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Atual

Atendimento na Loja do Munícipe e com marcação prévia

Balcão da Inclusão presente no Concelho de Vila Franca de Xira
O Município de Vila Franca de Xira e o Instituto Nacional para a
Reabilitação (INR) assinaram, no dia 2 de abril, no Salão Nobre
dos Paços do Município, o protocolo de cooperação para a instalação do Balcão da Inclusão, numa cerimónia presidida pela
Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência,
Ana Sofia Antunes.
Esta iniciativa permite a criação de um serviço que assegure o
atendimento qualificado dos munícipes com deficiência ou incapacidade e respetivas famílias, bem como dos técnicos de reabilitação e instituições que desenvolvem qualquer tipo de atividade
neste domínio (reabilitação e participação), assegurando-lhes
uma informação integrada sobre os direitos e benefícios e recur-

sos existentes para a resolução dos problemas colocados.
A cerimónia contou, pela primeira vez, com um tradutor de língua gestual portuguesa que garantiu a ponte comunicativa e
cultural entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte.
O Balcão da Inclusão entrou em funcionamento na data de assinatura deste protocolo, estando instalado na Loja do Munícipe
em Vila Franca de Xira. O atendimento, através de marcação prévia, pode ser realizado noutro polo de atendimento do Concelho
descentralizado ou na residência do munícipe, de acordo com
as necessidades dos utentes. Sob pedido, o Balcão da Inclusão
prestará também atendimento, em Língua Gestual Portuguesa,
à comunidade com deficiência auditiva.
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Dia Internacional da Floresta e Dia Mundial
da Água com iniciativas de educação ambiental
Na semana em que se assinalaram o Dia Internacional da Floresta (21 de março) e
o Dia Mundial da Água (22 de março), o Município de Vila Franca de Xira, através da
Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), realizaram diversas ações de educação e sensibilização ambiental.
As atividades comemorativas do Dia Internacional da Floresta, dinamizadas pelo Programa de Educação Ambiental (PREDAMB) da Câmara Municipal decorreram na Quinta
Municipal da Piedade (Póvoa de Santa Iria) e em Trancoso (São João dos Montes) de 19
a 22 de março, e envolveram alunos do pré-escolar, do 2.º Ciclo e também da Universidade Sénior do Concelho.
Quanto ao Dia Mundial da Água, as atividades estiveram a cargo dos SMAS e decorreram no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira (Cevadeiro) na manhã de 22 de
março . Em ambiente de “FunZone”, a iniciativa envolveu alunos do 4.º ano de todos
os Agrupamentos de Escolas do Concelho, e incluiu a apresentação de peça de teatro
alusiva ao tema, jogos de sensibilização ambiental, pista de kart a pedais, insufláveis,
trampolins e outras diversões, onde participaram cerca de 500 alunos.

Editorial

edi
to
rial

MAI | JUN | 2019

Alberto Mesquita

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira

Cara e Caro Munícipe,
A Câmara Municipal e os SMAS de Vila Franca de Xira fizeram a prestação de contas relativas ao exercício
de 2018, em reunião do executivo municipal no passado mês de março. Regista-se um saldo positivo de
cerca de 22 milhões de euros e uma taxa de execução orçamental de 80%.
Os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira comemoram 60 anos
de existência em 2019. Os SMAS prestam um serviço fundamental e imprescindível a toda a população
do nosso Concelho. Um percurso que vale a pena conhecer na Exposição Comemorativa que está patente
desde 10 de maio, na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira.
Durante o mês de maio a Câmara Municipal promoveu um conjunto de iniciativas especialmente dedicadas aos nossos jovens, às quais dou particular relevância. A Assembleia Municipal Jovem, o Festival da
Juventude e as apresentações teatrais do Programa “Os Aprendizes do Fingir” mobilizaram ao longo do
mês largas centenas de crianças e jovens de todo o nosso Concelho. Através destes eventos foram criadas
oportunidades de fruição cultural, intervenção cívica, expressão artística, aprendizagem e convívio, que
valorizaram a diversidade de opiniões e de interesses desta camada mais jovem da nossa população.
Em junho regressam eventos que marcam a tradição e a história deste Concelho, ligados ao Campo e ao
Rio. Refiro-me ao Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, que estará junto às Comunidades Avieiras de Vila
Franca de Xira, Alhandra e Póvoa de St.ª Iria; e à Peregrinação de Nossa Sr.ª de Alcamé, uma procissão de
características únicas que evoca a importância desta Ermida enquanto local de culto para os trabalhadores das planícies vila-franquenses.
O Município iniciou também recentemente um programa de visitas orientadas em Língua Gestual Portuguesa em Museus e Núcleos Museológicos Municipais, e no passado mês de abril entrou em funcionamento o Balcão da Inclusão, que passa a assegurar na Loja do Munícipe um atendimento qualificado dos
munícipes com deficiência ou incapacidade e respetivas famílias.
A Câmara Municipal continua assim a desenvolver o seu trabalho de forma transversal a todas as áreas
nas quais detém atribuições e competências, designadamente na Educação, Cultura, Desporto, Solidariedade, Economia Social, Associativismo, Ambiente, Proteção Civil, Espaços Públicos, Requalificação
Urbana, Turismo e Inclusão. Numa lógica de gestão de proximidade a Autarquia está também nesta altura
a trabalhar para garantir as necessárias condições operacionais e financeiras que nos permitam, num
futuro breve, assumir a descentralização de novas competências do Estado para as Autarquias Locais.

ALBERTO MESQUITA
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Destaque

Vila Franca de Xira está a crescer

Prestação de contas da Câmara Municipal e SMAS de Vila Franca de Xira
apresentam saldos positivos

Photo by Johnny McClung on Unsplash

O Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras com a respetiva Prestação de Contas da Câmara Municipal relativa ao exercício
de 2018 já foram aprovados. A Prestação de Contas dos SMAS – Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento relativas ao mesmo
período temporal foi igualmente aprovada.
Os documentos relativos à Câmara Municipal evidenciaram uma melhoria em todos os resultados – operacionais, financeiros e extraordinários, sendo de destacar uma taxa de execução orçamental de 80%, gerando um saldo positivo de cerca de 22 milhões de Euros.
Merece ainda destaque o crescimento dos impostos diretos cobrados e da derrama relativa ao IRC, tendo o Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, salientado “a capacidade para atrair investimento e fixar empresas” e “o grau de independência financeira do
Município”.

Na comemoração de 60 anos de existência

SMAS priorizam clientes

Com um saldo de gerência positivo superior a 2.800 mil euros, a taxa de execução dos SMAS de Vila Franca de Xira da despesa total foi
de 93,80%. O resultado líquido do Exercício de 2018 foi positivo em cerca de 587.000 euros. Verifica-se assim que a evolução da situação
financeira dos SMAS continua a demonstrar a capacidade de solvência dos compromissos assumidos a curto, médio e longo prazo.
O Presidente do Conselho de Administração dos SMAS de Vila Franca de Xira, António Oliveira, destacou a relação da entidade com os
seus clientes como uma das prioridades, colocando à sua disposição novos mecanismos que facilitam a relação comercial. Outra prioridade dos SMAS passa pelos trabalhadores, consubstanciada no investimento em formação profissional, bem como na remodelação
das instalações.

Destaque
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Largadas de touros, novilhadas e corridas

II Feira das Tertúlias Tauromáquicas regressou entre 3 e 5 de maio
A Feira de Tertúlias Tauromáquicas de Vila Franca de Xira teve a sua segunda edição nos dias 3, 4 e 5 de maio, na Praça de Toiros Palha
Blanco e na zona envolvente à mesma.
Com o objetivo de exaltar esta peculiaridade da afición em que se constituem as tertúlias, o programa incluiu uma exposição, um desfile,
uma feira de trocas de espólios e um colóquio que visou abordar o seu contributo para o futuro da tauromaquia.
De destacar as duas largadas de um toiro no largo 5 de Outubro e, na Palha Blanco, uma Novilhada Popular e a “Corrida de Toiros das
Tertúlias”. Como o convívio é parte integrante do movimento tertuliano não faltaram as vertentes gastronómica e musical. Nesta última
marcaram presença o Fado Marialva, a música tradicional portuguesa, bandas filarmónicas, entre outros.
Esta iniciativa promovida pela Associação de Tertúlias Tauromáquicas do Concelho, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Santa Casa
da Misericórdia de Vila Franca de Xira e Junta de Freguesia da sede do Município convidou à vivência das tradições mais genuínas do
Concelho.

Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos

Clássicos de competição exclusivos
no Pavilhão Multiusos

A 8.ª edição do Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos de Vila Franca
de Xira regressou, entre 23 e 26 de maio, ao Pavilhão Multiusos, para mostrar aos fãs algumas das mais belas máquinas existentes em Portugal, reunindo, como habitualmente belíssimos exemplares de coleções particulares
e, nesta edição, diversos outros veículos de competição e rallys.
A mostra contou com várias atrações, nomeadamente a presença de um
Alba, de 1951, proveniente do Museu do Caramulo, o primeiro carro de competição de fabrico exclusivamente nacional. Outro foco foi a presença de
algumas viaturas clássicas da marca Bentley, uma vez que nesta edição
também se assinalou o centenário desta marca de luxo britânica, fundada
em 1919. O Triumph Club de Portugal também esteve representado.
O 3.º Rali Histórico do Vale do Tejo, organizado pelo Clube Português de
Automóveis Antigos, arrancou para a segunda prova do Campeonato de
Portugal de Regularidade Histórica, no dia 25 de maio, a partir do Parque
Urbano.
O 8.º Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos de Vila Franca de Xira
integrou ainda as bancas de promoção e venda de literatura, miniaturas e
peças de automóveis, no exterior do pavilhão. Os mais jovens foram sensibilizados para a temática através de ações asseguradas pelo Serviço Educativo do Museu Municipal, pelos agentes da Escola Segura (PSP e GNR) e
ainda através da Escolinha de Condução.
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Música e ofertas educativas e profissionais de mãos dadas

Festival Juventude volta a animar Vila Franca de Xira
De 15 a 18 de maio teve lugar mais uma edição do Festival da
Juventude, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, numa
organização da Câmara Municipal.
O programa, preparado e direcionado para os mais jovens, incluiu
uma zona de expositores de diversas entidades do interesse deste
público, em diversas áreas de formação e profissionais.
Além de toda a oferta formativa e profissional, o Festival integrou

diversas atividades de animação, incluindo música e dança.
Os concertos musicais foram preenchidos com os HMB e DJ Rod
Tha Funk, no dia 17. A 18, os Wet Bed Gang, precedidos dos concertos dos Budda Power Blues e a atuação da DJoana.
De salientar a abertura do evento que contou com a participação
de cerca de 1000 jovens numa caminhada a favor da preservação
do ambiente e do planeta.

Autarcas municipais estiveram presentes

Assembleia Municipal Jovem debruça-se sobre as
“Alterações Climáticas: Reverter o aquecimento global”
A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira promoveram no dia 8 de maio, na Escola Secundária "Alves
Redol", mais uma edição da “Assembleia Municipal Jovem”, desta
feita subordinada à temática “Alterações Climáticas: Reverter o
aquecimento global”.
O projeto “Assembleia Municipal Jovem” resulta de uma consciência da necessidade de incentivar os jovens munícipes a participar
ativamente na vida do Município. A iniciativa contou com a presença
do Executivo Municipal e Membros da Assembleia Municipal.
Os jovens deputados por um dia vieram das seguintes escolas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes (Alhandra);
Escola EB 2,3 Pedro Jacques de Magalhães (Alverca do Ribatejo);
Centro de Formação Profissional de Alverca (IEFP);
Fundação CEBI (Alverca do Ribatejo);
Escola Básica D. António de Ataíde (Castanheira do Ribatejo);
Escola Secundária Professor Reynaldo dos Santos (Vila Franca de Xira);
Escola Secundária Alves Redol (Vila Franca de Xira);
Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco

(Póvoa de Santa Iria);
Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa – Pólo da Póvoa
de Santa Iria;
Escola Secundária do Forte da Casa;
Escola EB 2,3 de Vialonga;
Escola EB 1,2,3 do Bom Sucesso (Alverca do Ribatejo).

No âmbito da mesma temática, foi integrada uma exposição de
fotografia, com a participação de alunos das seguintes escolas:
•
•
•
•

Escola EB 2,3 de Vialonga;
Escola Secundária Alves Redol;
Escola Secundária Professor Reynaldo dos Santos;
Centro de Formação Profissional de Alverca (IEFP).

A Assembleia Municipal Jovem tem ainda por objetivos:
• Sublinhar a importância da contribuição dos mais jovens para
a resolução de questões que afetam o seu presente e o futuro
individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos
órgãos do poder político;
• Dar a conhecer o significado do mandato de membro da Assembleia Municipal e o processo de decisão da Assembleia, enquanto
órgão representativo de todos os munícipes;
• Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das
ideias, de acordo com os valores da tolerância, do respeito e da
solidariedade.
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Orçamento Participativo 2019 - Todos podemos participar!

Apresentação de propostas até 15 de junho

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a promover mais uma edição do Orçamento Participativo (OP). Com uma verba disponível total de 1.000.000,00, pretende-se incrementar a participação dos cidadãos na escolha e decisão de projetos a implementar no
Concelho. O OP 2019 apresenta-se segmentado em três vertentes: Orçamento Participativo Geral (OPG), Orçamento Participativo para
Entidades (OPE) e Orçamento Participativo Jovem (OPJ).
No OPG são enquadrados os projetos que visem a execução de intervenções em todo o território concelhio, diferenciando-se do OPE,
pelo facto deste último englobar apenas intervenções a realizar em entidades que prossigam fins públicos na área geográfica do município. Estas duas vertentes do OP 2019 recebem propostas até 15 de junho (OPG – Munícipes recenseados no Concelho; OPE – direções
das entidades). À fase de apresentação de propostas seguem-se outras cinco com um cronograma próprio.
A novidade para este ano é que as propostas poderão ser apresentadas através do Portal do OP, https://op.cm-vfxira.pt/, assim como,
por correio eletrónico, op@cm-vfxira.pt, presencialmente (na Loja do Munícipe), ou via CTT, endereçado para a Praça Bartolomeu Dias
n.º 9, 2600-076 Vila Franca de Xira.
Consulte as normas de participação e cronograma do OP 2019 em https://op.cm-vfxira.pt/.

