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Apresentação pública do Projeto de Atendimento Online realizou-se a 28 de outubro
Balcão Virtual da Loja do Munícipe já está disponível online
Já é possível aceder à Loja do Munícipe a partir do site da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O Balcão Virtual da 
Loja do Munícipe está acessível em www.cm-vfxira.pt (em “Área 
do Munícipe”), onde se encontram já disponíveis vários Serviços. 
A medida foi apresentada publicamente no passado dia 28 de 
outubro, data em que se assinalaram 4 anos de funcionamento 
da Loja do Munícipe em Vila Franca de Xira.
Para utilizar este Balcão Virtual, o Munícipe deverá fazer o registo 
e autenticação, com recurso ao seu cartão de cidadão. Para 
além de outros serviços, podem já ser preenchidos e submeti-
dos online um conjunto alargado de formulários e requerimen-

tos que abrangem diversas áreas, tais como veículos, trânsito, 
atividades económicas ou reserva de equipamentos municipais 
para eventos. Tal como referido pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Alberto Mesquita aquando da apresentação do pro-
jeto, o objetivo da Autarquia é que, gradualmente, todos os ser-
viços municipais de atendimento, em todos os seus domínios de 
atividade, venham a estar disponíveis através desta plataforma 
digital. A criação do Balcão Virtual da Loja do Munícipe procura 
assim simplificar e melhorar a relação da Autarquia com os seus 
Munícipes, seguindo princípios de modernização administrativa, 
rapidez, comodidade, desmaterialização e desburocratização.

Festividades Natalícias 2019
Iluminação de Natal abre a época festiva 
no Município
No próximo dia 29 de novembro, pelas 18h00, entra em funcionamento a iluminação 
de Natal no Município, anunciando a época festiva. Num momento simbólico, na Praça 
Afonso de Albuquerque (Largo do Município), o Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Mesquita, e outros eleitos municipais acendem as luzes que, para além de evocarem o 
espírito da quadra, pretendem atrair a população para o comércio local, aproveitando o 
ensejo para dinamizar a nossa economia. Além da sede de Concelho, as luzes voltam a 
acender-se em todas as Freguesias e Uniões de Freguesias até ao dia 6 de janeiro do 
próximo ano. 
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Cara e Caro Munícipe,

Aproximamo-nos do final de mais um ano, que tem sido excelente para o Concelho de Vila Franca de Xira 
no que respeita à afirmação das suas marcas mais características e, ao mesmo tempo, à realização de 
novos eventos, de dimensão nacional e internacional. A nossa Feira Anual de Outubro, tal como já se tinha 
verificado no Colete Encarnado, registou um dos seus anos mais fortes em termos de afluência de público. 
Outubro foi também o mês em que o Município recebeu pela primeira vez duas competições europeias: em 
Alhandra, realizou-se o Campeonato Europeu de Clubes de Triatlo; e em Vila Franca de Xira, o Campeo-
nato Europeu de Kempo. Foram eventos muito importantes para o Turismo e também para a Economia do 
Município, já que trouxeram ao nosso Concelho milhares de visitantes nacionais e estrangeiros.

Estamos também em pleno desenvolvimento de um conjunto de projetos de grande importância para a 
melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Estando já concluídas as obras do Interface Rodo-
ferroviário em Alverca do Ribatejo e a requalificação dos Bairros do PER na Póvoa de Santa Iria e em 
Povos (Vila Franca de Xira), prosseguem as obras de requalificação da Estrada Nacional 10 entre a Póvoa 
de Santa Iria e Alverca, assim como a requalificação urbanística dos Eixos Santa Sofia/Quinta da Mina e 
Povos/Quinta da Grinja, em Vila Franca de Xira. Esta capacidade de execução por parte do nosso Município 
destaca-se no contexto da Área Metropolitana de Lisboa (AML). Vila Franca de Xira apresenta a melhor 
taxa de execução dos projetos cofinanciados a fundos europeus, tendo sido já executados 70% dos projetos 
em curso, muito acima da média dos 18 Concelhos da AML, situada nos 27%. Este é um desempenho que 
nos deve orgulhar a todos e que representou um financiamento adicional de 735.300€, permitindo-nos 
reforçar os investimentos na melhoria do espaço público. São intervenções que para se poderem realizar 
causam inevitavelmente alguns constrangimentos ao decurso normal do dia-a-dia dos nossos Munícipes, 
mas continuaremos empenhados em minimizar esses impactos, procurando realizar as obras no menor 
espaço de tempo possível. 

Com esta perspetiva de melhoria do espaço público existem muitas outras ações em curso, entre as quais 
destaco a recente aquisição, pela Câmara Municipal, do parque de estacionamento do Vila Franca Centro. 
Estamos já a trabalhar na requalificação do espaço, encerrado desde 2013, e o nosso objetivo é que com a 
maior brevidade a cidade de Vila Franca de Xira passe a dispor de um número adicional muito significativo 
de lugares de estacionamento. Temos naturalmente a expetativa que o retomar da utilização do parque 
de estacionamento represente um bom contributo para dinamizar o comércio local e também, eventual-
mente, o surgimento de outras oportunidades de reutilização do edifício.

Termino com um convite à participação, durante o mês de novembro, na Campanha de Gastronomia “Sabo-
res do Campo à Mesa”, que dá destaque ao tradicional Torricado com Bacalhau Assado. 

Aproveito também esta oportunidade para desejar a todas e a todos, Boas Festas e um Feliz Ano de 2020. 

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
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rial

ALBERTO MESQUITA
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Em novembro
Sabores do Campo à Mesa
A receita é regional, os sabores apurados e tradicionais e o 
eleito é o Torricado com Bacalhau Assado. Disponível e em 
destaque, durante o mês de novembro, em 26 restaurantes 
participantes nesta Campanha de Gastronomia (lista em 
www.cm-vfxira.pt), este pode ser o mote para uma visita pelo 
Concelho.
Saborear esta iguaria é ir ao encontro das raízes do Municí-
pio. Uma ode ao campino que, na sua dura vivência no campo, 
compunha com esta receita o seu farnel. Substancial e recon-
fortante este é um prato que merece ser saboreado quando 
chega o frio, sobretudo se aliarmos uma proposta de lazer 
pelo Concelho. Escolha entre uma visita ao núcleo museo-
lógico Barco Varino Liberdade, um passeio a cavalo ou uma 
visita a uma das várias exposições patentes e aproveite as 
condições especiais em experiências turísticas, produtos 
regionais, alojamento, entre outras atividades, nos parceiros 
desta iniciativa.
Entre 26 de outubro e 23 de novembro, pelas 11h00, também 
nos mercados Municipais, através de showcookings, a mesa 
estará posta para degustação do Torricado com Bacalhau 
Assado. Apareça para provar!

Jantares vínicos associam a boa gastronomia à descoberta do vinho 
"Encostas de Xira"

20h00

8 de novembro 
Restaurante Casaleiro’s
Malvarosa - Alverca do Ribatejo

15 de novembro 
Restaurante Voltar ao Cais
Alhandra

22 de novembro 
Restaurante Morgado Taberna 2017
Malvarosa - Alverca do Ribatejo

29 de novembro 
Restaurante Aquarius
Hotel Lezíria Parque - Vila Franca de Xira

Numa iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e quatro 
restaurantes do Concelho decorre à sexta-feira, durante o mês de novembro, uma 
dinâmica de “Jantares Vínicos”. Estas refeições contarão com as especialidades gas-
tronómicas de cada estabelecimento e com a prova comentada dos vinhos “Encostas 
de Xira” (de produção 100% Municipal), pelos enólogos responsáveis por este pro-
duto, Eng.º João Passarinho e Eng.º Marco Crespo. As informações relativamente a 
reservas deverão ser feitas diretamente com os restaurantes participantes. 
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No enquadramento da aposta do Município no seu vinho “Encos-
tas de Xira” e na sua aliança com as campanhas de gastronomia, 
a Câmara Municipal leva a cabo, no mês de novembro, quatro 
workshops dedicados à enologia, direcionados à restauração. 
Esta ação pretende dotar os formandos de conhecimentos mais 
sólidos na origem, tipos e descrição de vinhos, bem como na 
construção de uma garrafeira até ao ato de servir. O destaque 
vai obviamente para a instrução sobre a produção e a diferen-
ciação do “Encostas de Xira” e de como harmonizá-lo com os 
diversos pratos regionais do Concelho.
Pautando-se, desde a primeira hora, pela sua qualidade, o vinho 
Municipal associa-se da melhor forma à atividade turística, cul-
tural e gastronómica do Município.

Produzidos pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,na Quinta Municipal de Subserra (São João dos Montes).

À venda no Posto de Turismo Municipal (informações através de turismo@cm-vfxira.pt ou em www.cm-vfxira.pt) 

NESTE NATAL
OFEREÇA UMA MARCA MUNICIPAL

Município aposta na formação 
da restauração em enologia

5

Visitas ao núcleo museológico Barco Varino Liberdade

NOVEMBRO - 2019 

Dia 10
15h00

Vila Franca de Xira • Mouchões • Vila Franca de Xira

Dia 17
15h00 

Vila Franca de Xira • Museu “A Póvoa e o Rio”  
• Vila Franca de Xira
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Orçamento Participativo 2019
São 28 os projetos a votação. Todos podemos votar! 
Até 30 de novembro, o Orçamento Participativo 2019 (OP 2019)  de 
Vila Franca de Xira, promovido pela Câmara Municipal, está na fase 
da votação dos projetos aceites. São 12 os projetos a escrutínio no 
âmbito do Orçamento Participativo Geral (OPG), e 16 no Orçamento 
Participativo para Entidades (OPE). 
Este ano a votação no OPG e OPE pode ser realizada através do Portal 
do OP, assim como por envio de SMS gratuito (4902), e presencial-
mente através de boletins de voto em assembleias de voto em dias 
e locais específicos. A calendarização ficará brevemente disponível.
O OP2019 tem três vertentes: Orçamento Participativo Geral (OPG) 

no valor de 450 000€, Orçamento Participativo para Entidades (OPE) 
no valor de 450 000€ e Orçamento Participativo Jovem (OPJ) no valor 
de 100 000€.  Um milhão de euros é o montante geral dedicado pela 
Câmara Municipal para a execução dos projetos a eleger pelos mu-
nícipes recenseados no Concelho.  
Consulte as  normas de participação e o cronograma do OP 2019 em 
op.cm-vfxira.pt.
A votação está assim aberta aos munícipes recenseados no Conce-
lho. Vote!
A lista dos projetos a votação é a seguinte:

