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Já acontece desde 2010
Vila Franca de Xira eleita “Autarquia + Familiarmente Responsável”

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira foi distinguida, pelo 
décimo ano consecutivo, como uma das “Autarquias + Familiar-
mente Responsáveis” do País, pelo Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis. Esta distinção vem reconhecer a 
capacidade interventiva e o contínuo empenho da Autarquia em 
fomentar as práticas de apoio às famílias do Concelho e aos seus 
trabalhadores, bem como estimular a adoção de novas medidas.
A bandeira foi entregue pelo Sr. Secretário de Estado da Descen-
tralização e da Administração Local e pela Presidente do Obser-
vatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis à Vereadora 
Fátima Antunes, que marcou presença, em representação do 
Município Vila-franquense, na cerimónia realizada no passado 
dia 27 de novembro, em Coimbra.
Vila Franca de Xira volta a destacar-se pela implementação de 
políticas amigas das famílias, nomeadamente no apoio às famí-
lias mais carenciadas, na adoção de medidas que visam a adap-
tação e construção de equipamentos nas áreas da Educação e 
Saúde, na habitação social, transportes, cultura, desporto e tem-
pos livres, bem como na promoção da empregabilidade e estilos 
de vida saudáveis. 

O Comando Metropolitano de Lisboa – 
COMETLIS celebrou, no passado dia 19 de 
novembro, 152 anos de existência. A ceri-
mónia comemorativa realizou-se na Ama-
dora e contou com a presença do Ministro 
da Administração Interna, Eduardo Cabrita, 
e dos Secretários de Estado Ajunto e da 
Administração Interna, Antero Luís e da 
Administração Interna, Patrícia Gaspar. As 
comemorações incluíram a atribuição de 
louvores e a imposição de condecorações, 
por parte desta estrutura de comando da 
Polícia de Segurança Pública.
O Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, Alberto Mesquita, foi um dos 
distinguidos nesta cerimónia. Alberto Mes-
quita recebeu um louvor pelos seus 25 anos 

de vida política ativa, em que no desem-
penho de funções em diversos pelouros e 
agora como Presidente de Câmara, tem 
vindo a cultivar a “imagem de transparência, 
imparcialidade, igualdade, assertividade, 
pragmatismo, inclusão e simplicidade”.
O COMETLIS entendeu assim fazer este 
reconhecimento, pela “capacidade humana 
e próxima do Presidente Alberto Mesquita, 
que contribui para as boas relações entre 
a Câmara Municipal e a PSP no Concelho 
de Vila Franca de Xira, criando-se pontes 
para a resolução de problemas, encontran-
do-se respostas integradoras e de futuro, 
soluções que têm sempre um denominador 
comum: um Presidente, que é líder pelo 
exemplo”.

Alberto Mesquita recebe louvor
Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira distinguido no 
aniversário do COMETLIS

Foto de Capa:
Ponte Marechal Carmona 
completa 69 anos em dezembro de 2020
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Cara e Caro Munícipe,

No início deste novo ano, o Município de Vila Franca de Xira vai passar a estar presente nas redes sociais, 
com página oficial no Facebook e no Instagram. Ficarão assim disponíveis mais dois espaços para a comu-
nicação digital entre a Autarquia e os Munícipes, assim como com todos quantos têm interesse em acom-
panhar as atividades desenvolvidas neste Concelho. Deixo desde já o convite a todas e a todos para que se 
juntem a nós nestas plataformas, colaborando connosco na partilha e na divulgação do que de melhor o 
nosso Município tem para oferecer.

Alguns desses aspetos positivos foram uma vez mais premiados recentemente, por parte de entidades 
independentes: no final de 2019, os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) de Vila 
Franca de Xira voltaram a ser distinguidos pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e 
Resíduos com o “Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano”. É para nós um imenso 
orgulho verificar que esta estrutura municipal, que no ano transato celebrou 60 anos de existência, conti-
nua a ser reconhecida a nível nacional pela excelência do seu serviço às populações. Outra distinção uma 
vez mais atribuída, foi a de “Autarquia + Familiarmente Responsável”, um prémio que recebemos pelo 
décimo ano consecutivo e que reflete o continuado empenho desta Câmara Municipal no desenvolvimento 
de políticas de apoio às famílias, sobretudo às mais carenciadas. E importa ainda salientar o posiciona-
mento do Município de Vila Franca de Xira no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo 
a 2018: a gestão financeira de Vila Franca de Xira está em 4.º lugar à escala nacional, e em 3.º lugar na 
área da Grande Lisboa. São resultados que atestam a solidez e a sustentabilidade das contas municipais, 
essenciais ao bom desenvolvimento de todos os objetivos que temos preconizados para o presente man-
dato.

No que respeita à gestão financeira municipal, encontrará neste Boletim informação detalhada sobre os 
principais investimentos, assim como sobre o plano de atividades municipais para o ano de 2020. O Orça-
mento Municipal para este ano apresenta um crescimento da dotação orçamental em relação a 2019 de 
16,5%, o qual reflete o processo de descentralização de competências do Estado para a Câmara Munici-
pal, designadamente no domínio da Educação. Neste contexto irão certamente colocar-se novos desafios 
à nossa gestão, mas estou certo que temos todas as condições para dar uma resposta de ainda melhor 
qualidade aos nossos Munícipes. 

Nas grandes opções do plano 2020/2024, são de realçar as obras nos estabelecimentos escolares, na 
cobertura da Piscina de Vila Franca de Xira, a requalificação das Avenidas Batista Pereira em Alhandra e 
Infante D. Pedro em Alverca, a conclusão da requalificação da EN10 e a construção do Centro de Saúde 
de Vialonga, bem como a aquisição de equipamentos e viaturas no âmbito da recolha seletiva de resíduos 
urbanos biodegradáveis e do sistema integrado de gestão da frota ambiente e ilhas ecológicas. Daremos 
assim continuidade a um trabalho intenso que abrange estas e muitas outras áreas de intervenção, tendo 
sempre presente o objetivo de prestar um serviço público com padrões de qualidade e uma visão de futuro 
para o desenvolvimento social, económico e cultural do nosso Concelho.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

ALBERTO MESQUITA
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É um crescimento de 16,5% em relação a 2019
Orçamento Municipal em Vila Franca de Xira para 2020 
será de 77 milhões e 641 mil euros

Destaque

Foram aprovados na Câmara e Assembleia Municipais as Gran-
des Opções do Plano para 2020/2024 e o Orçamento Municipal 
para 2020, no valor de €77.641.187, o que representa um cresci-
mento de 16,5% face ao orçamento inicial de 2019 (de 66,6M€). 
Este crescimento é sobretudo determinado pelas transferências 
correntes do Estado, designadamente no domínio da Educação e 
no âmbito do processo de descentralização em curso, num mon-
tante de cerca de 10 milhões e 336 mil euros. 
Com um orçamento municipal que se pauta pela consistência e 
pela estabilidade, é reforçada a política de desenvolvimento sus-
tentável dos últimos anos. A aquisição de bens de capital.
Merecem ainda destaque os documentos de previsão e gestão 
que asseguram, uma vez mais, a existência de uma margem 
orçamental positiva, no montante de cerca de 12 milhões e 200 
mil euros. 
Foram também aprovados o Orçamento para 2020 e o Plano Plu-
rianual de Investimentos 2020/2024 dos SMAS – Serviços Muni-
cipalizados de Águas e Saneamento, num valor global de 19.5 
milhões de euros, o que também se traduz num crescimento face 
a 2019 (em que o orçamento global foi de 18,9M€).
Na apresentação dos documentos de gestão financeira para os 
próximos anos, o Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mes-
quita, sublinhou a continuidade das cinco opções estratégicas que 
estão na base da governação municipal para o mandato autár-
quico em curso: um Concelho Inclusivo; Sustentável; com Iden-
tidade; Empreendedor; e Competitivo, afirmando serem “opções 
que traduzem uma visão clara e de futuro para o desenvolvimento 
social, económico e cultural do nosso Concelho”. 

Receitas evidenciam dinâmica social e económica do Concelho

Ao nível das receitas previstas no orçamento de 2020, 94,55% 
correspondem a receitas correntes, 5,32% a receitas de capital e 
0,13% traduzem outras receitas. Os impostos locais diretos cons-
tituem a maior fonte de receita orçamental do Município, repre-

sentando mais de 45% do montante da receita corrente e cerca de 
43% da receita global. 
Realça-se aqui uma vez mais, a importância do IMT (Imposto 
Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Bens), cuja estima-
tiva representa um aumento de 68,27% face à previsão inicial de 
2019, o que evidencia a dinâmica económica e social do nosso 
Concelho.
Importa ainda destacar que o Município continua a ter uma polí-
tica tributária amiga das famílias e das empresas, traduzidas nas 
seguintes medidas: a manutenção da taxa mínima legal de IMI 
(0,3%); o IMI familiar; as isenções de IMI respeitantes às coleti-
vidades de cultura, recreio, desporto, sociais e similares, relati-
vamente aos prédios destinados à realização das suas atividades 
estatutárias; as isenções em sede de Derrama; os incentivos à 
reabilitação urbana; a manutenção do valor das taxas municipais; 
uma redução generalizada dos preços de utilização dos equipa-
mentos desportivos, decorrente do seu reenquadramento. 
Através da Infografia apresentada, verifica-se que as principais 
prioridades são destinadas à Educação (16,37M€), à Gestão do 
Espaço Público (8,76M€) e à Governança (34,58M€).
No Eixo “Concelho Inclusivo”, destaque para a consagração da 
descentralização de competências no domínio da Educação, 
assim como a requalificação das Escolas Álvaro Guerra, em Vila 
Franca de Xira, EB1 n.º 2 de Alhandra e EB1 do Cabo de Vialonga, 
assim como a requalificação do Polidesportivo e espaço de lazer 
no Lugar das Quintas (Castanheira do Ribatejo) e a requalificação 
do Pavilhão Multiusos das Cachoeiras.
No Eixo “Concelho Sustentável”, a prioridade está na implemen-
tação de um sistema de recolha seletiva de resíduos urbanos bio-
degradáveis, mais eficiente e amigo do ambiente, bem como na 
renovação da frota ambiente. Está também previsto um conjunto 
muito alargado de intervenções nos espaços públicos, designa-
damente na continuidade e conclusão dos trabalhos de requa-
lificação do Jardim Municipal José Álvaro Vidal e da requalifica-
ção da Avenida Infante D. Pedro, em Alverca, na requalificação da 

Grandes Opções do Plano dão prioridade à Educação, Gestão do Espaço Público e Governança

1. Um concelho inclusivo
+ Educação - 16,37 M€
+ Coesão, Solidariedade e Intergeracionalidade - 3,57 M€
+ Juventude - 0,44 M€
+ Desporto e bem-estar - 3,16 M€
+ Associativismo - 0,35 M€ 

5. Um concelho 
competitivo

+  Cooperação entre administrações 
e cidadania - 4,06 M€

+ Governança - 34,58 M€ 5 EIXOS PARA 
O MUNICÍPIO

4. Um concelho 
empreendedor

+ Economia local - 0,16 M€

3. Um concelho com 
identidade

+ Economia local - 0,16 M€

2. Um concelho sustentável
+  Ambiente - 3,58 M€
+ Gestão de espeço público - 8,76 M€ 
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Avenida Baptista Pereira em Alhandra e na conclusão da requa-
lificação da Estrada Nacional 10 na Póvoa de Santa Iria, cidade 
onde serão também criadas mais bolsas de estacionamento. 
No Eixo “Concelho com identidade”, destaca-se a  conservação e 
valorização do património cultural da Quinta da Piedade, a rea-
bilitação da Biblioteca da Póvoa de Santa Iria, a requalificação e 
dinamização do Centro Interpretativo do Forte da Casa e a dina-
mização do Centro Arqueológico das Cachoeiras. 
No Eixo “Concelho Empreendedor”, a valorização e requalificação 
dos Mercados Municipais de Alhandra e Vila Franca de Xira serão 
uma das prioridades. 
No Eixo “Concelho Competitivo”, salienta-se o reforço do impacto 
e financiamento do Passe Social Intermodal Metropolitano, que 
representa um investimento do Município de Vila Franca de Xira 
de cerca de 2 milhões e 400 mil euros no próximo ano. Neste 
âmbito estão ainda os acordos de cooperação com o Governo, que 
permitirão a requalificação da Escola Básica 2,3 de Vialonga e a 
reinstalação da Unidade de Saúde Familiar de Vialonga.