OP’19

Participantes proponentes

Projetos com enquadramento

Verba

Calendário de submissão
de propostas

OPG

Cidadãos recenseados no Concelho

Projetos a realizar no território do Concelho

450.000€

15 de abril a 15 de junho

OPE

Cidadãos recenseados no Concelho/ Direção das Entidades

Projetos a realizar em prol de Entidades que
no Concelho prossigam fins públicos

450.000€

15 de abril a 15 de junho

Relativamente ao Orçamento Participativo Jovem (OPJ), o mesmo permite aos jovens estudantes nas escolas públicas do Concelho, com
idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, apresentar projetos que pretendam ver concretizados em qualquer local do município.
OPJ tem um calendário próprio. A apresentação de propostas por parte dos jovens realiza-se no decorrer do primeiro período do ano
letivo 2019-2020.

28 de maio

Seminário “Educação 4.0: (Per)Cursos
Profissionais”
O Seminário “Educação 4.0: (Per)Cursos Profissionais” é um evento organizado
pelo Município de Vila Franca de Xira, em parceria com o Conselho Municipal de
Educação, com o objetivo de refletir com a comunidade educativa sobre os percursos formativos existentes, com especial enfoque nos Cursos Profissionais.
A 28 de maio, na Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco,
Póvoa de Santa Iria, estão convidadas as seguintes entidades: ANQEP, QUATERNAIRE, ANDAEP, IEFP, Escolas com oferta de Ensino Profissional, Professor
Doutor David Rodrigues, entre outros.

Acontece
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Praça de Touros Palha Blanco – 21 de junho

Rita Guerra e Paulo de Carvalho na Passerelle D’Ouro 2019
A 24.ª edição da Passerelle D’Ouro volta à Praça de Touros Palha Blanco, dia 21 de junho, pelas 21h30 e conta com grandes nomes
do panorama musical português: Rita Guerra e Paulo de Carvalho.
Este desfile de moda é assegurado por modelos muito charmosos, provenientes maioritariamente das IPSS e Comissões de Idosos
das freguesias do Concelho de Vila Franca de Xira. Participam ainda modelos profissionais sobejamente conhecidos no mundo da
moda (Silvie Dias, Afonso Vilela, Kelly Baron, Valter Carvalho). São apresentadas as últimas tendências da coleção primavera/verão
2019, disponíveis no comércio de vestuário, cabeleireiros e maquilhagem do Concelho, parceiros essenciais na concretização do
evento. Ao charme dos mais velhos e dos profissionais, junta-se ainda um grupo de crianças e jovens, cuja irreverência, a par das
atrações musicais e artísticas, resulta num espetáculo, cheio de cor, luz, alegria, música e animação.
O objetivo da Passerelle D’Ouro é valorizar quem já passou a linha dos 60 anos e proporcionar a troca de experiências, em nome da
integração social, numa organização do Município de Vila Franca de Xira.
A entrada é livre e está sujeita à lotação do espaço.

Ateneu Artístico volta à festa

25 anos de “Os Aprendizes do Fingir”
A 25.ª edição “Os Aprendizes do Fingir” teve lugar nos dias 24 e 25 de maio, no
Ateneu Artístico Vilafranquense, em Vila Franca de Xira, promovido pela Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira.
Este programa tem como principal objetivo promover e apoiar a atividade dos
Núcleos de Teatro das Escolas EB 2,3 e Secundárias do Concelho, nomeadamente
através da realização de ações de formação para docentes e alunos/as, apoio técnico e financeiro e, ainda, da apresentação final das peças, estimulando assim o
gosto pelo teatro e a partilha dessa experiência no espaço escolar.
A edição deste ano contou com a participação dos Núcleos de Teatro dos Agrupamentos de Escolas de Vialonga; Póvoa de Santa Iria; Pedro Jacques de Magalhães,
de Alverca do Ribatejo; D. António de Ataíde, da Castanheira do Ribatejo; Alhandra,
Sobralinho e São João dos Montes; Bom Sucesso, e da Escola Secundária Gago
Coutinho, de Alverca do Ribatejo.
Nos dias 24 e 25 de maio decorreram as apresentações das peças. Três destes
espetáculos serão selecionados pelos próprios Núcleos e apresentados ao público
em geral nos dias 1 de junho (Fórum Cultural da Chasa, em Alverca), 2 de junho
(Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira) e a 8 de junho, no Espaço Cultural
Fernando Augusto, na Póvoa de Santa Iria.

1669-2019 é o período retratado este ano

Vila Franca recebe o IX Mercado Histórico
de Vila Franca de Xira
O IX Mercado Histórico de Vila Franca de Xira, mais uma vez organizado pelo Centro
de Bem Estar Infantil – CBEI com o apoio do Município de Vila Franca de Xira, vai
decorrer de 31 de maio a 2 de junho, na zona histórica de Vila Franca de Xira.
Este ano, a temática do Mercado centra-se no “Príncipe Cosme de Médici na Vila –
350 anos da corte do Príncipe Médici em Vila Franca de Xira". O Duque da Toscana,
fazendo uma viagem de estudo pela Europa e pelos reinos prósperos, fez a sua passagem pela cidade, outrora um grande centro produtivo e interposto comercial.
O Cortejo Régio, que contará com a presença de várias crianças, é um dos pontos
altos do evento, que inclui, ainda, promoção de bens e serviços por parte de empresas. De destacar, ainda, demonstrações de profissões da época.
O programa detalhado pode ser consultado no site municipal.
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Festa da Flor 2019

Dia de convívio para 1400 seniores no Pavilhão Multiusos
A Festa da Flor realizou-se no dia 16 de abril, no Pavilhão Multiusos, em Vila Franca de Xira com a presença de mais de 1400 seniores,
utentes de várias Instituições Particulares de Solidariedade Social, com valência na área de apoio à pessoa idosa, localizadas um pouco
por todo o Concelho.
Este evento organizado anualmente pelo Município de Vila Franca de Xira e pela Comissão Municipal de Apoio ao Idoso, visa proporcionar
aos seniores do Concelho um dia diferente, com muita animação e convívio, tendo, nesta edição, contado com a presença dos convidados
especiais Joaquim Salvador (encenador e ator) e Sónia Lapa (atriz), artistas que têm vindo a colaborar com o Município em projetos de
animação dedicados a esta comunidade.
O programa da festa começou logo pela manhã, no Largo da Câmara Municipal com uma colorida e animada mini marcha de arcos
decorados com flores de papel, artesanato produzido integralmente pelos participantes. O grupo engalanado seguiu depois, abrilhantando as ruas da cidade, para o Mercado Municipal, até ao Parque Urbano de Vila Franca de Xira. Já no Pavilhão Multiusos, o programa
contou ainda com vários momentos de animação, nomeadamente os jogos tradicionais, a mega-aula de ginástica liderada pelo Prof.
Joseph Azevedo, a exposição “Sénior Arte”, o baile da tarde, este ano a cargo do grupo “Cristais da Noite”. O Grupo de Cavaquinhos da
Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa e o Grupo Coral e Teatral da Associação de Reformados e Idosos da
Póvoa de Sta. Iria foram outras das atuações que contribuíram para que a Festa da Flor se mantenha como um evento muito participado
pela comunidade sénior do Concelho. A iniciativa insere-se no projeto municipal “Envelhecer de Modo Saudável e Equilibrado através da
Atividade Física e Movimento”, que pretende promover um envelhecimento ativo junto da população sénior.

Acontece
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Melhores atletas nacionais marcam presença

III Triatlo Alhandra-Vila Franca marcado para 15 e 16 de junho
A terceira edição do Triatlo Alhandra-Vila Franca de Xira realiza-se a 15 e 16 de junho na zona ribeirinha de Alhandra (junto à Secção
Náutica). Este Troféu José Luís de Matos é organizado pela Câmara de Vila Franca de Xira, com o apoio técnico da Federação de Triatlo
de Portugal, em parceria com o Alhandra Sporting Club. A prova de dia 15 decorre a partir das 15h00 e é composta por 750 m de natação
no Tejo, mais 20 km de bicicleta e cinco km de corrida, contando para a Taça de Portugal.
No dia 16 decorre o Circuito Nacional de Super Sprint, a partir das 16h00. A competição integra os melhores atletas nacionais de Triatlo.
Estão previstos condicionamentos de trânsito que serão oportunamente divulgados.

Programa de Promoção de Atividade Física

“Parado é Que Não!” promove dias ativos
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com o apoio de vários parceiros, volta a apresentar um diversificado programa de atividades
de grupo e fitness, para que a população do Concelho, de abril a julho, corresponda ao lema “Parado é Que Não!”.
De participação gratuita e dirigido a todas as idades, este programa, desenvolvido pelo Município de Vila Franca de Xira, convida-o a
manter uma vida ativa e boa forma física, enquanto desfruta dos espaços verdes urbanos localizados por todo o Concelho, em momentos
de salutar convívio. Para o mês de junho estão previstas as seguintes atividades:

JUNHO

1 junho Dia Mundial da Criança Zumba Kids 10h30 e 15h00 Parque Urbano da Quinta da Piedade, Póvoa Sta Iria
2 junho Zumba Kids 10h30 e 15h00
9 junho Bodycombat 10h30 Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo (junto à praia dos Pescadores), Forte da Casa
16 junho Zumba e Krav Mag/ Corrida Super-heróis 10h30 Parque Urbano Vila Franca de Xira (Cevadeiro)
23 junho Cycling 10h30 Urbanização Malvarosa, Alverca do Ribatejo
30 junho Aquazumba 10h30 Piscina e Parque Desportivo da Cimpor, Alhandra
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Acontece

Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves 2018

“Vanessa quer voar” vence categoria de “Melhor espetáculo”
A cerimónia de entrega do Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves de 2018, instituído pelo Município de Vila Franca de Xira, decorreu a 31
de março, na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira. A distinção de “Melhor Espetáculo” foi atribuído à peça “Vanessa Quer Voar”,
do Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense. A concurso estiveram o Grupo de Teatro Esteiros, da Sociedade Euterpe Alhandrense (Alhandra), com a peça “Vozes na Noite”; e o Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense (Póvoa de Santa Iria) , com a peça
“Vanessa Quer Voar”. No âmbito deste Prémio, foi ainda reconhecido o seu trabalho noutras sete categorias:
• Melhor Sonoplastia: João Miguel | Grupo de Teatro Esteiros – Espetáculo “Vozes na Noite”
• Melhor Luminotecnia: Daniel Gonçalves| Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense – Espetáculo “Vanessa Quer Voar”
• Melhor Guarda-Roupa: António Rabadan | Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense
• Melhor Cenografia: Patrícia Soso | Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense
• Melhor Interpretação Feminina: Ana Rita Heleno|Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense
• Melhor Interpretação Masculina (ex aequo): Gonçalo Batista | Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense;
Casimiro Gonçalves | Grupo de Teatro Esteiros – Espetáculo “Vozes na Noite”
• Melhor Encenação: Patrícia Soso | Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense.
A decisão coube ao júri constituído por: Paulo Renato Rodrigues (presidente do júri e representante da Câmara Municipal); José Manuel
Castanheira (cenógrafo, arquiteto, pintor e professor universitário); Guilherme Filipe (ator, encenador e investigador integrado no Centro
de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa) e Catarina Romão Gonçalves (gestora cultural e programadora artística).
O júri considerou ainda dignos de menção honrosa o trabalho destes grupos de teatro no âmbito das seguintes categorias: Luminotecnia ( Joaquim Morais, grupo de Teatro Esteiros - Sociedade Euterpe Alhandrense); Interpretação Feminina (ex aequo: Rafaela Teixeira
e Andreia Júdice | Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense – Espetáculo “Vanessa Quer Voar”) e Interpretação Masculina (ex
aequo: Filipe Reduto | Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense – Espetáculo “Vanessa Quer Voar”; Bruno Nogueira | Grupo de
Teatro Esteiros /Sociedade Euterpe Alhandrense – Espetáculo “Vozes na Noite”).

Acontece
MAI | JUN | 2019

Com 30 anos de história

Vila Franca de Xira promove Semana da Cultura Tauromáquica
Na celebração de uma festividade tradicional já com 30 anos de história, a Semana da Cultura Tauromáquica decorreu de 30
de março a 6 de abril em Vila Franca de Xira, elevando uma vez mais um dos mais fortes elementos identitários do Concelho:
a Tauromaquia. Esta foi uma iniciativa do Município de Vila Franca de Xira, em parceria com o Clube Taurino Vilafranquense e
a Associação das Tertúlias Tauromáquicas do Concelho de Vila Franca de Xira, que contou com o apoio da Junta de Freguesia
de Vila Franca de Xira.
Com um leque muito alargado de iniciativas que exaltam os valores da Festa Brava e a importância da Tauromaquia, a
Semana da Cultura Tauromáquica apresentou um conjunto de quatro exposições em dois espaços nobres da cidade. A Exposição “O Toiro e o Homem, Relação Sagrada” e a Exposição Fotográfica de Homenagem a Joaquim Bastinhas e Emílio de
Jesus – “O Toureiro e o Fotógrafo Taurino” estiveram patentes durante o evento no Clube Vilafranquense.
As exposições “Júlio Pomar – Imagens da Tauromaquia” e a Exposição de Pintura de Alfonso Rey e Escultura de Alberto Germán patentes no Museu Municipal de Vila Franca de Xira poderão ser ainda visitadas até ao dia 7 de julho, coincidindo assim
com o fecho das festas do Colete Encarnado.
O programa da iniciativa contou ainda com a realização de três colóquios com personalidades especializadas nesta expressão
cultural; uma visita ao campo com Treino dos Forcados; Espetáculos Musicais; um Festival Taurino na despedida do toureio
vilafranquense David Antunes. A Novilhada que estava prevista foi adiada, devido às más condições climatéricas, para 21 de
junho. Na arena estarão os Cavaleiros praticantes: António Núncio e Ricardo Cravidão;Espadas:- Alejandro Contreras; Valentin Hoyos; Marcos del Rincon; Duarte Silva e Forcados Amadores de Vila Franca de Xira.
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Agenda
Exposição “Júlio Pomar – Imagens de
Tauromaquia”
Até 7 julho

Exposição inserida no programa da
XXX Semana da Cultura Tauromáquica
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Piso 1

