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Em ano de aniversário
SMAS comemoram 60 anos de existência com novo laboratório 
No âmbito da comemoração dos 60 anos dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, inau-
gura no próximo dia 15 de outubro o novo Laboratório de Análise 
de Águas e Efluentes. Num investimento de cerca de um milhão de 
euros, este laboratório destina-se a fazer face às exigências, cada 
vez maiores, na área do controlo de qualidade e garantia de segu-
rança da água da rede pública.
O novo laboratório é um dos mais modernos do país e vem fazer 
face às necessidades atuais desta área, substituindo o atual, em 
funcionamento há mais de 32 anos. 

Para além da melhoria das condições de trabalho dos funcionários, 
o novo edifício foi concebido tendo em vista o aumento da eficácia 
do controlo analítico sistemático, reforçando assim a garantia de 
que a água que chega ao consumidor reúne os requisitos de segu-
rança e qualidade desejados.
Garantir a máxima qualidade e segurança da água que sai das 
torneiras é, desde sempre, a principal premissa dos SMAS, que já 
lhe valeu três distinções com o selo de qualidade exemplar de con-
sumo humano pela entidade reguladora do setor.
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Cara e Caro Munícipe,

Assinámos no passado dia 24 de julho, com todos os Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada 
do nosso Concelho, a Carta de Compromisso no âmbito da Transferência de Competências na área da 
Educação. Esta cerimónia foi o culminar de cerca de um ano de reuniões de trabalho entre a Autarquia e 
estes estabelecimentos escolares, que para além de assegurar que todo este processo tenha sido ante-
cipadamente planeado e organizado, permitiu também aprofundar a estreita articulação que a Autarquia 
mantém desde sempre com os órgãos de gestão das nossas Escolas.

O Ano Letivo 2019/2020 marca assim o início de um novo ciclo, em que a Câmara Municipal e as Escolas do 
Concelho continuarão empenhadas na melhoria das condições de ensino e aprendizagem para os nossos 
alunos. 

A transferência de competências do Estado para a Câmara Municipal na área da Educação é provavel-
mente a que maior impacto terá, não só junto da Comunidade Educativa, mas também na própria estru-
tura interna da Câmara Municipal. O Município de Vila Franca de Xira encarou de forma muito positiva e 
construtiva este novo processo descentralizador, que nos permitirá agora alargar ao 2.º e 3.º Ciclos e ao 
Ensino Secundário o desenvolvimento de uma política de grande valorização da Educação, área que con-
sideramos fundamental e estratégica para o nosso desenvolvimento. 

Neste âmbito é de sublinhar o investimento de cerca de 650 mil euros realizado pela Autarquia durante 
os meses de verão, na realização de obras de conservação e reabilitação de Escolas. De acordo com as 
prioridades identificadas, este plano de intervenções é realizado todos os anos pela Câmara Municipal, 
assegurando que, no regresso às aulas, toda a comunidade educativa possa desenvolver a sua atividade 
em melhores condições e com mais qualidade. Seguindo esta mesma linha de atuação, foram também 
já celebrados os protocolos de colaboração para este ano letivo com todos os agrupamentos e escola 
não agrupada, associações de pais e outros agentes locais, aos quais correspondem mais de 4 milhões 
de euros de investimento e que abrangem atividades de tempos livres, de animação e apoio à família e 
de enriquecimento curricular, transportes escolares, refeições e apoio aos refeitórios, apetrechamento 
e gestão integrada do parque informático, subsídios ao funcionamento e a atividades, e também apoio a 
projetos educativos, desta feita alargados ao 2.º e 3.º Ciclos e ao Ensino Secundário.

A primeira semana de outubro traz-nos mais uma edição da centenária Feira Anual. Este é outro momento 
muito alto do nosso calendário de atividades, em que Vila Franca de Xira volta a receber milhares de 
pessoas, num evento que este ano é alargado a 12 dias de duração. Numa iniciativa que reafirma a nossa 
marca identitária ligada aos toiros e à festa brava, não faltarão as diversões, a boa gastronomia e o Salão 
de Artesanato, que volta a trazer a Vila Franca de Xira o melhor artesanato de todo o País. Contamos com 
a presença de todos, fazendo cumprir esta tradição de vir a Vila Franca de Xira pela Feira de Outubro. Uma 
tradição que também é um excelente pretexto para o convívio familiar e entre amigos, que todos valoriza-
mos.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira
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2 de outubro . quarta-feira 
21h30 “Sons de Sempre”  
                   e Fandango

3 de outubro . quinta-feira 
21h30 “Pringá”
 

4 de outubro . sexta-feira 
13h00 Animação Musical
22h00 “Fado Marialva”

5 de outubro . sábado 
13h00 Animação Musical
16h00 AMCEI - Grupo de Danças         
                  Inter Race Power *
22h00 “Quarteto dos Três Irmãos 
                   Pedro e Paulo”