SMAS de Vila Franca de Xira empenhados  
no reforço da qualidade do serviço prestado

Foi também  aprovado o orçamento dos SMAS de Vila Franca de 
Xira, que apresenta uma dotação global de 19.507.864€. As ações 
previstas para os próximos anos por parte dos SMAS prosseguem 
o objetivo de valorizar a água como principal recurso natural, 
desenvolvendo ações de sensibilização junto dos consumidores e 
procurando reduzir ainda mais as perdas de água. 
Está previsto um investimento global superior a 2 milhões de 
euros, que incidirá no reforço e continuidade da remodelação das 
redes mais antigas, assim como das redes que apresentam níveis 
de eficiência pouco satisfatórios e na reabilitação das edificações.
Em termos gerais, o objetivo geral dos SMAS de Vila Franca de 
Xira mantém-se no reforço da qualidade do serviço prestado.

Foram recentemente tornados públicos os resultados do Anuário 
Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo a 2018, que clas-
sifica o Município de Vila Franca de Xira em 4.º lugar no ranking 
global dos municípios de grande dimensão, à escala nacional. Na 
área da Grande Lisboa, Vila Franca de Xira está posicionada em 3.º 
lugar, superada apenas pelos Municípios de Oeiras e Sintra.
O Município de Vila Franca de Xira volta assim a destacar-se neste 
ranking, quer à escala nacional, quer na área da Grande Lisboa, 
melhorando a sua posição em relação ao ano anterior e compro-
vando a eficácia e eficiência da sua gestão financeira, que se pauta 

também pela solidez e estabilidade destes bons resultados ao 
longo de vários anos.
Da responsabilidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e 
da Universidade do Minho, com o apoio da Ordem dos Contabilis-
tas Certificados e contando também com o apoio do Tribunal de 
Contas, o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é uma 
publicação totalmente isenta e independente, que já se tornou 
numa referência para a análise da saúde financeira dos municí-
pios, contribuindo para a transparência das contas destas entida-
des públicas.

Em 4.º lugar à escala nacional
Município de Vila Franca de Xira destaca-se no Anuário Financeiro 
dos Municípios Portugueses

Os Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento (SMAS) de Vila Franca de 
Xira foram uma vez mais distinguidos com 
o “Selo de Qualidade Exemplar de Água 
para consumo humano”, atribuído anual-
mente pela ERSAR - Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resíduos, em 
parceria com o jornal “Água & Ambiente”.  
Esta distinção é atribuída às entidades 
gestoras de sistemas de abastecimento 
de água que cumprem os critérios míni-
mos identificados no regulamento anual 

da iniciativa, designadamente no que se 
refere ao cumprimento do Programa de 
Controlo da Qualidade da Água para con-
sumo humano definido para cada ano, e 
cuja percentagem de água segura seja 
superior a 99%.

Qualidade Exemplar de Água para consumo humano 
SMAS de Vila Franca de Xira distinguidos pela quarta vez 
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Objetivo: deposição seletiva de embalagens
11.ª edição da “Brigada do Amarelo” e 2.ª edição “Qual é o seu Papel?” 
arrancam a 14 de janeiro
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em parceria com a Va-
lorsul, assinala no próximo dia 14 de janeiro, pelas 10h00, na Escola 
Básica Romeu Gil, no Forte da Casa, o arranque de mais uma edição 
do projeto “Brigada do Amarelo”, bem como, do projeto “Qual é o 
seu Papel?”. O projeto “Brigada do Amarelo” pretende a deposição 
seletiva de embalagens (plástico, metal e pacotes de bebida) en-
quanto que o projeto “Qual é o seu Papel?” é a iniciativa que sensi-
biliza para a correta utilização do ecoponto azul, com a recolha de 
papel em condições de reciclagem. 
As Escolas terão o desafio de recolher o maior peso possível nas de-
vidas condições, isto é, com as características necessárias e bem-a-
condicionadas. No final serão avaliadas as escolas que separaram 
mais em valor absoluto e, também, per capita (kg/aluno). Os estabe-
lecimentos escolares com melhores resultados receberão prémios 
monetários. 
Recorde-se que, na edição anterior, a “Brigada do Amarelo” regis-
tou o melhor resultado de todas as edições, contando com o recorde 
de um total de 55.198 kg de embalagens recolhidas pelas 33 esco-
las participantes. Na sua primeira edição, o “Qual é o Seu Papel?” 

obteve resultados excelentes, contando com a participação de oito 
escolas, foi possível encaminhar para reciclagem cerca de 14.280 
kg papel/cartão. 

As ações de sensibilização levadas a cabo pela Autarquia através 
do seu Programa de Educação Ambiental (PREDAMB) têm sido um 
sucesso na melhoria, na qualidade e quantidade dos resíduos a re-
ciclar nas escolas do Concelho, num processo educativo e motiva-
cional que vai ao encontro da importância da temática.

Acontece

Na 5.ª Edição dos Iberian Festival Awards 2020
Festas do Colete Encarnado nomeadas para Melhor Festividade Ibérica
As Festas do Colete Encarnado, principal evento promovido pela 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, está nomeado para os 
Iberian Festival Awards 2020, na Categoria 18 – Melhor Festivi-
dade.
Os Iberian Festival Awards, que já vão na 5.ª edição, são uma ini-
ciativa da APORFEST - Associação Portuguesa Festivais de Músi-
ca e pretendem ser um evento abrangente e agregador, podendo 
atribuir prémios a: festivais de música, festividades, festivais de 

outras vertentes culturais (tais como cinema, teatro, gastrono-
mia), entre outros. Serão 25 categorias a concurso, com vencedo-
res de Espanha e Portugal, cabendo ao público a decisão final em 
várias categorias.
As votações estão disponíveis online até 7 de janeiro de 2020, no 
site da Câmara Municipal que apela à participação de todos! Con-
tribua com o seu voto para reconhecer as Festas do Colete Encar-
nado como a melhor Festividade Ibérica!

Inaugura dia 15 de fevereiro de 2020, no 
Museu do Neo-Realismo, uma exposição 
dedicada ao pintor Rui Filipe (Beira, Mo-
çambique, 1928 –Lisboa, 1997). Patente 
até 24 de maio, a exposição procura con-
tribuir para a (re)descoberta do percurso 
e da relevante criação artística daque-
le autor, cuja obra, de onde sobressaem 
aspetos da cultura visual neorrealista, 
revela a preocupação humanista de Rui 

Filipe, presente em toda a sua produção 
artística.
De acordo com Paula Loura Batista, cura-
dora, o propósito deste projeto expositi-
vo é antológico, pretendendo “resgatar 
no tempo e nas diversas geografias de 
Rui Filipe (Moçambique, Lisboa, Porto,  
Madrid, Paris e Londres), um percurso de 
mais de 50 anos de criação artística”. 
Desta exposição fazem parte um conjun-

to de obras que se encontravam já em 
depósito no Museu do Neo-Realismo, a 
que se junta o vasto espólio, sobretudo 
documental, recentemente doado pelos 
herdeiros do pintor Rui Filipe, bem como 
obras de outras coleções, institucionais e 
privadas, nomeadamente do Museu Na-
cional de Arte Contemporânea - Museu 
do Chiado e do Museu Calouste Gulben-
kian, bem como de coleções particulares. 

Inauguração a 15 de fevereiro
Museu do Neo-Realismo dedica exposição ao pintor Rui Filipe
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Terminou o período de votação
Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira 2019: 
conheça os projetos vencedores
Terminado o período de votação das propostas do Orçamento Partici-
pativo Geral (OPG) e Entidades (OPE), no passado dia 30 de novembro, 
foram apurados os votos efetuados por munícipes recenseados no Con-
celho, realizados através de SMS, Portal do OP ou presencialmente, por 
Boletim de Voto.  
Na edição de 2019 foram submetidas a votação 28 propostas, sendo 12 
no âmbito do OPG e 16 no do OPE, sendo aferida uma proposta vence-

dora para cada uma das vertentes e para cada uma das freguesias do 
Concelho. Registou-se um total de 3.380 votos, 3.153 dos quais via SMS 
e online e 227 votos em papel. 
A verba global de 900 mil euros, afeta a estas duas vertentes e definida 
pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, será agora utilizada na 
concretização dos projetos vencedores em que os cidadãos votaram e 
que escolheram.

FREGUESIA DESIGNAÇÃO DO PROJETO
VOTOS

SMS E PORTAL BOLETIM DE VOTO TOTAL

ALHANDRA, SÃO JOÃO DOS 
MONTES E CALHANDRIZ

REQUALIFICAÇÃO DE ZONA PEDONAL E SINALIZAÇÃO 
ADJACENTE ESTRADA DE SUBSERRA 165 29 194

PARQUE CANINO 63 7 70

ALVERCA DO RIBATEJO
E SOBRALINHO

REQUALIFICAÇÃO PARQUE INFANTIL 
– AVENIDA 5 DE OUTUBRO - 32 6 38

QUINTA DA VALA PARA TODAS AS IDADES 75 4 79
CASTANHEIRA DO RIBATEJO

E CACHOEIRAS
PARQUE INFANTIL QTA. SÃO JOÃO - FASE II 55 23 78

PÓVOA DE SANTA IRIA
E FORTE DA CASA

HORTAS URBANAS E JARDIM PÚBLICO 
– AV. PÓVOA DE D. MARTINHO E R. ESTEVÃO BESSA - 57 3 60

DECORAÇÃO DE MURAL - ENVOLVENTE DA CICLOVIA - 
NA ESTRADA NACIONAL 10 91 6 97

VIALONGA

LIMITADORES DE VELOCIDADE NA RUA OCTÁVIO PATO 89 0 89
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO MULTIDESPORTIVO 

