Remodelação da rede de 
abastecimento de água e saneamento
Rua Carlos Arrojado – (Lote 2)

8 OBRAS E REQUALIFICAÇÃO URBANA
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Festejos religiosos
Romaria ao Sr. Boa Morte cumpriu a tradição
Em Povos, Vila Franca de Xira, cumpriu-se a tradição da roma-
ria ao Santuário do Senhor Jesus da Boa Morte, este ano, no dia 
30 de maio. No feriado Municipal da quinta-feira de Ascensão, a 

procissão ao Santuário juntou várias dezenas de pessoas e tradu-
ziu-se no culminar dos festejos iniciados no dia 16.

De 31 de maio a 2 de junho decorreu a edição de 2019 do Mercado 
Histórico sobre os 350 anos da Corte do Príncipe Cosme de Médici 
em Vila Franca (1669-2019), organizado pelo CBEI – Centro de Bem 
Estar Infantil.
O evento tem um propósito pedagógico, tendo em conta a resposta 
de educação que esta Instituição integra.
De destacar as centenas de pessoas que assistiram no dia 1 ao 
Cortejo Régio.
Durante três dias, Vila Franca foi recordada como grande centro 
produtivo e interposto comercial, que, pelo facto de ser central no 
eixo Lisboa-Santarém, se mostrava como ponto capacitado para 
ser “corte na aldeia”.

História local em destaque
IX Mercado Histórico do CBEI

Comemorações Municipais do Dia Mundial da Criança
País das Maravilhas na Quinta Municipal da Piedade
O “País das Maravilhas” esteve em plena ação de 1 a 2 de junho, 
no Parque Urbano da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, no 
âmbito das Comemorações Municipais do Dia Mundial da Criança. 
A “história” contou-se com a participação de mais de 4000 crian-
ças neste espaço do “faz de conta” onde todos vibraram com a ale-
gria vivida naquele espaço de fantasia.

As crianças e famílias presentes tiveram oportunidade de parti-
cipar em várias atividades, garantidas através de um programa 
repleto de diversão e animação, cujo lema foi que todos se sentis-
sem no “País das Maravilhas”, local onde as aventuras se sucede-
ram e deram origem a um sem número de alegrias inesquecíveis.

No passado domingo, 14 de junho, o Cruzeiro Religioso e Cultural 
do Tejo chegou a Vila Franca de Xira. Cumprindo a tradição, embar-
cações típicas do Rio transportam a imagem de Nossa Senhora 
dos Avieiros e do Tejo em peregrinação até às comunidades ribei-

rinhas e aldeias Avieiras que se situam ao longo do rio.
O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo iniciou-se no passado dia 
25 de maio em Alcántara (Espanha) e fez o seu percurso fluvial até 
Oeiras, onde chegou a 23 de junho. 

Com a Nossa Senhora dos Avieiros
Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo passou pelo Concelho
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Exposição de Ildebranda Martins - 
Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Vila Franca de Xira
7 julho a 11 agosto
Galeria de Exposições Augusto Bértholo, 
Alhandra

Exposição de Escultura de Alberto Germán 
e de Pintura de Alfonso Rey
Até 7 julho
Exposição inserida no programa 
da XXX Semana da Cultura Tauromáquica
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, 
Piso 0

Cartoon Xira
Até 21 julho 
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Exposição de Pintura de Maria Helena 
Rocha
Até 28 julho
Centro Cultural do Bom Sucesso, 
Alverca do Ribatejo

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

Exposição “60 anos a cuidar da sua água, 
no Concelho de Vila Franca de Xira”
Até 1 setembro
Fábrica das Palavras, Piso 1, 
Vila Franca de Xira

Ciclo de Arte Contemporânea COSMO/
POLÍTICA#4 “Quando as Máquinas Param”
Até 29 setembro 
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, 
Vila Franca de Xira 

Exposição “UM EDÍFICO, MUITOS MUSEUS. 
Alcino Soutinho e o Museu do  
Neo-Realismo”
Até 29 setembro
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, 
Vila Franca de Xira 

Exposição “Júlio Pomar – Imagens da 
tauromaquia”
Até 13 outubro  
Exposição inserida no programa 
da XXX Semana da Cultura Tauromáquica
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, 
Piso 1

Exposição “e não sei se o mundo nasceu” 
Fernando Namora 100 anos
Até 17 novembro 
Museu do Neo-Realismo, Piso 1, 
Vila Franca de Xira 

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

Exposição “Traços do Rio”
Até 1 março’20
Núcleo Museológico A Póvoa e o Rio, 
Póvoa de Santa Iria

Exposição “Alverca e a Aviação:  
1918-2018”
Até 31 agosto’2020
Museu Municipal Núcleo 
de Alverca do Ribatejo

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

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

Exposição “Mário Coelho da Prata ao 
Ouro”
Exposição de Longa Duração 
Casa Museu Mário Coelho, Vila Franca de Xira

Exposição “Do Tejo à Montanha, da 
Montanha às Lezírias. A descoberta de 
uma paisagem milenar.”
Exposição de Longa Duração 
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila 
Franca de Xira

3ENCONTROS, FORMAÇÃO  
    E SEMINÁRIOS 4

“Tertúlia à Saúde - Proteção Solar”
10 julho, quarta-feira, 14h30 às 17h30
Ação de sensibilização promovida pela 
Divisão de Saúde e Solidariedade e 
pela Divisão de Apoio ao Movimento 
Associativo e Juventude, Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, em 
parceria com a Unidade de Cuidados 
na Comunidade, ACES Estuário do Tejo, 
inserida no Programa Férias Jovens 
2019.
Dirigido a crianças e jovens dos 9 aos 14 
anos, participação mediante inscrição 
prévia pelo tel.: 219 594 669 ou pelo 
email: cj.forte@cm-vfxira.pt | Máximo 20 
inscrições
Casa da Juventude do Forte da Casa

3CONFERÊNCIAS4

Ciclo de Conferências: “Tardes de 
Conversa”
“A Azulejaria da cidade de Vila Franca de 
xira – Património a divulgar”
10 julho, quarta-feira, 16h00
Conferencista: Anabela Fernandes, 
(Licenciada em Ciências Sociais pela 
Universidade Aberta, Técnica Superior no 
Setor de Património Histórico da CMVFX).