3EXPOSIÇÕES4
Exposição “e não sei se o mundo nasceu”
Fernando Namora 100 anos
18 maio a 17 novembro
Museu do Neo-Realismo, Piso 1,
Vila Franca de Xira

8º Salão Automóvel e Motociclos Clássicos
de Vila Franca de Xira"
Mostra de veículos clássicos. Dia 25 de
maio – 9h00 partida do 3º Rally do Vale do
Tejo – organizado pelo Clube Português
de Automóveis Antigos integrado no
calendário nacional da FPAK
23 a 26 de maio
HORÁRIO
Dia 23 – 18h00 às 22h00
Dias 24 e 25 – 10h00 às 22h00
Dia 26 – 10h00 às 20h00
Entrada gratuita
Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira

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

Exposição de Fotografia “HINO AO TEJO”,
de Conde Falcão, o Coronel Fotógrafo –
Poesia de José Geraldo
Até 27 maio
Centro Cultural do Bom Sucesso,
Alverca do Ribatejo

Exposição “Sophia de Mello Breyner
Andresen”
Bibliografia e exibição em powerpoint de dados biográficos e documentais no Centenário
do Nascimento da autora – integrada nas
Comemorações do Dia Mundial da Poesia
Até 31 maio
Fábrica das Palavras, Piso 4,
Vila Franca de Xira

Exposição de Pintura e Escultura “MAIS
AMOR POR FAVOR”, de Paula Gouveia e
Carlos Ramos
Até 1 junho

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

Exposição de Pintura Maria Helena Rocha
8 junho a 31 julho
Centro Cultural do Bom Sucesso,
Alverca do Ribatejo

Exposição “A celebração dos autores”
Até 30 junho
Fábrica das Palavras, Piso 0,
Vila Franca de Xira

Exposição de Escultura de Alberto
Germán e de Pintura de Alfonso Rey
Até 7 julho

Exposição inserida no programa da XXX
Semana da Cultura Tauromáquica
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Piso 0

Cartoon Xira
Até 21 julho

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Exposições “Memórias da Chapelaria
Porfírio”
Até 28 julho

Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Piso 0

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

Exposição “Homens de Alverca na Grande
Guerra”
Até 31 dezembro
Museu Municipal Núcleo
de Alverca do Ribatejo, Piso 3

Exposição “Alverca e a Aviação: 19182018”
Até 31 agosto’20
Museu Municipal Núcleo
de Alverca do Ribatejo, Piso 1 e 2

Exposição “Alverca: do Neolítico à Idade
Moderna”
Exposição de Longa Duração
Museu Municipal Núcleo
de Alverca do Ribatejo, Piso 0

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

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

Exposição “Do Tejo à Montanha, da
Montanha às Lezírias – A Descoberta de
uma Paisagem Milenar”
Exposição de Longa Duração
Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Exposição “Traços do Rio”
Até 1 março'20

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

Exposição “60 anos a cuidar da sua água,
no Concelho de Vila Franca de Xira”
Até 1 setembro'19
Fábrica das Palavras, Piso 1,
Vila Franca de Xira

ENCONTROS, FORMAÇÃO, SEMINÁRIOS
E VISITAS PATRIMONIAIS
Apresentação do livro “Neo-realismo e
Infância”
1 maio, quarta-feira, 16h00
Museu do Neo-Realismo,
Vila Franca de Xira

A oficina de escritores: inspirações
sobre a arte de escrever, a literatura e
a vida Sephen King – apresentação em
powerpoint de uma pequena biografia,
frases e aforismos dos autores. Mostra
Bibliográfica e Bibliográfica recomendada
7 maio a 30 junho
Fábrica das Palavras, Piso 4,
Vila Franca de Xira

“Fábrica de Saberes”
Curso: Iniciação às Tecnologias de
informação e comunicação
8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 29 e 31 maio,
Turma A – 10h00, Turma B – 14h00
Fábrica das Palavras, Piso 6,
Vila Franca de Xira

Oficina de “Construção de marionetas”,
por Ângela Robeiro
8 junho, sábado
Fábrica das Palavras, Piso 0,
Vila Franca de Xira

Oficina de “Fotografia para Seniores”,
por Adalberto Santos
12, 19 e 26 junho, quarta-feira
Fábrica das Palavras, Piso 6,
Vila Franca de Xira

“Tertúlia de Pais/Formação Parental”
Bullying entre pares: prevenir e agir
8 maio, quarta-feira, 18h00
Dirigido a encarregados de educação e pais
de crianças/jovens. Participação gratuita
pelo tel.: 263 271 812/ 962 002 282 ou pelo
email poderescolher.clsvfx@gmail.com
Centro Comunitário de Povos,
Vila Franca de Xira

Workshop – “História da moda: moda e
cinema” seguido de “A moda infantil”, por
Maria João Martins
11 maio, sábado, 10h00 às 12h00
e das 14h00 às 16h00
Participação gratuita, mediante inscrição
prévia até 6 de maio, junto da Biblioteca
Municipal (tel.: 219 533 050 ou bmpsi@cm-vfxira.pt)
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Visita Guiada em Língua Gestual
Portuguesa à “Exposição Alverca
e a Aviação: 1918-2018”
11 maio, sábado, 10h00
Marcações pelo Tel.: 21 957 03 05 ou email:
museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt
Museu Municipal Núcleo
de Alverca do Ribatejo

“Conversas à margem” Apresentação do
livro “A imortal da Graça”, com a presença
do autor Filipe Homem Fonseca
18 maio, sábado, 16h30
Biblioteca Municipal
da Póvoa de Santa Iria

Apresentação dos livros “A vida no campo
2 – anos da maturidade” e “Só tinha saudades de contar uma história”, de Joel
Neto
4 junho, terça-feira, 18h30
Fábrica das Palavras, Piso 0,
Vila Franca de Xira

Apresentação do livro “O processo violeta”,
com a presença da autora Inês Pedrosa
15 junho, sábado, 16h30
Ciclo de encontros com autores de livros de
todas as áreas do conhecimento, da literatura à ciência.
Biblioteca Municipal
da Póvoa de Santa Iria

Agenda
“I Encontro do Serviço de Atendimento
e Acompanhamento Social Integrado do
Concelho de Vila Franca de Xira”
21 maio, terça-feira, 14h00
Dirigido a técnicos/as do serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 625 ou dss@cm-vfxira.pt

Visita Guiada à exposição “E não sei se
o mundo nasceu, Fernando Namora 100
anos” - com Língua Gestual Portuguesa
8 junho, sábado, 10h00
Público-alvo: pessoas surdas. Participação
mediante inscrição prévia - Tel.: 263 285 626
ou email: neorealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 25 participantes.

Passeios com História / Palácio do
Sobralinho
22 maio, quarta-feira, 15h00
Dirigido ao público em geral
mediante inscrição prévia - Tel.: 263 280 350
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 18 inscrições

Visita Guiada à exposição “Batalha pelo
Conteúdo – Movimento Neo-Realista
Português” com Língua Gestual
Portuguesa
29 junho, sábado, 10h00
Público-alvo: pessoas surdas.
Participação mediante inscrição prévia
- Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 25 participantes.

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Sobralinho

“Leituras muito cá de casa” Apresentação
do livro “Transparências do meu olhar”,
de Fátima Vivas
24 maio, sexta-feira, 18h30
Apresentação do livro “Chico Maçarico”,
de Vítor Manuel Braga Domingos
21 junho, sexta-feira, 18h30
Fábrica das Palavras, Piso 0,
Vila Franca de Xira

Ciclo de sessões abertas às propostas de
apresentação de livros de autores nascidos
ou residentes no concelho.
Visita Guiada à exposição “Um Edifício,
Muitos Museus: Alcino Soutinho e o Museu
do Neo-Realismo”, com Língua Gestual
Portuguesa
25 maio, sábado, 10h00
Público-alvo: pessoas surdas.
Participação mediante inscrição prévia
- Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 25 participantes.
Museu do Neo-Realismo,
Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição “Um Edifício,
Muitos Museus: Alcino Soutinho e o Museu
do Neo-Realismo”
Até 26 maio’19, terça a sexta-feira,
10h00 às 16h00
Público-alvo: a partir do secundário
e público geral.
Participação mediante inscrição prévia
pelo Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 15 participantes
por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo,
Vila Franca de Xira

“Tertúlia de Pais/Formação Parental”
5 e 26 junho, quarta-feira, 18h00
Tema a definir.
Dirigido a encarregados de educação e pais
de crianças/jovens. Participação gratuita
pelo tel.: 263 271 812/ 962 002 282 ou pelo
email poderescolher.clsvfx@gmail.com
Centro Comunitário de Povos,
Vila Franca de Xira

Museu do Neo-Realismo,
Vila Franca de Xira

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Oficina Educativa Permanente/ Oficina de
Chapelaria
Até 28 julho’19, 9h30 às 12h30 e 14h00
às 17h30
Público geral. Sem marcação prévia.
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição “Cosmo/
Política #4 – Quando as máquinas param”
Até 29 setembro’19, 10h00 às 16h00
Público-alvo: a partir do secundário
e público geral.
Participação mediante inscrição prévia
- Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 15 participantes
por educador de museu (público geral).
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa Geografia do Neorrealismo
Anual, terça a sexta-feira, 10h00 às
16h00
Público-alvo: a partir do ensino secundário
e público geral.
Participação mediante inscrição prévia
- Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 15 participantes
por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

CONFERÊNCIAS
Ciclo de conferências
“Aldeias históricas de Portugal”
Programa apresentado pelo Prof. João Carlos
Franco (arquiteto e docente na Academia
Sénior da Casa de São Pedro de Alverca)
“Aldeias Históricas de Monsanto”
2 maio, quinta-feira, 16h00
“Aldeias Históricas de Piódão”
23 maio, quinta-feira, 16h00
“Aldeias Históricas da Sortelha”
6 junho, quinta-feira, 16h00
Mais informações contatar pelo Tel.:
219 570 305 ou pelo email: museumunicipal.
nucleoalverca@cm-vfxira.pt
Museu Municipal Núcleo
de Alverca do Ribatejo
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Tardes de Conversa 2019
“O Bispo da Calhandriz – D. Francisco
Gomes do Avelar”
8 maio, quarta-feira, 16h00
Por Alfredo Marujo (Colaborador da Paróquia de S. Pedro de Alverca, na área do Património Cultural e do Arquivo Histórico)
“Memórias de Conventos Franciscanos – O
convento de Frades Capuchos Antoninos
de Nossa Senhora do Amparo de Vialonga”
12 junho, quarta-feira, 16h00
Por Graça Soares Nunes (Licenciada em
História, pela Universidade Autónoma de
Lisboa, Mestre em História Regional Local
pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa e investigadora da Universidade de
Évora (CIDEUHS). Técnica Superior do Museu
Municipal de Vila Franca de Xira – Núcleo
de Alverca). Mais informações contatar pelo
Tel.: 219 570 305 ou pelo email: museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt
Museu Municipal Núcleo
de Alverca do Ribatejo

X Encontro de Poetas Populares
“Alverca e a Aviação: 1918-2018”
18 maio, sábado, 16h00
Mais informações contatar pelo Tel.:
219 570 305 ou pelo email: museumunicipal.
nucleoalverca@cm-vfxira.pt
Museu Municipal Núcleo
de Alverca do Ribatejo

Ciclo de conferências
“Conversas sobre Património e História”
“O Direito Foraleiro”
25 maio, sábado, 16h00
Por Carlos Jorge Gonçalves (Advogado, Investigador em História do Direito Português)
“Questão Pátria: um jantar no Castelo de
Almourol – Mensagens Simbólicas do Estado Novo”
29 junho, sábado, 16h00
Por Nuno Campos (Mestre em estudos do
Património)
Mais informações contatar pelo Tel.:
219 570 305 ou pelo email: museumunicipal.
nucleoalverca@cm-vfxira.pt
Museu Municipal Núcleo
de Alverca do Ribatejo

LANÇAMENTOS
Lançamento da Publicação “The Museum
Reader «Is The Museum a Battlefield»
29 junho, sábado, 16h00

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

ESPETÁCULOS
“Poesia no Palácio”
4 maio e 22 junho, sábado, 15h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Passerelle D’Ouro”
21 junho, sexta-feira
Tem como protagonistas os idosos do nosso
Concelho, com a participação de jovens e
crianças. Contacto: 263 285 625/969 800
055 ou pelo email: dhcs@cm-vfxira.pt
Praça de Toiros Palha Blanco,
Vila Franca de Xira
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Agenda

3MÚSICA
Jam às Sextas – A Fábrica Convida
Tributos a George Benson
3 maio, sexta-feira, 21h30
Tributos a Sting
17 maio, sexta-feira, 21h30
Tributos a Super Tramp
7 junho, sexta-feira, 21h30
Tributos a U2
14 junho, sexta-feira, 21h30
Fábrica das Palavras, Piso 0,
Vila Franca de Xira

Colóquio “A Voz para Nós e Todos Vós”
pelo Maestro Edgar Saramago
7 maio, terça-feira, 18h00 às 20h00
Este colóquio realiza-se, por ocasião do “Dia
Mundial da Voz” 2019, destina-se a todos os
que se preocupam com a sua saúde vocal e
visa a tomada de consciência dos mecanismos físicos e fisiológicos envolvidos no exercício da voz.
Os participantes terão oportunidade de testar a sua voz com pequenos exercícios de voz
falada e ser-lhes-á distribuída uma brochura
com o resumo dos trabalhos e algumas sugestões de exercícios simples para a “colocação” da voz. Entrada Livre
Fábrica das Palavras, Piso 0,
Vila Franca de Xira

Clássica na Fábrica – Um Século de Música
Ensemble Vocal Four Voices
InThe Mood – Música Cinematográfica em
meados do sec. XX
18 maio, sábado, 17h00
Duo Forma Perdida
Música Hispano-Americana no sec. XX –
Composições de Astor Piazzolla, Villa-Lobos e Gentil Mõntana
15 junho, sábado, 17h00
m/6, Entrada livre mediante levantamento
de bilhete na receção nos 30 m que antecedem o espetáculo.
Fábrica das Palavras, Piso 0,
Vila Franca de Xira

Artes de Cá
“Vanessa Quer Voar”
Grupo de Teatro do Grémio Dramático
Povoense
19 maio, domingo, 16h00
“Os Santos Populares”
Grupo de Música Tradicional Portuguesa
“Alborca”
23 junho, domingo, 16h00
m/6, Entrada livre mediante levantamento
de bilhete na receção nos 30 m que antecedem o espetáculo.
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de
Xira

Programação Cultural de Verão 2019
Rio Spot
15, 22 e 29 junho, sábado

Praia dos Pescadores, Póvoa de Santa Iria/
Forte da Casa

Noites do Largo do Pelourinho
21 e 28 junho, sexta-feira

Praça João Mantas, Alverca do Ribatejo

Flamenga Rock’s
Andrea
28 junho, sexta-feira 22h00

Parque Urbano da Flamenga, Vialonga

Entrada Livre.