ALHANDRA, SÃO JOÃO DOS MONTES E CALHANDRIZ
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Requalificação de zona pedonal e sinalização adjacente OPVFX p01 Sandra Tavares

Dogpark OPVFX p02 Rui Mendes

ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Requalificação parque infantil - Avenida 5 de Outubro OPVFX p03 Petra Pintado

Quinta da Vala para todas as idades OPVFX p04 Carla Coentro

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Parque infantil Qta. São João - Fase II OPVFX p06 Ana Cristina Montez

PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Hortas urbanas e jardim público
- Av. Póvoa de Dom Martinho e R. Estevão Bessa OPVFX p07 Mara Antunes

Decoração de mural - Envolvente da ciclovia 
na Estrada Nacional 10 OPVFX p28 João Filipe Pereira

VIALONGA
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Limitadores de velocidade na Rua Octávio Pato OPVFX p08 Nuno Ralha

Requalificação de espaço multidesportivo e geracional 
- R. Hortinha; Branca; Recreativo Casal do Freixo; R. Luís 
Camões

OPVFX p09 Augusto Martins

Ciclovia Vialonga - Mata do Paraíso OPVFX p10 José Mendes Rocha

VILA FRANCA DE XIRA
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Proteção, abrigo e esterilização de gatos - Toda a Freguesia OPVFX p11 Vitor dos Santos

Requalificar Jardim Municipal Constantino Palha OPVFX p12 Ricardo Reis

Orçamento Participativo Geral (OPG)

6
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ALHANDRA, SÃO JOÃO DOS MONTES E CALHANDRIZ
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Melhores atividades náuticas - participação e inclusão com 
reforço da segurança fluvial em Alhandra OPVFX p13 Nuno Olival

(Alhandra Sporting Clube - Secção Náutica)
Instalação de ginásio no âmbito do programa desportivo  
Trancoso+ na antiga escola EB1 de Trancoso OPVFX p14 Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso

ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Uma Casa na Escola - Esc. Básica N.1 de Arcena OPVFX p05 Assoc. de Pais e Encarregados de Educação
do Agrup. de Escolas do Bom Sucesso

Construção de campo de paddle e balneários - Jardim Álvaro 
Vidal OPVFX p15 Francisco Oca 

(Associação Alverca Ténis Clube)

Acesso à Academia Sénior - Casa de São Pedro de Alverca OPVFX p16 Casa de São Pedro de Alverca

Mobilidade para todos! Aquisição de transporte adaptado OPVFX p17 CERCITEJO

Requalificação do edifício sede da Casa do Povo OPVFX p18 Casa do Povo de Arcena

Requalificação para acessibilidades inclusão do TEIV OPVFX p19 CEGADA - Grupo de Teatro

Dinamizar o Fórum Chasa OPVFX p20 Renato Charrua (Artifontinhas)

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Aquisição de equipamentos para pavilhão municipal OPVFX p21 Marta Vieira (Juventude da Castanheira)

Recuperação do telhado - Igreja de São Bartolomeu OPVFX p22 Nelson Soares (Igreja De São Bartolomeu)

PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Beneficiação e remodelação do recinto desportivo 
- GRD Bragadense OPVFX p23 Guilherme Barros  (GRD Bragadense)

VIALONGA
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

Requalificação do espaço sede e campo 
- Escola Escotista dos Mogos OPVFX p24 Sérgio Silveira - 

(Escoteiros de Portugal – Grupo 189)
Reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo do Desporto e da 
Vida OPVFX p25 Amílcar Carvalheiro

(Grupo Desportivo de Vialonga)

VILA FRANCA DE XIRA
PROPOSTA CÓDIGO DE VOTAÇÃO PROPONENTE

A cultura ao serviço da comunidade OPVFX p26 José Luís Ferreira
(Ateneu Artístico Vilafranquense)

Requalificar o Edificado OPVFX p27 Pedro de Sousa Caré (Clube Vilafranquense)

Orçamento Participativo Entidades (OPE)
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Comunidades Provisórias 
no Museu do Neo-Realismo
Aberta ao público a 5.ª Exposição 
do Ciclo Cosmo/ Política 
Com curadoria de Sandra Viei-
ra Jürgens e Paula Loura Ba-
tista, inaugurou no Museu do 
Neo-Realismo, a 26 de outu-
bro, a quinta exposição do ciclo 
Cosmo/ Política.
Com o título “Comunidades Provisórias”, a mostra, que tem 
como referência o romance "Gaibéus", de Alves Redol (1939), 
aborda a criação de comunidades e de coletividades, aproximan-
do o seu entendimento desde o espírito do movimento neorrea-
lista até à atualidade. 
Oito décadas volvidas sobre a primeira publicação de "Gaibéus", 
as curadoras convidam artistas contemporâneos a refletir sobre 
a sua ativação presente e projeção futura, revisitando as inicia-
tivas culturais e artísticas, que se desenvolveram nas décadas 
de 30 a 50 do século XX, por iniciativa das coletividades, e que, 
daquela forma, “promoviam o encontro de expetativas comuns e 
forjavam comunidades desejáveis”.
Os acervos fotográficos do Museu Municipal de Vila Franca de 
Xira e do Museu do Neo-Realismo, os espólios literários do 
acervo documental deste mesmo Museu, acervos filmográficos 
da Cinemateca Portuguesa, e demais documentação existente 
nas coletividades do Concelho, foram as fontes para a investi-
gação dos artistas convidados – Paulo Mendes, Tiago Baptista e 
Susana Mouzinho.
A exposição está patente no Museu do Neo-Realismo até 9 de 
fevereiro de 2020.

Música, dança e narração 
para crianças na Póvoa de Santa Iria
Está a decorrer a 2.ª Edição 
do “Palácio para os Pequeninos” 
A 2.º edição do “Palácio para os Pequeninos” – programa cultu-
ral e educativo para a infância -, está a decorrer no Palácio da 
Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, até dezembro.
Durante o mês de novembro, no dia 9, está disponível uma Ani-
mação interativa integrando música, dança e narração sob o tí-
tulo “Contos de Batuta e Maillot – João Sem Medo”, e a 23 de 
novembro, será a vez dos mais novos usufruírem de uma Oficina 
Interativa de Música chamada “Debaixo da Lua”. A última ativi-
dade disponível será a 7 de dezembro, e trata-se de uma Oficina 
de Dança Criativa “Quem se Esconde? Esconde Onde?”.
Com entrada gratuita, os bilhetes são adquiridos no dia das ini-
ciativas, na receção do Palácio da Quinta da Piedade, na Póvoa 
de Santa Iria, nos 30 minutos que antecedem a atividade.

Maestro Mário Coelho homenageado na sua terra natal
Vila Franca inaugurou um busto em homenagem ao matador de touros
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira prestou, no passado 
dia 19 de outubro, uma homenagem ao matador de touros Má-
rio Coelho, com o descerramento de um busto, da autoria de 
Paulo Moura. No largo Conde Ferreira, junto da Casa-Museu 
Mário Coelho e da Igreja Matriz de Vila Franca de Xira ergue-se, 
para memória futura, um marco na história da tauromaquia.
A banda do Ateneu Artístico Vilafranquense marcou presença 
e interpretou, entre outros temas, o pasodoble criado para o 
Maestro. Depois do descerramento e da bênção pelo padre Eze-
quiel, intervieram o jornalista e crítico tauromáquico Maurício 
do Vale, que trouxe mensagens de João Soares e de Manuel 

Alegre, lidas no momento; o escultor Paulo Moura; o presiden-
te da Junta de Freguesia de Vila Franca e Xira, João Santos; o 
presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto 
Mesquita, e Mário Coelho. Os eleitos reafirmaram a importân-
cia da sua trajetória profissional e a mais-valia que constituiu 
para o Concelho, bem como a intenção da continuidade nas tra-
dições desta vertente identitária. O homenageado, acarinhado e 
aplaudido pelas centenas de pessoas, familiares e amigos que 
assistiram à cerimónia, agradeceu, dizendo sentir-se bem re-
presentado pela obra e muito emocionado pelo “momento ines-
quecível”.
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Cheias de 67
Mostra expositiva inaugura a 30 de novembro
Inaugura a 30 de novembro, pelas 17h00, no Celeiro da Patriarcal, 
em Vila Franca de Xira, a exposição “Cheias de 67” que conta com o 
Alto Patrocínio da Presidência da República e curadoria do jornalista 
Joaquim Letria.
A exposição pretende mostrar como o Concelho de Vila Franca de 
Xira foi duramente atingido por um forte temporal que se abateu so-
bre Portugal a 26 de novembro de 1967, marcando para sempre as 
vidas daqueles que prestaram auxílio e revelando alguns dos rostos 
que foram tocados por esta tragédia.
As cheias do Tejo foram a maior catástrofe natural em Portugal de-
pois do Terramoto de 1755. Em poucas horas, na noite de 25 para 
26 de novembro choveu no vale do Tejo o que deveria ter chovido 
num ano.  As ruas transformaram-se em rios, as casas inundaram-
-se, algumas desmoronaram, outras foram arrastadas, os meios de 
transporte pararam e não havia comunicações. 
A mostra é de entrada livre e está patente até 5 de abril de 2020. Vai 
contar com uma programação complementar. 

Maria João Luís interpreta 
“Ermelinda do Rio”

No âmbito da inauguração da exposição “Cheias de 67”, irá estar 
em cena, no dia 30 de novembro, pelas 21h30, no Ateneu Artístico 
Vilafranquense, a peça de teatro “Ermelinda do Rio”, com entrada 
livre.
As cheias do Tejo de 26 de novembro de 1967 levaram João Monge 
a escrever "Ermelinda do Rio", com encenação e interpretação de 
Maria João Luís.  
Apresentada como "noturno para voz e concertina", "Ermelinda do 
Rio" é "um poema narrativo" que se confronta com a dimensão da 
tragédia, através dos olhos de uma menina e de sua mãe, que so-
brevivem, impotentes, ao desaparecimento da família e de amigos.
A realidade foi vivida pela atriz Maria João Luís, que tinha 4 anos 
à data da catástrofe, quando morava, com a mãe e o irmão, numa 
zona alta de Alhandra, o que determinou a sua sobrevivência.