“Pescadores e Marítimos de Alverca”
7 agosto, quarta-feira, 16h00
Conferencista: Anabela Ferreira, 
(Licenciada em História e Mestre 
em Estudos do Património, pela 
Universidade Aberta. Técnica Superior/
Coordenadora do Núcleo de Alverca do 
Museu Municipal de VFX).
Museu Municipal Núcleo de Alverca do 
Ribatejo

 3VISITAS4

Visita Guiada à exposição "Pintura 
de Alfonso Rey/Escultura de Alberto 
Germán"
Até 7 julho, 9h30 às 12h30 e das 14h00 
às 17h00
Público-alvo: público geral.
Participação mediante inscrição 
prévia pelo tel.: 263 280 350 ou email: 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Visita Guiada à exposição "Do Tejo à 
Montanha, da Montanha às Lezírias",  
com Língua Gestual Portuguesa
13 julho 2019, sábado, 10h00
Público-alvo: pessoas surdas.
Participação mediante inscrição 
prévia - tel.: 263 280 350 ou email: 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila 
Franca de Xira

Roteiros sem Barreiras
13 julho e 17 agosto, sábado, 15h00
Público-alvo: pessoas com deficiência 
física e visual (cegos e baixa visão)
Participação mediante inscrição 
prévia - tel.: 263 280 350 ou email: 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 12 participantes.
Alverca do Ribatejo

Passeios com História
20 julho, sábado, 15h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos 
e público geral.
Participação mediante inscrição 
prévia - tel.: 263 280 350 ou email: 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila 
Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição "Chapelaria 
Porfírio”
Até 28 julho, 9h30 às 12h30 e das 14h00 
às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos 
e público geral.
Participação mediante inscrição 
prévia pelo tel.: 263 280 350 ou email: 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Roteiros sem Barreiras
28 julho e 3 agosto, 15h00
Público-alvo: pessoas com deficiência 
física e visual (cegos e baixa visão)
Participação mediante inscrição 

prévia pelo tel.: 263 280350 ou email: 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 12 participantes.
Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição "Um Edifício, 
Muitos Museus: Alcino Soutinho e o Museu 
do Neo-Realismo"
Até 29 setembro, 10h00 às 16h00
Público-alvo: jovens a partir dos 16 anos 
e público geral. 
Participação mediante inscrição prévia - 
tel. 263 285 626 ou email: neorealismo@
cm-vfxira.pt
15 participantes por educador de museu. 
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visita Guiada à exposição "Júlio Pomar: 
imagens da tauromaquia"
Até 13 outubro, 9h30 às 12h30 e das 
14h00 às 17h00
Público-alvo: público geral.
Participação mediante inscrição 
prévia pelo tel.: 263 280 350 ou email: 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição "Traços do Rio”
Até 1 março’20, 9h30 às 12h30 e das 
14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos 
e público geral.
Participação mediante inscrição 
prévia pelo tel.: 263 280 350 ou email: 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes
Núcleo Museológico A Póvoa e o Rio, Póvoa de 
Santa Iria

Visita Guiada à exposição "Do Tejo à 
Montanha, da Montanha às Lezírias"
Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 
17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos 
e público geral.
Participação mediante inscrição 
prévia pelo tel. 263 280 350 ou email: 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes
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: crianças a partir dos 10 
anos e público geral. 
Participação mediante inscrição 
prévia pelo tel.: 263 285 626 ou email: 
neorealismo@cm-vfxira.pt
15 participantes por educador de museu
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Férias Escolares de Verão
De 1 de julho a 12 de setembro
Público-alvo: crianças e jovens
Atividades de cultura, desporto e 
ateliers de diversos. Decorre nos 
Museus, Bibliotecas, Pavilhões 
Desportivos, Piscinas e Casas da 
Juventude de todo o Concelho.
Participação gratuita, mediante 
inscrição prévia, limitada ao n.º de 
vagas.
Mais informações e programação 
detalhada em www.cm-vfxira.pt

 3ATELIERS4

Ação Educativa “Retrato Robô”
Até 1 março´20, 9h30 às 12h30 e das 
14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos
Participação mediante inscrição prévia pelo 
tel.: 263 280 350 ou email: museumunicipal@
cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes
Núcleo Museológico A Póvoa e o Rio, Póvoa de 
Santa Iria

3TEATRO4

 “Leituras Encenadas”
14 julho, domingo, 15h30
A encenadora Patrícia Soso do Grémio 
Dramático Povoense convida atores do 
Concelho para a leitura encenada da 
peça "O Homossexual ou a Dificuldade de 
se Expressar", de Copi
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Noite de Fados
6 julho, sábado, 21h00
Org. Associação Recreativa de Alpriate
Associação Recreativa de Alpriate, Vialonga

7.º Passeio de BTT
7 julho, domingo, 9h000
Org. Associação Pessoal das OGMA
Inscrições BTTmanager.com / 
bttmanager.blogspot.pt
Alverca do Ribatejo

Visita à Festa dos Tabuleiros
6 julho, sábado, 07h00
Org. Sociedade Filarmónica de Recreio 
Alverquense
Tomar

Musicais em Concerto
6 julho, sábado, 21h30
Org. Associação Coral Ares Novos
Sociedade Filarmónica de Recreio 
Alverquense

BS Music Fest 
com Alcolémia, União das Tribos, The 
Sleepwalkers
3 agosto, sábado, 22h00
Org. Centro Social Bom Sucesso
Centro Social Bom Sucesso

3EVENTOS DESPORTIVOS4

“PARADO É QUE NÃO! 