Brincando com as Palavras, os sons e as
imagens
“Espetáculo “O Dragão que lia” pelo teatro
alternativo alunos do 1º ciclo
6 maio, segunda-feira, 10h00

ROTEIROS

SEM BARREIRAS

MONUMENTOS DE VILA FRANCA DE XIRA

31 maio, sexta-feira, 10h00

MONUMENTOS DE ALHANDRA

15 junho, sábado, 15h00

Dirigido a portadores de deficiência
ou incapacidade visual
mediante inscrição prévia
pelo Tel.: 263 280 350 ou
email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 6 inscrições.
Para grupos o número de participantes
será combinado no ato da marcação.
INFÂNCIA
Visitas Guiadas à exposição “Do Tejo à
Montanha, Da Montanha às Lezírias”
Até 2 de maio’19, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos e público
sénior/adulto. Participação mediante inscrição prévia pelo Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 6 e máximo
24 inscrições
Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Oficinas Educativas “Do Tejo à Montanha,
Da Montanha às Lezírias”
Até 2 de maio’19, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças/alunos a partir dos 3
anos. Participação mediante inscrição prévia
pelo Tel.: 263 280 350 ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 6 e máximo
24 inscrições

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de
Xira

“Trincas e o monstro dos livros– crianças
do Pré-escolar
14 e 28 maio, 11 e 25 junho, terça-feira,
10h00
Fábrica das Palavras Piso 2, Vila Franca de
Xira

“Descobrir lengalengas e destrava línguas” alunos de 1º ciclo
15 e 29 maio, 5 e 19 junho, quarta-feira,
10h00
Fábrica das Palavras Piso 2,
Vila Franca de Xira

“Ritmar” alunos do Pré-escolar
16 maio, 13 e 27 junho, quinta-feira,
10h00
Fábrica das Palavras Piso 2,
Vila Franca de Xira

“Bebéteca: Ver, ouvir e sentir a vida no
mar” – crianças dos 6 a 36 meses
17 e 31 maio, 14 e 28 junho, sexta-feira,
10h30
Fábrica das Palavras Piso 2,
Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas: uma aventura na Biblioteca - todos os níveis de ensino e instituições da 3ª idade
20 e 27 maio, 3, 17 e 24 junho,
segunda-feira, 10h00
Fábrica das Palavras Piso 0,
Vila Franca de Xira

Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Passeios com História / Rota Histórica das
Linhas de Torres – Circuito de Subserra
4 maio, sábado, 15h00
Dirigido ao público em geral
mediante inscrição prévia pelo Tel.: 263 280
350 ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 18 inscrições
Alhandra

Encontro de principezinhos no asteroide
B612”
4 maio, sábado, 14h30
Três livros O Diário das coisas impossíveis
de João Ferreira de Oliveira, certo dia no
Deserto de Carlos Pinhão e O Principezinho
de Antoine de Saint-Exupéry contados de
uma forma intercalada e incompleta com
objetivo a estimular a curiosidade do deseixo
da história. (Sugestão aquisição de mais dois
exemplares de cada livro, para que esteja
disponível nas estantes para empréstimo).
Público-alvo: Pais e filhos (6 aos 10 anos).
N.º de participantes: 20
Mediante marcação prévia pelo Tel.:
219 573 344 ou email: bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

ARQUEÓLOGO POR UM DIA
11 maio, sábado, 10h30
29 junho, sábado, 14h30
Dirigido a crianças/jovens entre os 6 e os
15 anos Participação mediante inscrição
prévia pelo Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 16 inscrições
Centro de Estudos Arqueológicos de
Vila Franca de Xira, Cachoeiras

Agenda
“Era uma vez…”
18 maio e 29 junho, 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

Dia Internacional dos Museus / Visitas
livres à exposição “Do Tejo à Montanha,
Da Montanha às Lezírias”
18 maio, sábado, 9h30 às 17h30
Dirigido a crianças após os 3 anos e público
sénior/adulto . Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Dia Internacional dos Museus / Oficina
Educativa “Do Tejo à Montanha, Da
Montanha às Lezírias” - Mosaico Árabe
18 maio, sábado, 9h30 às 12h30
Dirigido a crianças após os 3 anos e público
escolar
Tel.: 263 280 350
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Dia Internacional dos Museus / Visitas
livres à exposição “Júlio Pomar: Imagens
da Tauromaquia” e “Pintura de Alfonso
Rey/ Escultura de Alberto Germán”
integradas na XXX Semana da Cultura
Tauromáquica
18 maio, sábado, 9h30 às 17h30
Dirigido a crianças após os 3 anos e público
sénior/adulto
Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt

Dia Internacional dos Museus / Oficinas
Educativas “Chapelices e outras
Esquisitices”
18 maio, sábado, 14h00 às 17h30
Dirigido a crianças após os 3 anos e público
escolar
Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Dia Internacional dos Museus / Visitas
Guiadas à exposição “Traços do Rio”
18 maio, sábado, 9h30 às 17h30
Dirigido a crianças após os 3 anos, público
escolar e público sénior/adulto
Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt

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

Dia Internacional dos Museus / Oficinas
Educativas “Rostos” referente à exposição
“Traços do Rio”
18 maio, sábado, 9h30 às 17h30
Dirigido a crianças após os 3 anos, público
escolar e público sénior/adulto
Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio”, Póvoa
de Santa Iria

Noite dos Museus / Visitas livres à
exposição “Do Tejo à Montanha, Da
Montanha às Lezírias”
18 maio, sábado, 19h30 às 21h30
Dirigido a crianças após os 3 anos e público
sénior/adulto
Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila
Franca de Xira

Museu Municipal de Vila Franca de Xira
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Noite dos Museus / Visitas livres à
exposição “Júlio Pomar: Imagens da
Tauromaquia” e “Pintura de Alfonso Rey/
Escultura de Alberto Germán” integradas
na XXX Semana da Cultura Tauromáquica
18 maio, sábado, 20h00 às 23h00
Dirigido a crianças após os 3 anos e público
sénior/adulto
Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Noite dos Museus / Oficinas Educativas
“Chapelices e outras Esquisitices”
18 maio, sábado, 20h00 às 23h00
Dirigido a crianças após os 3 anos e público
escolar
Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas ao 8º Salão Automóvel
e Motociclos Clássicos de Vila Franca de
Xira
24 maio, sexta-feira, 10h00 e 17h30
Dirigido a público escolar. Participação
mediante inscrição prévia - Tel.: 263 280 350
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira

Ação Educativa “Brincar com a Estética”
UM EDIFÍCIO, MUITOS MUSEUS. Alcino
Soutinho e o Museu do Neo-Realismo
Até 26 maio’19, terça a sexta-feira, 10h00
às 16h00
Dirigida a crianças entre os 3 e 5 anos.
Participação mediante inscrição prévia,
até 5 dias de antecedência.
Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo
20 inscrições
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Ilustrações: Freepik.com

1 e 2 de junho - Municipal da Piedade

O “País das Maravilhas” vai estar sedeado, de 1 a 2 de junho, no Parque Urbano da Quinta
da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, no âmbito das Comemorações Municipais do Dia Mundial da Criança.
Magia, animação e muita diversão é o prometido no programa lúdico e pedagógico deste
evento. A fantasia vai estar espalhada por todos os recantos do Parque Urbano e pode ser
descoberta e vivida por crianças e famílias, ao longo dos dois dias do evento, no horário
compreendido entre as 10h e as 13h e as 14h30 e as 18h. Entrada livre!
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Ação Educativa “Maqueta”
UM EDIFÍCIO, MUITOS MUSEUS. Alcino
Soutinho e o Museu do Neo-Realismo.
Até 26 maio’19, terça a sexta-feira, 10h00
às 16h00
Dirigida a alunos entre os 6 e os 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia, até 5
dias de antecedência.
Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo
20 inscrições
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa “Planta”
Um edifício, muitos museus. Alcino
Soutinho e o Museu do Neo-Realismo.
Até 26 maio’19, terça a sexta-feira, 10h00
às 16h00
Dirigida a alunos entre os 10 e os 12 anos.
Participação mediante inscrição prévia, até 5
dias de antecedência.
Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo
20 inscrições
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa “Observa, Clica e Partilha”
Um edifício, muitos museus. Alcino
Soutinho e o Museu do Neo-Realismo.
Até 26 maio’19, terça a sexta-feira,
10h00 às 16h00
Dirigida a alunos entre os 12 e os 18 anos.
Participação mediante inscrição prévia, até 5
dias de antecedência.
Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo
20 inscrições
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Pijama com histórias”, no âmbito do Dia
Mundial da Criança
Das 20h30 do dia 31 maio, 6ª feira, às 10h00
do dia 1 junho, sábado
Atividade dirigida a crianças dos 4 aos 12
anos e respetivos acompanhantes, que permite aos participantes passar uma noite na
biblioteca entre livros e atividades surpresa.
Máximo: 10 famílias
Participação mediante inscrição prévia junto
da Biblioteca Municipal (Tel.: 219 533 050 ou
email: bmpsi@cm-vfxira.pt)
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Dia da Criança / Oficina Educativa “País
das Maravilhas”
1 e 2 junho, sábado e domingo, 10h00 às
18h00
Dirigido a crianças após os 3 anos até 18
anos. Tel.: 263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt

Palácio da Quinta da Piedade,
Póvoa de Santa Iria

“Gatinhar nos clássicos: Acordar dos
sentidos com Brahms…”
16 junho, domingo, 11h00
Ao som de música clássica para bebés:
Brahms, serão criados momentos mágicos
de som e cor estimulando os sentidos dos
bebés.
Público alvo: Pais e filhos (4 aos 12 meses)
Máximo 10 bebés acompanhados por adulto
Inscrição gratuita, mediante marcação prévia
pelo Tel.: 219 573 344 ou email:
bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Visitas Guiadas à exposição “Chapelaria
Porfírio”
Até 28 julho’19, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos, público
escolar e público sénior/adulto. Participação
mediante inscrição prévia - Tel.: 263 280 350
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 6 e máximo
24 inscrições
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Oficinas Educativas “Chapelices e outras
Esquisitices”
Até 28 julho’19, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos e público
escolar. Participação
mediante inscrição prévia - Tel.: 263 280 350
ou email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 6 e máximo
24 inscrições
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição “E não sei se
o mundo nasceu, Fernando Namora 100
anos”
Até 17 novembro’19, 10h00 às 16h00
Público-alvo: a partir do 1º ciclo e público
geral.
Participação mediante inscrição prévia - Tel.:
263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 15 participantes
por educador de museu (público geral).
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição
“Traços do Rio”
Sem términus previsto, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos, público
escolar e público sénior/adulto.
Participação mediante inscrição prévia - Tel.:
263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio”, Póvoa
de Santa Iria

Oficinas Educativas “Traços do Rio”
Sem términus previsto, 9h30 e 14h00
Dirigido a crianças após os 3 anos, público
escolar e público sénior/adulto.
Participação mediante inscrição prévia - Tel.:
263 280 350 ou email:
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio”, Póvoa
de Santa Iria

Ação Educativa “Poemário Neorrealista
Infantil e Juvenil”
terça a sexta-feira, durante todo o ano
civil, 10h00 às 16h00
Dirigido a crianças a partir dos 6 anos
Participação mediante inscrição prévia, até 5
dias de antecedência.
Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo
25 inscrições
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

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

Ação Educativa Jogo da Glória do
Neorrealismo
Anual, terça a sexta-feira, 10h00 às
16h00
Público-alvo: a partir do 2º ciclo e público
geral.
Participação mediante inscrição prévia - Tel.:
263 285 626 ou email: neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 12 participantes
por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa “Diário Gráfico”
terça a sexta-feira, durante todo o ano
civil, 10h00 às 16h00
Dirigido ao público em geral e a crianças a
partir dos 6 anos
Participação mediante inscrição prévia, até 5
dias de antecedência
Tel.: 263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
Limite de participantes: mínimo 10 e máximo
25 inscrições.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição “Batalha
pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista
Português”
Anual, 10h00 às 16h00
Público-alvo: a partir do 2º ciclo e público
geral.
Participação mediante inscrição prévia - Tel.:
263 285 626 ou email:
neorealismo@cm-vfxira.pt
1 turma (público escolar) / 15 participantes
por educador de museu (público geral)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

CINEMA 
Domingos mágicos | Cinema infantojuvenil
“Contos de Terramar” de Goro Miyazako
maiores de 12 anos | 115 min
5 e 19 maio, domingo, 11h00
“Asas pelos ares” de Chistopher Jenkins
maiores de 6 anos | 115 min
2 e 23 junho, domingo, 11h00
Entrada limitada à lotação do espaço (120
lugares)
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de
Xira

COMEMORAÇÕES DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS/NOITE DOS MUSEUS
IndieLisboa – Festival Internacional de
Cinema
Dias 17 e 18 maio, 21h00 e 19 maio,
17h00
Público-alvo: público geral

Agenda
IndieJúnior – Festival Internacional de
Cinema
18 maio, 11h00
Público-alvo: público infantojuvenil
Entrada Gratuita em todas as sessões, limitada à lotação do espaço.
O bilhete pode ser levantado na receção do
Museu uma hora antes do inicio da projeção.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Doc Domingos | Cinema Documental
“No intenso agora” de João Salles
Maiores de 12 anos | 122 min | legendado
12 maio, domingo, 15h30
“Roubamos segredos”: A história da Wikileaks de Alex Gibney
Maiores de 12 anos | legendado
16 junho, domingo, 15h30

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de
Xira

Ciclo de Cinema “Realismos
Contemporâneos”
28 junho, sexta-feira
Filme a designar;
Entrada Gratuita em todas as sessões, limitada à lotação do espaço.
O bilhete pode ser levantado na receção do
Museu uma hora antes do inicio da projeção.