6 de outubro . domingo 
13h00 Animação Musical
21h30 “Cantores Malditos”

7 de outubro . segunda-feira 
13h00 Animação Musical
21h30 “Sangre Flamenca”
 Escola de Flamenco 
                  do  Ateneu Artístico  
                   Vilafranquense 

8 de outubro . terça-feira 
13h00 Animação Musical
21h00 “Duo Aço K”

9 de outubro . quarta-feira 
13h00 Animação Musical
21h30 “Soleá”
 “Flamenco - Raquel Lousa           
                   e Bruno Xavier”

10 de outubro . quinta-feira 
13h00 Animação Musical
21h30 “Nuno Ferreira”

11 de outubro . sexta-feira 
13h00 Animação Musical
22h00 “Al Compás”

12 de outubro . sábado
13h00 Animação Musical
22h00 “Castro & Salgueiro”

13 de outubro . domingo
13h00 Animação Musical
16h00 Escola de Hip Hop  
                  do Ateneu Artístico 
                   Vilafranquense*

 

* Espetáculos a decorrer debaixo

Esperas e Largadas de toiros
16h30 

Sábado dia 5 
10h30 

Domingo dia 6, segunda-feira dia 7
terça-feira dia 8, quarta-feira dia 9

5 de outubro 
ee

 22h00  
Novilhada de promoção aos jovens valores da tauromaquia. 

6 de outubro 
ee 

17h00 
Corrida Mista com homenagem ao Maestro José Júlio  

no ano de comemoração do 60.º aniversário da sua alternativa. 

8 de outubro 
ee

22h00 
Corrida de toiros de exaltação ao forcado vila-franquense.

 
12 de outubro 

ee
22h00

Competição Internacional de Recortadores
Troféu Internacional – Campeão dos Campeões

Consulte o folheto específico.

PRAÇA DE TOIROS 

Palha Blanco

FEIRA ANUAL

ABERTURA 
ee

2 de outubro
2 de outubro - 18h00 às 01h00

3 e de 6 a 10 de outubro - 13h00 à 01h00
4, 5, 11 e 12 de outubro - 13h00 às 02h00

13 de outubro - 13h00 às 24h00

SALÃO DE ARTESANATO

ABERTURA 
ee 

4 de outubro
4 de outubro - 18h00 à 01h00

5, 11 e 12 de outubro – 15h00 à 01h00
6 a 10 de outubro - 15h00 às 24h00

13 de outubro - 15h00 às 23h00



Com a chegada de outubro avizinham-se 12 dias de um evento que, 
a cada edição, reafirma a ligação de Vila Franca de Xira às tradições 
da Festa Brava: a tradicional Feira Anual. As esperas de toiros nas 
ruas da cidade fazem as delícias dos aficionados e durante 5 dias 
podem contar com o entusiasmo e adrenalina destes momentos:  
sábado, dia 5 pelas 16h30 e nos dias 6, 7, 8 e 9, às 10h30. Mas manda 
também a tradição que, na emblemática Praça Palha Blanco, decor-
ram mais espetáculos para abrilhantar esta festa.  A programação 
é composta por duas corridas de toiros e uma novilhada, e a muito 
aguardada competição internacional de recortadores. 
No Pavilhão Multiusos do Parque Urbano de Vila Franca de Xira 
decorre mais um Salão de Artesanato que mostra e ensina culturas 
e saberes, passados de mão em mão ou talentos descobertos que 

produzem trabalhos únicos. Numa dimensão nacional é possível 
apreciar e comprar têxteis, trabalhos em cerâmica, metal, madeira, 
cortiça e vidro, matérias-primas que dão lugar a produtos especiais, 
de qualidade e com a marca Portuguesa. No recinto exterior, os fei-
rantes perfazem corredores repletos de produtos interessantes que 
vale a pena percorrer e fazer aquelas compras que guarda para esta 
altura. Juntam-se as farturas quentinhas, as castanhas nos assa-
dores, muitos petiscos nas tasquinhas, as diversões para miúdos 
e graúdos e ainda um programa diversificado de animação. Ainda 
durante o certame, show cookings antecipam a Campanha de Gas-
tronomia dedicada ao Torricado com Bacalhau Assado nos dias 5 e 
13 de outubro, pelas 17 horas, pela mão dos Chefs José Maria Lino 
e Luís Machado.