Participação gratuita e dirigido a todas 
as idades, o programa "Parado é que 
não"convida a manter uma vida ativa 
e boa forma física, enquanto permite 
desfrutar de espaços verdes urbanos 
localizados no nosso Concelho.
Mais informações: Divisão Desporto e 
Lazer pelo tel.: 263 285 600, ext.: 2731 ou 
tlm.: 962 002 281

– Mega Aula Zumba”
7 julho, domingo, 10h30
Largo da Igreja, Vialonga

– Mega Aula Aquazumba”
14 julho, domingo, 10h30
Piscina da CIMPOR, Alhandra

– Mega Aula Zumba”
21 julho, domingo, 10h30
Passeio Ribeirinho (junto à Sociedade Euterpe 
Alhandrense), Alhandra

Programa de Ocupação de Jovens – 
Vertente de Curta Duração
Os projetos são divididos em turnos com 
a duração de 2 semanas e decorrem nas 
seguintes datas:
1 a 12 julho
15 a 26 julho
29 julho a 9 agosto
19 a 30 agosto
Iniciativa que tem como objetivo a 
ocupação dos jovens, estimulando o 
seu contato com a realidade social e 
económica local, incutindo-lhes valores 
de empreendedorismo e participação na 
vida ativa.
Áreas: Juventude, Educação, Cultura, 
Ambiente, Património, Turismo e outros 
de interesse social, comunitário e 
administrativo.

JUL | AGO  |  2019 JUL | AGO  |  2019 



Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30, do dia 
2019/04/17

Voto de pesar pelo falecimento de Mário António Cabeça 
Marquês Fontan

Aprovado por unanimidade

Ata n.º 6/2019, da reunião de câmara ordinária e pública 
de 2019/03/20

Aprovado por unanimidade

Fixação do estatuto remuneratório do Coordenador Muni-
cipal de Proteção Civil

Aprovado por unanimidade

Celebração de contrato de patrocínio desportivo no domínio 
da modalidade de Ténis – União e Juventude de Alverca

Aprovado por unanimidade

Celebração de contrato de patrocínio desportivo no domínio 
da modalidade de Kenpo - UDCAS - União Desportiva e Cul-
tural da Aldeia do Sobralinho

Aprovado por unanimidade

Celebração de contrato de patrocínio desportivo no domínio da 
modalidade de BTT - APOGMA - Associação do Pessoal das OGMA

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário relativo a 
encontro de jovens - Fábrica da Igreja Paroquial do Sagrado 
Coração de Jesus do Forte da Casa

Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao orçamento, plano plurianual de investi-
mentos e plano de atividades e funcionamento municipal da 
Câmara Municipal para 2019

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro atinente a produção cinema-
tográfica - Terratreme Filmes, Ldª

Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços postais de expedição de documenta-
ção comercial - Concurso público - Compromisso plurianual 
- Abertura de procedimento - Remessa à Assembleia Muni-
cipal - SMAS

Aprovado por unanimidade

Remodelação da rede de abastecimento de água e sanea-
mento na praça Quinta da Várzea e ruas adjacentes - Con-
curso público - SMAS

Aprovado por unanimidade

Protocolo de apoio municipal referente à realização do IX 
Mercado Histórico - CBEI - Centro de Bem-Estar Infantil de 
Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo - Apoio à ati-
vidade regular

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e abstenção do membro do 
Bloco de Esquerda

Programa de Apoio ao Movimento Associativo - Apoio ao 
investimento

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e abstenção do membro do 
Bloco de Esquerda

Atribuição do direito ao arrendamento do espaço municipal 
destinado a estabelecimento designado por cafetaria com 
esplanada do Jardim Municipal Constantino Palha, em Vila 
Franca de Xira - Peças processuais e constituição da comissão

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 dele-
gados e praticados pelo Presidente relacionados com o exer-
cício de direito de preferência - Áreas de Reabilitação Urbana

Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal sub-
delegados 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 indetermi-
nado para técnico superior (área de arquiteto) - Recruta-
mento excecional

Aprovado por unanimidade

Dação em pagamento, no âmbito do loteamento designado 
por EN10/Rua da República – Póvoa de Santa Iria 

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS e da Coligação Mais e os votos contra dos membros da CDU 
e do Bloco de Esquerda

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 112, do loteamento Quinta da Coutada – Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 18, do loteamento Casalinho - Vialonga

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 29, do loteamento Pinhal das Areias – Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Construção da estação elevatória do bairro da Atral Cipan – 
Castanheira do Ribatejo – Isenção do pagamento de taxa de 
condicionamento de trânsito 

Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos no PER de Povos – Vila Franca de Xira 
- Auto de vistoria e receção provisória 