E GERACIONAL 18 9 27

CICLOVIA VIALONGA – MATA DO PARAÍSO 28 0 28

VILA FRANCA DE XIRA

PROTEÇÃO, ABRIGO E ESTERILIZAÇÃO DE GATOS 
- TODA A FREGUESIA - 153 12 165

REQUALIFICAR JARDIM MUNICIPAL 
CONSTANTINO PALHA 55 15 70

TOTAL 881 114 995

OP 2019 - RESULTADOS DAS VOTAÇÕES NA VERTENTE OP GERAL

OP 2019 - RESULTADOS DAS VOTAÇÕES NA VERTENTE OP ENTIDADES

FREGUESIA DESIGNAÇÃO DO PROJETO
VOTOS

SMS E PORTAL BOLETIM DE VOTO TOTAL

ALHANDRA, SÃO JOÃO DOS 
MONTES E CALHANDRIZ

MELHORES ATIVIDADES NÁUTICAS - PARTICIPAÇÃO E 
INCLUSÃO COM REFORÇO DA SEGURANÇA FLUVIAL 240 38 278

INSTALAÇÃO DE GINÁSIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
DESPORTIVO TRANCOSO E NA ANTIGA EB1 DE TRANCOSO 69 1 70

ALVERCA DO RIBATEJO
E SOBRALINHO

UMA CASA NA ESCOLA - ESCOLA BÁSICA N.1 DE ARCENA 168 2 170
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE PADDLE E BALNEÁRIOS

 NO JARDIM ÁLVARO VIDAL 83 0 83

ACESSO À ACADEMIA SÉNIOR 
- CASA DE SÃO PEDRO DE ALVERCA - 7 1 8

MOBILIDADE PARA TODOS! 
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ADAPTADO 95 3 98

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CASA DO POVO 
DE ARCENA 264 6 270

REQUALIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADES INCLUSÃO 
DO TEATRO-ESTÚDIO ILDEFONSO VALÉRIO 150 1 151

DINAMIZAR O FÓRUM CHASA 39 1 40

CASTANHEIRA DO RIBATEJO
E CACHOEIRAS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA PAVILHÃO DESPORTIVO 249 3 252

RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA IGREJA 
DE SÃO BARTOLOMEU 144 30 174

PÓVOA DE SANTA IRIA
E FORTE DA CASA

BENEFICIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO RECINTO 
DESPORTIVO – GRD BRAGADENSE 91 9 100

VIALONGA

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO SEDE E CAMPO – ESCOLA 
ESCOTISTA DOS MOGOS 141 3 144

REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO 
DESPORTO E DA VIDA 122 1 123

VILA FRANCA DE XIRA
A CULTURA AO SERVIÇO DA COMUNIDADE 294 13 307

REQUALIFICAR O EDIFICADO – CLUBE VILAFRANQUENSE 116 1 117

TOTAL 2272 113 2385

Projeto vencedor

Projeto vencedor
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|  OBRAS EM CURSO
Reparação de Roturas na Rede de Abastecimento 
de Água, nos Ramais Domiciliários e Reabilitação 
Pontual de Troços de Condutas 
– Ano 2019/2020

Investimento: 155.626,55€ (com IVA)
Data de início: junho’19
Previsão de conclusão: junho’20

Concelho

Reparações Pontuais na Rede de Saneamento 
de Águas Residuais Urbanas 
– Ano 2019/2020

Investimento: 154.668,84€ (com IVA)
Data de início: junho’19
Previsão de conclusão: junho’20

Concelho

Requalificação da Praça 7 de Março 

Investimento:  150.159,85€ (com IVA)
Data de início: setembro’19
Previsão de conclusão: janeiro’20

Alhandra

Remodelação da rede de saneamento 
na Rua Josué Martins Romão

Investimento: 93.257,16€ (com IVA)
Data de início: janeiro’20
Previsão de conclusão: abril’20

Alverca
do Ribatejo

Remodelação da rede de abastecimento 
de água e saneamento 
na Estrada da Proverba

Investimento: 169.593,77€ (com IVA)
Data de início: outubro’19
Previsão de conclusão: fevereiro’20

Alverca
do Ribatejo

Casa do Músico – Requalificação 
de Edifício e Construção 
de Casa Modular Anexa 

Investimento:  234.726,46€ (com IVA)
Data de início: junho’19
Previsão de conclusão: fevereiro’20

Alverca
do Ribatejo
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Reabilitação e Ampliação das Boxes 
para o Canil Municipal 

Investimento:  58.239,43€ (com IVA)
Data de início: julho’19
Previsão de conclusão: dezembro’19

Castanheira 
do Ribatejo

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água 
e Saneamento na Rua Antero de Quental 

Investimento: 114.743,95€ (com IVA)
Data de início: dezembro’19
Previsão de conclusão: abril’20

Forte 
da
Casa

Reabilitação de fogos do PER 
da Quinta da Piedade – Lotes 1 a 6

Investimento:  1 444.166,00€ (com IVA)
Data de início: outubro’18
Previsão de conclusão: dezembro’19

Póvoa 
de Santa
Iria
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|  OBRAS EM CURSO
Adaptação do Edifício “Ninho de Empresas” para Instalação da Unidade de Saúde de Vialonga

Investimento:  834.220,00€ (com IVA)
Data de início: janeiro’20
Previsão de conclusão: outubro’20

Vialonga

Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento para as Instalações 
do Novo Tribunal de Vila Franca de Xira (Antiga Escola da Armada)

Investimento: 63.203,56€ (com IVA)
Data de início: dezembro’19
Previsão de conclusão: março’20

Vila 
Franca 
de Xira

Requalificação da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra 

Investimento:  273.149,81€ (com IVA)
Data de início: agosto’19
Previsão de conclusão: janeiro’20

Vila 
Franca 
de Xira

Remodelação do Parque de Campismo Dr. Jaime Marques Dias Simão - bungalows e zona envolvente 

Investimento:  226.606,76€ (com IVA)
Data de início: outubro’19
Previsão de conclusão: março’20

Vila 
Franca 
de Xira
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|  OBRAS CONCLUÍDAS

 Pavimentação de Arruamentos na Fonte Santa –  Rua J 

Vialonga

 Limpeza de Linhas de Água - 2019 – Fase 2 

Investimento:  61.268,21€ (com IVA) Concelho

Execução de Zonas Verdes na Envolvente à Quinta Municipal da Nossa Senhora da Piedade 

Póvoa 
de Santa
Iria

Alteração das instalações elétricas do Mercado Levante 

Póvoa 
de Santa
Iria

Investimento:  57.237,91€ (com IVA)

Investimento:  21.853,66€ (com IVA)

Investimento:  138.780,13€ (com IVA)
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Retrospetiva

A 10.ª edição da Gala de Mérito Desportivo do Concelho de Vila 
Franca de Xira, que decorreu a 22 de novembro, viu a sua organiza-
ção renovada, com uma produção mais arrojada e um novo local. A 
mudança prendeu-se com o facto da Câmara Municipal se adaptar 
à crescente dinâmica da atividade e prática desportiva do Concelho, 
oferecendo aos seus atletas e clubes um momento de reconheci-
mento à medida do seu mérito.
Inserida na 1.ª edição da “Xira Sports” (evento que pretende divulgar 
a atividade desportiva dos vários Clubes e Associações desportivas 
do Concelho), a Gala decorreu no Pavilhão Multiusos, distinguindo 
mais de 500 atletas.
Os desportistas reconhecidos destacaram-se na última época des-
portiva pelas boas prestações obtidas em campeonatos regionais, 
nacionais e internacionais, correspondendo as distinções aos pa-
tronos Pedro Alves, Carlos Manuel Lopes e Baptista Pereira, respe-
tivamente (desportistas de renome do Concelho). 
No total foram distinguidos 502 atletas, sendo que 53 receberam o 
prémio Baptista Pereira, a 92 foi atribuído o prémio Pedro Alves e 
357 conquistaram o prémio Carlos Lopes. Entre títulos individuais e 
coletivos, estão envolvidos atletas das mais variadas modalidades. 

Nos Prémios de Desporto foram estes os vencedores deste ano:

•  Atleta Masculino do Ano
 Rafa Silva, do SL Benfica
• Atleta Feminina do Ano
 Ana Catarina Pereira, do SL Benfica
• Atleta Revelação do Ano
 Diogo Capitão, jogador do SL Benfica
• Treinador do Ano
 Susana Ferreira, natação adaptada do Alhandra SC
• Equipa do Ano
 A estafeta mista júnior de triatlo do Alhandra SC
 •  Prémio Carreira
  O massagista João Júlio, natural de Alhandra, que serviu du-

rante 17 anos no clube local, tendo passado pelo Alverca e o 
Marítimo

Além das distinções, a noite contou ainda com vários momentos de 
performance artística, alusivos ao Desporto e às várias modalida-
des desportivas existentes.

Gala do mérito desportivo
Mais de 500 atletas distinguidos em Gala renovada à 10.ª edição
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Teve lugar no passado dia 28 de novembro, no auditório do Ateneu 
Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira, mais uma Gala de Atri-
buição dos Prémios de Mérito e excelência escolar, desta feita rela-
tivos ao ano letivo 2018/19. Numa medida de incentivo ao sucesso 
escolar e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos alunos 
homenageados, foram distinguidos pelo Município 63 jovens dos 2.º 
e 3.º Ciclos do Ensino Básico de todos os Agrupamentos de Escolas 
do Concelho, bem como do Colégio José Álvaro Vidal.
A par dos resultados académicos obtidos pelos premiados, são 
igualmente critérios para a distinção aspetos cívicos, tais como o 

envolvimento em ações meritórias em prol escola e da comunidade, 
sendo esta, também, uma forma de a Autarquia valorizar e incen-
tivar o exercício da cidadania por parte da camada mais jovem da 
população.
Durante a Cerimónia os Serviços Municipais foram coadjuvados por 
seis alunos do Curso Profissional de Turismo da Escola Básica e Se-
cundária Professor Reynaldo dos Santos, que tiveram assim opor-
tunidade de pôr em prática os conhecimentos técnicos adquiridos, 
e cuja prestação deu um importante contributo para o sucesso da 
iniciativa.

Atribuição de Prémios de desempenho escolar 
Resultados de 63 alunos do Concelho reconhecidos em Gala de Mérito
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A sala de espetáculos da Sociedade Filarmónica e Recreio Alverquen-
se, em Alverca do Ribatejo, esteve lotada na II Gala da Inclusão, onde 
decorreu um momento de exaltação da diferença e das boas práticas 
inclusivas, assinalado com muita música, teatro e dança, tendo muitos 
deles contado com a fabulosa participação artística de utentes de vá-
rias CERCI e instituições que trabalham com pessoas com deficiência 
do Concelho.
Numa iniciativa da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira com a Co-
missão Municipal para a Deficiência, o evento contou com apresenta-
ção de António Raminhos e Mafalda Ribeiro, a participação especial da 
cantora Paula Teixeira e da Orquestra Geração de Vialonga. Nesta edi-

ção, o espetáculo foi ainda mais enriquecido com a presença de uma 
banda residente, dirigida pelo compositor Telmo Lopes e com vários 
músicos e cantores de reconhecido mérito nacional. A Gala contou ain-
da com a presença de duas tradutoras de língua gestual portuguesa.
A II Gala da Inclusão representou o início dos eventos que integraram 
a Semana da Inclusão, que decorreu de 29 de novembro a 6 de dezem-
bro, no âmbito da qual se assinalou o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência (celebrado a 3 de dezembro).
A 2.ª edição desta iniciativa trouxe um programa diversificado, com 
ações realizadas um pouco por todo o Concelho e direcionadas a vários 
públicos, pertencentes a várias faixas etárias. 