Feira Anual com 12 dias de tradição e animação
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Dossier Educação

O que muda no Ano Letivo 2019/2020
Município assume novas competências na área da Educação
No âmbito da Transferência de Competências no domínio da Edu-
cação, entre o Município de Vila Franca de Xira, os Agrupamentos 
de Escolas e Escola não Agrupada do Concelho, a autarquia dá iní-
cio a um novo ciclo onde alarga ao 2.º, 3.º ciclo e secundário, as 
responsabilidades que já tinha vindo assumir na rede Pré-Escolar 
e de 1.º Ciclo.
O objetivo é atingir uma melhoria da oferta educativa no Concelho, 
salvaguardando, do ponto de vista das escolas, a sua autonomia 
pedagógica e curricular. São dez novos estabelecimentos escola-
res que passam para a gestão do Município.
A autarquia passa a integrar perto de 600 funcionários (pessoal 
não docente). Todas as pessoas contratadas ficarão no quadro da 
Câmara, sem precariedade.
A Câmara assume a gestão e o funcionamento dos refeitórios es-
colares da Escola Vasco Moniz e Secundária Alves Redol, em Vila 
Franca de Xira mas não assumiu, para já, a posição contratual com 
o Estado no que diz respeito a contratos de conceção vigentes até 
31 de agosto de 2020 nos restantes refeitórios. 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira ficará responsável pela 

promoção das atividades de enriquecimento curricular (com exce-
ção do Agrupamento de Escolas de Vialonga), manutenção, con-
servação e funcionamento dos edifícios escolares e gestão dos 
espaços fora do período das atividades escolares.
A análise das candidaturas da ação social escolar de crianças da 
educação pré-escolar e de alunos do 1.º ciclo do ensino básico é 
feita pelos serviços administrativos de cada agrupamento de esco-
las, em harmonia com os critérios usados para os restantes níveis 
de escolaridade.
A Carta de Compromisso de Transferência de Competências foi as-
sinada com os agrupamentos de escolas de Alhandra, Sobralinho 
e São João dos Montes, Alves Redol, D. António de Ataíde, Bom 
Sucesso, Forte da Casa, Pedro Jacques de Magalhães, Póvoa de 
Santa Iria, Professor Reynaldo dos Santos, Vialonga e com a escola 
secundária Gago Coutinho (escola não agrupada).
Ao abrigo das novas competências foi, ainda, criada uma comissão 
de acompanhamento, liderada pelo presidente da Câmara, Alberto 
Mesquita, que se vai reunir trimestralmente para analisar o anda-
mento do processo.
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Dossier Educação

2019/2020
Investimento de mais de 4 milhões de euros 
para funcionamento do novo ano letivo

No arranque de mais um ano letivo, o Município de Vila Franca de Xira 
volta a prestar um significativo apoio financeiro ao funcionamento das 
várias entidades que integram a comunidade escolar do Concelho – 
Estabelecimentos de Ensino, agentes do Movimento Associativo e As-
sociações de Pais e Encarregados de Educação,  dando assim continui-
dade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos 
anos, no sentido de corresponder às atuais necessidades das famílias 
e das escolas, almejando, cada vez mais, uma escola a tempo inteiro 
de qualidade.
Num investimento global de mais de quatro milhões de euros 
(4.254.533,00€), agora também alargado ao 2.º, 3.º ciclo e ensino se-
cundário, são abrangidas pelo investimento municipal áreas funda-
mentais ao funcionamento das escolas e apoio às famílias, tais como 
os transportes escolares, apoio às entidades que garantem transpor-

tes de alunos e aquisição de títulos de transporte; ação social escolar; 
fornecimento de refeições; atividades de animação e de prolongamento 
de horário que compreendem a ocupação lúdica das crianças da rede 
pré-escolar no período compreendido entre as 15h30 e as 17h30, ati-
vidades de enriquecimento curricular; apoios para apetrechamento e 
equipamento das Escolas ou apoios a projetos e atividades educativas.
Vila Franca de Xira vai inaugurar ainda as suas primeiras três salas 
de aula do futuro nas escolas do Bom Sucesso, Póvoa de Santa Iria e 
Reynaldo dos Santos. São salas inclusivas e preparadas para dar novas 
respostas à comunidade escolar.
Ao longo das últimas três décadas, têm vindo a ser reforçadas as com-
petências das Autarquias Locais no domínio da educação, tendo con-
tribuído de forma decisiva na melhoria da escola pública, tal como a 
conhecemos hoje.

Tipo de apoio 
a prestar pela 

Câmara Municipal
Valor global 

a atribuir

Transportes 
escolares 1 021 500€

Ação Social Escolar 60 000€

Atividades 
de Enriquecimento 

Curricular
362 520€

Atividades 
de Tempos Livres

Apoio através 
da cedência de espaço

Atividades 
de Animação 

e Apoio à Família
399 890€

Refeições 
escolares 2 185 614€

Apoio a projetos 
e atividades 
educativas

125 000€

Apoios para 
apetrechamento 
e equipamento

100 000€

TOTAL 4 254 533 €
Designed by pressfoto / Freepik



Escola EB1 de Arcena (Alverca do Ribatejo)
Colocadas estruturas cobertas entre a zona de acesso exterior até ao edifício da EB1, possibilitando o acesso resguardado dos educandos 
durante os períodos de chuva.
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Mais de meio milhão de euros
Câmara Municipal reabilita escolas do Concelho
Durante a pausa letiva de verão, a Câmara Municipal de Vila Fran-
ca de Xira intervém de forma alargada e aprofundada no par-
que escolar concelhio. Entre junho e setembro, foram realiza-
das as intervenções de manutenção de forma a que as atividades 
inerentes ao ano letivo 2019/2020 decorram em espaços com condições  