Inaugura a 9 de novembro, às 16h00, no piso 0 do Museu do Neo-
-Realismo, a exposição “Raízes de uma Coleção: Alves Redol e 
(seus) Ilustradores”.
A exposição apresenta ao público duas valências. Na primeira, 
estarão patentes retratos de Alves Redol, em suportes diversos 
como a pintura, o desenho, a caricatura ou a escultura. A segunda 
valência apresenta ilustrações para os seus livros de alguns dos 
mais relevantes artistas plásticos do movimento neo-realista por-
tuguês, tais como: Antero Ferreira, ilustrador de “Gaibéus”, Júlio 
Pomar, “Horizonte Cerrado”; Lima de Freitas, “Olhos d’Água”; Ro-
gério Ribeiro, “A Vida mágica da sementinha: uma breve história do 
trigo”; ou Manuel Ribeiro de Pavia, ilustrador de vários trabalhos 
de Redol.
A mostra tem a curadoria de Luísa Duarte Santos e decorre por 
ocasião do cinquentenário da morte do escritor, nascido em Vila 
Franca de Xira em 1911, que, tendo iniciado a sua atividade literá-
ria em 1936, se distinguiu sobretudo como romancista e drama-
turgo. É considerado um dos maiores expoentes do neo-realismo 
literário português. 
A exposição está patente até 23 de fevereiro de 2020. 

 

Museu do Neo-Realismo 
Exposição “Raízes de uma coleção: Alves Redol e (seus) ilustradores” 
com curadoria de Luísa Duarte Santos
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Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira – 16 de novembro
Crianças e bonecos têm check-up de saúde marcado
Os melhores amigos dos mais pequenos, os peluches e bonecos de 
muitas brincadeiras e noites reconfortantes, vão ter oportunidade 
de fazer um check-up completo no “Hospital da Bonecada”, a rea-
lizar a 16 de novembro, Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira.
Esta unidade de saúde muito peculiar conta com vários profissionais 
para dar assistência a utentes também muito especiais, a funcionar 
das 10h00 às 18h00. A entrada é livre para todos os que necessitem 
de serem observados, assim como os seus acompanhantes e respe-
tivas famílias. Nos intervalos dos exames de diagnóstico e das con-
sultas, as crianças podem, pelas 11h00 e pelas 16h00, desfrutar de 
um momento de animação numa animada sessão de Hip Hop Kids.
Este evento está integrado nas Comemorações Municipais do Dia 
Mundial da Saúde levadas a cabo pela Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, numa organização da responsabilidade da Associa-
ção de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, em 
parceria com o Hospital de Vila Franca de Xira e com o Agrupamento 
dos Centros de Saúde do Estuário do Tejo. 
O projeto pretende promover, junto de crianças e famílias, a impor-
tância dos cuidados de saúde primários, sensibilizando para a im-
portância da assistência médica regular. Por outro lado, o jogo de 
representação que as crianças vão praticando junto de cada um dos 
muitos espaços de saúde e diagnóstico, visa reduzir a ansiedade das 
crianças ao serem confrontadas com a presença dos profissionais 
de saúde, em momentos em que necessitem de assistência médica. 
A entrada é livre!

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assinalou, a 10 de outu-
bro, o Dia Mundial da Saúde Mental, através da assinatura da carta 
de compromisso de adesão ao Movimento “Cidade dos Afetos”. Vila 
Franca de Xira passa agora a designar-se como um “Município dos 
Afetos”, no âmbito do qual se visa a promoção de um conjunto de 
atividades para a melhoria da saúde, em particular da saúde men-
tal, essenciais ao bem-estar e à felicidade do ser humano.
O projeto será implementado em parceria com o Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo e a respetiva Unidade 
de Saúde Pública, sendo que o documento foi também assinado pelo 
grupo fundador do Movimento (Municípios do Barreiro e das Caldas 
da Rainha e respetivas Unidades de Saúde Pública). 
Na cerimónia, o Presidente do Executivo Municipal referiu que “o 
projeto pretende chamar a componente afetiva para o dia-a-dia das 
comunidades". 

Carta de compromisso assinala Dia da Saúde Mental
Vila Franca de Xira é “Município dos Afetos”

A 2.ª edição da Semana da Inclusão, uma iniciativa da Câmara Mu-
nicipal de Vila Franca de Xira e da Comissão Municipal para a Defi-
ciência, vai decorrer de 29 de novembro a 6 de dezembro, sendo o 
culminar do programa comemorativo assinalado através da II Gala 
da Inclusão.
Este espetáculo, a realizar a 29 de novembro, pelas 21h00, na So-
ciedade Filarmónica Recreio Alverquense, em Alverca do Ribatejo, 
pretende constituir-se como um momento de exaltação da dife-
rença e das boas práticas inclusivas.

O programa da Semana da Inclusão, uma iniciativa que visa as-
sinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (celebrado 
a 3 de dezembro), conta com ações vocacionadas para alunos do 
ensino pré-escolar ao 1.º ciclo do ensino básico, mas também com 
mostras de fotografia, cinema e teatro, tudo em prol de um Con-
celho com uma estratégia de futuro baseada na Igualdade e na 
Inclusão.

II Gala da Inclusão – 29 de novembro
Semana para a Inclusão celebra Dia Internacional da Deficiência
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Xira Sports integra a 10.ª Gala de Mérito Desportivo
Desporto do Concelho em destaque de 21 a 24 de novembro

O Ateneu Artístico Vilafranquense volta a acolher mais uma edi-
ção da Gala de Mérito Escolar, evento onde serão atribuídos os 
prémios de mérito e excelência escolar a alunos do 2.º e 3.º ci-
clos do ensino básico.
Trata-se de uma medida de incentivo ao sucesso escolar, através 
da qual se distinguem parâmetros como a assiduidade, o esforço 
e o desempenho académico, bem como o trabalho em ações me-
ritórias em prol da comunidade.
As distinções reportam aos resultados académicos obtidos no 
ano letivo 2018/ 2019 e abrangem todos os Agrupamentos de Es-
colas do Concelho, bem como o Colégio José Álvaro Vidal. 
Esta iniciativa, que pretende incentivar o sucesso escolar, é as-
sim, também, uma forma de a Autarquia valorizar e incentivar o 
exercício da cidadania por parte da camada mais jovem da popu-
lação.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apresenta, de 21 a 24 
de novembro, no Pavilhão Multiusos, em Vila Franca de Xira, o 
Xira Sports – um evento desportivo que visa enaltecer os valores 
do desporto através da divulgação das atividades que várias as-
sociações e clubes do concelho desenvolvem.
Ao longo destes dias várias instituições desportivas de Vila Fran-
ca de Xira estarão representadas nos vários expositores que a 
autarquia disponibilizará para este efeito, trazendo ao publico um 
conjunto de várias informações úteis, bem como as suas exibi-
ções e performances.
Um dos pontos altos do evento é a 10.ª Gala de Mérito Despor-
tivo, na qual o Município distingue os atletas de mérito do Con-
celho, pelos resultados alcançados ao longo da época desportiva 
2018/2019 e que se realiza a 22 de novembro.
Uma Gala que dá destaque aos melhores lugares obtidos em 
campeonatos regionais, nacionais e internacionais, correspon-
dendo as distinções aos patronos Pedro Alves, Carlos Manuel Lo-
pes e Baptista Pereira. 
Além das distinções, a noite conta com vários momentos de ani-
mação e música ao vivo.

A 28 de novembro
Município volta a premiar Mérito e Excelência Escolar em Gala no Ateneu 

Gala de Mérito Escolar de 2018

Gala de Mérito Desportivo de 2018

Teve lugar no passado dia 15 de outubro, no recém-inaugurado Laboratório de Águas 
e Efluentes dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila 
Franca de Xira, o lançamento da campanha “Hidrate-se! Beba água da torneira”, 
uma iniciativa daqueles Serviços em parceria com a Câmara Municipal e a Direção 
Geral de Saúde.
A referida campanha tem por objetivos promover o consumo de água da rede pública, 
sensibilizar para o uso sustentável da água e para a diminuição dos resíduos de plás-
tico.
Os Munícipes e visitantes do concelho de Vila Franca de Xira têm, agora, informação 
disponível no site dos SMAS acerca da localização dos bebedouros públicos do Con-
celho que, no momento, se encontram mais próximos de si. Está ainda em desenvol-
vimento uma App, a disponibilizar brevemente.

Hidrate-se! Beba água da torneira
Nova campanha dos SMAS promove 
hábitos saudáveis e sustentáveis
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Vila Franca de Xira com maior taxa de execução da AML
Portugal 2020 reforça projetos do Concelho com 735 mil euros
No âmbito das verbas atribuídas pelos fundos comunitários, no-
meadamente da reprogramação do PORTUGAL 2020, foi atribuído 
aos projetos Municipais de reabilitação urbana um reforço de 735,3 
mil euros. A decisão veio do Conselho Metropolitano de Lisboa e 
baseou-se no facto de Vila Franca de Xira ter a maior taxa de exe-
cução (70%) dos projetos do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável (PEDUS) em curso.
Os restantes municípios da AML têm uma taxa média de execução 
de 27%.
A verba atribuída pelos fundos comunitários irá reforçar dois dos 
projetos que estão em curso nesta área, designadamente a Requa-

lificação do Eixo Santa Sofia/Quinta da Mina – Vila Franca de Xira e a 
Requalificação da Avenida Batista Pereira, em Alhandra. 
O Executivo Municipal tem vindo a investir vigorosamente, de norte 
a sul do Concelho, na requalificação e dinamização de várias zonas 
urbanas e outros espaços públicos. A par do cofinanciamento no 
âmbito do PORTUGAL 2020, a concretização dos projetos tem con-
tado com as verbas que o Orçamento Municipal afetou para estes 
investimentos.
O objetivo é apostar num Concelho que se afigure como uma mais-
-valia para as famílias e empresas, que nele se estabelecem e vivem.

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já é proprietária 
do Parque de Estacionamento do Vila Franca Centro
Realizou-se na tarde de 14 de outubro a escritura que formalizou a 
aquisição, pelo Município de Vila Franca de Xira, dos dois pisos que 
constituem o parque de estacionamento do “Vila Franca Centro”. A 
Câmara Municipal dará agora prioridade às necessárias intervenções 
de limpeza, recuperação e conservação dos espaços, criando todas 
as condições para que, no início do próximo ano, este novo parque 
de estacionamento seja colocado ao serviço das populações. O es-
tacionamento estará sujeito ao pagamento de tarifas em valor equi-
valente às atualmente praticadas na rua Alves Redol. Para além da 
dinamização do comércio local associada ao aumento dos lugares de 

estacionamento disponíveis, a Autarquia tem também a expetativa de 
que a requalificação do parque de estacionamento e a dinâmica de 
utilização que o mesmo irá gerar se traduza, no futuro, em outras 
possibilidades de reutilização do “Vila Franca Centro”. Tal como re-
ferido pelo Presidente da Câmara Municipal de Via Franca de Xira, 
Alberto Mesquita, esta é uma decisão que representa um “ponto de 
viragem que pode ir resolvendo o aproveitamento daquele edifício”. 
Recorde-se que o “Vila Franca Centro” é um empreendimento priva-
do, inaugurado em 1994, que cessou a sua atividade em outubro de 
2013, tendo permanecido encerrado ao público desde então.