“Leituras Encenadas”
9 junho, domingo, 15h30
Direção de Patrícia Soso.
A Encenadora do Grupo de Teatro do Grémio
Dramático Povoense
Apresenta um texto que será lido por atores
dos Grupos de Teatro do Concelho
AMBIENTE
“Vamos Limpar a Europa 2019”
10 maio, sexta-feira
Ação de limpeza de um espaço público. Estas
ações pretendem chamar a atenção da população e criar consciência para o problema
do lixo abandona.
Dirigido a alunos do 1.º ciclo.
Olival das Minas, Vialonga

Dia do Ambiente
Encerramento dos Projetos “Brigado do
Amarelo” e Qual é o Seu Papel?”
5 junho, quarta-feira
Dirigido a todos os participantes dos Projetos. Consiste na entrega simbólica de
cheques às escolas que ficaram em 1.º e
2.º lugar e posterior divulgação dos resultados obtidos a toda a comunidade.
Local a definir

TEATRO

Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca
de Xira

“Os Aprendizes do Fingir - Eleitos Entre
Pares”
1 junho, sábado, 15h30
Núcleo de Teatro eleito pelos seus pares na
Mostra de Teatro Escolar
Fórum Cultural da CHASA, Alverca do Ribatejo

2 junho, domingo, 15h30
Núcleo de Teatro eleito pelos seus pares na
Mostra de Teatro Escolar
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

8 junho, sábado, 15h30
Núcleo de Teatro eleito pelos seus pares na
Mostra de Teatro Escolar

Espaço Cultural Fernando Augusto, Póvoa de
Santa Iria
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3,2,1… Ação
22 maio, 19 e 26junho, quarta-feira, das
14h30 às 17h30
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos veiculados com o cinema e
os media, dirigida a crianças e jovens.
Participação Livre.

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Os Aprendizes do Fingir – Mostra de
Teatro Escolar”
24 maio, sexta-feira, 18h00
25 maio, sábado, 15h00
Participação dos Núcleos de Teatro:
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde da Castanheira do Ribatejo
Agrupamento de Escolas Reynaldo dos Santos de Vila Franca de Xira
Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S.J. dos Montes
Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de
Magalhães de Alverca
Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso
Escola Secundária Gago Coutinho de Alverca
Agrupamento de Escola da Póvoa de Santa
Iria
Agrupamento de Escolas de Vialonga
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JUVENTUDE 

Comemoração do Dia Internacional do
Brincar
28 maio, terça-feira, das 14h00 às 17h30
Ação de cariz ludo-pedagógico que visa
a ocupação do tempo livre dos jovens e
a promoção da educação ambiental pela
reutilização de materiais e conceitos,
criando objetos úteis e criativos. Participação Livre.
Exposição de Desenho de Beatriz Nobre
(aluna do Curso de Artes Visuais da Escola
Secundária Gago Coutinho)
11 a 28 junho, segunda a sexta-feira,
das 13h00 às 18h00
Iniciativa Cultural de divulgação dos
trabalhos realizados por jovens artistas.
Estúdio de Arte Corporal – Tatuagens e
Piercings
28 junho, sexta-feira, das 14h00 às
17h30
Iniciativa Cultural, no âmbito do Dia do
Piercing, de divulgação e promoção de
Arte Corporal, dirigido a jovens a partir
dos 16 anos.
Participação livre, mediante inscrição
prévia pelo tel.: 219 575 908 ou
cj.alverca@cm-vfxira.pt e, para menores,
mediante autorização do Encarregado
de Educação. Inscrição até ao dia 14 de
junho.
Casa da Juventude do Forte da Casa

Programa de Ocupação de Jovens de Curta
Duração
1 julho a 31 agosto
Inscrições online no Portal da Juventude
nos dias 3 e 4 junho.
Casa da Juventude de Alverca
do Ribatejo
Oficina “UPcycling”
3 maio, sexta-feira, das 14h00 às 17h30
4 junho, quarta-feira, das 14h00 às
17h30
Ação de cariz ludo-pedagógico que visa
a ocupação do tempo livre dos jovens e
a promoção da educação ambiental pela
reutilização de materiais e conceitos,
criando objetos úteis e criativos.
Participação Livre.
Exposição de Desenho de Patrícia
Fernandes (aluna do Curso de Artes
Visuais da Escola Secundária Gago
Coutinho)
20 a 31 maio, segunda a sexta-feira, das
13h00 às 18h00
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.

Oficina “Decora o teu Mundo”
2 a 31 maio, segunda a sexta-feira, das
14h00 às 17h00
2 a 28 junho, segunda a sexta-feira, das
14h00 às 17h00
Atividade Temática de pintura de desenhos, através do conceito Mindfulness.
Participação Livre.
“Pintura”
6 a 31 maio, segunda a sexta-feira, das
13h00 às 18h00
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.
“Das Ruas A Pele”
Exposição de Desenho de Lost Stencil
11 a 28 junho, segunda a sexta-feira,
das 13h00 às 18h00
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.
Casa da Juventude da Póvoa de Santa
Iria
“Feminist is not a Dirty Word” – Exposição
de Desenho de Catherine Rodríguez
Até 10 maio, segunda a sexta-feira, das
13h00 às 18h00
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realizados por jovens artistas.
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3,2,1… Ação
20 maio e 17 junho, segunda-feira,
14h00
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos veiculados com o cinema e
os media.
Participação Livre.

Folclore e Música Tradicional
Portuguesa

MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
Torneio de Ping-Pong
22 maio e 26 junho, quarta-feira, das
14h00 às 17h30
Iniciativa que tem como objetivo a promoção dos jogos em equipa, competição,
gestão de conflitos e de desenvolvimento
lúdico.
Participação livre, mediante inscrição
prévia pelo tel. 219 533 050 ou
cj.povoa@cm-vfxira.pt .

Desporto
Trilhos da nossa terra – Caminhada
Convívio
1 maio, quarta-feira, 8h30
Casa do Povo de Arcena
10 km – grau de dificuldade baixa

“Abertura da Caça ao Caracol”
Grupo de Música Tradicional Portuguesa
Sons de Sempre
Grupo de Música Tradicional Portuguesa
Flor de Chá
Festival de Folclore Infantil
4 maio, sábado, 16h00
Casa do Povo de Arcena
Páteo da Casa do Povo de Arcena, Alverca do
Ribatejo

Páteo da Casa do Povo de Arcena,
Alverca do Ribatejo

Tarde de Música Popular Portuguesa
Grupo de Música Popular Portuguesa
Flor do Trevo
5 maio, sábado, 16h00
Clube Recreativo dos Cotovios

“Aventuras com Linhas e Sombras” –
Exposição de Desenho de Ana Sofia Neves
27 maio a 28 junho, segunda a sextafeira, das 13h00 às 18h00
Iniciativa Cultural de divulgação dos
trabalhos realizados por jovens artistas.

5.ª Corrida Cidade de Alverca
19 maio, domingo
Portugal Talentus
Corrida 10 km – 9h30
Caminhada 6,5 km – 10h10

Festa da Cultura Alentejana
1 junho, sábado, 16h00
Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo

Torneio de PlayStation
29 maio e 12 junho, quarta-feira, das
14h00 às 17h30
Iniciativa que tem como objetivo a promoção dos jogos em equipa, competição,
gestão de conflitos e de desenvolvimento
lúdico.
Participação livre, mediante inscrição
prévia pelo tel. 219 533 050 ou
cj.povoa@cm-vfxira.pt .

IV Gala CAD
29 junho, sábado, 21h00
Clube Académico de Desportos

Festival do Folclore
1 junho, sábado, 21h00
Casa do Povo de Arcena

Dança

Diversos

“Dança leve levemente”
Espetáculo de Dança Infantil para Escolas e famílias / A Dança e a Poesia
3 maio, sexta-feira, 11h00 e 14h30 –
Sessão Escolas
4 maio, sábado, 21h30 – Sessão Famílias
Sociedade Euterpe Alhandrense

Plano de Dinamização do Mercado
Municipal
Grupo de Cavaquinhos do Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense
4 maio, sábado, 10h00
Associação Alves Redol

Dia Mundial do Ambiente | Atividade
Temática
5 junho, quarta-feira, das 14h00 às
17h00
Atividade Temática que pretende assinalar o dia referido, através de atividades
diversificadas.
Participação Livre.
Casa da Juventude de Vialonga
“J8GOS”
8, 22, 29 maio, quarta-feira, das 14h30
às 16h30
5 e 12 junho, quarta-feira, das 14h30 às
16h30
Atividade Temática que tem como objetivo a promoção dos jogos em equipa,
competição, gestão de conflitos e de desenvolvimento lúdico.
Participação Livre.
“Sobre a minha Sexualidade decido EU!”
7 junho, sexta-feira, das 14h30 às 16h30
Atividade que, através de dinâmicas de
grupo, pretende despertar sentidos e
promover a consciência individual para
os riscos da sexualidade. Exposição das
variadas consequências e medidas de
prevenção.
Dirigidas a Escolas e alunos do 3.º Ciclo
e Secundário.
Participação livre mediante inscrição
prévia pelo tel.: 219 527 894 ou
cj.vialonga@cm-vfxira.pt.

Pistas de Aviação, Alverca do Ribatejo

Polidesportivo do Clube Académico de Desportos, Póvoa de Santa Iria

Auditório da Sociedade Euterpe Alhandrense,
Alhandra

Teatro
“O Cupido” – Comédia
3 maio, sexta-feira, 21h30 – Estreia
10 e 11 maio, sexta-feira e sábado,
21h30
Artifontinhas Grupo de Teatro

Fórum Cultural Chasa, Alverca do Ribatejo

“Cartas na Mesa” – Uma comédia
explosiva
Estreia Nacional, uma encenação de Carlos Areia
18 maio, sábado, 21h30
Ateneu Artístico Vilafranquense
Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense,
Vila Franca de Xira

Música
II Encontro de Orquestras Juvenis
12 maio, domingo, 15h00
Ateneu Artístico Vilafranquense

Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense,
Vila Franca de Xira

Salão do Clube Recreativo dos Cotovios, São
João dos Montes

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do
Ribatejo

Páteo da Casa do Povo de Arcena, Alverca do
Ribatejo

Mercado Municipal de Vila Franca de Xira

IX Mercado Histórico em Vila Franca de
Xira
4 maio, sábado, 10h00
Centro de Bem Estar Infantil de Vila
Franca de Xira
(Consulte o programa específico)
Vila Franca de Xira

Plano de Dinamização do Mercado
Municipal
Grupo (a indicar)
1 junho, sábado, 10h00
Associação Alves Redol

Mercado Municipal de Vila Franca de Xira

Festas do Forte da Casa
Momentos Diferentes – Associação Cultural e Recreativa
1 junho, sábado, 10h00
Consulte programa específico
Forte da Casa

“O Grito da Terra” – Espetáculo de
Encerramento do Ano Letivo CRSM/Euterpe
14 junho, sexta-feira, 11h00 e 14h30
15 junho, sábado, 21h30
Sociedade Euterpe Alhandrense

Auditório da Sociedade Euterpe Alhandrense,
Alhandra

Agenda

DESPORTO
Eventos Desportivos

CRUZEIRO RELIGIOSO
E CULTURAL DO TEJO

14 A 20 DE JUNHO
Concelho de Vila Franca de Xira
No dia 14 de junho, o VII Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo /
I Ibérico do Tejo chega ao Concelho, nomeadamente a Vila Franca de Xira, na
9.ª etapa desta procissão fluvial. No dia
seguinte parte em direção a Alhandra e
a 16 segue para Póvoa de Santa Iria. A
20 de junho, o Cruzeiro ruma a Alcochete, dando continuidade ao seu objetivo
de reforçar a identidade das comunidades ribeirinhas através da partilha cultural e religiosa..

“Desporto Escolar | Basquetebol 3x3”
8 maio
O Campeonato Regional Basquetebol 3x3
nos escalões de Iniciados Masculinos e
Femininos com a disputa do apuramento
para a Fase Nacional dos títulos regionais.
Pavilhão Municipal do Forte da Casa

“Parado é que NÃO! – Mega Aula Zumba”
19 maio, domingo, 10h00
Participação gratuita e dirigido a todas
as idades, convidamo-lo a manter uma
vida ativa e boa forma física, enquanto
desfruta de um dos espaços verdes urbanos localizados no nosso Concelho. Mais
informações: Divisão Desporto e Lazer
pelo tel.: 263 285 600, ext.: 2731 ou tlm.:
962 002 281
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III Triatlo de Alhandra/Vila Franca de Xira
15 e 16 junho, sábado e domingo
Na zona ribeirinha de Alhandra, tem lugar a terceira edição do triatlo Alhandra
- Vila Franca de Xira, prova que contará
para a Taça de Portugal. Depois do sucesso das duas edições anteriores, a prova regressa novamente com um percurso
que se desenrola entre o Rio Tejo, a EN10
e o Passeio Ribeirinho que liga Alhandra
e Vila Franca de Xira, com o objetivo de
permitir que os melhores atletas nacionais de Triatlo possam competir nas
excelentes condições naturais que o Município proporciona.
No dia 16 decorre o Circuito Nacional
de Super Sprint, a partir das 16h00. A
competição integra os melhores atletas nacionais de Triatlo. Estão previstos
condicionamentos de trânsito que serão
oportunamente divulgados.
Esta Prova é promovida pela Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, com
o apoio técnico da Federação de Triatlo
Portugal e em parceria com o Alhandra
Sporting Club.
Alhandra, Vila Franca de Xira

“Caminhos com História | Monte dos
Castelinhos”

Jardim Municipal Constantino Palha, Vila

Franca de Xira

“Desporto Escolar | Campeonato Regional
Basquetebol”
24 maio, sexta-feira
Escalões de Iniciados Masculinos e Femininos
Pavilhão Municipal do Forte da Casa

PEREGRINAÇÃO DE
N.ª SR.ª DA IMACULADA
CONCEIÇÃO DE ALCAMÉ

22 DE JUNHO
Lezíria . Vila Franca de Xira

No próximo dia 22 de junho decorre a
tradicional Romaria a Nossa Senhora
de Alcamé. Com ponto de partida, pelas 8h00, junto à Igreja Matriz, em Vila
Franca de Xira, os peregrinos iniciam a
Romaria e, no Cabo, juntam-se os cavaleiros rumo à Ermida em plena Lezíria.
Trabalhadores do campo e outros devotos reúnem-se para manter um culto de
longa tradição que passa, primeiramente, pela bênção dos campos e do gado.
Dá-se então a procissão, a eucaristia e
a bênção do pão distribuído, no final,
por todos. Depois é a vez de o convívio
tomar lugar com um almoço, animação
musical com folclore do Grupo de Arcena, demonstrações pelos alunos da
Escola de Toureio José Falcão, apresentações de sevilhanas, grupos corais e,
ainda, momentos de poesia e fado.