melhoradas, o que também influencia positivamente para um ensino e 
uma aprendizagem tendo em vista o sucesso escolar.
Este ano, o investimento municipal ascendeu a mais de meio milhão de 
euros. De acordo com as prioridades definidas, as intervenções mais sig-
nificativas na preparação do Ano Letivo 2019/2020 foram as seguintes:

Antes Depois

Escola EB1 Bairro do Paraíso (Vila Franca de Xira)
Substituição de caixilhos exteriores, permitindo a melhoria significativa das condições interiores de conforto, tendo em conta as alterações nas 
condições térmico-acústicas. 

Antes Depois

Escola Básica do Bom Sucesso (Alverca do Ribatejo)
Melhoria das acessibilidades pedonais e viárias, permitindo o acesso a pessoas de mobilidade reduzida e o acesso de viaturas de emergência.

Antes Depois
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Escolas EB1 do Bairro do Paraíso (Vila Franca de Xira) e EB1 da Vala do Carregado
Remodelação das  copas e dos refeitórios, de forma a ir de encontro às atuais recomendações e cumprindo os requisitos legais

Escola EB1 do Sobralinho
Adaptacão de uma sala de aula para espaço de Jardim de Infância e criação de uma instalação sanitária. Foi criada uma zona exterior com parque 
infantil e mobiliário urbano.

Antes Depois

Antes Depois

Escola EB1 n.º 4 da Bolonha 
(Póvoa de Santa Iria)
Requalificação dos espaços exteriores da Escola da Bolonha, 
que incide na zona desportiva e nas zonas de recreio.
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Júlio Pomar e Mário Dionísio
Obras de Artes Plásticas enriquecem espólio 
do Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira
Duas obras de artes plásticas, da autoria de Júlio Pomar e de Mário 
Dionísio, que integravam a coleção de pintura do Novo Banco, foram 
cedidas à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, passando a inte-
grar o espólio do Museu do Neo-Realismo. A assinatura do Contrato 
de Cedência destas obras pelo Novo Banco ao Município Vila-fran-
quense teve lugar no dia 12 de setembro, no Museu do Neo-Realismo.
Uma paisagem marítima de Júlio Pomar (Barcos) e uma pintura pró-
xima do abstrato de Mário Dionísio, intitulada Entre o Peixe e o Touro, 
conjuntamente com outros originais de vários autores neorrealistas 

que integram as coleções do Museu do Neo-Realismo e da Associa-
ção Promotora do Museu do Neo-Realismo, passam a integrar a área 
das artes plásticas da exposição permanente, que foi reformulada e 
que ficou, naquela data, aberta ao público.
A cedência das obras foi estabelecida para um período de cinco anos 
(renovável automaticamente por idênticos períodos de tempo). As 
duas peças permitem compreender a diversidade de temáticas e téc-
nicas destes dois artistas, ambas personalidades marcantes da cul-
tura neorrealista.

Dia Mundial da Música 
Comemorações Municipais
O Município de Vila Franca de Xira irá celebrar o Dia Mundial da Músi-
ca no próximo dia 12 de outubro, pelas 21h00, no Ateneu Artístico Vi-
lafranquense, com um grandioso Concerto Coral Sinfónico, contando 
com a participação da Orquestra de Vialonga e Orquestra Euterpe e 
dos coros Notas Soltas, Stravaganzza, Ateneu Artístico Vilafranquen-
se, Ares Novos e Juvenil Euterpe, com entrada livre.

As comemorações do Dia Mundial da Música são iniciativa da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira que conta com a organização do Con-
servatório Regional Silva Marques e irá decorrer de 1 a 12 outubro. 
Para além do Concerto Coral Sinfónico, o programa conta também 
com diversos concertos em vários locais exteriores do concelho. Con-
sulte a programação completa em www.cm-vfxira.pt.
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11.º Campeonato Europeu de Kempo
Vila Franca de Xira recebe o maior evento da Europa na modalidade

O Campeonato da Europa de Kempo, arranca no próximo dia 24 de outubro, quinta-fei-
ra, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira.
Portugal recebe pela primeira vez a maior competição do género da Europa que con-
tará com as provas:

O Campeonato da Europa de Kempo “11.º European Kempo  Championship” juntará, entre os 
dias 24 e 26 de outubro, cerca de 1.500 atletas, treinadores e comitivas a competir nas verten-
tes de tradicional, desportivo e adaptado.
São esperados mais de 10.000 visitantes em Vila Franca de Xira. 
Uma novidade no Campeonato Europeu IKF, será o Campeonato Europeu de Kempo Adapta-
do, em que o verdadeiro sentido da inclusão será apresentado a todos. 
A organização do Campeonato da Europa foi atribuída à Federação Portuguesa de Lohan Tao, 
mais concretamente ao diretor Mundial para o Kempo Olímpico, Bruno Rebelo, prosseguindo 
uma filosofia de divulgação das modalidades e dos seus múltiplos benefícios. 