Projeto trouxe mais estacionamento e mais qualidade ao espaço público
Inaugurada requalificação do terminal rodoferroviário de Alverca
No dia 30 de outubro, teve lugar a inauguração das obras de requalifi-
cação do terminal rodoferroviário de Alverca do Ribatejo.
No espaço compreendido entre o terminal ferroviário (Estação da CP) 
e as Escolas Gago Coutinho e Pedro Jacques de Magalhães, numa 
área de cerca de 30.000 m2, a intervenção representou um investi-
mento global de cerca de 1 milhão e 165 mil euros, cofinanciada com 
fundos comunitários no valor de 274.667 euros. Representou assim 
um investimento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira superior 
a 890 mil euros.
Esta obra traduziu-se em melhorias significativas no que respeita ao 
ordenamento do espaço público e na capacidade de estacionamento 
para um total de 643 lugares, aumentando a capacidade em mais de 
100 lugares de estacionamento.
Outro aspeto que importa salientar foi a criação de cinco lugares para 
carregamento de veículos elétricos – os primeiros a serem colocados 
no Concelho de Vila Franca de Xira –, para além de percursos pedo-
nais e cicláveis e zonas de descanso e lazer.
No seu conjunto, a intervenção contribuiu para a qualidade urbanísti-
ca e paisagística do local, promovendo também a mobilidade urbana 
multimodal sustentável.
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CÂMARA MUNICIPAL   |  OBRAS EM CURSO

Requalificação e Conservação 
do Coreto de Alhandra

Investimento:  31.800,00€ (com IVA)
Data de início: dezembro’19
Previsão de conclusão: dezembro’20

Substituição da Cobertura do Centro 
Comercial Scala em Alverca do Ribatejo
 

Investimento:  37.036,56€ (com IVA)
Data de início: outubro’19
Previsão de conclusão: dezembro’19

Alverca 
do Ribatejo

Alhandra

Requalificação de escadaria 
na Rua S. José do Marco e construção 
de rampa de acesso ao posto da GNR 

Investimento:  22.257,88€ (com IVA)
Data de início: setembro’19
Previsão de conclusão: dezembro’19

Castanheira 
do Ribatejo

Requalificação do Espaço Interior da Igreja 
do Sagrado Coração de Jesus 
(Integrado no Orçamento Participativo 2018)

Investimento: 120.714,72€ (com IVA)
Data de início: setembro’19
Previsão de conclusão: novembro’19

Forte 
da
Casa

Reparação e Conservação
da Quinta Municipal da Subserra 

Investimento:  156.763,20€ (com IVA)
Data de início: setembro’19
Previsão de conclusão: dezembro’19

São João
dos
Montes

Requalificação do Bairro Nascente do Cabo
 – Lote G1 e F1 a F6

Investimento:  100.558,46€ (com IVA)
Data de início: novembro’19
Previsão de conclusão: março’20

Vialonga
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CÂMARA MUNICIPAL   |  OBRAS EM CURSO

Criação de Acesso no Troço 
Canalizado da Ribeira de Santa Sofia

 
Investimento:  25.927,26€ (com IVA)
Data de início: outubro’19
Previsão de conclusão: novembro’19 

Demolição de Edifício 
na Rua Dr. Vasco Moniz

Investimento: 146.280,00€ (com IVA)
Data de início: dezembro’19
Previsão de conclusão: março’20

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

Adaptação das Acessibilidades 
da Entrada Principal 
do Cemitério Municipal

Investimento: 9.333,57€ (com IVA)
Data de início: outubro’19
Previsão de conclusão: dezembro’19

Vila 
Franca 
de Xira

Vila 
Franca 
de Xira

Vila 
Franca 
de Xira
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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

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

Reparações de pavimentos betuminosos resultantes das intervenções 
urgentes dos SMAS em diversos locais do Concelho – 2019
Investimento: 31.720,50€ (com IVA)  |  Data de início: outubro’19  |  Previsão de conclusão: dezembro’19

CONCELHO

SMAS   |  OBRAS EM CURSO

CÂMARA MUNICIPAL   |  OBRAS EM CURSO

Obras de Conservação 
das Piscinas Municipais -  Ano de 2019

Investimento:  99.303,98€ (com IVA)
Data de início: dezembro’19
Previsão de conclusão: fevereiro’20

Concelho

Reparação e Reabilitação 
de Pavimentos Pedonais 

Investimento:  134.842,60€ (com IVA)
Data de início: junho’19
Previsão de conclusão: dezembro’19

Concelho
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Retrospetiva

Feira Anual e Salão e Artesanato

Milhares de pessoas em 12 dias de uma das mais 
tradicionais festas de Vila Franca
No dia 2 de outubro abriu portas a centenária Feira Anual que 
trouxe consigo a 39.ª edição do Salão de Artesanato e milhares 
de visitantes para usufruírem deste tão ansiado certame. Os fei-
rantes e artesãos voltaram a atribuir a excelente e reconhecida 
qualidade ao evento. O programa de animação e o espaço criado 
para a zona de refeições traduziram-se num sucesso, reforçando 

o excelente convívio, já tradicional, e também estendido à intensa 
vertente tauromáquica. Espetáculos na Palha Blanco e esperas de 
toiros completaram 12 dias de uma grande festa.
Refira-se, ainda, o crescente sucesso da presença do Centro de 
Recolha Oficial que angariou, desta feita, 15 adotantes para os 
seus animais, nove cachorros e seis jovens cães.
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Agenda

3EXPOSIÇÕES4

Celebrando…  
Exposição Documental “José Régio” – A Ação 
Repressiva do Estado Novo na Vida e Obra de 
José Régio
novembro

Fábrica das Palavras, Piso 4, Vila Franca de Xira 

Exposição Bibliográfica comemorativa  
do centenário do nascimento  
do autor “Jorge de Sena: Vida e obra” 
novembro

Fábrica das Palavras, Piso 4, Vila Franca de Xira 

Exposição Documental “Os Autores e a 
República” – Criar em Tempos de Revolução
novembro

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Inauguração da Exposição “Raízes de uma 
coleção: Alves Redol e (seus) ilustradores
9 novembro a 23 fevereiro’20

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição “e não sei se o mundo nasceu” 
Fernando Namora 100 anos
Até 17 novembro

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição de Ester Costa - Associação dos 
Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca 
de Xira
Até 24 novembro

Galeria de Exposições Augusto Bértholo, Alhandra

Inauguração da Exposição “Cheias de 67”
30 novembro a 5 abril’20

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Celebrando… 
Exposição Bibliográfica  
“Soeiro Pereira Gomes: Vida e obra”
dezembro

Fábrica das Palavras, Piso 4, Vila Franca de Xira 

Exposição “Diários de Subserra” -  
Associação dos Artistas Plásticos  
do Concelho de Vila Franca de Xira
Até 7 dezembro  

Galeria de Exposições da Fábrica das Palavras, 
Piso 1, Vila Franca de Xira 

“Exposição de Pintura, de João Moreira”
Até 7 dezembro 
Arte figurativa. Uma expressão de temas de  
compromisso social e arte. Entrada livre.

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

“Exposição de Pintura, de Jorge Santos”
14 dezembro a 25 janeiro’20
Pintura abstrata. A emoção das cores,  
a composição do silêncio. 

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”
21 dezembro a 25 janeiro’20
Retrato e natureza. O traço realista do pintor que 
percorreu a sua vida entre Angola e o Cadaval.  
Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

“Homens de Alverca na Grande Guerra” 
Até 31 dezembro 

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Exposição COSMO/POLÍTICA #5
Até 23 fevereiro’20

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição “Traços do Rio”
Até 1 março’20

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

Exposição “Batalha pelo Conteúdo.  
Movimento Neo-Realista Português”
Até 3 maio’20

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

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

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 

3TEATRO4

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

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Peça de Teatro “Ermelinda do Rio”
30 novembro, sábado, 21h30

Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira

3LANÇAMENTOS4

Apresentação do livro “Fernando Namora. 
Retratos Ficcionais de um País Real”  
de Fernando Batista
2 novembro, sábado, 16h00

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Apresentação do livro “Livros que tomam 
partido: Edição e Revolução em Portugal  
(1968-1980)” de Flamiriom Maués
9 novembro, sábado, 17h30

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Conversas à margem…”
Apresentação do livro  
“A mulher que correu atrás do vento”,  
com a presença do autor João Tordo
16 novembro, sábado, 16h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria
Apresentação do livro “A Bicicleta que Fugiu  
dos Alemães”, com a presença  
do autor Domingos Amaral
23 novembro, sábado, 16h00

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
Apresentação do livro “A Saga de Selma  
Lagerlöf”, de Cristina Carvalho
6 dezembro, sexta-feira, 18h30

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira 

Apresentação do livro “Amanhã suicido-me”,  
de Nataniel Paula 
5 dezembro, quinta-feira, 18h30 
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

“Leituras muito cá de casa”
Apresentação do livro “Inconstâncias da Alma”, 
com a presença da autora Bruna Lisa Quítalo
14 dezembro, sábado, 16h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Apresentação do Documentário  
“Fernando Namora” por Manuel de Guimarães
17 novembro, domingo, 10h00 às 13h00
No âmbito da Exposição “e não sei se o mundo  
nasceu” Fernando Namora 100 anos.  
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3CICLOS DE CONFERÊNCIAS4

Ciclo de Conferências: “Tardes de Conversa”
“Formas de Vandalismo que afetam  
as Obras de Arte”
6 novembro, quarta-feira, 16h00
Conferencista: Ana Sofia Neves. (Licenciada  
em Escultura, pela Faculdade de Belas Artes  
da Universidade de Lisboa).  

“A ligação entre a Companhia Previdente  
e as Minas do Braçal”
4 dezembro, quarta-feira, 16h00
Conferencista: Pedro Pina Nóbrega,  
(Licenciatura em Arqueologia pela Faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa, Mestre em Estudos 
do Património pela Universidade Aberta. Técnico 
Superior do Museu Municipal do Sever do Vouga).