“Caminhos com História | Gruta da Pedra
Furada”
26 maio, domingo, 9h00
Percurso circular: Pelourinho de Povos,
Fábrica dos Atanados, Sr. Da Boa ao
Morte, Gruta da Pedra Furada e regresso
às Piscinas Municipais de Vila Franca de
Xira.
Caraterísticas: trilhos com piso irregular,
estradões com pequenos troços de terra
batida, empedrado e asfalto com 2 subidas difíceis de grau 4 (250 metros aproximadamente).
Distância aproximada: 8 km (caminhada/
marcha)
Concentração: 9h00 na Piscina Municipal
de Vila Franca de Xira
Término: 12h00 na Piscina Municipal de
Vila Franca de Xira
As inscrições são gratuitas até ao dia do
evento e limitadas até 25 participantes,
enviar nome e nata de nascimento para o
email: desporto@cm-vfxira.pt
Mais informações: Divisão Desporto e
Lazer pelo tel.: 263 285 600, ext.: 2731 ou
tlm.: 962 002 281
Gruta da Pedra Furada, Vila Franca de Xira

30 junho, domingo, 9h00
Percurso linear: Quintas, Monte dos Castelinhos, Miradouro da Castanheira do
Ribatejo, Águas Férreas, Cova da Camela
e Piscinas Municipais de Vila Franca de
Xira.
Caraterísticas: trilhos com piso irregular,
troços de terra batida e asfalto e estradões com pequenas subidas e descidas.
Distância aproximada: 10 km (caminhada/marcha)
Concentração: 9h00 na Piscina Municipal
de Vila Franca de Xira
Transporte: O Município assegura transporte da Piscina Municipal de Vila Franca
de Xira até às Quintas (Castanheira do
Ribatejo).
Término: 12h30 na Piscina Municipal de
Vila Franca de Xira
As inscrições são gratuitas até ao dia do
evento e limitadas até 35 participantes,
enviar Nome e Data de Nascimento para
o email: desporto@cm-vfxira.pt
Mais informações: Divisão Desporto e
Lazer pelo tel.: 263 285 600, ext.: 2731 ou
tlm.: 962 002 281
Monte dos Castelinhos,
Castanheira do Ribatejo
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Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

A Câmara e a Assembleia
Municipal aprovaram o relatório
de gestão e as demonstrações
financeiras referentes a 2018.
Com uma situação orçamental
e financeira equilibrada e
sustentável, sem dívidas a
empreiteiros e fornecedores e
aplicando uma fiscalidade amiga
das famílias e das empresas, o
Município investiu na Educação,
na Cultura, no Desporto, na
Solidariedade, no Associativismo,
na Economia Social, no Ambiente,
na Proteção Civil, na manutenção
e qualificação do espaço público,
na requalificação urbana e no
Turismo.
Em 2018, e de entre os inúmeros
investimentos realizados no
Concelho, realçamos que o
Município construiu o novo Parque
Ribeirinho Moinhos da Póvoa
com Ciclovia do Tejo; procedeu à
reabilitação e ampliação da Escola
Básica n.º 1 de Vialonga; reabilitou
o Celeiro da Patriarcal; iniciou as
obras de requalificação da Estrada
Nacional n.º 10, dotando-a de
percursos pedonais e cicláveis e
de novas rotundas, que facilitarão
a fluidez do tráfego rodoviário,
incrementando a segurança
na circulação, do Terminal
Rodoferroviário de Alverca do
Ribatejo e dos Eixos Povos/
Quinta da Grinja e Santa Sofia/
Quinta da Mina, em Vila Franca
de Xira; requalificou o Jardim
José Álvaro Vidal, com espaço de
jogo e recreio inclusivo; reabilitou
os espaços exteriores do Bairro
do PER da Quinta da Piedade,
com Polidesportivo; requalificou
o Parque 24 de Setembro, na
Cevadeira, na Castanheira do
Ribatejo; e procedeu à reparação e
modernização dos Polidesportivos
do Brejo, de Povos e do Bom
Retiro.
O Município firmou também
três importantes parcerias de
colaboração com a Administração
Central: o protocolo de construção
do novo edifício destinado a
serviços de Justiça em Vila
Franca de Xira; o protocolo de
relocalização da Unidade de
Saúde de Vialonga; e o acordo de
cooperação para requalificação da
Escola Básica 2,3 de Vialonga.
Juntos, continuaremos a construir
um Concelho melhor para todos!

Caro(a) Municipe,
Era e é possível o passe
intermodal!
A entrada em funcionamento,
no passado dia 1 de abril, do
alargamento do Passe Social
Intermodal a todos os operadores,
a todas as carreiras e toda a
Área Metropolitana Lisboa e a
sua redução do preço, constitui
uma medida de enorme alcance e
significado, que importa valorizar.
Com esta decisão, afirma-se
o direito ao uso do transporte
público e o ganho, efectivo, nos
rendimentos de centenas de
milhar de famílias. Mas também
se contribui, do ponto de vista
ambiental, para o atenuar dos
problemas que surgem do uso
intensivo de transporte individual.
Dinamiza-se, por outro lado ainda,
a economia porque promove-se a
circulação de pessoas e liberta-se
poder de compra que estimula o
mercado interno.
Esta medida é inseparável da
acção e luta dos utentes que,
ao longo de duas décadas, se
bateram pelo alargamento do
passe.
É preciso recordar que, em 2016,
na Assembleia da República,
PS, PSD e CDS votavam contra a
iniciativa proposta pelo PCP e o
Bloco abstinha-se.
Foram os eleitos da CDU, nos
órgãos autárquicos dos 18
municípios da AML, que fizeram
aprovar moções de apoio ao
alargamento do passe, que
pressionaram o Governo e a
Assembleia da República a decidir,
em 2018, favoravelmente ao
alargamento do passe.
O valor e alcance do que agora se
conseguiu, em redução de custos
e aumento de mobilidade, para
que ganhe inteira projecção e
extensão deve ser acompanhado
do aumento da oferta e da
qualidade da rede de transportes,
no concelho e na AML.
O poder de atractividade que
o preço veio induzir necessita
encontrar resposta para que todos
os que optem pelo transporte
público possam usufruir dele
em condições de qualidade,
quantidade e fiabilidade de oferta.
Esse é um objetivo que exige
respostas imediatas, e a médio
prazo requerer investimento e
decisões para dotar as empresas
dos trabalhadores e meios
necessários.
Com mais este exemplo se
comprova que vale a pena lutar.
Atendimentos, com marcação
prévia para: Rua Dr. Manuel de
Arriaga, nº 24, 1º Esq.|Tel.: 263
285 623 | gav.cdu@cm-vfxira.pt |
www.facebook.com/cduvfx/

Caros Munícipes,
Mais uma vez, a Coligação Mais,
liderada pelo PSD, na pessoa
da Vereadora Helena Pereira de
Jesus vem, através deste meio
de comunicação, dar-vos conta
do trabalho desenvolvido e dos
projectos que estão a avançar.
A Coligação Mais está a
desenvolver projetos que se
enquadram no que consideramos
deve ser o futuro e que podem
tornar o nosso Concelho seja
cada vez Mais apelativo e Mais
reconhecido.
Assim, para este período, há que
destacar a realização da 24.ª
Edição da Passerelle D’Ouro, no
próximo dia 21 de Junho, que visa
a promoção do envelhecimento
activo no Concelho de Vila
Franca de Xira e o fomentar do
relacionamento intergeracional.
Por outro lado, para os mais
novos, vamos ter a comemoração
do Dia Internacional da Criança,
com um programa que conta com
dois dias de atividades (1 e 2 de
Junho), criando não só momentos
em família, mas também
promovendo o convívio entre as
crianças das várias instituições.
Por fim, dar nota que a
Requalificação dos Bairros
Municipais avança a grande
velocidade, estando já a 1.ª Fase
do PER da Quinta da Piedade
concluída e as casas entregues,
o que permite uma clara
melhoria das condições de vida
destas populações e uma maior
integração na comunidade.
Para além do referido
anteriormente, continuamos
a desenvolver o trabalho de
promoção do empreendedorismo
e das atividades económicas,
procurando adaptar os melhores
exemplos à identidade e
diversidade das gentes do
Concelho de Vila Franca de Xira,
contribuindo de forma ativa para
um Município Mais inovador e com
Mais qualidade.
É possível fazer Mais!

Podem encontrar-nos na:
Rua Dr. Manuel Afonso
de Carvalho, n.º 29
2600-184 Vila Franca de Xira
Telefone: 263285600
Tlm: 963499201
gav.cmais@cm-vfxira.pt

É geral e notória a dificuldade de
acesso a habitação compatível
com os rendimentos das famílias,
mesmo que não estejam em
situação de carência financeira,
no mercado livre da habitação; por
efeitos económicos, especulativos,
de ordenamento do território
desajustados da necessidade
e realidade das famílias. Os
agregados familiares que
procuram habitação compatível
com seus rendimentos neste
concelho dificilmente a encontram
a preços suportáveis, pois o
mercado livre da habitação
não responde às capacidades
financeiras da procura, havendo
pouca oferta acessível aos
rendimentos das pessoas, quer no
arrendamento, quer na aquisição.
A resposta a este problema de
habitação não está no mero
aumento da oferta de imóveis
no mercado livre, como crê o
executivo municipal: por exemplo,
os recentes loteamentos Vila
Rio e da Solvay, na Póvoa de
Santa Iria, aumentam a oferta,
mas ela pela sua natureza não
baixa o preço dos imóveis, e por
falta de outra mais adequada as
famílias serão empurradas para a
aquisição desses imóveis a preços
insuportáveis, caindo no sobreendividamento e nas mesmas
circunstâncias que levaram
bancos e famílias a uma grave
crise financeira, o que motivou já
um alerta do Banco de Portugal.
Ademais estas soluções têm
implicado a destruição de solo e de
património cultural.
O BE tem trazido à Câmara
a questão habitacional,
considerando os princípios de
acessibilidade, segundo o qual
as famílias têm direito a que
sejam criadas condições para
que os custos de acesso a uma
habitação adequada e permanente
sejam comportáveis com os seus
orçamentos, de integração social,
da reabilitação do edificado,
do planeamento estratégico.
Portanto somos contrários a
que a Câmara Municipal seja
promotora de habitação de luxo
na Escola da Armada e insistimos
na execução da Estratégia Local
de Habitação para se dar resposta
às necessidades mais urgentes de
habitação no concelho.
A vereação do Bloco de Esquerda
de Vila Franca de Xira
Rua Dr. Manuel de Arriaga,
n.º 24, 1.º esq.º
2600-186 Vila Franca de Xira
Tel.: 263 285 600 | Ext. 1990 /1991
Email:
vereador.cpatrao@cm-vfxira.pt
Telemóvel.: 961 069 419

Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.
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DELIBERAÇÕES
Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas
9h30, do dia 2019/02/20
Ata nº 2/2019, da reunião de câmara ordinária
de 2019/01/23
Aprovado por unanimidade
Publicitação do início do procedimento
regulamentar e participação procedimental
referente ao Regulamento Administrativo
Municipal
sobre
diversas
atividades,
nomeadamente o exercício da atividade de
guarda-noturno, a realização de acampamentos
ocasionais, a exploração de máquinas de
diversão, a realização de fogueiras, a exploração
de modalidades afins de jogos de fortuna ou
azar e a realização de espetáculos de natureza
artística
Aprovado por unanimidade
Publicitação do início do procedimento regulamentar e participação procedimental respeitante ao Regulamento Administrativo Municipal
de proteção e saúde animal de animais de companhia e de animais de produção, bem como de
segurança alimentar
Aprovado por unanimidade
Publicitação do início do procedimento regulamentar e participação procedimental respeitante à alteração do Regulamento Administrativo Municipal e Tabela de Taxas e Preços em
vigor, visando a criação de taxas municipais
nos domínios da autorização de exploração das
modalidades afins de jogos de fortuna ou azar,
da proteção e saúde animal de animais de companhia e produção, da segurança alimentar e
dos espetáculos de natureza artística
Aprovado por unanimidade
Publicitação do início do procedimento e participação procedimental respeitante ao Regulamento Interno de Prevenção e Controlo de Consumo de Bebidas Alcoólicas
Aprovado por unanimidade
Publicitação do início do procedimento e participação procedimental respeitante ao Regulamento Interno de Prevenção e Controlo de Consumo de Bebidas Alcoólicas – SMAS
Aprovado por unanimidade
Regulamento de Utilização e Funcionamento
dos Stands do Festival da Juventude
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 e pelo Vice-Presidente relacionados com
o exercício de direito de preferência - Áreas de
Reabilitação Urbana
Tomado conhecimento
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do licenciamento de
obras particulares
Tomado conhecimento
Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para técnico superior
(área de engenheiro civil) – Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade
Estágio curricular – Licenciatura em Artes
Visuais e Tecnologias - Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Aquisição de energia elétrica para as instalações alimentadas em média e baixa tensão
especial do Município (anos 2016 a 2018) Devolução de caução
Aprovado por unanimidade
Vigilância para o Município ao abrigo do acordo-quadro celebrado pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP
(ESPAP) para a prestação de serviços de vigilância e segurança - Lote 4 - Devolução de
caução
Aprovado por unanimidade
Fornecimento de energia elétrica em baixa
tensão normal (BTN) para o Município - Devolução de caução
Aprovado por unanimidade
Quota anual para 2019 - Associação Nacional
de Municípios Portugueses
Aprovado por unanimidade
Contratação de seguros para o Município Adjudicação e aprovação da minuta do contrato
Aprovado por unanimidade
2ª alteração ao orçamento, plano plurianual
de investimentos e plano de atividades e funcionamento municipal da Câmara Municipal
para 2019
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco de
Esquerda e a abstenção dos membros da CDU
Devolução de valor de taxa - Pedido de vistoria
- Casal da Cerveira - Monte Gordo – Vila Franca
de Xira
Aprovado por unanimidade
Cedência para integração no domínio público
– Escadas do Terreirinho, nº 7/Rua do Outeiro,
nº 13 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Alteração ao polígono de implantação, lote
40 do loteamento Quinta do Moinho de Ferro –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Alteração ao loteamento denominado por
Casal do Moledo – Titulado pelo alvará de loteamento nº 8/01, de 21/06 – Alverca do Ribatejo
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
Realização de intervenção no subsolo municipal - Instalação de ramal subterrâneo de energia para alimentação do novo quartel dos bombeiros de Vialonga - Isenção do pagamento da
taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade
Construção de um polidesportivo com bancadas e trabalhos complementares na EB Pedro
Jacques de Magalhães – Alverca do Ribatejo Auto de vistoria para efeitos de liberação parcial
de caução
Aprovado por unanimidade
Requalificação da EN10 – Rede estruturante
ciclável e pedonal – Póvoa de Santa Iria/Forte
da Casa/Alverca do Ribatejo – 1ª fase - Devolução do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade
5ª Corrida Cidade de Alverca - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação Portugal Talentus
Aprovado por unanimidade
Projeto de Regulamento do Concurso "Um
Doce Conc/selho" - Consulta pública
Aprovado por unanimidade
Projeto de Regulamento da Campanha de
Gastronomia - Consulta pública
Aprovado por unanimidade
Comparticipação no âmbito das obras de
requalificação do bairro da Quinta da Piedade –
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Publicitação de início de procedimento e participação procedimental respeitante ao projeto
de alteração ao Regulamento Municipal de
Higiene e Limpeza Pública do Município de Vila
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Candidatura aviso POSEUR nº 11-2018-14
Aprovado por unanimidade
Utilização de espaço público por instituição
fora do Concelho - Isenção do pagamento de
taxa
Aprovado por unanimidade
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca
do Ribatejo, União das Freguesias de Alverca
do Ribatejo e Sobralinho, pelas 9h30, do dia
2019/03/06
Ata nº 3/2019, da reunião de câmara ordinária
de 2019/02/06
Aprovado por unanimidade
Entrega de emblemas de Mérito Autárquico –
Retificação
Aprovado por unanimidade
Acordo de revogação do protocolo relativo à
gestão e exploração dos parques de estacionamento da estação de Vila Franca de Xira - IP
Património - Administração e Gestão Imobiliária, SA
Aprovado por unanimidade
Protocolo para a gestão e exploração do terminal rodoferroviário na estação de Vila Franca
de Xira - IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, SA
Aprovado por unanimidade
Contrato de subconcessão de uso privativo
de um terreno do domínio público ferroviário,
junto da estação ferroviária de Vila Franca de
Xira, localizado do lado do rio (lado da via descendente-nascente), na Linha Norte - IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, SA
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
Atribuição de apoio financeiro extraordinário Alhandra Sporting Club
Aprovado por unanimidade
Atribuição de apoio financeiro extraordinário
para despesas de funcionamento -Associação
de Apoio às Vítimas do Surto de Legionella
Aprovado por unanimidade
Aditamento ao Contrato de Locação, na modalidade de arrendamento urbano para fins não
habitacionais, com estipulação de prazo certo e
duração determinada - Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Protocolo de Cooperação referente ao evento
Supply Chain Meeting 2019 - Logística Moderna
Aprovado por unanimidade
Remodelação da rede de abastecimento de
água na rua 25 de Abril (parte), rua José Dias
Coelho e rua Calouste Gulbenkian - Concurso
público - Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade
Programa de Ocupação de Jovens 2019/20 Proposta de realização
Aprovado por unanimidade
Isenção do pagamento das taxas de emissão
de licença de ruído e de licença para realização
de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares
públicos - Sociedade Euterpe Alhandrense
Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Vice-Presidente, em regime de suplência legal,
relacionados com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do licenciamento de
obras particulares
Tomado conhecimento
Estágio curricular - Curso Técnico Superior
Profissional de Redes e Sistemas Informáticos
- Instituto Superior de Tecnologias Avançadas
(ISTEC)
Aprovado por unanimidade
Cedência para o domínio público - Estanqueiro - Cardozinhas - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Alteração ao loteamento denominado Quinta
Graciosa, lote 1, titulado pelo alvará de loteamento nº 4/98, de 21/07 - Sobralinho - Aceitação de princípio e abertura de consulta pública
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS e da Coligação Mais, os votos
contra dos membros da CDU e a abstenção do
membro do Bloco de Esquerda
Alteração ao loteamento denominado Quinta
da Senhora da Graça e Choupal, titulado pelo
alvará de loteamento nº 5/91, de 22/11 – Alverca
do Ribatejo - Aceitação de princípio e abertura
de consulta pública
Aprovado por unanimidade
Alteração ao loteamento denominado Pontinha ou Torre, titulado pelo alvará de loteamento
nº 3/07, de 14/11 - Sobralinho - Aceitação de
princípio e posterior notificação por edital
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 42, do loteamento do
Casal do Álamo – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
Vila Franca de Xira - Eixo Povos/Quinta da
Grinja – Vila Franca de Xira - Requalificação do
espaço público - Devolução do valor pago pelas
peças de procedimento
Aprovado por unanimidade
Requalificação da EN10 - Rede estruturante
ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da
Casa/Alverca do Ribatejo - Alteração de muro
de suporte na propriedade da "Alliance Healthcare" e plano específico de segurança
Aprovado por unanimidade
Modalidade de Kempo - Contrato-Programa
de Desenvolvimento Desportivo - Federação
Portuguesa de Lohan Tao
Aprovado por unanimidade
9º CIRA Hóquei e 29º XIRA Basket - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
- União Desportiva Vilafranquense
Aprovado por unanimidade
Encontros de Minibasquetebol no XIRA 2019
- Encontros Desportivos Concelhios - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo Clube de Jovens Alves Redol
Aprovado por unanimidade
Preço de venda do catálogo da BF18 - Bienal
de Fotografia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Prémio Carlos Paredes 2019 - Prazo de apresentação de candidaturas
Aprovado por unanimidade
Doação de um conjunto de 100 cartoons da
autoria de Luísa Marlene Pohle - Cartoon Xira
para incorporação no acervo do Museu Municipal, pela própria.
Aprovado por unanimidade

Doação de uma tesoura de alfaiate, da antiga
Chapelaria Porfírio para incorporação no
acervo do Museu Municipal, por José Alberto
Baptista Feitor
Aprovado por unanimidade
Doação de uma fotografia a cores da autoria
de Rui Miguel Dias Monteiro para incorporação
no acervo do Museu Municipal, pelo próprio
Aprovado por unanimidade
Doação de uma carta escrita pela Drª Isabel
de Vigon para incorporação no acervo do Museu
Municipal, por Ricardo Manuel Pinto
Aprovado por unanimidade
Protocolo de adesão ao cartão Lisboa Card Associação de Turismo de Lisboa
Aprovado por unanimidade
Compra e venda da fração municipal sita na
rua José Augusto Gomes, nº 9 - 2º dtº - Arcena
- Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Compra e venda da fração municipal sita na
praça Bento Gonçalves, nº 2 (ex-Tr 12) - 7º B Vialonga
Aprovado por unanimidade
Compra e venda da fração municipal sita na
praça Bento Gonçalves, nº 2 - 5º C – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Normas de Participação do Orçamento Participativo 2019
Aprovado por unanimidade
Moção - Dia Internacional da Mulher - Manifestação Nacional de Mulheres
Reprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros da CDU e do Bloco de Esquerda e os
votos contra dos membros do PS e da Coligação
Mais
Moção - Dia Internacional da Mulher - Em
Defesa da Igualdade e da Justiça
Aprovado por unanimidade
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
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas
9h30, do dia 2019/03/20
Ata nº 4/2019, da reunião de câmara ordinária
de 2019/02/20
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento do Padre Carlos Silva
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de José Serra
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de José Carlos
Semeador
Aprovado por unanimidade
Voto de pesar pelo falecimento de Augusto Cid
Aprovado por unanimidade
Prestação de contas da Câmara Municipal
do exercício de 2018 - Relatório de gestão e
demonstrações financeiras
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
Prestação de contas dos SMAS do exercício
de 2018 - Relatório de gestão e demonstrações
financeiras
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

1ª revisão ao orçamento e plano plurianual de
investimentos e plano de atividades e funcionamento municipal da Câmara Municipal para
2019
Aprovado por unanimidade
1ª revisão ao orçamento e plano plurianual de
investimentos dos SMAS para 2019
Aprovado por unanimidade
Orientações para a consolidação de contas do
exercício de 2018 do Município
Aprovado por unanimidade
Protocolo respeitante às condições de
contratação e funcionamento das Equipas de
Intervenção Permanente - Autoridade Nacional
de Proteção Civil e Associações Humanitárias
de Bombeiros Voluntários de Alverca do
Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de
Xira
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
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo no domínio da modalidade de Kenpo Sociedade Euterpe Alhandrense
Aprovado por unanimidade
Contrato de patrocínio desportivo no domínio
da modalidade do Kenpo - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Póvoa de
Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança - Publicitação do início do
procedimento e constituição de interessados
Aprovado por unanimidade
Atribuição de Medalhas de Mérito Municipal Celebração dos 45 anos do 25 de Abril
Aprovado por unanimidade
Mercado Abastecedor do Concelho de Vila
Franca de Xira - Alteração de titularidade do
lugar 054-B
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício de direito
de preferência
Tomado conhecimento
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício de direito
de preferência - Áreas de Reabilitação Urbana
Tomado conhecimento
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do licenciamento de
obras particulares
Tomado conhecimento
Abertura de procedimento concursal comum
para a constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para
técnico superior (área de engenharia florestal)
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 educação física)
Aprovado por unanimidade
Estágios profissionais a conceder pela
Câmara Municipal - Técnico superior (área de
história moderna e contemporânea)
Aprovado por unanimidade
Estágios profissionais a conceder pela
Câmara Municipal - Técnico superior (área de
conservação e restauro)
Aprovado por unanimidade
Estágio curricular - Curso de Técnico de Gestão do Ambiente - Escola Profissional Beira
Aguieira (EBA)
Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Contratação de serviço de vigilância para o
Município - Lotes 1 a 4 - Adjudicação e aprovação das minutas dos contratos
Aprovado por unanimidade
Aquisição de software para o Município e
SMAS ao abrigo do acordo-quadro - Início do
procedimento
Aprovado por unanimidade
Fornecimento de combustíveis rodoviários Lotes 1 e 2- Liberação de cauções
Aprovado por unanimidade
Prestação de serviços na área de seguros Liberação de caução
Aprovado por unanimidade
Cedência para o domínio público - Casal da
Capela – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade
Constituição de compropriedade ou aumento
de compartes - Quinta da Calçada – Calhandriz
Aprovado por unanimidade
Aumento de compartes do lote 188 da Fonte
Santa - Parcela 2 – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 34, do loteamento da
Quinta do Moinho de Ferro – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote A44, do loteamento da
Panasqueira II – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 11, do loteamento da
Quinta da Azinheira – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 19, do loteamento da
Quinta do Bom Jesus – Sobralinho
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 49, do loteamento da
Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 50, do loteamento da
Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 51, do loteamento da
Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 3, do loteamento do
Casalinho – Vialonga
Aprovado por unanimidade
2ª alteração ao loteamento Zona Alta de
Arcena - Parcela 5 - Espardela, titulado pelo
alvará de loteamento nº 6/2013 - AUGI, de 27/09
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
3ª alteração ao loteamento da Quinta da
Ponte, titulado pelo alvará de loteamento nº
2/2015 - AUGI, de 25/03 – São João dos Montes
- Consulta pública
Aprovado por unanimidade
2ª alteração ao loteamento da Quinta da Coutada, titulado pelo alvará de loteamento nº
2/2011 - AUGI, de 04/05 – Vila Franca de Xira
- Consulta pública
Aprovado por unanimidade
1ª alteração ao loteamento da Casal da Colher,
titulado pelo alvará de loteamento nº 04/2013 AUGI, de 11/09 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
2ª alteração ao loteamento da Fonte Santa,
artigo 24, titulado pelo alvará de loteamento nº
1/2011 - AUGI, de 23/03 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Alteração ao estudo do loteamento da parcela
1 da AUGI Quinta do Serpa – Vialonga - Consulta
pública
Aprovado por unanimidade
Casa do Músico - Requalificação de edifício e
construção de casa modular anexa - Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por unanimidade
Remodelação das instalações do Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por unanimidade
Celebração do Dia Mundial da Atividade Física
nas piscinas municipais
Aprovado por unanimidade
Torneio Inter-Regiões de Hóquei Patins - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação de Patinagem de Lisboa
Aprovado por unanimidade
Grande Prémio dos Campeões - Troféu António Adegas - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Federação Portuguesa de
Ciclismo
Aprovado por unanimidade
Apoio a edições de autor de obras literárias
– Protocolo - Palavra Cantada - Associação de
Cultura
Aprovado por unanimidade
Doação de documentos para incorporação no
acervo do Museu Municipal, por Diamantino
Ferreira da Costa
Aprovado por unanimidade
Alteração ao Regulamento Municipal do Prémio Literário "Alves Redol"
Aprovado por unanimidade
Retificação da deliberação de 7 de novembro
de 2018 para resposta à DGAL - Resolução de
requerer a declaração de utilidade pública para
efeitos de expropriação, com caráter de urgência e autorização de posse administrativa, da
parcela necessária à "Requalificação da EN10
- Rede Estruturante Ciclável e Pedonal - Póvoa
de Santa Iria", com área de 178,00m², propriedade da Petrogal, SA
Aprovado por unanimidade
Processo disciplinar - Relatório final
Retirado da ordem do dia
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
APS - Associação de Promoção Social de
Castanheira do Ribatejo, em Castanheira do
Ribatejo, União das Freguesias de Castanheira
do Ribatejo e Cachoeiras, pelas 9h30, do dia
2019/04/03
Ata nº 5/2019, da reunião de câmara ordinária
de 2019/03/06
Aprovado por unanimidade
Protocolo respeitante às embarcações tradicionais do Estuário do Tejo - APL - Administração do Porto de Lisboa, SA e Municípios da
respetiva área de jurisdição
Aprovado por unanimidade
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo no domínio da modalidade de Kenpo
-Futebol Clube de Alverca
Aprovado por unanimidade
Atribuição de apoio financeiro extraordinário,
no âmbito da implementação de projeto respeitante ao apoio e à defesa dos Direitos Humanos - APSDC - Associação para a Promoção da
Saúde e Desenvolvimento Comunitário
Aprovado por unanimidade
Apoio à realização de atividade de caráter
excecional do movimento associativo - Ateneu
Artístico Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de emissão
de licenças de ruído e licença para realização
de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares
públicos - Ateneu Artístico Vilafranquense
Aprovado por unanimidade
Doação de equipamento médico - Santa Casa
da Misericórdia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício de direito
de preferência
Tomado conhecimento
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício de direito
de preferência - Áreas de Reabilitação Urbana
Tomado conhecimento
Relação de atos da competência da Câmara
Municipal subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do licenciamento de
obras particulares
Tomado conhecimento
Abertura de procedimento concursal comum
para a constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado
para técnico superior (área de engenharia do
ambiente)
Aprovado por unanimidade
Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para assistente operacional (jardineiro) – Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade
Estágio profissional a conceder pela Câmara
Municipal – Técnico superior (área de psicologia)
Aprovado por unanimidade
Estágio profissional para a Ordem dos Psicólogos Portugueses
Aprovado por unanimidade
Abertura de procedimento para recrutamento
do cargo de direção intermédia de 2º grau –
Chefe da Divisão do Serviço Médico-Veterinário
Municipal - Aprovação e remessa à Assembleia
Municipal para aprovação da constituição do júri
Aprovado por unanimidade
Devolução de receita referente a coima paga
voluntariamente, relativa a uma descarga de
águas residuais na rede pública
Aprovado por unanimidade
Alteração das custas processuais nos processos de contraordenação que admitem o pagamento voluntário
Aprovado por unanimidade
Aquisição de viatura pesada de 19 toneladas,
com grua, para recolha de resíduos indiferenciados - Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 177, do loteamento Casal
da Serra – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 152, do loteamento Casal
do Álamo – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
2ª alteração à 1ª revisão do Plano Diretor
Municipal
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros do PS e da Coligação Mais, os votos
contra dos membros da CDU e a abstenção do
membro do Bloco de Esquerda
Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo
- Auto de vistoria e receção definitiva parcial e
liberação de caução
Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Pedido de colocação de 2 sinais do artigo 50º
do Código da Estrada - Isenção do pagamento
de taxa
Aprovado por unanimidade
Requalificação do Eixo Santa Sofia/Quinta da
Mina - Plano específico de segurança para fundações indiretas e instrução técnica de segurança para abate e desrame de árvores
Aprovado por unanimidade
Requalificação de áreas de estacionamento
dissuasoras e interface rodoferroviário/transportes partilhados - Alteração da data de conclusão da empreitada (desvio de prazo) e respetivo plano de trabalhos e cronograma financeiro
ajustados
Aprovado por unanimidade
Reabilitação de fogos no PER de Povos – Vila
Franca de Xira - Orçamento de trabalhos a
menos
Aprovado por unanimidade
Eixo Povos – Quinta da Grinja – Requalificação
do espaço público - Revogação da nomeação do
coordenador de segurança em obra e nomeação do novo coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade
Regulamento de Transportes Escolares Publicitação de início de procedimento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade
Regulamento das Atividades de Animação e
Apoio à Família e Componente de Apoio à Família - Publicitação de início de procedimento e
participação procedimental
Aprovado por unanimidade
Regulamento do Serviço de Refeições Escolares - Publicitação de início de procedimento e
participação procedimental
Aprovado por unanimidade
Preço de venda ao público de publicações inerentes à Cartoon Xira
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua dos Trabalhadores da Mague”
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua Aristides de
Sousa Mendes”
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua das Oliveiras”
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Escadinhas do
Pinhal”
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua Manuela Câncio
dos Reis”
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua General Norton
de Matos”
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Avenida da Quinta do
Alferes”
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua D. Carlos I”
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua D. Manuel II”
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua D. Amélia”
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo “Rua da Associação do
Alferes”
Aprovado por unanimidade
Compra e venda da fração municipal designada pela letra A, sita na rua José Augusto
Gomes, nº 1 (ex-lote 18) – r/c dtº – Arcena –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração municipal designada pela letra A, sita na rua José Augusto
Gomes, nº 3 (ex-lote 19) – r/c dtº – Arcena –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Compra e venda da fração municipal designada pela letra H, sita na rua José Augusto
Gomes, nº 13 (ex-lote 65) – 3º dtº – Arcena –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Compra e venda da fração municipal designada pela letra D, sita na rua Bernardo Santareno, nº 12 (ex-lote A) – 1º dtº - Vialonga
Aprovado por unanimidade
Constituição de fundo de maneio – Projetos
Caleidoscópio e Ativ@mente
Aprovado por unanimidade
Requalificação da frente ribeirinha – Vala do
Carregado – Alenquer – Minuta de protocolo
intermunicipal, a celebrar entre o Município de
Vila Franca de Xira e o Município de Alenquer
Aprovado por unanimidade
Projeto de “Requalificação urbana e paisagística da avenida Baptista Pereira e zona
envolvente" – Minuta de protocolo de parceria
de gestão de área do domínio público sita em
Alhandra, sob jurisdição da Administração do
Porto de Lisboa, SA
Aprovado por unanimidade
Candidatura de adesão à marca Natural.pt do
circuito pedonal e ciclável ribeirinho
Aprovado por unanimidade
Recomendação - Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária
Aprovado por unanimidade
Processo disciplinar - Relatório final
Aprovado por unanimidade
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade
________________________________