II Gala da Inclusão em Alverca
Município celebra a diferença e as boas práticas inclusivas
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Pelo sexto ano consecutivo foi assinalada simbolicamente, a 26 de novembro, a entrada em funcionamento da iluminação de Natal, uma iniciativa 
que pretendeu ir ao encontro do espírito da época, mas também dinamizar as compras no comércio local. Presente em todos os territórios que 
integram as Freguesias e Uniões de Freguesias do Concelho, a iluminação implicou um investimento Municipal global próximo dos 150 mil euros.

Todas as freguesias iluminadas
Iluminação festiva marcou época natalícia do Município 

A Câmara Municipal levou receitas de Natal aos mercados de Vila 
Franca de Xira e de Alverca do Ribatejo. As manhãs dos dias 7 e 14 de 
dezembro contaram com a presença dos Chefs José Maria Lino e Luís 
Machado que prepararam, naqueles espaços, um prato de Bacalhau 
Espiritual com dois Purés e, para sobremesa, sonhos e coscorões.

O enólogo João Passarinho marcou presença para provas comentadas 
dos vinhos Municipais, não faltando o “Xiro”, a mascote do Município, 
que apareceu para surpreender os mais pequenos e dar ainda mais 
colorido a esta época festiva. 

Showcookings foram um sucesso
As receitas de Natal vieram aos Mercados 



16
JAN | FEV  |  2020 

Retrospetiva

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
através do seu Museu Municipal, apresen-
ta uma importante Exposição dedicada às 
Cheias de 1967, que tem curadoria de Joa-
quim Letria, um dos jornalistas que à época 
esteve presente nos locais da catástrofe. A 
inauguração teve lugar no dia 30 de novem-
bro, no Celeiro da Patriarcal, em Vila Fran-
ca de Xira, e contou a presença de centenas 
de pessoas.
A Exposição “Cheias de 67” mereceu o Alto 
Patrocínio de Sua Excelência o Presidente 
da República e pretende contribuir para um 
melhor conhecimento da realidade políti-
ca e social da Região naquela época, bem 

como dos acontecimentos que marcaram 
para sempre a História do nosso País. É 
também uma oportunidade para a Autar-
quia Vila-franquense prestar a justa home-
nagem a todas as vítimas desta tragédia, 
em particular as do Lugar das Quintas, na 
Castanheira do Ribatejo, Alverca do Ribate-
jo e Alhandra, localidades do Município de 
Vila Franca de Xira que foram então parti-
cularmente atingidas.
Este é assim o resultado de um trabalho cui-
dado de investigação documental e de reco-
lha de testemunhos de muitos residentes 
locais que irão partilhar as suas histórias 
e dos seus familiares, no contexto daquele 

que foi o pior desastre natural em Portugal, 
depois do terramoto de 1755. Associam-se 
também a este projeto diversas entida-
des (RTP, Fundação Calouste Gulbenkian, 
OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, 
Cruz Vermelha Portuguesa (Arquivo Histó-
rico-Cultural), Agência Portuguesa do Am-
biente, Arquivo da Defesa Nacional), através 
da cedência de vídeos e outros elementos 
documentais que se constituem como im-
portantes contributos para a preservação da 
memória relativamente a estas ocorrências 
históricas.
Esta Exposição, de entrada livre, estará pa-
tente até 5 de abril de 2020.

Com o Alto Patrocínio do Presidente da República, inaugurou a 30 de novembro
Exposição “Cheias de 67” faz retrospetiva histórica e presta homenagem 
às vítimas do Concelho de Vila Franca de Xira
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3EXPOSIÇÕES4

Exposição Evocativa dos 50 Anos da Escola  
de Música do Ateneu Artístico Vilafranquense
11 janeiro a 1 março

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Exposição Coletiva da Associação dos Artistas 
Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira
12 janeiro a 9 fevereiro

Galeria de Exposições Augusto Bértholo, Alhandra

Exposição de Escultura “Florescer”  
de Inês Vasquez
Até 25 janeiro 
Pintura abstrata. A emoção das cores, a composição 
do silêncio. Entrada livre.

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

“Exposição de Pintura e Desenho, de Roberto 
Silva. Coleção do Município do Cadaval”
Até 25 janeiro 
Retrato e natureza. O traço realista do pintor que 
percorreu a sua vida entre Angola e o Cadaval. 
Entrada livre.

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Celebrando…  
Exposição Documental “Mário Dionísio o poeta, 
o pintor e o mundo”
Até 31 janeiro 

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Exposição “Raízes de uma coleção: Alves Redol 
e (seus) ilustradores
Até 23 fevereiro 

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição de Pintura de Irina Sandulesco
8 fevereiro a 14 março 
Pintura abstrata. A emoção das cores, a composição 
do silêncio. Entrada livre.

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

Exposição de Aguarela de Ana Silva
15 fevereiro a 22 março 

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

Inauguração da Exposição antológica dedicada 
ao pintor Rui Filipe
15 fevereiro, sábado, 16h00

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição COSMO/POLÍTICA #5:  
Comunidades provisórias
Até 23 fevereiro 

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição “Traços do Rio”
Até 1 março 

Núcleo A Póvoa e Rio, Passeio Ribeirinho  
da Póvoa de Santa Iria

Exposição “Cheias de 67”
Até 5 abril 

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Exposição “Batalha pelo Conteúdo.  
Movimento Neo-Realista Português
Até 3 maio

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

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

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

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

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

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

Casa Museu Mário Coelho, Vila Franca de Xira

“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, FORMAÇÕES, SEMINÁRIOS 
E VISITAS PATRIMONIAIS4

“Leituras muito cá de casa” 
Apresentação do livro “Quando o Nevoeiro 
passar”, de João Fernandes
1 fevereiro, sábado, 16h00

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira
Apresentação do livro “Anchieta”, de Lara 
Barradas seguido de workshop para filhos e pais
29 fevereiro, sábado, 15h30
Workshop dirigido a crianças com idades entre os 7 
e os 11 anos.
Ciclo de sessões abertas às propostas de apresen-
tação de livros de autores nascidos ou residentes no 
concelho

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Fábrica de Saberes 
Curso “Cores e Sons”  
2ª parte por Teresa Castanheira
13 e 20 fevereiro, quinta-feira, 18h30 às 20h00

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira 

“Encostas de Xira” volta aos “Vinhos no Pátio”

No Pátio da Galé, Lisboa
Em fevereiro, o Município participa pela segunda 
vez, nos “Vinhos no Pátio”, evento realizado no Pátio 
da Galé, em Lisboa, numa organização da Entidade 
Regional de Turismo-Região de Lisboa em parceria 
com as Comissões Vitivinícolas das Regiões (CVR) de 
Lisboa e da Península de Setúbal. 
O vinho “Encostas de Xira” junta-se a cerca de 200 
referências para prova, de produtores das regiões 
de Lisboa e da Península de Setúbal para se dar 
conhecer a mais público, nacional e internacional. 
No ano transato, a experiência foi positiva e o 
feedback de quem provou traduziu-se não só na 
curiosidade em conhecer esta produção de origem 
100% da Quinta de Subserra, como na sua compra. 
O evento permite ainda a troca de contactos entre os 
mais variados intervenientes na área da enologia, o 
que se reveste de importância no 
esforço Municipal levado a cabo 
neste projeto.
Nesta edição iremos destacar 
os "Blend" e os enólogos 
envolvidos no projeto “Encostas 
de Xira” marcarão presença para 
esclarecer as características 
e notas dominantes destes 
produtos. 

3ESPECTÁCULOS4

“Poesia no Palácio”
11 janeiro e 8 fevereiro, sábado, 15h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Sessão de Teatro, A Vida Mágica da Sementinha
7 e 8 fevereiro
No âmbito da Exposição “Raízes de uma coleção: 
Alves Redol e (seus ilustradores)

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3CICLOS DE CONFERÊNCIAS4

Programa Sénior: Ciclo de Conferências 
“Gastronomia Tradicional: O Torricado”
15 janeiro, quarta-feira, 14h30
“Gastronomia Tradicional: A História do Pão e o 
seu uso na alimentação”
19 fevereiro, quarta-feira, 14h30

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Conversa e visita orientada à exposição COSMO/
POLÍTICA #5: Comunidades provisórias, com 
artistas e as curadoras Sandra Vieira Jürgens  
e Paula Loura Batista
22 fevereiro, sábado, 15h00

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3CINEMA4

Quarta Mágicas – Filmes de animação 
infantojuvenil 
“A família Yamada” de Isao Tkahata
8 janeiro, quarta-feira, 15h00
“A viagem de Arlo” de Peter Sohn
22 janeiro, quarta-feira, 15h00
“A viagem de Chihiro” de Hayao Miyazaki
5 fevereiro, quarta-feira, 15h00
“A pequena sereia” de Walt Disney
26 fevereiro, quarta-feira, 15h00

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Manhãs Mágicas – Filmes de animação 
infantojuvenil 
“Paddington”, de Paul King  
12 e 19 janeiro, domingo, 11h00
“Paddington 2”, de Paul King
26 janeiro e 9 fevereiro, domingo, 11h00
“Parque das Maravilhas”, de Josh Appelbum
16 e 23 fevereiro, domingo, 11h00
Filmes para maiores de 6 anos
Falado em português

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Manhãs Mágicas – Filmes de animação 
infantojuvenil 
“A bela e o monstro”, de Walt Disney
18 janeiro, sábado, 11h00
Filme para maiores de 12 anos | 124 min. 
Legendado.
O regresso de Mary Poppins, de Walt Disney
15 fevereiro, sábado, 11h00
Filme para maiores de 12 anos | 126 min. 
Legendado.

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Ciclos de Cinema: Isto é Ópera
“Don Giovanni” de W.A. Mozart
3 janeiro, sexta-feira, 18h00
“Rigoletto”de Giuseppe Verdi
10 janeiro, sexta-feira, 18h00
“Madame Butterfly” de Giacomo Puccini 
14 fevereiro, sexta-feira, 18h00
“La Bohéme” de Giacomo Puccini
28 fevereiro, sexta-feira, 18h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Cinema Documental – Cinedoc
“Amanhã”, de Cyril Dion e Mélanie Laurent
18 janeiro, sábado, 15h30
Filme para maiores de 12 anos | 115 min.   
Legendado.
“O sal da terra”, de Wim Wenders  
e Juliano R. Salgado
15 fevereiro, sábado, 15h30
Filme para maiores de 12 anos | 105 min.   
Legendado.

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria
“Outros amarão o que eu amei”,  
de Manuel Mozos
18 janeiro, sábado, 15h00
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“Donos de Portugal”, Fernando Alves  
e Jorge Costa
22 fevereiro, sábado, 15h00
Filmes para maiores de 12 anos

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
“The Beatles” de Row Howard
29 fevereiro, sábado, 15h30
Filme para maiores de 12 anos

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 

3INFÂNCIA4

“Manifesto anti leitura de José Fanha” 
“Uma Geração que lê é uma Geração que pensa! 
Uma Geração que lê é uma Geração duvida! Uma 
Geração que lê é uma Geração que questiona! 
Uma Geração que lê é uma Geração que crítica!...”
25 janeiro, sábado, 15h00
Público alvo: público geral. Maiores de 12 anos.
Nº min de participantes: 40

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Era uma vez…”
25 janeiro e 22 fevereiro, sábado, 11h00
Atividade dirigida ao público em geral (pais e filhos).
Máximo: até 10 crianças e 1 adulto por criança.