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

3CINEMA4

CineDoc – Cinema Documental
“O silêncio dos outros”, de Pedro Almodovar, 
Almudena Carracedo e Robert Bahar
23 novembro, sábado, 15h30

“Os olhos de Orson Welles” de Mark Cousins
21 dezembro, sábado, 15h30

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira 

3FORMAÇÃO4

Fábrica de Saberes 
Curso “A psicologia do Crime” a partir dos romances 
de Agatha Christie por Carlos Céu e Silva
6, 13, 20 e 27 novembro, quarta-feira,  
18h30 às 20h00

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira 

3MÚSICA4

Jam às Sextas - A Fábrica Convida
Tributo a Billy Joel
15 novembro, sexta-feira, 21h30 

Tributo a Rita Lee
22 novembro, sexta-feira, 21h30

Tributo a The Rolling Stones
29 novembro, sexta-feira, 21h30

Tributo a Eurythmics
13 dezembro, sexta-feira, 21h30

Tributo a The Beatles
27 dezembro, sexta-feira, 21h30

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Clássica na Fábrica - Um Século de 
MúsicaKhorusgrafe Musikae
16 novembro, sábado, 17h00

Artemsax
14 dezembro, sábado, 17h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Artes de Cá
"Danças do Rio", Rancho Típico Avieiros 
de Vila Franca de Xira
24 novembro, domingo, 16h00 

“Voz do Povo”, Grupo Coral Stravaganzza
15 dezembro, domingo, 16h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
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3INFÂNCIA4

O Palácio Para os Pequeninos
“Contos de Batuta e Maillot – João Sem Medo”
Animação interativa integrando música,  
dança e narração 
9 novembro, sábado, 16h00
Dirigido a crianças M/3. Limite de participantes:  
30 crianças e 1 acompanhante por criança. Entrada 
gratuita mediante levantamento de bilhetes nos 30 
minutos que antecedem a atividade.

“Debaixo da Lua”
Oficina Interativa de Música
23 novembro, sábado, 16h00
Dirigido a crianças dos 3 aos 9 anos. Limite de parti-
cipantes: 20 crianças e 1 acompanhante por criança. 
Entrada gratuita mediante levantamento de bilhetes 
nos 30 minutos que antecedem a atividade.

“Quem se Esconde? Esconde Onde?”
Oficina de Dança Criativa
7 dezembro, sábado, 16h00
Dirigido a crianças dos 5 aos 10 anos. Limite de 
participantes: 16 crianças e 1 acompanhante por 
criança. Entrada gratuita mediante levantamento de 
bilhetes nos 30 minutos que antecedem a atividade.

Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

XXV Semana dos Contadores de História 
“Afinal, o gato?”
3 novembro, domingo, 11h00
Dirigido a criança dos 3 aos 5 anos
Máximo 50 participantes. 
Participação mediante inscrição prévia junto  
da Biblioteca Municipal (tel.: 263 271 200  
ou fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt).

Espetáculo “A Freira no Subterrâneo”  
de Camilo Castelo Branco
8 novembro, sexta-feira, 21h30
Público em Geral
Limitado à lotação do espaço

“Um Susto de Família” – Filme de Animação
9 novembro, sábado, 11h00
Crianças a partir dos 6 anos
Limitado à lotação do espaço

“A Paixão de Van Gogh” – Filme de Animação
9 novembro, sábado, 16h00
Crianças a partir dos 6 anos
Limitado à lotação do espaço

Espetáculo “O Principezinho”
10 novembro, domingo, 16h00
Público em Geral a partir dos 6 anos
Limitado à lotação do espaço

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 

Brincando com as Palavras, os Sons  
e as Imagens
Yoga para Crianças
17 novembro, domingo, 10h30 e 11h30
Dirigido a crianças dos 4 aos 12 anos
Participação mediante inscrição prévia junto 
da Biblioteca Municipal (tel.: 263 271 200 
ou fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt).

Visitas Guiadas “Uma aventura na Biblioteca”
25 novembro, 2, 9 e 16 dezembro,  
segunda-feira, 10h00 às 14h00 
Dirigido a Escolas (todos os níveis de ensino) 
e Instituições de 3.ª idade.
Participação mediante inscrição prévia junto 
da Biblioteca Municipal (tel.: 263 271 200 
ou fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt).

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 

Manhãs Mágicas – cinema infantojuvenil
“Um príncipe encantado”, de Ross Venokur
24 novembro, domingo, 11h00
7 dezembro, sábado, 11h00
Para maiores de 6 anos - falado em português

“Um voo em grande”,  
de Toby Genkel e Reza Memari
15 e 22 dezembro, domingo, 11h00
Para maiores de 6 anos - falado em português

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira 

“Viagem de dentro de um bolso”
7, 14, 21, 28 novembro, 5, 12 e 19 dezembro  
quinta-feira, 10h30
Atividade dirigida ao público pré-escolar.
Máximo: 1 turma

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Era uma vez…”
30 novembro e 28 dezembro, 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

“Pedro e o Lobo” 
19 e 20 dezembro, 10h30 e 14h30
Dirigido ao público em geral/ATL  
(máximo 40 crianças).
Inscrições - tel. 21 957 33 44 ou bmalv@cm-vfxira.pt

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Oficinas Educativas  
"Chapelices e outras Esquisitices”
Até 31 dezembro, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos e público escolar. 
Participação mediante inscrição prévia - tel. 263 280 
350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Oficina Educativa Permanente/ Oficina  
de Chapelaria
Até 31 dezembro, 9h30 às 12h30 e 14h00 às 17h30
Público geral. Sem marcação prévia.

Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Oficinas Educativas "Traços do Rio”
Até 1 março’20, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos, público escolar  
e público sénior/adulto. Participação mediante  
inscrição prévia - tel. 263 280 350  
ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

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

3VISITAS GUIADAS4

Visita Guiada à Exposição “e não sei se o mundo 
nasceu”. Fernando Namora 100 anos
16 novembro, sábado, 16h00
Pelo curador, António Pedro Pita
Dirigido ao público em geral.

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição "Traços do Rio”
Até 1 março’20, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos, público escolar  
e público sénior/adulto. Participação mediante  
inscrição prévia - tel. 263 280 350 ou
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 "Chapelaria 
Porfírio”
Até 31 dezembro, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos, público escolar e 
público sénior/adulto. Participação mediante inscri-
ção prévia - tel. 263 280 350 ou
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições

Museu Municipal de Vila Franca de Xira

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

Núcleo Museológico do Mártir Santo,  
Vila Franca de Xira

3MÚSICA4

100º Aniversário da União Desportiva  
e Columbófila Adoslouquense
1 novembro, sexta-feira, 10h00
10h00 – Arruada pela Banda Filarmónica da Socie-
dade Euterpe Alhandrense
15h30 – Sessão solene com a participação do Grupo 
Coral da SEA

União Desportiva e Columbófila Adoslouquense, São 
João dos Montes

Concurso Internacional José Massarão  
– 2.ª edição
15, 16 e 17 novembro
(mediante inscrição prévia - tel. 219 500 592  
ou conservatorio@euterpealhandrense.pt)
Inscrições até 4 de novembro
Org. Sociedade Euterpe Alhandrense

Sociedade Euterpe Alhandrense, Alhandra 

25.º Encontro de Coros
23 novembro, sábado, 17h00
Org. Grupo Coral Stravaganzza
Participação: Coro Ares Novos, Coro Ateneu Artistico 
Vilfranquense, Coro da Sociedade Euterpe  
Alhandrense, Coro Notas Soltas,  
Grupo Coral Stravaganzza e coro convidado

Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira

31.º Encontro de Bandas
24 novembro, domingo, 16h00
Org. Sociedade Filarmónica de Recreio Alverquense
Participação: Banda Filarmónica do Ateneu Artístico 
Vilafranquense, Banda Filarmónica da Sociedade 
Filarmónica de Recreio Alverquense  
e bandas convidadas

Sociedade Filarmónica de Recreio Alverquense,  
Alverca do Ribatejo

45.º Aniversário da UDCAS
15 dezembro, domingo, 10h00
Içar da bandeira e arruada pelas ruas do Sobralinho

União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho, 
Sobralinho

Lançamento da antologia  
Palavra Cantada de 2019
7 dezembro, sábado, 15h00
Org. Palavra Cantada – Associação de Cultura
Participação: Grupo Coral Stravaganzza

Auditório da Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3FESTIVAL4

5.º Festival Tradicional de Trancoso
Org. Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso
30 novembro, sábado, 17h00
Atuação Grupo de Musica Popular Portuguesa CPCD
1 dezembro, domingo, 16h00
Atuação Grupo de Musica Popular Portuguesa GRDB

Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso,  
São João dos Montes 

3FEIRAS4

Feira do Fumeiro
8 a 10 de novembro
Org. Ateneu Artístico Vilafranquense

Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira
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Avixira
8 a 10 de novembro
Org. Clube Ornitológico de Vialonga

9.º Campeonato Ornitológico

Pavilhão Multiusos, Vila Franca de Xira

Certame de Artesanato
30 novembro e 1 dezembro
Org. União Desportiva e Cultural da Aldeia  
do Sobralinho
15h00 – atuação do Rancho da Casa do Povo da Arcena
16h00 – atuação do Grupo de Musica Popular  
Portuguesa GRDBragadense
1 dezembro
15h00 – atuação do Rancho GEDCAR
16h00 – atuação do Grupo de Musica Popular  
Portuguesa ABEIV 
União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho, 
Sobralinho

3TEATRO4

“Homem certo em casa certa”
16 novembro, sábado, 21h00
Pelo Teatro Gruta Forte
Org. Associação Cultural e recreativa do Lugar  
das Quintas
Associação Cultural e Recreativa do Lugar de Quintas, 
Castanheira

“Homem certo em casa certa”
23 novembro, sábado, 21h00
Pelo Teatro Gruta Forte
Org. Clube Desportivo Recreativo e Cultural  
da Calhandriz
Clube Desportivo Recreativo e Cultural da Calhandriz, 
Alverca

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo

Comemoração do Dia Mundial do Cinema
5 novembro, terça-feira, 16h00 às 17h30
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
Participação Livre.

Oficina 3R
15 novembro, sexta-feira, 14h00 às 17h30
9 dezembro, segunda-feira, 14h00 às 17h30 
Ação de cariz lúdico-pedagógico que visa a ocupação 
do tempo livre dos jovens e a promoção da educação 
ambiental pela reutilização de materiais e conceitos, 
criando objetos úteis e criativos. Participação Livre.

3,2,1… Ação
29 novembro, sexta-feira, 14h30 às 17h30
6 e 20 dezembro, sexta-feira, 14h30 às 17h30
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media, dirigida a crian-
ças e jovens. Participação Livre.