Sessão ordinária da Assembleia Municipal de
Vila Franca de Xira
Salão do Sport Clube Recreativo do Cabo de
Vialonga, 28 de fevereiro de 2019 – 18h00
Ponto 1 - Apresentação do relatório do trabalho desenvolvido pela Comissão n.º 1 (Assuntos
Sociais, Cidadania e Desenvolvimento Humano)
no ano de 2018 – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento
Ponto 2 - Apresentação do relatório do trabalho desenvolvido pela Comissão n.º 2 (Ambiente,
Economia e Desenvolvimento Sustentável) no
ano de 2018 – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento
Ponto 3 - Apresentação do relatório do trabalho desenvolvido pela Comissão n.º 3 (Saúde,
Justiça, Serviços Públicos e Infraestruturas) no
ano de 2018 – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento
Ponto 4 - Apresentação do relatório do trabalho desenvolvido pela Comissão n.º 4 (Administração e Finanças) no ano de 2018 – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento
Ponto 5 - Parques caninos municipais – Proposta da Comissão n.º 2 (Ambiente, Economia e
Desenvolvimento Sustentável) – Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 6 - Pombais contracetivos – Proposta da
Comissão n.º 2 (Ambiente, Economia e Desenvolvimento Sustentável) – Aprovação
Aprovada por unanimidade

Ponto 7 - Regulamento de participação no
Programa de Ocupação de Jovens – Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 8 - Regulamento de utilização e funcionamento dos stands do Festival da Juventude
– Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 9 - Atualização dos 33 Regulamentos
específicos de reconversão – Infraestruturas
das AUGI – Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 10 - Cedência para o domínio público –
Vinha do Atanázio – Estrada da Subserra – São
João dos Montes – Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 11 - Cedência para integração no domínio público – Escadas do Terreirinho, n.º 7 / Rua
do Outeiro, n.º 13 – Alverca do Ribatejo – Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 12 - Transferência de competências
para as autarquias locais e para as entidades
intermunicipais, no que refere aos Decretos-Lei
n.º 20/2019 (domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos), n.º 21/2019
(domínio da educação), n.º 22/2019 (domínio da
cultura) e n.º 23/2019 (domínio da saúde), todos
de 30 de janeiro
Rejeitada, por maioria, a proposta de deliberação
de não aceitação das competências a transferir,
apresentada pela Coligação Democrática Unitária,
com vinte votos contra dos eleitos do PS, Coligação
Mais e CDS-PP; duas abstenções do PAN e do
Presidente de Junta de Freguesia de Alhandra,
São João dos Montes e Calhandriz, e dezassete
votos a favor da CDU e do Bloco de Esquerda
Ponto 13 - Mouchão da Póvoa – Ponto de
situação
O ponto foi retirado
Ponto 14 - Atribuição de Emblema de Mérito
Autárquico Municipal – Conhecimento
O ponto foi retirado
Ponto 15 - Apreciação da informação escrita
do Sr. Presidente da Câmara Municipal (correspondente ao período de 30 de outubro de 2018 a
31 de janeiro de 2019)
O ponto foi retirado
Ponto 16 - Apreciação e votação das moções
apresentadas na sessão
Aprovada por unanimidade a moção «Dia
Internacional da Mulher – 8 de março»,
apresentada pelo Bloco de Esquerda.
Aprovado por unanimidade o «Voto de pesar –
Violência doméstica», apresentado pelo Bloco de
Esquerda.
Aprovada por maioria a moção «Dia Internacional
da Mulher – Manifestação nacional de mulheres»
da CDU, com vinte e dois votos a favor da CDU,
Coligação Mais, Bloco de Esquerda, PAN e do
Presidente de Junta de Freguesia de Alhandra, São
João dos Montes e Calhandriz; duas abstenções
da Coligação Mais e do PAN e quinze votos contra
do PS.

Deliberações

DELIBERAÇÕES

Pavilhão da União Desportiva e Cultural
da Aldeia do Sobralinho, 4 de abril de 2019
– 16h00
Ponto 1 - Apreciação da informação
escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal (correspondente ao período de 30 de
outubro de 2018 a 15 de março de 2019)
Os eleitos tomaram conhecimento
Ponto 2 - Prestação de contas da Câmara
Municipal do exercício de 2018 – Relatório
de gestão e demonstrações financeiras –
Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte votos a
favor do PS, da Coligação Mais e do CDS-PP
e dezanove abstenções da CDU, do Bloco de
Esquerda, do PAN e do Presidente da Junta
de Freguesia de Alhandra, São João dos
Montes e Calhandriz
Ponto 3 - Prestação de contas dos SMAS
do exercício de 2018 – Relatório de gestão
e demonstrações financeiras – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte votos a
favor do PS, da Coligação Mais e do CDS-PP
e dezanove abstenções da CDU, do Bloco de
Esquerda, do PAN e do Presidente da Junta
de Freguesia de Alhandra, São João dos
Montes e Calhandriz
Ponto 4 - 1.ª revisão ao Orçamento, Plano
Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades e Funcionamento da Câmara Municipal para 2019 – Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 5 - 1.ª revisão ao Orçamento e
Plano Plurianual de Investimentos dos
SMAS para 2019 – Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 6 - Mouchão da Póvoa – Ponto de
situação
A proposta de deliberação denominada
«Processo de inquérito e levantamento
de responsabilidades» apresentada pela
Coligação Mais, na sua versão final com o
texto consensualizado entre todos os grupos
políticos, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 7 - Atribuição de Emblemas de
Mérito Autárquico Municipal e Medalhas de
Mérito Municipal – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento
Ponto 8 - Cedência para o domínio público
municipal – Casal da Capela – Cachoeiras
– Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 9 - Cedência para integração no
domínio público – Estanqueiro – Cardozinhas – São João dos Montes – Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 10 - Alteração ao Regulamento
Municipal do Prémio Literário “Alves
Redol” – Aprovação
Aprovada por unanimidade
Ponto 11 - Apreciação e votação das
moções e demais documentos apresentados no Período Antes da Ordem do Dia das
sessões ordinárias de 28 de fevereiro e 04
de abril
Aprovada por unanimidade a recomendação
«Por uma proposta para a criação de um
Julgado de Paz no concelho de Vila Franca de
Xira», apresentada pelo CDS-PP
Aprovada por unanimidade a moção
«Pela regulamentação da alimentação
e abeberamento de colónias CED no
Regulamento Municipal de Higiene Pública
de Vila Franca de Xira», apresentada pelo PAN
Aprovada por unanimidade a «Proposta
para a criação de pontos de carregamento de
viaturas elétricas», da autoria da Coligação
Mais
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Aprovado por maioria, com a abstenção do
PAN, o voto de pesar pelo falecimento de «D.
Isabel Maria Pereira Palha», apresentado
pelo CDS-PP
Aprovada por unanimidade a moção
«Valorização do comércio tradicional com
a colocação de máquinas de recolha de
recicláveis nos mercados municipais e
comércio local», proposta pelo PAN
Aprovada por maioria, com os votos contra
do PS, a moção «Ponto de recolha de rolhas
de cortiça», apresentada pela CDU
Aprovado por unanimidade o voto de pesar
«Por todas as vítimas e comunidades afetadas
pelo Ciclone Idai», da autoria do PAN
Aprovada por unanimidade a moção
«Instalação de bebedouros e pontos
de abastecimento de garrafas de água
reutilizáveis no concelho de Vila Franca de
Xira», proposta pelo PAN
Aprovada por unanimidade a moção «Por
uma rede de parques infantis de qualidade
e inclusivos no concelho de Vila Franca de
Xira», apresentada pelo PAN
Aprovada por maioria, com os votos contra
do PS, a «Proposta de promoção de uma Rede
de Cuidadores do concelho de Vila Franca de
Xira», apresentada pelo CDS-PP
Aprovada por unanimidade a moção «Passe
social e intermodal na Área Metropolitana de
Lisboa», da autoria da CDU
Aprovada por unanimidade a recomendação
«Pela adesão do Município de Vila Franca
de Xira ao Protejo – Movimento pelo Tejo»,
apresentada pelo Bloco de Esquerda
Aprovado por unanimidade o voto de
pesar pelo falecimento de «Mário Fontan»,
apresentado pela CDU
Aprovado por unanimidade o voto de pesar
e solidariedade «Pelas consequências da
passagem do Ciclone Idai por Moçambique»
apresentado pelo PS

29 de maio
Vialonga

12 de junho

Vila Franca de Xira

26 de junho

União das Freguesias de Alhandra,
São João dos Montes e Calhandriz

PRÓXIMA REUNIÃO
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
18 de junho - 18h00

ficha

Sessão ordinária da Assembleia
Municipal de Vila Franca de Xira
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