Aprovado por unanimidade

Requalificação da avenida dos Combatentes da Grande 
Guerra – Vila Franca de Xira - Abertura de procedimento

Aprovado por unanimidade

Doação de bens culturais ao Museu do Neo-Realismo por 
Ana Cristina Vasconcelos Macedo

Aprovado por unanimidade

Alteração aos regulamentos n.os 5/2015 e 6/2015 da Feira 
Anual de Outubro

Aprovado por unanimidade

Publicitação do início do procedimento regulamentar e 
participação procedimental respeitante ao Regulamento do 
Conselho Municipal de Saúde

Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclável e 
pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do Riba-
tejo - 1.ª fase - Minuta do contrato de cedência de três parce-
las de terreno com as áreas de 90,00m², 67,00m² e 84,00m², 
para o domínio público municipal

Aprovado por unanimidade

Saudação – 45.º aniversário da Revolução de Abril
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 

do PS, da CDU e do Bloco de Esquerda e com a abstenção do 
membro da Coligação Mais 

Abertura de procedimento disciplinar
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, na EB2,3 D. 
Martinho Vaz de Castelo Branco
Póvoa de Santa Iria, União das Freguesias de Póvoa de 
Santa Iria e Forte da Casa, pelas 9h30, do dia 2019/04/30

Ata n.º 7/2019, da reunião de câmara ordinária de 2019/04/03
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação no âmbito da responsabilidade 
social - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, SA

Aprovado por unanimidade

Carta de Compromisso atinente à “Rede de Municípios 
Embaixadores da Vacinação”

Aprovado por unanimidade

Dia Municipal do Bombeiro 2019 - Atribuição de apoio 
financeiro destinado à aquisição de equipamento de socorro 
- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila 
Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Dia Municipal do Bombeiro 2019 - Atribuição de subsídio 
referente a despesas logísticas - Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Dia Municipal do Bombeiro 2019 – Atribuição de medalhas 
de bons serviços municipais

Aprovado por unanimidade

Plano Operacional Municipal de Vila Franca de Xira – 2019
Tomado conhecimento

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 sub-
delegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do 
licenciamento de obras particulares

Tomado conhecimento

Estágio curricular – Curso profissional de Técnico de Prote-
ção Civil - Escola Profissional Gustave Eiffel

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Pontinha ou 
Torre, titulado pelo alvará de loteamento n.º 3/07, de 14/11 
- Lote 1 - Sobralinho

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e abstenção do membro do 
Bloco de Esquerda

Alteração ao loteamento denominado por Quinta da 
Senhora da Graça e Choupal, titulado pelo alvará de lotea-
mento n.º 5/91, de 22/11 – Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Open Nacional de Grappling - Contrato-Programa de Desenvol-
vimento Desportivo - Federação Portuguesa de Lutas Amadoras

Aprovado por unanimidade

Prémio Literário “Alves Redol” - Prazo de candidatura
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento disciplinar
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30, do dia 
2019/05/15

Ata n.º 8/2019, da reunião de câmara ordinária e pública 
de 2019/04/17

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário às Freguesias, 
destinado à realização de despesas de capital e investimento

Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação relativo à afetação de recursos 
humanos à CPCJ de Vila Franca de Xira - Comissão Nacional 
de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens

Aprovado por unanimidade

Protocolo relativo a estágios curriculares na área da con-
sultoria de gestão no turismo - ISCAD - Instituto Superior de 
Ciências da Administração 

Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de emissão de licenças de 
ruído e licença para realização de espetáculos desportivos e 
de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares 
públicos - Desfile da banda de música, no dia 1 de maio - Ate-
neu Artístico Vilafranquense

Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de emissão de licenças de 
ruído e licença para realização de espetáculos desportivos e 
de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares 
públicos - III Encontro de Orquestras Juvenis, no dia 12 de 
maio - Ateneu Artístico Vilafranquense

Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de emissão de licenças de 
ruído - Associação de Estudantes da Escola Secundária Alves 
Redol

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 sub-
delegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do 
licenciamento de obras particulares

Tomado conhecimento

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar 
de especialista de informática, grau 1, nível 2 (carreira não 
revista) – Recrutamento excecional

Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para a cons-
tituição de reservas de recrutamento – Relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para assistente 
operacional (auxiliar de ação educativa)

Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para a cons-
tituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para assistente operacional (área de apanha-
dor/tratador de animais)

Aprovado por unanimidade

Atribuição de medalhas de bons serviços a trabalhadores 
com 40 ou mais anos de serviço

Aprovado por unanimidade

171716

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

 Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.

O PS obteve uma vitória histórica 
na eleição do Parlamento Europeu, 
no nosso Concelho. 

Cumprimos, nesta legislatura, os 
compromissos assumidos com os 
trabalhadores, os reformados, as 
famílias e as empresas. 

Provámos que era possível 
seguir outro caminho para a 
consolidação e equilíbrio das 
contas públicas, promovendo 
o crescimento económico 
e a criação de emprego, 
dinamizando o investimento, 
recuperando rendimentos e 
direitos e cumprindo os nossos 
compromissos internacionais, 
decorrentes da integração na 
União Económica e Monetária.

Com o PS foi possível assegurar 
o fim dos cortes salariais na 
função pública, a eliminação da 
sobretaxa extraordinária de IRS, 
o fim dos cortes nas pensões 
de reforma e aposentação, o 
pagamento integral do subsídio 
de Natal, impedir a venda da 
casa de morada de família em 
processo de execução por dívidas 
ao fisco, defender a escola pública, 
garantir a gratuitidade de manuais 
escolares, aumentar os abonos 
de família, reforçar os direitos 
de maternidade e paternidade 
e criar o passe social único 
metropolitano. 