Exposição de Desenho de Rui Branquinho 
(aluno do Curso de Artes Visuais da Escola 
Secundária Gago Coutinho)

2 a 31 dezembro, segunda a sexta-feira,  
13h00 às 18h00
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realiza-
dos por jovens artistas. Participação Livre.

Casa da Juventude do Forte da Casa

“Oficina Decora o teu Mundo”
4 a 29 novembro, segunda a sexta-feira,  
14h00 às 17h00
2 a 31 dezembro, segunda a sexta-feira,  
14h00 às 17h00
Atividade Temática de pintura de desenhos, 
através do conceito Mindfulness. Participação livre. 
Informações pelo tel.: 219 594 669 
ou cj.fc@cm-vfxira.pt

“Paisagens imaginárias”
11 a 29 novembro, segunda a sexta-feira,  
13h00 às 18h00
Exposição de trabalhos dos alunos do 10º ano de Artes 
Visuais (ano letivo 2018/2019), da Escola Secundária do 
Forte da Casa. Participação livre. Informações pelo  
tel.: 219 594 669 ou cj.fc@cm-vfxira.pt

“Jogo de Futsal”
18 dezembro, quarta-feira, 14h00 às 18h00
Iniciativa direcionada á prática desportiva, na moda-
lidade de Futsal. Atividade entre os jovens frequen-
tadores das Casas da Juventude de Alverca, do Forte 
da Casa, da Póvoa de Santa Iria e de Vialonga, dos 10 
aos 16 anos. Participação gratuita, limitada ao n.º de 
vagas (Máximo 14 inscrições, por Casa da Juventude). 
Informações e Inscrições no local pelo tel.: 219 594 669 
ou cj.fc@cm-vfxira.pt

“Modos de ver – Desenhos a carvão”
9 a 27 dezembro, segunda a sexta-feira, 13h00 às 
18h00
Exposição de trabalhos dos alunos do 10º ano de Artes 
Visuais (ano letivo 2018/2019), da Escola Secundária do 
Forte da Casa. Participação livre. Informações pelo 
tel.: 219 594 669 ou cj.fc@cm-vfxira.pt

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

“Torneio de Playstation”
6 novembro, quarta-feira, 14h00 às 17h30
Atividade temática que tem como objetivo a promoção 
dos jogos em equipa, competição, gestão de conflitos 
de desenvolvimento lúdico. Dirigido a crianças a partir 
dos 6 anos. Participação livre. 

3,2,1… Ação
11 novembro, segunda-feira, 14h00
16 dezembro, segunda-feira, 14h00
Iniciativa cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media, dirigida a crian-
ças e jovens.
Participação Livre.

“Torneio de Ping-Pong”
20 novembro, quarta-feira, 14h00 às 17h30
Atividade temática que tem como objetivo a promoção 
dos jogos em equipa, competição, gestão de conflitos 
de desenvolvimento lúdico. Dirigido a crianças a partir 
dos 6 anos. 

“Dos Estudos às medalhas”
Até dia 29 novembro, 13h00 às 18h00
Exposição de medalhística de Ana Sofia Neves
Participação livre. 

“Atividade Natal na C@sa”
2 dezembro, segunda-feira, 14h00
Ação de cariz lúdico-pedagógico que visa a ocupação 
do tempo livre dos jovens e a promoção da educação 
ambiental pela reutilização de materiais e conceitos, 
criando objetos úteis e criativos.
Participação livre.

“Torneio de Playstation”
4 dezembro, quarta-feira, 14h00 às 17h30
Atividade temática que tem como objetivo a promoção 
dos jogos em equipa, competição, gestão de conflitos 
de desenvolvimento lúdico. Dirigido a crianças a partir 
dos 6 anos. Participação livre.

Casa da Juventude de Vialonga

“J8GOS”
6, 13, 20 e 27 novembro, quarta-feira, 14h00 às 
16h30
4, 11 e 18 dezembro, quarta-feira, 14h00 às 
16h30
Atividade temática que tem como objetivo a promoção 
dos jogos em equipa, competição, gestão de conflitos 
de desenvolvimento lúdico. Dirigido a crianças a partir 
dos 6 anos. Participação livre. 

“CRIARTE”
8 e 22 novembro, sexta-feira, 14h00 às 16h30
6 e 13 dezembro, sexta-feira, 14h00 às 16h30
Atividade temática que tem como objetivo a ocupação 
do tempo livre dos jovens, promoção da educação 
ambiental pela reciclagem de materiais e conceitos 
criando objetos uteis. Dirigido a crianças a partir dos 6 
anos. Participação livre. 

“Atelier de Natal 2019”

19 e 20 de dezembro
Iniciativa de carácter lúdico e pedagógico, em áreas
 de natureza artística e lúdica, que promove a ocupa-
ção saudável de tempos livres, no período de férias 
escolares. Crianças/Jovens dos 9 e os 14 anos
Participação gratuita, limitada ao n.º de vagas (Máximo 
10 inscrições, por Casa da Juventude)
5ª e 6ª-feira, das 13h30 às 18h
Informações e Inscrições nos locais:
Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo, 
Alverca do Ribatejo
Casa da Juventude do Forte da Casa, Forte da Casa
Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria, 
Póvoa de Santa Iria
Casa da Juventude de Vialonga, Vialonga

“Natal na biblioteca 
- Atelier de Natal”
16, 17, 18 e 19 dezembro, segunda a quinta-feira, 
10h30 e 12h30
Ateliê de Natal dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos.
mediante inscrição prévia - tel. 21 952 78 95 ou
bmvial@cm-vfxira.pt
Mínimo de 5 e máximo de 10 inscrições.
Biblioteca Municipal de Vialonga

“Procuram-se Ajudantes 
de Pai Natal” 
26 e 28 dezembro, 14h30
Dirigido a pais e filhos dos 4 aos 10 anos.
Inscrições - tel. 21 957 33 44 ou bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
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   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 gestão municipal do PS continua 
a trabalhar em prol da melhoria 
da qualidade de vida no nosso 
Concelho. 
As obras de manutenção e 
conservação nas Escolas, os 
apoios socioeducativos, o apoio às 
famílias socialmente vulneráveis, 
a aplicação da mais baixa taxa de 
IMI legalmente permitida e do IMI 
familiar, a manutenção do valor 
das taxas municipais, o passe 
social intermodal metropolitano 
e o reforço do seu âmbito, 
impacto e abrangência, o apoio às 
associações e instituições locais 
e a requalificação de espaços 
públicos constituem medidas 
muito relevantes para o bem-estar 
social. 
Dando cumprimento ao nosso 
programa eleitoral autárquico 
de 2017, a gestão do PS continua 
a promover um conjunto de 
investimentos e obras de 
proximidade, relevantes para a 
população e que incrementam 
a qualidade de vida no território 
do Concelho, indo ao encontro 
das suas necessidades e 
expetativas: a requalificação da 
Praça 7 de Março, em Alhandra; 
a requalificação da Rua Projetada 
ao Choupal e a conservação e 
restauro dos Padrões do Termo 
de Lisboa, em Alverca do Ribatejo; 
a requalificação e melhoria das 
acessibilidades na Rua São José 
Marco, na Castanheira do Ribatejo; 
a execução de zonas verdes na 
envolvente da Quinta Municipal 
da Piedade, na Póvoa de Santa 
Iria; a requalificação do Bairro 
Nascente do Cabo, em Vialonga; 
e a requalificação da Praça 
Bartolomeu Dias e da Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra, 
em Vila Franca de Xira.  
A requalificação do Terminal 
Rodoferroviário de Alverca do 
Ribatejo está concluída e as obras 
na Estrada Nacional n.º 10, entre 
a Póvoa de Santa Iria e Alverca, 
bem como nos eixos Povos/
Quinta Grinja e Santa Sofia/Quinta 
da Mina, em Vila Franca, estão 
já numa fase adiantada do seu 
desenvolvimento.
No domínio da Cultura, 
salientamos que a Autarquia 
irá assinalar o cinquentenário 
da morte de Alves Redol com 
a realização de uma exposição 
no Museu do Neo-Realismo, 
referindo, ainda, a exposição a 
ter lugar no Celeiro da Patriarcal, 
alusiva às Cheias de 1967. 
O objetivo do PS é continuar 
a construir, todos os dias, um 
Concelho melhor para todos.

Caro(a) Munícipe (a),
Uma força, uma só cara, com o 
PCP e a CDU!
Os resultados eleitorais, de 6 de 
Outubro, confirmaram que os 
portugueses não queriam nem 
querem uma maioria absoluta 
do PS. Os portugueses votaram 
para um novo quadro parlamentar 
com uma correlação de forças 
semelhante à de 2015.
O PCP chama a atenção para 
o facto de ainda não estarem 
reunidas condições para se 
garantir novos e avanços além do 
perigo de andar-se para trás no 
que se alcançou.
Reafirmamos: a confiança 
atribuída à CDU, associada 
à luta das populações e dos 
trabalhadores, que voltará a ser o 
fator decisivo para novos avanços, 
significará para fazer políticas 
socialmente justas.
Contem connosco, pela abolição 
das portagens na A1 no concelho, 
associada aos investimentos 
públicos na ferrovia e defesa do 
passe social intermodal; pela 
defesa do aumento geral de 
salários e das pensões de reforma, 
como condição básica para a 
elevação da qualidade de vida; 
pelas obras nas escolas públicas 
como na EB23 de Vialonga ou 
nas secundárias de Alverca e 
do Forte da Casa; pelo direito 
à habitação, criando-se uma 
carta de habitação municipal, 
regularizando-se as AUGI`S e ou 
apostando na reabilitação urbana; 
por tantas outras causas, pelo 
desenvolvimento do Concelho, da 
Região e do País. 
No plano local e autárquico, os 
eleitos da CDU, com o seu projecto 
de participação, continuarão a 
defender soluções para velhos 
problemas, que infelizmente têm 
vindo a ser recusadas pela maioria 
PS-PSD:
- A aposta na mobilidade e da 
acessibilidade;
- A reabilitação dos centros 
históricos e antigos, apostando-se 
na habitação a custos controlados;
- A criação de condições para 
a instalação de empresas, que 
garantam trabalho com direitos e 
qualificado;
- O investimento na higiene pública 
e no espaço público acessível para 
todos.
Portanto, opções e propostas 
que proporemos e das quais não 
abdicaremos.
Da parte do PCP é esta a 
garantia que as populações e os 
trabalhadores têm como certa.

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 Munícipe,

A entrada neste último trimestre 
enche-nos de alegria.