30 anos
Encontros Desportivos Concelhios
O Município de Vila Franca de Xira promove o Programa Encontros Desportivos Con-
celhios - XIRA2020, proporcionando aos Clubes, Núcleos Informais e Escolas, quadros 
competitivos alternativos que possibilitem a prática desportivas sob formas simplifica-
das e adaptadas. Baseadas na atividade lúdica e de pré-competição nas modalidades: 
Futsal, Natação Voleibol, Basquetebol, Ténis e Padel, esta oferta de prática desportiva 
dirige-se prioritariamente à faixa infantil e juvenil e pretende:
- Promover os aspetos sociais e culturais no contexto das atividades físicas e recreati-
vas;
- Incentivar o espírito desportivo e a prática de atividade física na sua riqueza e diversi-
dade;
- Envolver a comunidade e os agentes de desenvolvimento desportivo local na organiza-
ção e divulgação do Programa;
- Sensibilizar os jovens para atividades de caráter lúdico desportivo.
Os encontros decorrem entre os meses de novembro de 2019 e julho de 2020.
Para as diversas modalidades desportivas (não contempladas no quadro permanente 
do XIRA2020), temos o “Dia da Modalidade” onde se pretende promover e divulgar o 
local onde essas modalidades se desenvolvem regularmente.
Este programa proporciona à população um primeiro contacto, apoiando assim a capta-
ção de atletas por parte das coletividades desportivas do Concelho.

A 2.ª edição do “Palácio para os Pequeninos” – programa cultural e educativo para a 
infância, tem início em outubro, no Palácio da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria 
e termina em dezembro’19.
Esta edição conta com uma oficina de Oficina de Exploração da Imaginação e Encontro 
com a Natureza “A Floresta Encantada” a 19 de outubro. Durante o mês de novembro, no 
dia 9 de novembro, está disponível uma Animação interativa integrando música, dança 
e narração “Contos de Batuta e Maillot – João Sem Medo”, e a 23 de novembro, será a 
vez dos mais novos usufruírem de uma Oficina Interativa de Música “Debaixo da Lua”. 
A última atividade disponível, será a 7 de dezembro, e trata-se de uma Oficina de Dança 
Criativa “Quem se Esconde? Esconde Onde?” 
Com entrada gratuita, os bilhetes são adquiridos no dia das iniciativas, na receção do 
Palácio da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, nos 30 minutos que antecedem a 
atividade.

2.ª Edição de 2019
“Palácio para os Pequeninos” começa em outubro
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• Formas Hard
• Formas Soft
• Formas de Kempo Adaptado
• Formas Armas Hard
• Formas Armas Soft
• Formas de Armas em Kempo Adaptado
• Formas de Equipas

• Defesa Pessoal
• Defesa Pessoal em Kempo Adaptado
• Point Kempo
• Point Kempo Adaptado
• Full Kempo
• Knock Down Kempo
• Submission Kempo



Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento
na Praça Quinta da Várzea e ruas adjacentes 
Investimento: 236.413,29€ (com IVA)  |  Data de início: agosto’19  |  Previsão de conclusão: dezembro’19

Remodelação da rede de saneamento na Rua Josué Martins Romão
Investimento: 113.484,13€ (com IVA)  |  Data de início: outubro’19  |  Previsão de conclusão: janeiro’20

Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Estrada da Proverba
Investimento: 206.728,62€ (com IVA)  |  Data de início: outubro’19  |  Previsão de conclusão: janeiro’20

Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento no arruamento paralelo à 
Rua Calouste Gulbenkian – Quintas
Investimento: 52.805,06€ (com IVA)  |  Data de início: setembro’19  |  Previsão de conclusão: novembro’19

Remodelação da rede de saneamento no impasse junto ao caminho do Marquês
Investimento: 70.609,00€ (com IVA)  |  Data de início: setembro’19  |  Previsão de conclusão: novembro’19

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento na Rua 25 de Abril (parte), 
Rua José Dias Coelho e Rua Calouste Gulbenkian 
Investimento: 232.234,45€ (com IVA)  |  Data de início: maio19  |  Previsão de conclusão: outubro’19

Remodelação da rede de saneamento  na Rua Pedro Nunes
Investimento: 45.931,90 € (com IVA)  |  Data de início: setembro’19  |  Previsão de conclusão: outubro’19

Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Avenida “Gaibéus”
Investimento: 83.863,03€ (com IVA)  |  Data de início: setembro’19  |  Previsão de conclusão: novembro’19

Reparação de Roturas na Rede de Abastecimento de Água, nos Ramais Domiciliários e 
Reabilitação Pontual de Troços de Condutas – Ano 2019/2020
Investimento: 155.626,55€ (com IVA)  |  Data de início: julho’19  |  Previsão de conclusão: julho’20

Reparações Pontuais na Rede de Saneamento de Águas Residuais Urbanas – Ano 2019/2020
Investimento: 154.668,84€ (com IVA)  |  Data de início: julho’19  |  Previsão de conclusão: julho’20
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SMAS

ALHANDRA

ALVERCA DO RIBATEJO

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

PÓVOA DE SANTA IRIA

VIALONGA

VILA FRANCA DE XIRA

CONCELHO

CÂMARA MUNICIPAL   |  OBRAS EM CURSO
Substituição de Relvado Sintético 
do Campo de Futebol Principal 
do Juventude da Castanheira

Reabilitação e Ampliação 
das Boxes para o Canil Municipal 

Investimento: 156.870,00€ (com IVA)
Data de início: setembro’19
Previsão de conclusão: outubro’19

Investimento:  54.942,86€ (acrescido de IVA)
Data de início: julho’19
Previsão de conclusão: outubro’19

Castanheira
do Ribatejo

Castanheira
do Ribatejo
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Requalificação da Avenida dos Combatentes 
da Grande Guerra 

Limpeza de Linhas de Água - 2019 – Fase 2 

Investimento:  257.688,50€ (acrescido de IVA)
Data de início: agosto’19
Previsão de conclusão: dezembro’19

Investimento:  57.800,20€ (acrescido de IVA)
Data de início: agosto’19
Previsão de conclusão: novembro’19

Vila 
Franca 
de Xira

Concelho

CÂMARA MUNICIPAL   |  OBRAS EM CURSO
Reabilitação de fogos do PER 
da Quinta da Piedade – Lotes 1 a 6

Requalificação Paisagística da Rotunda 
da Presa - Entroncamento ER19 

Investimento:  1 362.420,75€ (acrescido de IVA)
Data de início: outubro’18
Previsão de conclusão: novembro’19

Investimento: 18.322,63€ (com IVA)
Data de início: julho’19
Previsão de conclusão: outubro’19

Póvoa 
de Santa 
Iria

Vialonga
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Melhorias e reparações diversas 
no  pavilhão desportivo 

Reparação Estrutural da Base 
do Pavimento da EN 248-3 
(entroncamento com a Rua D. Rosália S. R. Remexido 
e o limite do Concelho com Arruda dos Vinhos)

Investimento: 117.650,00€ (acrescido de IVA) Investimento:  49.048,00€ (acrescido de IVA)

Forte 
da 
Casa

São João 
dos 
Montes

CÂMARA MUNICIPAL   |  OBRAS CONCLUÍDAS
Requalificação de áreas de estacionamento 
dissuasores e interface 
rodo-ferroviário/transportes 
partilhados em Alverca do Ribatejo 

Substituição das Peças de Remate/
Cumeeira da Cobertura do Pavilhão 
Desportivo da Malva Rosa 

Investimento: 1 098.827,50€ (acrescido de IVA) Investimento: 63.800,00€ (acrescido de IVA)

Alverca 
do 
Ribatejo

Alverca 
do 
Ribatejo

Limpeza de Linhas de Água - 2019 – Fase 1 Investimento:  34.735,00€ (acrescido de IVA)

Concelho

Castanheira do Ribatejo Vialonga Póvoa de Santa Iria



Investimento de 800 mil euros até 2020 - Vialonga
Nova Unidade de Saúde Familiar irá para o Bairro do Olival de Fora 
A construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Vialonga 
mereceu a aprovação do Programa Operacional Regional (POR) de 
Lisboa 2014-2020, prevendo-se que se torne numa realidade até fi-
nais de 2020. Este projeto, que vai permitir uma resposta dos cuida-
dos de saúde primários à população de Vialonga a partir de modernas 
instalações, tem vindo a posicionar-se no topo das preocupações do 
Executivo Municipal.
O processo arrancou em 2017, após a outorga do protocolo de coo-
peração entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Admi-
nistração Regional de Saúde e Vale do Tejo (ARSLVT) e que previa a 
adaptação do edifício conhecido por “Ninho de Empresas”, para o fun-
cionamento da nova USF. Com um investimento total de 827.071,22€, 
sendo 413.535,61€ a comparticipar pela União Europeia, estão pro-
jetados cerca de 1400 metros quadrados, distribuídos por três pisos, 
num edifício situado no Bairro do Olival de Fora, local caracterizado 
de bons acessos viários, seja para o recurso a automóvel ou a trans-
portes públicos.