No Concelho, continuamos a 
desenvolver obras de grande 
importância para a qualidade de 
vida das nossas comunidades 
e estamos a preparar novas 
intervenções de reabilitação 
e modernização no parque 
escolar municipal bem como 
de requalificação urbanística de 
espaços públicos em todas as 
Freguesias do Concelho. 

Realçamos, também, os 
procedimentos em curso 
necessários à instalação da nova 
Unidade de Saúde Familiar em 
Vialonga e à implementação de 
um sistema de recolha seletiva de 
resíduos mais eficiente e amigo do 
ambiente.

O Município está a assumir o 
desafio da descentralização em 
inúmeras áreas, com destaque 
para a Educação, o que permitirá 
aproximar a gestão pública e a 
resolução dos problemas das 
populações, garantindo uma 
resposta mais célere e ágil às 
necessidades coletivas. 

Juntos, continuaremos a construir 
um Concelho melhor para todos!

Caro(a) Munícipe,
Avolumam-se as situações de 
falta de resposta da Câmara 
nas diversas áreas da sua 
responsabilidade directa. A 
CDU, face a esta situação, não 
se conformando, tem vindo a 
apresentar sucessivas propostas 
que, infelizmente, a maior parte 
tem sido rejeitada pela maioria.
A gestão camarária PS, que, no 
pós-eleições, entendeu-se com 
o PSD, tem adoptado um tipo de 
gestão de “navegação à vista”, 
confirmando o que já se sabia: a 
falta de estratégica.
Por exemplo, numa atitude 
de subserviência, a Câmara 
apressou-se a aceitar 
competências do Governo em 
vários domínios, mesmo não 
sabendo, até ao dia de hoje, que 
tipo de encargos financeiros tal 
aceitação poderá acarretar. Nunca 
nos ouviram, nem acolheram as 
nossas propostas.
Na área da educação, a Câmara 
admitiu, inclusive, que ainda 
aguardava do Ministério Educação/
Governo a indicação, em concreto 
das responsabilidades e dos 
trabalhadores necessários, tendo 
já retirado da ordem de trabalhos 
ou desconvocado reuniões do 
órgão por manifesta falta de 
informação.
A realidade veio a confirmar que 
a CDU tinha e tem razão:  PS e 
PSD querem empurrar a Câmara 
para competências, sem os meios 
humanos e financeiros previstos.
Na mesma linha de desorientação, 
é a mesma gestão camarária 
que admite que a ganância da 
Brisa coloque constrangimentos 
à circulação na EN10 em VFXira 
que, não obstante reconhecer-se 
a importância das obras de 
estabilização do talude da A1, 
não crie alternativas, nem admite 
a suspensão do pagamento de 
portagens. Apresentámos uma 
moção para suspensão dessas 
portagens, que foi aceite em 
Câmara, mas à qual não lhe deram 
qualquer sequência relevante.
Aliás, falando de portagens no 
concelho, é bom não esquecer que 
fora também o PS e o PSD que 
inviabilizaram, recentemente, uma 
iniciativa parlamentar do PEV, na 
Assembleia da República.
Fica assim provado de que lado e 
a quem servem os partidos PS e 
PSD.
Tenhamos mais força para avançar 
para a frente e não para voltar 
atrás. 

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,

Mais uma vez, a Coligação Mais, 
liderada pelo PSD, na pessoa 
da Vereadora Helena Pereira 
de Jesus, vem dar-vos conta do 
trabalho desenvolvido.
Desde que assumimos 
responsabilidades executivas, 
foram implementadas algumas 
medidas que vão no sentido de 
tornar o nosso Concelho cada vez 
Mais apelativo e Mais reconhecido, 
nomeadamente através de 
Protocolos que visam aproximar 
vários serviços essenciais dos 
nossos munícipes.
De destacar o sucesso das 
Comemorações do Dia da 
Criança, que durante dois dias, 
permitiu que todas as nossas 
crianças, fossem efetivamente 
crianças e usufruíssem de 
inúmeras atividades pensadas 
especialmente para elas.
Também distinguir o enorme 
sucesso da 24.ª Edição da 
Passerelle D’Ouro, que se realizou 
no passado dia 21 de Junho e que 
contribui de forma notável para 
a promoção do envelhecimento 
ativo e para a inclusão, mas 
também para a promoção do 
relacionamento intergeracional.
Para além do referido 
anteriormente, continuamos 
a desenvolver o trabalho de 
promoção do empreendedorismo e 
das atividades económicas, assim 
como a avaliar soluções mais 
eficazes e inovadoras no âmbito da 
área social.
Por fim, a posição da Coligação 
Mais relativamente ao fim da 
PPP do Hospital de Vila Franca 
de Xira é clara. Repudiamos 
totalmente a decisão do Governo 
na não renovação do atual contrato 
de gestão, não respeitando a 
posição dos Municípios da sua 
área de influência, assim como 
das respetivas populações, 
contrariamente ao que alguns 
partidos defendem, por questões 
meramente ideológicas. A 
Coligação Mais reconhece 
ainda a excelência do trabalho 
desenvolvido, assim como a 
qualidade dos serviços médicos 
prestados e do empenho de todos 
os profissionais do Hospital. 

É possível fazer Mais!