Alegria porque temos trabalhadores 
que se empenharam e continuam 
a estar comprometidos nas suas 
funções e por isso fazem com que 
os projectos que abraçaram sejam 
um grande sucesso, projectos estes 
que são criados à imagem das 
necessidades da população.

Nos pelouros sob a nossa 
responsabilidade muito se tem 
feito em prol da comunidade. 
Apresentamos alguns exemplos:

A Universidade Sénior de Vila Franca 
de Xira, fez agora 15 anos e já tem 
520 elementos.

O projecto do Centro de Apoio 
à Vítima está a formar agora 
20 técnicos, que ficaram ainda 
mais capazes para ajudar quem 
necessitar.

A Loja do Munícipe, que já tem 
quatro anos, e que abraça mais um 
desafio para com o atendimento 
on-line.

Promoção e apoio à protecção da 
população sénior do Concelho.

Tudo faremos para que esta alegria 
e motivação em fazer o bem e 
melhorar o nível de vida de todos, 
perdure até ao fim do ano e renasça 
ainda mais forte no ano de 2020.

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

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!

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

Segundo dados do Conselho 
Municipal de Segurança que 
acabámos de aceder, a violência 
doméstica é o crime que mais 
cresceu no concelho de Vila Franca 
de Xira.
Em 2019 e até agosto verifica-se 
um acréscimo percentual de 14% 
em relação ao mesmo período de 
2018 com aumento substancial 
deste tipo de crime nas freguesias 
de Alhandra, São João dos Montes 
e Calhandriz e também na Póvoa 
de Santa Iria e Forte da Casa. 
Segundo dados da GNR também 
em Vialonga os crimes de violência 
contra cônjuge ou análogos têm 
vindo a crescer sucessivamente 
nos últimos anos. 
A boa notícia é que este 
aumento de crimes estará a ser 
acompanhado de uma maior acção 
proactiva por parte das forças de 
segurança, PSP e GNR (Vialonga e 
Castanheira do Ribatejo) com mais 
detenções em flagrante.
A violência doméstica é uma 
emergência nacional e no nosso 
concelho temos dados que 
confirmam a necessidade absoluta 
de politicas municipais que 
ajudem a mitigar esta emergência 
social e temos trabalhado nesse 
sentido. Políticas consistentes 
e articuladas levarão a maior 
consciência e perceção da 
violência, diminuindo estes crimes. 
Esta é das mais nobres missões 
de serviço público e apoiar uma 
mulher que sofre de violência 
doméstica é muitas vezes salvar 
uma família inteira!
O centro municipal de apoio 
à vítima é essencial e está 
prometido arrancar ainda este ano 
pelo que esperamos que tenha 
todas as condições técnicas e 
humanas para funcionar em pleno, 
com horários de funcionamento 
ajustados às necessidades. 
A violência doméstica será o tema 
escolhido na próxima Assembleia 
Municipal Jovem em 2020.
O Ministério Público vai lançar 
no início do próximo ano um novo 
modelo de combate à violência 
doméstica, que vai criar secções 
especializadas que juntarão 
procuradores da área criminal e 
da área de família e menores uma 
das medidas propostas pelo Bloco 
de Esquerda.

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

Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30, 
do dia 2019/08/28

Ata nº 14/2019, da reunião de câmara ordinária de 
2019/07/10
Aprovado por unanimidade

5ª alteração ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades e funciona-
mento municipal da Câmara Municipal para 2019
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário e 
adicional, no âmbito da obra de ampliação da área 
técnica e operacional do quartel – Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Adendas aos protocolos relativos às condições 
de contratação e funcionamento das Equipas de 
Intervenção Permanente
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro e contrato de patro-
cínio desportivo
Aprovado por unanimidade

Mercado abastecedor do Concelho - Alteração de 
titularidade do lugar 035
Aprovado por unanimidade

Cafetaria do Jardim Municipal Constantino Palha - 
Alteração do horário de funcionamento 
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente rela-
cionados com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente rela-
cionados com o exercício de direito de preferência 
- Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal subdelegados e praticados pelo Vice-Presi-
dente no âmbito do licenciamento de obras par-
ticulares
Tomado conhecimento

Recenseamento eleitoral 2019 - Resultados repor-
tados a 31 de dezembro de 2018 - Transferência de 
verbas para as freguesias
Aprovado por unanimidade

Eleições para o Parlamento Europeu 2019 - Trans-
ferência de verbas para as freguesias
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
a constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para técnico 
superior (área de engenharia civil)
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a consti-
tuição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado para técnico superior (área 
de turismo) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a consti-
tuição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado para assistente operacional 
(área de condutor de máquinas pesadas e veículos 
especiais) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Estágio profissional a conceder pela Câmara 
Municipal - Técnico superior (área de arquitetura 
paisagista)
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

Aquisição de equipamentos para deposição de 
resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) para o 
Município - Início do procedimento
Aprovado por unanimidade

Aquisição, subtituição e montagem de contentores 
subterrâneos para deposição de resíduos urbanos 
no Concelho - Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Receção provisória das obras de urbanização do 
loteamento municipal da Quinta da Piedade, titu-
lado pelo alvará de loteamento nº 1/05, de 04/07
Aprovado por unanimidade

Área de cedência para o domínio público - Azi-
nhaga do Lagar - A-dos-Loucos – São João dos 
Montes 
Aprovado por unanimidade

Área de cedência para o domínio público - Rua 
Humberto Delgado - Cotovios – São João dos Mon-
tes 
Aprovado por unanimidade

Área de cedência para o domínio público - Rua 
Vasco da Gama - Alpriate – Vialonga
Arovado por unanimidade

Alteração ao polígono de implantação do lote 26 
e aditamento ao Regulamento de Construção do 
Loteamento da AUGI Moinho de Ferro – Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Retificação à 2ª alteração ao loteamento da Fonte 
Santa- Parcela 1, artigo 24º, titulado pelo alvará 
de loteamento nº 1/2011-AUGI, de 23/03 - Cance-
lamento do pedido de anexação dos lotes 88 e 89 
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao loteamento do Casal do Álamo, 
titulado pelo alvará de loteamento nº 5/2013 - 
AUGI - Consulta pública 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Municí-
pio sobre o lote 15, do loteamento Terra da Pasto-
ria – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Municí-
pio sobre o lote 178, do loteamento Casal da Serra 
– Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 32, do loteamento Fonte Santa 
- Parcela 1 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 33, do loteamento Fonte Santa 
- Parcela 1 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 34, do loteamento Fonte Santa 
- Parcela 1~- Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 107, do loteamento Fonte Santa 
- Parcela 1 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 311, do loteamento Fonte Santa 
- Parcela 2 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Municí-
pio sobre o lote A25, do loteamento Zona do Moledo 
- Panasqueira de Traz – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Requalificação do Jardim Álvaro Vidal - Cami-
nho pedonal acessível e parque de jogo e recreio 
– Alverca do Ribatejo - Auto de vistoria e receção 
provisória final
Aprovado por unanimidade

Novas instalações da UDV e zona de parqueamento 
das embarcações – Vila Franca de Xira - Auto de 
vistoria para efeitos de liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Remodelação do Jardim Municipal Constantino 
Palha e qualificação dos espaços exteriores do 
Bairro dos Avieiros – Vila Franca de Xira - Auto de 
vistoria para efeitos de liberação de caução 
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimento 2019 - Vila Franca de Xira 
- Relatório final de análise de propostas, adjudi-
cação, minuta do contrato e nomeação do diretor 
de fiscalização e do coordenador de segurança em 
obra
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício "Ninho de Empresas" para 
instalação da Unidade de Saúde de Vialonga - 
Relatório final de análise de propostas, adjudica-
ção, minuta do contrato e nomeação do diretor de 
fiscalização e do coordenador de segurança em 
obra
Aprovado por unanimidade

Remodelação do Parque de Campismo Dr. Jaime 
Marques Dias Simão - Bungalows e zona envol-
vente - Relatório final de análise de propostas, 
adjudicação, minuta do contrato e nomeação do 
diretor de fiscalização e do coordenador de segu-
rança em obra
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclá-
vel e pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/
Alverca do Ribatejo - 1ª fase - Listagem e orça-
mento de trabalhos a menos 
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclá-
vel 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

Protocolo de colaboração - Ano Letivo 2019/2020 
– Associação de Apoio à Multideficiência Mithós – 
Histórias Exemplares 
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo - SFUAP SWIN CAMP – Sociedade Filarmónica 
União Artística Piedense
Aprovado por unanimidade

Alteração dos preços - Piscinas municipais 
Aprovado por unanimidade

Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento Municipal da Bienal de 
Fotografia de Vila Franca de Xira - Publicitação de 
início do procedimento e participação procedimen-
tal
Aprovado por unanimidade

Valor a pagar pela inscrição nos cursos: "Cores e 
Sons" e "A Psicologia do Crime"
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2019 - Atribuição do talhão 
C, após exclusão de candidaturas
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração municipal designada 
pela letra "N", sita na praça Bento Gonçalves, nº 
1, 3º C – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração municipal designada 
pela letra "A", sita na rua D. Dinis, nº 2, r/c esqº 
- Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração municipal designada 
pela letra "A", sita na Quinta da Figueira, Bairro 
Novo da Figueira, nº 19 - Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Com pra e venda da fração municipal designada 
pela letra "P", sita na rua José Lopes, nº 8, 5º dtº 
- Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Programa de Educação Ambiental - Relatório de 
atividades do ano letivo 2018/2019
Tomado conhecimento

Normas de participação no projeto "Qual é o seu 
papel?" - Ano letivo 2019/2020
Aprovado por unanimidade

Normas de participação no projeto "Brigada do 
Amarelo" - Ano letivo 2019/2020
Aprovado por unanimidade

     DELIBERAÇÕES



22
NOV | DEZ  |  2019 

Deliberações

Processo disciplinar - Relatório final
Aprovado por unanimidade
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

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

Escola Básica D. António de Ataíde, na Castanheira 
do Ribatejo, União das Freguesias de Castanheira do 
Ribatejo e Cachoeiras, pelas 9h30, do dia 2019/09/11

Voto de pesar pelo falecimento de André Gonçal-
ves Pereira
Aprovado por unanimidade

Ata nº 15/2019, da reunião de câmara ordinária de 
2019/07/24
Aprovado por unanimidade

Pagamento de quota extraordinária relativa à ela-
boração do Atlas de Saúde – Associação de Muni-
cípios Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para os Serviços Muni-
cipalizados de Água e Saneamento – Concurso 
público – Compromisso plurianual – Abertura de 
procedimento
Aprovado por unanimidade