A construção desta USF permitirá dotar a freguesia de Vialonga das 
adequadas condições para a prestação de cuidados primários de saú-
de, resolvendo problemas de dimensão insuficiente e de degradação 
das atuais instalações, bem como de acessibilidades e estaciona-
mento. Possibilitará também a entrada em funcionamento de novos 
serviços médicos (consulta do Pé de Diabético e de Saúde Oral); o 
acesso a instalações sanitárias adaptadas a utentes com mobilidade 
condicionada, assim como a um maior número de gabinetes médicos 
e de enfermagem. Vai possibilitar uma resposta mais alargada aos 
utentes, sendo também melhoradas as condições em que é prestado 
o serviço pelos profissionais de saúde. Prevê-se que o início da inter-
venção, ainda possa ocorrer até ao final do presente ano.
Para o Executivo Municipal a saúde dos munícipes tem sido sempre 
uma área crucial e prioritária na tomada de decisão e de gestão do 
Orçamento Municipal. A concretização deste projeto integra-se numa 
Política Pública Saudável que o Município tem vindo a integrar ativa-
mente na sua gestão.

Investimento de um milhão de euros até 2021 - Concelho
Sistema de recolha seletiva de biorresíduos para um futuro sustentável
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, sempre atenta às 
políticas ambientais e na defesa de um futuro sustentável, can-
didatou ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos (POSEUR), um projeto de implementação 
de um Sistema de Recolha Seletiva de Biorresíduos, para o 
Concelho.
O investimento global envolvido é de cerca de um milhão de 
euros (998.454,84€), comparticipado pelo Fundo de Coesão em 
848.686,61€, prevendo-se que o sistema permita a recolha se-
letiva de 2.750 toneladas de Resíduos Urbanos Biodegradáveis 
(RUB) por ano. Sendo que os biorresíduos representam mais 
de 30% dos resíduos sólidos urbanos, o projeto permitirá fazer 
a recolha de resíduos de uma forma mais amiga do ambiente 
e mais eficiente. O objetivo é valorizar a sua reciclagem, limi-
tando a quantidade que é depositada em aterro ou incinera-
da. Este sistema irá incidir sobre zonas residenciais, cantinas 
escolares, restaurantes e outros estabelecimentos similares, 
mercados municipais e frutarias.
Sendo do conhecimento geral que a gestão dos resíduos está 
diretamente relacionada com o combate às alterações climáti-
cas, o Executivo Municipal avança para a concretização de uma 
resposta que visa diminuir a pegada ecológica. Tudo a pensar 
num ambiente sustentável, em prol de um Concelho com futuro 
para todos!
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Retrospetiva

A celebração aconteceu em seis territórios
Município comemorou o verão com espetáculos em todo o Concelho
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em parceria com diver-
sos agentes do Concelho ligados à Cultura e ao Movimento Associa-
tivo, voltou a promover pelo terceiro ano consecutivo, entre os meses 
de junho a setembro, a Programação Cultural de Verão, que este ano 
se estendeu a seis territórios: Alhandra, Alverca, Castanheira, Póvoa 
de Santa Iria / Forte da Casa, Vialonga e Vila Franca de Xira. 

Esta iniciativa voltou a ser uma aposta ganha, ao trazer animação 
musical e teatral a diversos locais, indo ao encontro de múltiplos 
interesses e gostos e criando, ao mesmo tempo, excelentes opor-
tunidades de fruição do espaço público.  
Fique com um pouco dos espetáculos que decorreram no conce-
lho.

Edição de 2019 é marcada pela qualidade e originalidade
Prémio Carlos Paredes atribuído ex-aequo 
a Cristina Branco e José Valente
Na edição de 2019, são dois os vencedores do Prémio Carlos Paredes. Cristina Branco e José 
Valente conquistaram as preferências do Júri, com as suas obras “Branco” e “Serpente Infi-
nita”.
A “indiscutível qualidade e originalidade destes trabalhos” foram aspetos em evidência pelo 
Júri deste Concurso promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que vai já na sua 
17.ª edição. Numa decisão unânime, José Jorge Letria (representante da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira), Pedro Campos (compositor e músico), Carlos Alberto Moniz (representante 
da Sociedade Portuguesa de Autores) e Rui Filipe Reis (crítico musical) sublinharam a circuns-
tância de ambos os trabalhos se enquadrarem no espírito que preside à atribuição do Prémio 
Carlos Paredes. No caso de “Branco”, a combinação do registo vocal de Cristina Branco ligado 
a um texto de muita qualidade; no caso de “Serpente Infinita”, a apresentação de um trabalho 
de excelência instrumental que confirma o apurado sentido interpretativo de José Valente.
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Iniciativa integrada na Semana Europeia da Mobilidade
400 pessoas pedalaram pelo Ambiente 
Numa ação de sensibilização para o uso dos transportes alterna-
tivos e, em simultâneo, de combate ao sedentarismo, realizou-se, 
a 22 de setembro, mais uma edição da Pedalada pelo Ambiente. 
Cerca de 400 participantes realizaram este passeio de 16,6 km, 
com partida no Parque Urbano de Vila Franca de Xira e término na 
Póvoa de Santa Iria, no Parque Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo, 
uma zona privilegiada para dar continuidade à prática de exercício 
físico, e onde a meta foi festejada com várias atividades.
A Câmara Municipal assinalou desta forma, com um convívio salu-
tar e desprovido de competição, a Semana Europeia da Mobilidade, 
no qual a CP - Comboios de Portugal - foi novamente parceira, pro-
porcionando uma tarifa especial para os participantes no Evento.