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

Recentemente a Entidade 
Reguladora da Saúde confirmou 
as queixas de muitos doentes e 
familiares relativas às condições 
dadas pela actual gestão do 
hospital de Vila Franca de Xira, 
uma parceria público-privada 
(PPP). O contrato de gestão 
deste hospital foi renovado por 
mais dois anos e depois será 
por mais um ano (opção) findo o 
qual serão avaliados os termos 
contratuais. Reconhecemos que 
melhorou a resposta em relação 
ao antigo, porém este hospital 
estará a receber entre 25 a 30% de 
utentes fora dos cinco concelhos, 
sobrelotando-o e levando a 
situações de internamento 
adversas e indignas que deveriam 
ter sido acauteladas.
O tempo médio de espera para 
consultas de especialidade é de 
150 dias (6 meses), em que as 
especialidades de dermatologia 
e oftalmologia são as que têm 
maior tempo de espera, o que de 
facto é inusitado e que tem que 
ser urgentemente resolvido, mais 
uma vez a questão dos conflitos 
de interesse da gestão privada 
podem estar a influenciar este 
tempo de espera, que é muito 
muito elevado, para gerar clientes 
no sector privado, tanto mais que 
este em termos de grupos de 
saúde se resumo a um duopólio, 
e bem sabemos o que significa 
esta situação e da inoperância do 
regulador para regular o sector.
A gestão deve ser 100% pública. 
Temos graves problemas nos 
centros de saúde em que para 
além da falta de médicos de 
família é muito difícil marcar 
consultas pelo telefone o que 
sobrecarrega as urgências deste 
Hospital. No limite, as dificuldades 
dos centros de saúde são boas 
para os objectivos da gestão 
privada do Hospital pois aumenta 
o seu número de clientes.

Será que é isto que queremos 
para a saúde? Para o BE este não 
é o caminho. 

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
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contrato de cedência para o domínio público municipal, 
das áreas de 216,00m² e 100,80m², propriedade do Centro 
de Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira, destinadas a 
parque de estacionamento e passeio

O assunto não foi analisado, transitando para a próxima reunião

Proposta - Alteração ao regulamento dos horários de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais

O assunto não foi analisado, transitando para a próxima reunião

Proposta de copo reutilizável para a Festa do Colete 
Encarnado (e outras festas concelhias)

O assunto não foi analisado, transitando para a próxima reunião

Processo disciplinar - Relatório final
O assunto não foi analisado, transitando para a próxima reunião

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30, do 
dia 2019/06/12

Voto de pesar pelo falecimento de Agustina Bessa-Luís
Aprovado por unanimidade

Ata n.º 10/2019, da reunião de câmara ordinária e 
pública de 2019/05/15

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro, no âmbito da realiza-
ção do Colete Encarnado e da Feira Anual de Outubro, 
em 2019 - Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro, no âmbito de Projeto 
de Voluntariado Jovem - Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus do Forte da Casa

Aprovado por unanimidade

Transferência de competências previstas no Decreto-Lei 
n.º 21/2019, de 30 de janeiro, relativo à Educação, em 2019

Retirado da ordem do dia 

Há Canto na Quinta - Protocolo de apoio - Coro Notas 
Soltas de Vila Franca de Xira 

Aprovado por unanimidade

Atribuição do direito ao arrendamento do espaço 
municipal destinado a estabelecimento designado por 
cafetaria com esplanada do Jardim Municipal Constan-
tino Palha, em Vila Franca de Xira - Relatório final

Aprovado por unanimidade

Serviço de restabelecimento pós-acidente - Protocolo 
a celebrar entre o Município, as associações de bombei-
ros do Concelho e a empresa Eurosistra Portugal, Ldª 

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro anual, relativo à forma-
ção conjunta dos Corpos de Bombeiros do Concelho

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 Munici-
pal delegados e praticados pelo Presidente relaciona-
dos com o exercício de direito de preferência - Áreas de 
reabilitação urbana

Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente no 
âmbito do licenciamento de obras particulares

Tomado conhecimento

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 145 do loteamento Quinta da Coutada – Vila 
Franca de Xira 

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 228 do loteamento Quinta da Coutada – Vila 
Franca de Xira 

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 103 do loteamento Casal da Serra - Póvoa 
de Santa Iria

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 42 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 43 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Malvarosa 
- Verdelha (ex-Mague), titulado pelo alvará de lotea-
mento n.º 4/03, de 17/07 - Revogação da deliberação de 
2018/12/19

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Malvarosa - 
Verdelha (ex-Mague), titulado pelo alvará de loteamento 
n.º 4/03, de 17/07 - Aceitação de princípio e abertura de 
consulta pública

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS e da Coligação Mais e os votos contra dos membros 
da CDU e do Bloco de Esquerda

Instalação de caixas de multibanco (ATM), em A-dos-
-Loucos e Calhandriz - União das Freguesias de Alhan-
dra, São João dos Montes e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Casa do Músico - Requalificação de edifício e constru-
ção de casa modular anexa – Alverca do Ribatejo - Plano 
de segurança e saúde

Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclável e 
pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do 
Ribatejo - 1ª fase - Processo de revisão de preços provisória 

Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício “Ninho de Empresas” para ins-
talação da Unidade de Saúde de Vialonga - Abertura de 
procedimento e remessa à Assembleia Municipal para 
autorização do compromisso plurianual 

Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimento 2019 – Vila Franca de Xira –
Abertura de procedimento

Aprovado por unanimidade

Requalificação da avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra – Vila Franca de Xira - Relatório final de 
análise de propostas e adjudicação

Aprovado por unanimidade

Protocolos de gestão dos pavilhões desportivos esco-
lares - Alteração de dotação