Designação de encarregados de proteção de dados 
Aprovado por unanimidade

Designação de encarregado de proteção de dados 
– Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Aprovado por unanimidade

Dispensa de aplicação de coimas no âmbito do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados e da Lei 
nº 58/2019, de 8 de agosto, e remessa à Assem-
bleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Dispensa de aplicação de coimas no âmbito do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados e da Lei 
nº 58/2019, de 8 de agosto, e remessa à Assem-
bleia Municipal – Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento
Aprovado por unanimidade

Informação económica e financeira semestral da 
Câmara Municipal – Conhecimento e remessa à 
Assembleia Municipal
Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade 
remeter à Assembleia Municipal para conhecimento

Informação económica e financeira semestral dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento – 
Conhecimento e remessa à Assembleia Municipal
Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade 
remeter à Assembleia Municipal para conhecimento

Mercado abastecedor do Concelho de Vila Franca 
de Xira – Alteração de titularidade do lugar 104-B
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente rela-
cionados com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente rela-
cionados com o exercício de direito de preferência 
- Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal praticados pelo Vice-Presidente e pelo Pre-
sidente no âmbito do licenciamento de obras par-
ticulares
Tomado conhecimento

Abertura de procedimento concursal comum para 
a constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para assistente 
operacional (área de condutor de máquinas pesa-
das e veículos especiais)
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a consti-
tuição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado para assistente operacio-
nal (área de lavador de viaturas) – Recrutamento 
excecional
Aprovado por unanimidade

Concurso externo de ingresso para motorista 
prático de tráfego fluvial (carreira não revista) – 
Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Alteração à licença de loteamento, que titula a 
urbanização Casal dos Baixinhos, titulado pelo 
alvará de loteamento nº 3/00, de 24/02 – Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Proposta de hipoteca de lotes como caução para 
a boa execução das obras de urbanização – Olival 
dos Cantos/João do Cravo/Penedo – Sobralinho 
Aprovado por unanimidade

Aquisição de parcela de terreno – Lote nº 38 – 
Urbanização da Quinta dos Anjos – Castanheira do 
Ribatejo
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

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 12, do loteamento Estacal – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Municí-
pio sobre o lote 418, do loteamento Quinta da Bela 
Vista – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 6, do loteamento Casal da Serra 
– Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

1ª alteração ao loteamento denominado por Casal 
da Serra – Póvoa de Santa Iria, titulado pelo alvará 
de loteamento nº 6/2010 – AUGI
Aprovado por unanimidade

1ª alteração ao loteamento denominado por 
Pinhal das Areias- Alverca do Ribatejo, titulado 
pelo alvará de loteamento nº 3/2011 – AUGI
Aprovado por unanimidade

Alteração aos polígonos de implantação dos lotes 
15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 do loteamento Moinho de 
Ferro – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Execução de acessibilidade inclusiva – Requalifi-
cação da avenida Infante Dom Pedro – Alverca do 
Ribatejo – Fase 1 – Abertura de procedimento e 
remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Protocolo de utilização das instalações do Clube 
Recreativo dos Cotovios – Compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Protocolo para funcionamento da Componente de 
Apoio à Família na Escola Básica de A-dos-Loucos
Aprovado por unanimidade

Contrato-programa de desenvolvimento despor-
tivo - Utilização de pavilhões desportivos escolares 
Aprovado por unanimidade

Piscinas municipais - Comemorações da Semana 
Europeia do Desporto e do Dia Mundial do Coração
Aprovado por unanimidade

Escola de Música da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo 
– Apoio extraordinário
Aprovado por unanimidade
Designação de membros do júri do prémio literá-
rio “Alves Redol”
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2019 - Venda ambulante
Aprovado por unanimidade

Projeto Vinhos da Quinta de Subserra - Preços
Aprovado por unanimidade

Apoio de caráter excecional – Associação Portugal 
Talentus
Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento do Conselho Municipal de 
Saúde de Vila Franca de Xira – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Fundo de Maneio de 2019
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 2019/09/25

Votos de pesar pelo falecimento de José de Freitas 
Araújo e de João Gaspar
Aprovado por unanimidade

Ata nº 16/2019, da reunião de câmara ordinária de 
2019/08/28
Aprovado por unanimidade

Prorrogação do prazo de duração da Equipa de 
Projeto Multidisciplinar de Reabilitação Urbana e 
alteração dos elementos da equipa e suas funções
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação e apoio para a realização 
da 6ª Feira das Sopas - Clube Taurino Vilafran-
quense
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro Associação Casa do 
Forcado de Vila Franca de Xira
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

Atribuição de apoio financeiro à temporada tauro-
máquica de 2019, na Praça de Touros Palha 
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

Regulamento Municipal Relativo à Recolha, Tra-
tamento e Livre Circulação de Dados Pessoais no 
Município de Vila Franca de Xira 
Aprovado por unanimidade

Regulamento Municipal Relativo à Recolha, Trata-
mento e Livre Circulação de Dados Pessoais nos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Vila Franca de Xira 
Aprovado por unanimidade

Publicitação e início do procedimento e participa-
ção procedimental - Regulamento Municipal de 
Gestão e Funcionamento das Casas da Juventude 
do Concelho de Vila Franca de Xira 
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente rela-
cionados com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente rela-
cionados com o exercício de direito de preferência 
- Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Muni
cipal delegados e praticados pelo Presidente no 
âmbito do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Integração de jovem em formação profissional - 
Acordo de formação – AIPNE – Associação para a 
integração de Pessoas com Necessidades Espe-
ciais
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de comunicações para o 
Município - Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Municí-
pio sobre o lote 36, do loteamento Casal do Álamo 
– São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
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PRÓXIMAS REUNIÕES  
DE CÂMARA

6 de novembro
Vialonga

20 de novembro
Vila Franca de Xira

4 de dezembro
União de Freguesias de Alhandra,  
S. João dos Montes e Calhandriz

18 de dezembro
Vila Franca de Xira

PRÓXIMA ASSEMBLEIA   
MUNICIPAL

20 de novembro
Local a designar oportunamente

téc
ni
cafi

ch
a

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 13, do loteamento 
Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e paisagística da 
avenida Baptista Pereira e zona adjacente 
– Alhandra - Abertura de procedimento e 
remessa à Assembleia Municipal 
Aprovado por unanimidade

Requalificação de áreas de estacionamento 
dissuasoras e interface rodoferroviário/trans-
portes partilhados – Alverca do Ribatejo - Auto 
de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício "Ninho de Empresas" 
para instalação da Unidade de Saúde de Via-
longa - Habilitação do adjudicatário
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2019/2020 
- Atribuição de subsídios a alunos a estudar 
fora do Concelho - Compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Programa de Férias Desportivas de Verão 
2019 - Atribuição da 2ª fase de subsídios - 
Aprovação e remessa à Assembleia Municipal 
Aprovado por unanimidade

XIRA 2019 - Encontros Desportivos Concelhios 
- Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo – Núcleo de Árbitros da Póvoa de 
Santa Iria 
Aprovado por unanimidade

Vencedores do Prémio Carlos Paredes - Edi-
ção 2019
Tomado conhecimento

Reabilitação de fogos no Parque Habitacional 
Municipal do Concelho - Adjudicação por lotes 
e minutas dos contratos
Aprovado por unanimidade

Processo disciplinar - Reclamação
Deliberado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

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

Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio”, no 
Parque Ribeirinho da Póvoa de Santa Iria, União 
das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da 
Casa, pelas 9h30, do dia 2019/10/09

Voto de pesar pelo falecimento do Professor 
Doutor Diogo Freitas do Amaral e de José 
João da Silva Ribeiro
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, 
o voto de pesar pelo falecimento do Professor 
Doutor Diogo Freitas do Amaral, e aprovado por 
unanimidade o voto de pesar pelo falecimento de 
José João da Silva Ribeiro

Ata nº 17/2019, da reunião de câmara ordiná-
ria de 2019/09/11
Aprovado por unanimidade
Alteração do Regimento da Câmara Munici-
pal, no domínio do período antes da ordem do 
dia
Retirado da ordem do dia

Aquisição, por via do exercício do direito de 
preferência e mediante compra e venda, do 
estacionamento automóvel sito no Vilafranca 
Centro – Vila Franca de Xira - Ratificação
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e 
o voto contra do membro do Bloco de Esquerda

Apoio municipal à Avixira 2019 – IX Campeo-
nato Ornitológico Internacional do Comité 
Ornitológico Mundial de Vila Franca de Xira 
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento da taxa de emissão de 
licença de ruído – Ateneu Artístico Vilafran-
quense
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento da taxa de emissão 
de licença para realização de divertimentos 
públicos nas vias, jardins e demais lugares 
públicos ao ar livre – Associação Desportiva e 
Recreativa Cachoeirense - Ratificação
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Presi-
dente relacionados com o exercício de direito 
de preferência
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

Regulamento de Atribuição de Benefícios Fis-
cais do Município de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza, manu-
tenção e reabilitação de espaços públicos do 
concelho – Proposta de adjudicação e aprova-
ção das minutas dos contratos
Aprovado por unanimidade

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

Alteração ao loteamento denominado por 
Casal das Faias de Baixo – Arcena – Alverca do 
Ribatejo, titulado pelo alvará de loteamento nº 
29/74, de 21/12 
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por 
Malvarosa – Verdelha (ex-Mague) – Alverca do 
Ribatejo, titulado pelo alvará de loteamento nº 
4/03, de 17/07 – Relatório da consulta pública/
participações 
Retirado da ordem do dia

Alteração ao loteamento denominado por 
Malvarosa – Verdelha (ex-Mague) – Alverca do 
Ribatejo, titulado pelo alvará de loteamento nº 
4/03, de 17/07 – Fim do período da consulta 
pública
Retirado da ordem do dia
Reabilitação de fogos no PER de Povos – Vila 
Franca de Xira – Processo de revisão de pre-
ços provisória
Aprovado por unanimidade

Eco-Bairro – Reforço da mobilidade e elimi-
nação de barreiras arquitetónicas – Auto de 
vistoria e receção definitiva parcial e liberação 
de caução
Aprovado por unanimidade

Prémio de Teatro "Mário Rui Gonçalves" – 
Normas – Edição de 2019
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua da Aguieira" – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Revogação da deliberação de 2014/11/19 e 
aprovação da compra e venda da fração muni-
cipal designada pela letra “G”, sita na rua 
Bernardo Santareno, nº 4 – 3º esqº - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

     DELIBERAÇÕES