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Escuta e Age”
31 janeiro, sexta-feira, 10h30 às 12h00 e das 15h00 
às 17h00
Temática “Dia Escolar da não-violência e da Paz” di-
rigido a adultos, jovens e crianças a partir dos 6 anos.
13 fevereiro, quinta-feira, 10h30 às 12h00 e das 
15h00 às 17h00
Temática “Dia Mundial da Rádio” dirigido a adultos, 
jovens e crianças a partir dos 6 anos.
Atividade mediante inscrição prévia pelo 
tel. 21 952 78 95 ou bmvial@cm-vfxira.pt
Limitado à lotação do espaço.

Biblioteca Municipal de Vialonga

O Palácio Para os Pequeninos
Oficina de Música, “Orquestra Miudinha”
1 fevereiro, sábado, 16h00
Dirigido a crianças dos 4 aos 7 anos. Limite de 
participantes: 15 crianças e 1 acompanhante por 
criança. Entrada gratuita mediante levantamento 
de bilhetes nos 30 minutos que antecedem a atividade.

Oficina de Música,  
“Mozart e a Máquina do Tempo”
15 fevereiro, sábado, 16h00
Dirigido a crianças dos 7 aos 11 anos. Limite de par-
ticipantes: 20 crianças e 1 acompanhante por criança. 
Entrada gratuita mediante levantamento de bilhetes 
nos 30 minutos que antecedem a atividade.

Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

“Encontro de principezinhos no asteroide B612”
22 fevereiro, sábado, 15h00
Uma história de João Ferreira de Oliveira, “O Diário 
das coisas impossíveis”, um poema de Carlos Pinhão: 
“O Deserto”, e um excerto do Principezinho do
Antoine de Saint-Exupéry, contado de uma forma
minimalista. Com objetivo de promover o espólio 
infantil da Biblioteca de Alverca, assim como 
sensibilizar para os benefícios da leitura. (Aproxi-
madamente 1 hora)
Publico alvo: pais e filhos (6 aos 10 anos) 
(max. 40 crianças)

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Visitas Guiadas à exposição "Traços do Rio”
Até 1 março, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos, público escolar e 
público adulto/sénior.
Participação mediante inscrição prévia pelo tel.: 263 
280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Núcleo A Póvoa e Rio, Passeio Ribeirinho 
da Póvoa de Santa Iria

Oficinas Educativas "Traços do Rio”
Até 1 março, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos, público escolar e 
público adulto/sénior.
Participação mediante inscrição prévia pelo tel.: 263 
280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Núcleo A Póvoa e Rio, Passeio Ribeirinho 
da Póvoa de Santa Iria

Visitas Guiadas à exposição "Cheias de 67”
Até 5 abril, 10h00 e 12h00
Visitas e atividades complementares dirigida a crian-
ças após os 6 anos, público escolar e público adulto/
sénior.
Participação mediante inscrição prévia pelo tel.: 263 
280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição  
"Do Tejo à Montanha, Da Montanha às Lezírias”
Anual, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos e público adulto/
sénior. Participação
mediante inscrição prévia pelo tel. 263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Núcleo Museológico do Mártir Santo, 
Vila Franca de Xira

Oficinas Educativas "Do Tejo à Montanha, Da 
Montanha às Lezírias”
Anual, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos e público adulto/
sénior. Participação
mediante inscrição prévia pelo tel. 263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Núcleo Museológico do Mártir Santo, 
Vila Franca de Xira

3VISITAS GUIADAS4

Visita à instalação de Paulo Mendes da exposição 
COSMO/POLÍTICA#5: Comunidades provisórias, 
orientada pelo artista, com a participação de 
pescadores avieiros, seguida de visita ao bairro 
avieiro e de almoço na Associação de Pescadores 
Avieiros de Vila Franca de Xira
1 fevereiro, sábado, 10h30
Em articulação com o Serviço Educativo
Dirigido ao público em geral.

Museu do Neo-Realismo/Associação de Pescadores
 de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

3MÚSICA4

Jam às Sextas - A Fábrica Convida
Tributo a Bob Dylan
24 janeiro, sexta-feira, 21h30

Tributo a Al Jarreau
31 janeiro, sexta-feira, 21h30
Tributo a Roxette
7 fevereiro, sexta-feira, 21h30    
Tributos de Homenagem a Músicos Famosos                                     

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

50 Anos da Escola de música do Ateneu Artístico 
Vilafranquense
Banda do Ateneu & Convidados
9 fevereiro, domingo, 17h00

Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira

Clássica na Fábrica - “Olhares sobre a Música 
Portuguesa”
Caravela – Quinteto de Metais com Paulo Lameiro
18 janeiro, sábado, 17h00 
New Music Collective
22 fevereiro, sábado, 17h00

Fábrica das Palavras, Freguesia de Vila Franca de Xira

Cerimónia de Entrega do Prémio Carlos Paredes 
21 fevereiro, sexta-feira, 21h30
Atuação dos Vencedores Cristina Branco e José 
Valente

Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira

3AMBIENTE4

Lançamento dos Projetos “Brigada do Amarelo” 
e “Qual é o seu Papel?”
14 janeiro, sexta-feira, 10h00
Dirigido à Comunidade Educativa que participa nos 
Projetos

Escola Básica Romeu Gil, Forte da Casa

A 29 de fevereiro

Município marca presença no Campo Pequeno 
para assinalar “Dia da Tauromaquia”
Na segunda edição desta iniciativa, promovida pela 
PróToiro através da marca TOURADAS, o Município de Vila 
Franca de Xira volta a estar presente, celebrando a sua 
tradição tauromáquica. Com informação sobre a oferta 
relacionada e prevista para o corrente ano, a Câmara 
Municipal alia-se a um programa diverso, levado a cabo 
no dia 29 de fevereiro, na Praça de Touros do Campo 
Pequeno, em Lisboa.
Para levar a cultura tauromáquica a vários públicos, além 
de animação ao longo do dia estão garantidas várias ati-
vidades pedagógicas para crianças e adultos, demonstra-
ções de toureio e pegas, revelando-se num dia para toda 
a família. No encerramento desta celebração da afición 
prevê-se um festival taurino com um cartel misto com os 
mais destacados toureiros portugueses, forcados e sete 
toiros provenientes de diversas ganadarias. 

3ESPETÁCULOS4

“Stand Up Comedy”
1 de fevereiro de 2020

Com a participação de Jorge Serafim
Sábado, pelas 21h26
Local Centro Cultural do Bom Sucesso , Freguesia 
Alverca do Ribatejo

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo

“Marcas Presentes” – Exposição de Escultura 
de Patrícia Rúbio

De 6 a 24 de janeiro
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realiza-
dos por jovens artistas.
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00
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ALBORCA – Feira de Troca de Livros
De 27 de janeiro a 28 de fevereiro
Iniciativa Cultural de promoção da leitura e escrita, 
através da troca de livros.
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00
Participação Livre

Casa da Juventude do Forte da Casa

“Oficina Decora o teu Mundo”
De 2 a 31 de janeiro
Atividade Temática de pintura de desenhos, através do 
conceito Mindfulness 
Participação livre. 2ª a 6ª-feira, das 14h às 17h
Informações - Tel. 219 594 669 ou cj.fc@cm-vfxira.pt

“Visões do Corpo – Parte I”
De 13 a 31 de janeiro
Exposição de trabalhos dos alunos do 11º ano de 
Artes Visuais (ano letivo 2019/2020), da Escola Se-
cundária do Forte da Casa
Participação livre
2ª a 6ª-feira, das 13h às 18h
Informações - Tel. 219 594 669 ou cj.fc@cm-vfxira.pt

 “Oficina Decora o teu Mundo”
De 3 a 28 de fevereiro
Atividade Temática de pintura de desenhos, através do 
conceito Mindfulness 
Participação livre
2ª a 6ª-feira, das 14h às 17h
Informações - Tel. 219 594 669 ou cj.fc@cm-vfxira.pt

“Visões do Corpo – Parte II”
De 10 a 28 de fevereiro
Exposição de trabalhos dos alunos do 11º ano de 
Artes Visuais (ano letivo 2019/2020), da Escola Se-
cundária do Forte da Casa
Participação livre
2ª a 6ª-feira, das 13h às 18h
Informações - Tel. 219 594 669 ou cj.fc@cm-vfxira.pt

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

Torneio de Ping-Pong
De 6 a 10 de janeiro
Iniciativa que tem como objetivo a promoção dos 
jogos em equipa, competição, gestão de conflitos e de 
desenvolvimento lúdico.
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 15h00
Participação Livre, mediante inscrição prévia – tel. 219 
533 050 ou cj.povoa@cm-vfxira.pt

“Visto através dos meus Olhos” – Exposição de 
Pintura de Ana Sofia Neves

De 6 de janeiro a 7 de fevereiro
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realiza-
dos por jovens artistas. 
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00

Torneio de PlayStation
Dia 8 de janeiro
Iniciativa que tem como objetivo a promoção dos 
jogos em equipa, competição, gestão de conflitos e de 
desenvolvimento lúdico.
4.ª Feira, das 14h00 às 17h30
Participação Livre, mediante inscrição prévia – tel. 219 
533 050 ou cj.povoa@cm-vfxira.pt

“Pote dos Agradecimentos” | Atividade 
Temática

Dia 11 de janeiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia 
Internacional do Obrigado, através de atividades 
ludopedagógicas.
4.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

3,2,1… Ação
Dia 27 de janeiro
Dia 17 de fevereiro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
2.ª Feira, às 14h00
Participação Livre

Torneio de PlayStation
Dia 5 de fevereiro
Iniciativa que tem como objetivo a promoção dos 
jogos em equipa, competição, gestão de conflitos e de 
desenvolvimento lúdico.
4.ª Feira, das 14h00 às 17h30
Participação livre, mediante inscrição prévia – tel. 219 
533 050 ou cj.povoa@cm-vfxira.pt

Torneio de Ping-Pong
Dia 19 de fevereiro
Iniciativa que tem como objetivo a promoção dos 
jogos em equipa, competição, gestão de conflitos e de 
desenvolvimento lúdico.
4.ª Feira, das 14h00 às 17h30
Participação livre, mediante inscrição prévia – tel. 219 
533 050 ou cj.povoa@cm-vfxira.pt

Carnaval na C@sa| Atividade Temática
Dia 24 de fevereiro
Atividade Temática que pretende assinalar o dia do 
Carnaval, através de atividades diversificadas.
2.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

Casa da Juventude de Vialonga

 “J8GOS”
Dias 8, 15, 22 e 29 de janeiro
Atividade Temática que tem como objetivo a promoção 
dos jogos em equipa, competição, gestão de conflitos 
e de desenvolvimento lúdico.
4.ª Feira, das 14h30 às 16h30
Participação Livre

 “CRIARTE”
Dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro
Atividade ludopedagógica que tem como objetivo 
o reaproveitamento e transformação de materiais, 
através da reciclagem.
6.ª Feira, das 14h30 às 16h30
Participação Livre

 “J8GOS”
Dias 5, 12, 19 e 26 de fevereiro
Atividade Temática que tem como objetivo a promoção 
dos jogos em equipa, competição, gestão de conflitos 
e de desenvolvimento lúdico.
4.ª Feira, das 14h30 às 16h30
Participação Livre

 “CRIARTE”
Dias 7, 14, 21 e 28 de fevereiro
Atividade ludopedagógica que tem como objetivo 
o reaproveitamento e transformação de materiais, 
através da reciclagem.
6.ª Feira, das 14h30 às 16h30
Participação Livre

ORGANIZAÇÃO:

Pela Banda da Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense

11 JAN’20 
16h00

Uma das primeiras iniciativas do ano 
Sociedade Filarmónica de Recreio Alverquense dá Concerto de Ano Novo

O Município de Vila Franca de Xira realiza no próximo dia 11 de janeiro, pelas 16h00 o tradicional 
Concerto de Ano Novo.
A edição deste ano está a cargo Banda da Sociedade Filarmónica de Recreio Alverquense e decorre-
rá nas instalações da Sociedade Filarmónica de Recreio Alverquense.
A entrada é livre, limitada aos lugares existentes.
Contactos:Pr. da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense nº 23 - 2615-391 Alverca do Ribatejo
Telefone: 219 573 109 |  Telemóvel: 910 943 742 - e-mail: sfraalverca@gmail.com
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Atual

   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.