Aprovado por unanimidade

3ª edição do Triatlo de Alhandra/Vila Franca de Xira e 
Campeonato da Europa de Clubes de Triatlo - Contrato-
-Progama de Desenvolvimento Desportivo – Federação 
de Triatlo de Portugal

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2019 - Constituição da comis-
são coordenadora

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2019 - Organização e procedimentos
Aprovado por unanimidade

Regulamento das Campanhas de Gastronomia 
Aprovado por unanimidade

25ª edição do Programa “Os Aprendizes do Fingir” – 
Ano letivo 2018/2019 – Protocolo

Aprovado por unanimidade

Bibliotecas municipais - Incremento de leitores - 
Isenções (cópias, impressões e 2ª via do cartão de leitor)

Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração municipal, sita na rua José Van 
Zeller Pereira Palha, n.º 12, em Povos – Vila Franca de Xira 

Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração municipal designada pela 
letra AE, sita na praça Bento Gonçalves, n.º 2 - 7º B – 
Vialonga - Retificação da deliberação de 2019/03/06

Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2018 – Protocolo - Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga

Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2016 e requalificação urba-
nística da rua Dr. Vasco Moniz/Estacionamento do adro 
e instalações do Centro de Bem-Estar Infantil de Vila 
Franca de Xira – Minuta do contrato de cedência para 
o domínio público municipal, das áreas de 216,00m² e 
100,80m², propriedade do Centro de Bem-Estar Infantil 
de Vila Franca de Xira, destinadas a parque de estacio-
namento e passeio

Aprovado por unanimidade

Proposta - Alteração ao regulamento dos horários de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais

Retirado da ordem do dia

Proposta de copo reutilizável para a Festa do Colete 
Encarnado (e outras festas concelhias)

Aprovado por unanimidade

Processo disciplinar - Relatório final
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Atribuição de medalhas de bons serviços municipais aos 
trabalhadores da Câmara Municipal e dos Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento

Aprovado por unanimidade

Alteração ao mapa de pessoal de 2019 da Câmara Municipal
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 

PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e abstenção dos 
membros da CDU

Alteração ao Regulamento do Parque de Estacionamento 
do Hospital de Vila Franca de Xira

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS e da Coligação Mais e os votos contra dos membros da CDU 
e do Bloco de Esquerda

Alteração ao Regulamento dos Horários de Funcionamento 
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de 
Serviços do Município de Vila Franca de Xira

Retirado da ordem do dia

Regulamento de Isenção de Impostos Municipais do Muni-
cípio de Vila Franca de Xira – Publicitação de início de proce-
dimento e participação procedimental

Aprovado por unanimidade

Resolução do contrato de cedência e revogação do direito de 
superfície celebrado entre o Município e João Manuel Soares 
Mendes e sua esposa, Lina Sofia Fernandes Sequeira Mendes

Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes 
– Carvalheira - Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes 
– Faias ou Atanázio – São João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Aumento de compropriedade do lote 144 da Fonte Santa – 
Parcela 2 - Vialonga

Aprovado por unanimidade

Aumento de compropriedade do lote 179 da Fonte Santa – 
Parcela 2- Vialonga

Aprovado por unanimidade

Aumento de compropriedade do lote 234 da Fonte Santa – 
Parcela 2- Vialonga

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote B3, do loteamento da Arroteia – Alverca do Ribatejo 

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 8, do loteamento do Pinhal das Areias – Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 38, do loteamento dos Enxordeiros – Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 96, do loteamento da Fonte Santa - Vialonga

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 72, do loteamento do Casal do Freixo - Vialonga

Aprovado por unanimidade

3.ª alteração ao loteamento da Quinta da Ponte, titulado 
pelo alvará de loteamento n.º 2/2015-AUGI, de 25/03 – São 
João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Alteração ao estudo do loteamento da Quinta do Serpa – 
Parcela 1 - Vialonga

Aprovado por unanimidade

2.ª alteração ao loteamento da Quinta da Coutada, titulado 
pelo alvará de loteamento n.º 2/2011-AUGI, de 04/05 – Vila 
Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Substituição de tampa de caixa de visita na rede pluvial – 
Rua 1.º de Dezembro – Isenção do pagamento da taxa de 
condicionamento de trânsito - Águas do Tejo Atlântico, SA

Aprovado por unanimidade

Estabilização e contenção da encosta do Monte Gordo – 
Quinta de Santo Amaro – Vila Franca de Xira - Auto de vistoria 
e receção definitiva parcial 

Aprovado por unanimidade

Escola Dr. Vasco Moniz – Vila Franca de Xira - Conclusão 
dos arranjos exteriores e campo desportivo coberto – Auto de 
vistoria para efeitos de liberação de caução

Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 – Rede estruturante ciclável e 
pedonal – Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do Riba-
tejo – 1.ª fase – Revogação da nomeação do coordenador de 
segurança em obra e nomeação de novo coordenador de 
segurança em obra

Aprovado por unanimidade

Reabilitação/ampliação da EB1 n.º 1 de Vialonga – Pro-
cesso de revisão de preços definitivo

Aprovado por unanimidade

Seminário do Conselho Municipal de Educação – Protocolo 
– Agrupamento de Escolas do Forte da Casa

Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – 6.º 
Prémio de Ciclismo de Alverca

Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Tor-
neio Internacional de Andebol Cidade de Alverca 

Aprovado por unanimidade

Contrato de patrocínio desportivo referente ao Campeonato 
do Mundo de Seniores de Danças Desportivas