A Câmara e a Assembleia Municipal 
aprovaram as Grandes Opções do 
Plano e o respetivo orçamento para 
2020, que traduzem as prioridades 
estratégicas da governação 
municipal para o presente mandato 
autárquico: Um Concelho Inclusivo; 
Um Concelho Sustentável; Um 
Concelho com Identidade; Um 
Concelho Empreendedor; Um 
Concelho Competitivo. 
Tais opções concretizam uma 
visão clara e de futuro para o 
desenvolvimento social, económico 
e cultural do nosso Concelho, 
constante do programa eleitoral 
municipal do Partido Socialista. 
Os documentos de gestão 
contemplam um conjunto de 
investimentos fundamentais 
para a melhoria da qualidade de 
vida no território do Concelho, 
designadamente nos domínios 
da Educação, Cultura, Desporto, 
Solidariedade, Proteção Civil, 
Infraestruturas Públicas, 
Acessibilidades, Mobilidade, Apoio 
ao Movimento Associativo e à 
Economia Social, Qualificação e 
Modernização de Espaços Públicos 
e Requalificação Urbana. 
O investimento público municipal 
é priorizado no quadro de uma 
política tributária estável, amiga 
das famílias e das empresas, 
com a manutenção da taxa 
mínima legal de IMI (0,3%); o 
IMI familiar; as isenções de IMI 
respeitantes às coletividades de 
cultura, recreio, desporto, sociais 
e similares, relativamente aos 
prédios destinados à realização 
das suas atividades estatutárias; 
as isenções em sede de Derrama; 
os incentivos à reabilitação urbana; 
e a manutenção do valor das 
taxas municipais; bem como uma 
redução generalizada dos preços 
de utilização dos equipamentos 
desportivos, decorrente do seu 
reenquadramento. 
O ano de 2020 é igualmente 
marcado pela assunção do 
desafio da descentralização, 
com especial destaque para a 
transferência de competências 
nas áreas da educação e da saúde, 
que permitirão assegurar uma 
melhor resposta às necessidades 
e aos problemas, em termos de 
proximidade, agilidade e eficácia. 
Conciliando o rigor e a prudência 
da gestão com a promoção do 
investimento público e a valorização 
dos serviços públicos e do 
Estado Social, o PS continuará a 
trabalhar em prol de um Concelho 
mais próspero e mais solidário, 
construindo um futuro melhor para 
todos. 

Merecemos um concelho melhor
Caro(a) Munícipe (a),
Aproveitamos o início do ano para 
desejar, a todos os que vivem, 
trabalham ou estudam no concelho 
de Vila Franca, um feliz e próspero 
Ano Novo.
No início de mais um ano transitam 
os mesmos problemas que se 
arrastam há vários anos:
- Arrendamento quase inexistente, 
rendas acima de 500 euros e graves 
problemas de acesso à habitação;
- Filas intermináveis na EN10;
- Mais de 9 mil utentes sem médico 
de família;
- Parques infantis encerrados e ou 
degradados;
- Falta de recursos humanos e 
técnicos no serviço de recolha de 
resíduos sólidos;
- Precariedade laboral nas 
escolas, por via das actividades de 
enriquecimento curricular, de apoio 
à família e ou fornecimento de 
refeições;
- Mais de 10 mil habitações 
devolutas, centros históricos e 
antigos abandonados e pouco 
dinamismo sociocultural;
- Juntas de freguesia com 
graves problemas económicos e 
financeiros, pois transfere-se cerca 
de 4% dos recursos financeiros do 
orçamento da Câmara;
- Câmara assume competências do 
Governo na educação e ena saúde, 
sem os meios necessários;
E, infelizmente, poderíamos 
continuar a dar mais exemplos.
Mas não nos resignamos, antes 
pelo contrário. 
Os eleitos da CDU, nas várias 
responsabilidades – das juntas até 
à Câmara -, têm assumido as suas 
responsabilidades, de acordo com 
os compromissos que assumimos 
com as populações.
Por exemplo, não abdicamos de 
reforçar os meios para as juntas, 
pois é o serviço público que está em 
causa, para as populações, motivo 
pelo qual as autarquias deverão 
exercer as suas responsabilidades.
Ou, por outro lado, não 
renunciámos à exigência de 
abolição de portagens na A1 ou de 
mais médicos de família, situações 
infelizmente esquecidas por PS e 
PSD.
A CDU é a força alternativa e capaz 
de assumir a mudança que se 
impõe. 
Continuaremos a servir, sem 
nos servirmos dos cargos que 
ocupamos, de forma sólida e 
coerente pela defesa do interesse 
público e das populações.

Os vereadores eleitos pela CDU
Atendimentos, com marcação 
prévia para: Rua Dr. Manuel de 
Arriaga, nº 24, 1º Esq.|Tel.: 263 285 
623 | gav.cdu@cm-vfxira.pt  

Caros Munícipes,

Com o início deste novo ano, 
gostaríamos de desejar a todos 
um Próspero Ano de 2020, pleno 
de paz, saúde, esperança e sonhos 
realizados.

Em 2019 tivemos muitas actividades 
dentro dos nossos pelouros, acções 
que incidiram na sensibilização e 
protecção das crianças e jovens, 
no incentivo ao envelhecimento 
activo, no apoio às famílias mais 
desfavorecidas, no melhor servir a 
população do Concelho de Vila Franca 
de Xira e na melhoria das condições 
de trabalho dos funcionários 
municipais.

Para 2020, faremos ainda mais e 
melhor, inovando e melhorando o 
que já existe, onde se enquadra a 
requalificação do mercado de Vila 
Franca de Xira entre muitos outros 
projectos.

Este esforço tem um único propósito, 
o bem-estar dos munícipes e de todos 
aqueles que trabalham no concelho 
de Vila Franca de Xira, 

Contamos com as suas sugestões 
e com o seu apoio para que juntos 
consigamos caminhar de forma a 
sermos cada vez mais competitivos 
e melhores no trabalho que 
pretendemos realizar.

Os pelouros da responsabilidade da 
Vereadora Helena Pereira de Jesus 
do PSD que lidera a Coligação Mais 
em Vila Franca de Xira são: 

Divisão de Assuntos Jurídicos; 
Oficial Público; 
Divisão de Apoio ao Munícipe e 
Actividades Económicas; 
Gabinete de Protecção de Dados; 
Divisão de Habitação e Intervenção 
Social; 
Representação do Município na 
Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens

Juntos somos mais fortes, juntos 
iremos fazer do nosso concelho, um 
Concelho Melhor.

É possível fazer Mais!

Bom 2020 para todos!

Falem connosco, em: 
Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho, 
nº 29 – 2600-184 Vila Franca de Xira
Telefone: 263285600 / Tlm: 963499201
gav.cmais@cm-vfxira.pt
A Vereadora da Coligação Mais, 
Helena Pereira de Jesus

Receba os nossos votos de um, 
muito Feliz ano de 2020
Foram dois anos a correr deste 
mandato, sem pelouro mas hoje 
estamos mais prepa-rados. 
Destacamos algumas propostas 
nossas aprovadas nos últimos dois 
anos de mandato: 
Estudos epidemiológicos sobre o 
impacto da poluição atmosférica na 
saúde das popu-lações e aquisição 
de meios de monitorização contínua 
da qualidade do ar do concelho; 
Acesso universal à internet WiFi em 
locais públicos; 
Mais transparência, com a 
disponibilização das peças dos 
loteamentos no site web da 
Câmara, podendo fazer-se a 
participação cidadã por email;
Urgência de estratégia local de 
habitação com elaboração de um 
Plano priorizando o arrendamento 
a preços mais acessíveis e Criação 
da Reserva Natural e Local das 
Sa-linas de Alverca.
Na maioria delas registaram 
acordo com o PS, em troca da 
nossa abstenção na vota-ção de 
orçamentos da Câmara. Apesar de 
não serem os nossos orçamentos, 
prefe-rimos a aprovação de 
propostas que consideramos 
progressistas ao refúgio em posi-
ções dogmáticas, que, mesmo bem 
intencionadas, não acrescentariam 
nada na reso-lução dos problemas 
concelhios. 
Os desafios do trabalho nos 
últimos anos, na Câmara e 
Assembleias, excederam as nossas 
expectativas. 
Muito trabalho há pela frente. 
A habitação é sem dúvida um 
dos principais desafios que 
enfrentamos, pois temos uma 
classe média castigada com a 
austeridade, que se mantém no 
novo Orçamento do Estado, e há 
sinais de novas pessoas a entrar 
em risco de pobreza. 
Consideramos que a ausência de 
politicas municipais no combate 
à pobreza e com a ausência de 
disponibilização de casas com 
arrendamento apoiado vai sair 
mais caro ao país a médio e longo 
prazo.
Hoje podemos falar com mais 
propriedade das responsabilidades 
que enfrenta-mos, e a que 
procuramos corresponder, 
honrando o mandato de quem 
confiou no programa do BE. 
Queremos ouvir a sua voz em 2020, 
envolva-se no nosso trabalho! 
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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Reunião ordinária e pública da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

Sociedade Recreativa da Granja de Alpriate, na 
Freguesia de Vialonga, pelas 9h30, do dia 2019/11/06

Atas nº 19/2019, da reunião de câmara ordinária de 
2019/09/25, e nº 20/2019, da reunião de câmara ordinária 
de 2019/10/09
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Malvarosa - 
Verdelha (ex-Mague), titulado pelo alvará de loteamento 
nº 4/03, de 17/07 - Alverca do Ribatejo - Relatório da con-
sulta pública/participações
Tomado conhecimento

Alteração ao loteamento denominado por Malvarosa - 
Verdelha (ex-Mague), titulado pelo alvará de loteamento 
nº 4/03, de 17/07 - Alverca do Ribatejo - Fim do período 
da 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

Adesão e participação do Município na associação de 
direito privado sem fins lucrativos designada por ALU – 
Associação de Limpeza Urbana – Parceria para Cidades 
+ Inteligentes e Sustentáveis
Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento Sobre Diversas Atividades Sujei-
tas a Controlo Prévio Municipal – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Regulamento Municipal de Higiene e Limpeza Pública do 
Município de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Regulamento Orgânico dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Alteração ao mapa de pessoal de 2019 dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento
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 rea-
bilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal 
delegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito 
do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Operações cofinanciadas – Anulação de guias de receita
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de inspeção dos espaços de jogo 
e recreio do Município – Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Aquisição de 2 viaturas para recolha de resíduos sólidos 
urbanos orgânicos – Início do procedimento e remessa 
à Assembleia Municipal para autorização de abertura do 
procedimento e compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de um sistema de gestão inteligente de resí-
duos urbanos para uma monitorização da recolha de 
resíduos pelo Município – Adjudicação e minuta do con-
trato
Aprovado por unanimidade

Pedido de isenção de taxas municipais referente a cópias 
para efeitos de Imposto Municipal sobre Imóveis - Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Receção provisória e redução da caução das obras de 
urbanização do loteamento do Olival da Porta – Quinta 
da Boca da Lapa – Titulado pelo alvará de loteamento nº 
7/93, de 27/12
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 145, do loteamento do Casal do Freixo - Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Remodelação das instalações do Departamento de 
Obras, Viaturas e Infraestruturas - Vila Franca de Xira - 
Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclável e 
pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do 
Ribatejo - 1ª fase – Plano específico de segurança para a 
construção do muro pregado com betão projetado
Aprovado por unanimidade

Devolução de verba à Direção-Geral dos Estabelecimen-
tos Escolares (DGEstE) - Compromisso de verba
Aprovado por unanimidade

Protocolo de enquadramento de estagiários do curso de 
especialização tecnológica de técnico/a especialista em 
exercício físico nas piscinas municipais de Vila Franca de 
Xira - CEFAD – Formação Profissional
Aprovado por unanimidade

Regulamento Municipal do Serviço de Teleassistência
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 2019/11/20

Voto de pesar pelo falecimento de José Mário Branco
Aprovado por unanimidade 

Ata nº 21/2019, da reunião de câmara ordinária de 
2019/10/23
Aprovado por unanimidade

Atribuição de medalha de mérito cultural a Gutemberg 
da Silva Ralha
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário no âmbito 
da regularização e requalificação do edifício sede e do 
respetivo auditório - Ateneu Artístico Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário relativo à 
participação no evento cultural “Almada homenageia o 
Cante” - Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário relativo ao 
evento "Massacre Metal Fest UDCA 2019" - União Des-
portiva e Columbófila Adoslouquense
Aprovado por unanimidade

Protocolo de associação ao Contrato Local de Segurança 
do Município de Vila Franca de Xira, visando a execução 
da 3ª edição do projeto “Poder (Es)colher" - Área Gover-
nativa da Administração Interna e APSDC - Associação 
de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Comunitário
Aprovado por unanimidade

Remodelação da rede de abastecimento de água e 
saneamento nas ruas Palha Blanco (parte), João Baptista 
(parte) e do Mercado - Castanheira do Ribatejo - Con-
curso público - Compromisso plurianual - Abertura de 
procedimento - Remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento para o ano de 2020
Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento Municipal de Gestão e Funcio-
namento das Casas de Juventude do Concelho de Vila 
Franca de Xira - Consulta pública
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 rea-
bilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal 
delegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito 
do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Contratação de serviços de limpeza, manutenção e rea-
bilitação de espaços públicos do Concelho – Prorrogação 
do prazo para entrega de caução
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de vigilância para o Município – 
Modificação objetiva do contrato
Aprovado por unanimidade

Receção definitiva e libertação da caução, com extinção 
das garantias bancárias das obras de urbanização da 
Quinta da Cruz de Pau - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 27, do loteamento Casal da Carcaça - Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 4, do loteamento Casal das Areias II - Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 133, do loteamento Terra da Pastoria - Forte 
da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 104, do loteamento Casal da Serra - Póvoa 
de Santa Iria
Retirado da ordem do dia

Reabilitação - Habitação social - Eficiência energética - 
Bairro PER do Bom Retiro - Vila Franca de Xira - Abertura 
de procedimento e remessa à Assembleia Municipal para 
abertura de procedimento e autorização do compromisso 
plurianual 
Aprovado por unanimidade

Execução de muro de contenção do talude a tardoz dos 
lotes 1 e 3 da rua 9 de Agosto de 1990 - Alverca do Riba-
tejo - Abertura de procedimento e remessa à Assembleia 
Municipal para abertura de procedimento e autorização 
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Demolição de 3 edifícios na antiga Escola da Armada 
(Marinha) para futuras instalações do Tribunal Judi-
cial - Vila Franca de Xira - Abertura de procedimento e 
remessa à Assembleia Municipal para abertura de pro-
cedimento e autorização do compromisso plurianual  
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício "Ninho de Empresas" para insta-
lação da Unidade de Saúde de Vialonga - Nomeação de 
coordenador de segurança em obra e diretor de fiscali-
zação
Aprovado por unanimidade

Construção do Jardim de Infância do Bom Sucesso - 
Alverca do Ribatejo - Auto de vistoria para efeitos de libe-
ração parcial de caução
Aprovado por unanimidade

Remodelação do Parque de Campismo Dr. Jaime Mar-
ques Dias Simão - Bungalows e zona envolvente - Vila 
Franca de Xira - Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – 
Gymdance - Sociedade Euterpe Alhandrense
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - 
Apoio à atividade física e desportiva desenvolvida nas pis-
cinas municipais - 2020 - Aprovação e remessa à Assem-
bleia Municipal - Federação Portuguesa de Natação
Retirado da ordem do dia

Concurso internacional José Massarrão da Sociedade 
Euterpe Alhandrense - Apoio extraordinário
Aprovado por unanimidade

Preços de venda ao público de merchandising relativo às 
Linhas de Torres
Aprovado por unanimidade

Alteração do topónimo "Caminho dos Tojais" para 
"Estrada da Cumeada dos Tojais" – Bogalhão - São João 
dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Miradouro da Serra" - Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Avenida dos Bombeiros Voluntá-
rios" - Vila Franca de Xira
Tomado conhecimento

Doação de bens culturais por Henrique Mourato, para 
incorporação no acervo do Museu do Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal desig-
nada pela letra "A", sita na rua Antero de Quental, nº 1, 
r/c esqº - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal desig-
nada pela letra "F", sita na rua Antero de Quental, nº 7, 
2º dtº - Vialonga
Aprovado por unanimidade
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Compra e venda da fração de habitação municipal desig-
nada pela letra "D", sita na rua Fernando Pessoa, nº 16, 
1º dtº - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Projeto de remodelação da Escola Álvaro Guerra - 
Nomeação de coordenador de segurança em projeto
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

Salão da Delegação da Junta de Freguesia da União 
das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz, pelas 9h30, do dia 2019/12/04

Voto de pesar pelo falecimento de Carlos Braga
Aprovado por unanimidade

Ata nº 22/2019, da reunião de câmara ordinária e pública 
de 2019/11/06
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro respeitante à Festa de 
Natal - Xira Clube - Associação Desportiva e Cultural 
dos Trabalhadores da Câmara Municipal e SMAS de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação no domínio da Proteção Civil 
Municipal - Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Propostas de auto de transferência de recursos, no 
âmbito da transferência de competências dos órgãos 
municipais para os órgãos das Freguesias, a submeter a 
parecer das Juntas de Freguesia
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e os votos contra dos 
membros da CDU

7ª alteração ao orçamento, plano plurianual de investi-
mentos e plano de atividades e funcionamento municipal 
da Câmara Municipal para 2019
Aprovado por unanimidade

Aquisição de imóveis - Vivendas OGMA – Alverca do Riba-
tejo 
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento da taxa de emissão de licença de 
ruído - Ateneu Artístico Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal 
delegados e praticados pelo Presidente relacionados 
com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal 
delegados e praticados pelo Presidente relacionados 
com o exercício de direito de preferência - Áreas de rea-
bilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal 
delegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito 
do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos para 
2020
Aprovado por unanimidade

4ª revisão ao orçamento, plano plurianual de investimen-
tos e plano de atividades e funcionamento municipal da 
Câmara Municipal para 2019 – Aprovação e remessa à 
Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de manutenção preventiva, cura-
tiva e assistência técnica extraordinária dos sistemas 
de climatização do Município – Início do procedimento 
e remessa à Assembleia Municipal para autorização de 
abertura do procedimento e do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de equipamento para deposição de resíduos 
urbanos biodegradáveis (RUB) para o Município – Revo-
gação da decisão de contratar dos lotes 1 e 2 e adjudica-
ção e aprovação da minuta do contrato do lote 3
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município – Início do pro-
cedimento e remessa à Assembleia Municipal para auto-
rização de abertura do procedimento e do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Proposta de indemnização por conta da transmissão de 
direito de propriedade sob o Lote B6 da AUGI da Zona do 
Moledo – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 – Rede estruturante ciclável e 
pedonal – Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do 
Ribatejo – 1ª fase – Alteração da data de conclusão da 
empreitada (desvio de prazo)
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício “Ninho de Empresas” para insta-
lação da Unidade de Saúde de Vialonga – Plano de segu-
rança e saúde
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e paisagística da avenida Baptista 
Pereira e zona adjacente - Alhandra – Relatório final de 
análise de propostas e proposta de adjudicação
Aprovado por unanimidade

Execução de acessibilidade inclusiva – Requalificação da 
avenida Infante Dom Pedro – Alverca do Ribatejo – Fase 
1 – Relatório final de análise de propostas e adjudicação
Aprovado por unanimidade

Remodelação da escola Álvaro Guerra – Vila Franca de 
Xira - Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Atividades de Animação e Apoio à Família 2019/2020 – 
Reforço de compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – 
Apoio à atividade física e desportiva desenvolvida nas pis-
cinas municipais – 2020 – Aprovação e remessa à Assem-
bleia Municipal - Federação Portuguesa de Natação
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

Atribuição do topónimo "Beco da Bela Vista" – Arcena – 
Alverca do Ribatejo 
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua da Fonte da Mouca" – 
Arcena – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua da Fonte Santa" – Pinhal 
das Areias – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Pedro Custódio Pires Mar-
tins" – A-dos-Potes – Alverca do Ribatejo 
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Estrada Nacional 116 – Avenida 
Fernando Jorge de Carvalho Ferreira"– Alverca do Riba-
tejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Travessa da Escola" – Sobrali-
nho
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Pavilhão Municipal do 
Sobralinho" – Sobralinho 
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Praça Nossa Senhora do Rosá-
rio de Fátima” – Bairro da Atral Cipan, na Vala do Carre-
gado – Castanheira do Ribatejo 
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua da Vinha da Encarnação" – 
Quinta do Outeiro – Castanheira do Ribatejo 
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua das Atividades Económicas" 
– Forte da Casa 
Aprovado por unanimidade

Curso: "Cores e Sons" (II Parte) - Valores de inscrição
Aprovado por unanimidade

Representação do Município na Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Vila Franca de Xira - Designação de 
membro suplente
Aprovado por unanimidade

Compromisso de cofinanciamento do projeto de inovação 
social "Fábrica do Empreendedor", para efeitos de candi-
datura ao Programa de Parcerias para o Impacto Social
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

Comparticipação no âmbito das obras de requalificação 
do Bairro PER da Quinta da Piedade – 3ª fase – Póvoa 
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
Vila Franca de Xira

26 de setembro de 2019 – 18h00
Salão da Associação Cultural e Recreativa do Lugar 

das Quintas, Castanheira do Ribatejo

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Sr. Presi-
dente da Câmara Municipal (correspondente ao período 
de 27 de maio a 31 de agosto de 2019)
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 2 - XXIV Congresso da ANMP – Eleição dos Presi-
dentes de Junta de Freguesia (um efetivo e um substituto) 
que representarão as Junta de Freguesia do Concelho
Foram eleitos, com trinta e dois votos a favor e seis votos em 
branco, o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de 
Xira, João Rodrigues dos Santos, como efetivo, e o Presidente da 
Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Carlos 
Gonçalves, como suplente.