Aprovado por unanimidade

Programa Férias Desportivas 2019
Aprovado por unanimidade

Prémio Carlos Paredes 2019 - Júri
Aprovado por unanimidade

Exposição “e não sei se o mundo nasceu” – Fernando 
Namora, 100 anos – Catálogo – Preço de venda ao público

Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato 2019 - Organização e procedimentos
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato 2019 - Constituição da comissão coor-
denadora

Aprovado por unanimidade

Protocolo de parceria no âmbito do Serviço de Atendimento 
e Acompanhamento Social Integrado do Concelho de Vila 
Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Projeto da alteração ao Regulamento Municipal do Cemité-
rio de Vila Franca de Xira – Publicitação de início de procedi-
mento e participação procedimental

Aprovado por unanimidade

Proposta – Suspensão do pagamento de portagens no 
sublanço entre Alverca e Vila Franca na Autoestrada do Norte

Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira
Salão da Junta de Freguesia de Vialonga, pelas 9h30, do 
dia 2019/05/29

Ata n.º 9/2019, da reunião de câmara ordinária e pública 
de 2019/04/30

Aprovado por unanimidade

Alteração de protocolo de cedência de instalações – Casa 
do Povo de Vialonga

Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxa de emissão de licença 
para realização de divertimentos públicos nas vias, jardins e 
demais lugares públicos ao ar livre - Santa Casa da Miseri-
córdia de Vila Franca de Xira

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 sub-
delegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do 
licenciamento de obras particulares

Tomado conhecimento

Eleição para o Parlamento Europeu – Compensação aos 
membros de mesa – Transferência de verba para as juntas 
de freguesia 

Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal para a constituição 
de reservas de recrutamento – Relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para técnico superior 
(engenharia agroalimentar)

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS e da Coligação Mais e a abstenção dos membros da CDU e 
do Bloco de Esquerda

Consolidação de contas do grupo público municipal de 2018
Aprovado por unanimidade

2.ª revisão ao orçamento, plano plurianual de investimen-
tos e plano de atividades e funcionamento municipal da 
Câmara Municipal para 2019

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e a abstenção do membro do 
Bloco de Esquerda

Contratação de serviços de inspeção a espaços de jogo e 
recreio – Início do procedimento e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização de abertura do procedimento e 

compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição, substituição e montagem de contentores sub-
terrâneos para deposição de resíduos urbanos no Concelho 
– Início do procedimento e remessa à Assembleia Municipal 
para autorização de abertura do procedimento e compro-
misso plurianual

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de podas, abates e plantações de 
árvores em espaços públicos do Concelho - Início do proce-
dimento e remessa à Assembleia Municipal para autorização 
de abertura do procedimento e compromisso plurianual

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

Contratação de serviços de limpeza, manutenção e reabi-
litação de espaços públicos do Concelho - Início do procedi-
mento e remessa à Assembleia Municipal para autorização 
de abertura do procedimento e compromisso plurianual

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

Aquisição de software para o Município e Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento ao abrigo do acordo-quadro 
– Adjudicação e aprovação da minuta do contrato

Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes 
– Rua 28 de Maio, Casal da Portela, Trancoso de Cima – São 
João dos Montes 

Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes 
– Quinta da Agruela e Torre – São João dos Montes 

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Terra do Sobrali-
nho - Lote 2 – Sobralinho, titulado pelo alvará de loteamento 
n.º 2/81, de 16/01

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 10, do loteamento Quinta do Bom Jesus – Sobralinho

Aprovado por unanimidade

Relatório de ponderação da discussão pública e versão 
final do Relatório de Estado do Ordenamento do Território do 
Município de Vila Franca de Xira (REOT VFX)

Aprovado por unanimidade

Remodelação das instalações do Departamento de Obras, 
Viaturas e Infraestruturas – Nomeação de diretor de fiscali-
zação e coordenador de segurança em obra

Aprovado por unanimidade

Casa do Músico - Requalificação de edifício e construção 
de casa modular anexa – Alverca do Ribatejo – Nomeação de 
diretor de fiscalização e coordenador de segurança em obra

Aprovado por unanimidade

Requalificação do Eixo Santa Sofia/Quinta da Mina – Vila 
Franca de Xira – Proposta de trabalhos a menos

Aprovado por unanimidade

Requalificação do Eixo Santa Sofia/Quinta da Mina – Vila 
Franca de Xira – Proposta de alteração de método constru-
tivo de projeto 

Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Pro-
jeto Boxe no “Ringue das Oportunidades” – Grupo Desportivo 
“Os Patuscos” de Vialonga

Aprovado por unanimidade

Protocolos de gestão dos pavilhões desportivos escolares - 
Alteração de dotação

O assunto não foi analisado, transitando para a próxima reunião

Adesão a GS1 Portugal e subsequente criação dos códigos 
(EAN) de barras para as garrafas de vinho Encostas de Xira

Aprovado por unanimidade

Autorização para venda de livros - Prémio Literário “Alves 
Redol” 2017

Aprovado por unanimidade

Regulamento do Concurso “Um Doce Conc/selho”
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros no âmbito do VII Cruzeiro 
Religioso e Cultural do Tejo

Aprovado por unanimidade

Colete Encarnado 2019 – Venda ambulante
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2018 – Protocolo – Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga

O assunto não foi analisado, transitando para a próxima reunião

Regulamento Municipal de Participação no Orçamento 
Participativo do Município de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2016 e requalificação urbanística da 
rua Dr. Vasco Moniz/Estacionamento do adro e instalações do 
Centro de Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira – Minuta do 
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