Ponto 3 - Informação económica e financeira semestral 
da Câmara Municipal – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 4 - Informação económica e financeira semestral 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento – 
Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 5 - Atribuição de Medalha de Honra ao Núcleo de 
Vila Franca de Xira da Liga dos Combatentes – Conhe-
cimento
Os eleitos tomaram conhecimento.

Ponto 6 - Área de cedência para o domínio público – 
Casal da Fonte – Caminho da Caeira – Á-dos-Loucos – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 7 - Área de cedência para o domínio público – Azi-
nhaga do Lagar – Á-dos-Loucos – São João dos Montes 
– Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 8 - Área de cedência para o domínio público – Rua 
Humberto Delgado – Cotovios – São João dos Montes – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 9 - Área de cedência para o domínio público – Rua 
Vasco da Gama – Alpriate – Vialonga – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 10 - Execução de acessibilidade inclusiva – Requa-
lificação da Avenida Infante Dom Pedro – Alverca do Riba-
tejo – Fase 1 – Abertura de procedimento – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 11 - Contratação de seguros para os Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento – Concurso 
público – Compromisso plurianual – Abertura de proce-
dimento – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 12 - Dispensa de aplicação de coimas no âmbito 
do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da Lei n.º 
58/2019, de 8 de agosto – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 13 - Dispensa de aplicação de coimas no âmbito 
do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da Lei n.º 
58/2019, de 8 de agosto – SMAS – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 14 - Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 15 - Gestão do Hospital de Vila Franca de Xira – 
Análise
Aprovado por maioria, com vinte votos a favor do PS, da Coligação 
Mais, do CDS-PP e do Presidente da Junta de Freguesia de 
Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz, a abstenção da eleita 
do PAN e treze votos contra da CDU e do Bloco de Esquerda

Ponto 16 - Requalificação da Avenida Baptista Pereira – 
Autorização de abertura do procedimento e autorização 
prévia da assunção do compromisso plurianual – Apro-
vação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 17 - Apreciação e votação dos documentos apre-
sentados no Período Antes da Ordem do Dia
Aprovado por unanimidade dos presentes o voto de pesar «Pelo 
falecimento de Jorge Leite», apresentado pelo Bloco de Esquerda.

Aprovado por unanimidade dos presentes o voto de pesar «Pelo 

     DELIBERAÇÕES



JAN | FEV  |  2020
Deliberações 23

          

PROPRIEDADE
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

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

TÍTULO
NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO

Boletim Municipal

DIREÇÃO
Alberto Mesquita

Presidente da Câmara Municipal

APOIO À DIREÇÃO
Filomena Serrazina

Gabinete de Apoio à Presidência

COORDENAÇÃO
Susana Santos

Divisão de Comunicação e Imagem

REDAÇÃO
Ana Sofia Coelho, Carla Coquenim, Daniela 
Ferreira, Milene Monteiro, Prazeres Tavares

Divisão de Comunicação e Imagem

PAGINAÇÃO
Dulce Munhoz

Divisão de Comunicação e Imagem

FOTOGRAFIA
Helder Dias, Miguel Mestre, Ricardo Caetano,  
Vitor Cartaxo

Divisão de Comunicação e Imagem

IMPRESSÃO
MULTIPONTO  

TIRAGEM
74.000 exemplares
Distribuição gratuita 

DEPÓSITO LEGAL
380393/14

PRÓXIMAS REUNIÕES  
DE CÂMARA

8 de janeiro
Alverca / Sobralinho

22 de janeiro
Vila Franca de Xira

5 de fevereiro
Castanheira / Cachoeiras

19 de fevereiro
Vila Franca de Xira

téc
ni
cafi

ch
a

falecimento de Manuel Louzã Henriques», apresentado pelo 
Bloco de Esquerda.

Aprovado por unanimidade dos presentes o voto de pesar 
«Pelo falecimento de José Freitas de Araújo», apresentado 
pela CDU.

Sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Vila Franca de Xira

21 de novembro de 2019 – 16h00
Salão da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca de Xira

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal (correspondente 
ao período de 01 de setembro a 27 de outubro de 
2019)
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 2 - Imposto Municipal sobre Imóveis – Defini-
ção de taxas respeitantes ao ano de 2019, a liquidar 
e cobrar em 2020 – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e sete votos a favor do PS, 
da CDU, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, do CDS-
PP e do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, S. 
João dos Montes e Calhandriz, e a abstenção da eleita do 
PAN

Ponto 3 - Lançamento de Derrama relativa ao IRC 
– Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 4 - Participação variável no IRS – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e sete votos a favor do PS, 
da CDU, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, do PAN 
e do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, S. João 
dos Montes e Calhandriz, e a abstenção do eleito do CDS-PP

Ponto 5 - Orçamento municipal para 2020 e gran-
des opções do plano para o quinquénio 2020/2024 
– Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte votos a favor do PS, da 
Coligação Mais e do CDS-PP; cinco abstenções do Bloco de 
Esquerda, do PAN e do Presidente da Junta de Freguesia 
de Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz, e treze votos 
contra da CDU

Ponto 6 - Mapa de pessoal da Câmara Municipal 
para o ano 2020 – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 7 - Orçamento para 2020 e plano plurianual 
de investimentos para o quinquénio 2020/2024 dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento – 
Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte votos a favor do PS, da 
Coligação Mais e do CDS-PP e dezoito abstenções da CDU, 
do Bloco de Esquerda, do PAN e do Presidente da Junta de 
Freguesia de Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz

Ponto 8 - Mapa de pessoal dos Serviços Municipa-
lizados de Água e Saneamento para o ano 2020 – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 9 - Regulamento de Atribuição de Benefícios 
Fiscais do Município de Vila Franca de Xira – Apro-
vação
Aprovado por maioria, com trinta e sete votos a favor do PS, 
da CDU, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, do CDS-
PP e do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, S. 
João dos Montes e Calhandriz, e a abstenção da eleita do 
PAN

Ponto 10 - Autorização prévia genérica respeitantes 
à assunção de compromissos plurianuais no âmbito 
da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 
– Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e dois votos a favor do PS, 
da Coligação Mais, do CDS-PP, do Presidente da Junta 
de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e do 
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, S. João dos 
Montes e Calhandriz; catorze abstenções da CDU e do Bloco 
de Esquerda, e dois votos contra do Bloco de Esquerda e 
do PAN

Ponto 11 - Regulamento Municipal relativo à Reco-
lha, Tratamento e Livre Circulação de Dados Pes-
soais no Município de Vila Franca de Xira – Aprova-
ção
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 12 - Regulamento Municipal relativo à Reco-
lha, Tratamento e Livre Circulação de Dados Pes-
soais nos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Vila Franca de Xira – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 13 - Programa de Férias Desportivas 
Verão’2019 – Atribuição da 2.ª fase de subsídios – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 14 - Cedência em direito de superfície de um 
prédio sito na rua Carlos Arrojado, lote A – Quinta da 
Ponte, em São João dos Montes, à Associação para 
o Bem-Estar Infantil da Freguesia de Vila Franca de 
Xira – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 15 - Adesão e participação do Município na 
associação de direito privado sem fins lucrativos 
designada por ALU – Associação de Limpeza urbana 
– Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentá-
veis – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes 

Ponto 16 - Aquisição de 2 viaturas para recolha de 
resíduos sólidos urbanos orgânicos – Autorização 
de abertura do procedimento e compromisso plu-
rianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 17 - Regulamento Municipal de Higiene e 
Limpeza Pública – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 18 - Regulamento Municipal do Serviço de 
Teleassistência – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 19 - Regulamento Orgânico dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila 
Franca de Xira – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 20 - Alteração ao mapa de pessoal de 2019 
dos Serviços Municipalizados de Água e Sanea-
mento de Vila Franca de Xira – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 21 -  Conselho Municipal de Edu-
cação – Eleição de um Presidente de Junta de 
Freguesia em representação das Freguesias do 
Concelho
Eleito por maioria, com dezanove votos a favor, o Presidente 
da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, João Rodrigues 
dos Santos

Ponto 22 - Reabilitação - Habitação Social - Eficiên-
cia Energética - Bairro do PER do Bom Retiro - Vila 
Franca de Xira - Abertura de procedimento e com-
promisso plurianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 23 - Execução de muro de contenção 
do talude a tardoz dos Lotes 1 e 9 da Rua 9 de 
Agosto de 1990 - Alverca do Ribatejo - Abertura 
de procedimento e compromisso plurianual – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 24 - Demolição de três edifícios na Antiga 
Escola da Armada (Marinha) para futuras insta-
lações do Tribunal Judicial - Vila Franca de Xira 
- Abertura de procedimento e compromisso plu-
rianual – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e cinco votos a favor do 
PS, da CDU, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, do 
CDS-PP e do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, 
S. João dos Montes e Calhandriz, e a abstenção da eleita 
do PAN

Ponto 25 - Apreciação e votação dos documentos 
apresentados no Período Antes da Ordem do Dia
Aprovado por unanimidade dos presentes o voto de pesar 
«Pelo falecimento de José Mário Branco», apresentado pelo 
Bloco de Esquerda

Aprovado por maioria, com trinta e três votos a favor do 
PS, da CDU, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, do 
PAN e do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, S. 
João dos Montes e Calhandriz, e a abstenção do eleito do 
CDS-PP, o voto de pesar «Pelo falecimento de Bento Nunes 
Luís», apresentado pela CDU

Aprovado por maioria, com vinte e três votos a favor do PS, 
da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP, do 
PAN e do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, 
S. João dos Montes e Calhandriz, e onze abstenções da 
CDU, o voto de pesar «Pelo falecimento de Diogo Freitas do 
Amaral», apresentado pela CDS-PP
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APOIOSORGANIZAÇÃO

MUSEU DO NEO-REALISMO
VILA FRANCA DE XIRA

09NOV '19
a 23FEV ’20

CURADORIA 

Luísa Duarte Santos

entrada livre

ALVES REDOL 
E (SEUS) 
ILUSTRADORES

Raízes 
de uma 
coleção