“Encostas de Xira”
Subserra Wine Sunset promove vinhos do Município
Na Quinta Municipal de Subserra (São João dos Montes) e num 
ambiente de convívio, decorreu a 14 de setembro, mais uma edi-
ção do Subserra Wine Sunset, em que foi apresentada a colheita 
de 2018 do vinho “Encostas de Xira”. Para além do lançamento do 
Varietal de Touriga Nacional, o evento trouxe mais novidades no 
que respeita a este projeto de promoção turística do Município. O 
Presidente da Autarquia, Alberto Mesquita, apresentou a equipa de 
enólogos que, no âmbito da parceria estabelecida entre a Autar-
quia e a Regiplac, irão acompanhar a produção deste vinho nos 
próximos anos: João Passarinho (já do início do projeto) e Marco 
Crespo. No âmbito de ações formativas, provas comentadas de 
caráter institucional, assessoria e aconselhamento, junta-se tam-
bém à equipa Aníbal Coutinho, com um percurso bastante reco-
nhecido no mundo vínico.
Nesta ocasião reforçou-se a intenção do Município em aperfeiçoar 
cada vez mais a produção, promoção e a distribuição, aumentando 
inclusive o número de pontos de venda do “Encostas de Xira”. Mar-
caram presença operadores turísticos, representantes do comér-
cio local, do tecido empresarial concelhio, bem como o Presidente 
do Conselho Diretivo da Associação dos Municípios Portugueses 
do Vinho, Pedro Miguel Ribeiro. Em destaque esteve, ainda, o lan-

çamento de uma edição limitada e numerada do “Encostas de Xira” 
Touriga Nacional, uma caixa especial de seis garrafas em que cada 
rótulo simboliza uma das freguesias ou uniões de freguesias do 
Município. 
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3EXPOSIÇÕES4

Celebrando…Exposição “A ação repressiva 
do Estado Novo na vida e obra de José 
Régio”, exposição cedida pelo Centro  
de Estudos Regianos.
outubro
Fábrica das Palavras, Piso 3, 
Vila Franca de Xira

Exposição de Ester Costa pela Associação 
dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila 
Franca de Xira
13 outubro a 24 novembro
Galeria de Exposições Augusto Bértholo, 
Alhandra

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

Exposição de Pintura “NO MUNDO DA 
PEQUENADA” de Luíz Filipe Real Pessoa e 
Costa 
Até 20 outubro
Centro Cultural do Bom Sucesso, 
Alverca do Ribatejo

Inauguração da Exposição COSMO/
POLÍTICA #5  
26 outubro, sábado, 16h00
Museu do Neo-Realismo, Piso 0, 
Vila Franca de Xira

Exposição “Diários de Subserra” pela 
Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Vila Franca de Xira
26 outubro a 7 dezembro  
Galeria de Exposições da Fábrica 
das Palavras, Piso 1, Vila Franca de Xira

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

Exposição “Memórias da Chapelaria 
Porfírio”
Até 31 dezembro 
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, 
Piso 0

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

Exposição “Traços do Rio”
Até 1 março’20
Núcleo Museológico “A Póvoa e Rio”, 
Passeio Ribeirinho da Póvoa de Santa Iria
“Alverca e a Aviação: 1918-2018” 
Até 31 agosto’20
Museu Municipal Núcleo de Alverca do 
Ribatejo

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

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

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

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

3MÚSICA4

Comemorações Municipais do Dia Mundial 
da Música  
12 de outubro - 21h00 
Com a participação da Orquestra de 
Vialonga e Orquestra Euterpe e dos coros 
Notas Soltas, Stravaganzza, Ateneu 
Artístico Vilafranquense, Ares Novos e 
Juvenil Euterpe 
Entrada livre
Ateneu Artístico Vilafranquense

Clássica na Fábrica - Um Século de Música
Música Francófona do Século XX - Alma 
Duo (Piano e Flauta Transversal)
19 outubro, sábado, 17h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Jam às Sextas
A Fábrica Convida – Tributos de 
Homenagem a Músicos Famosos
Tributo a Marvin Gave
4 outubro, sexta-feira, 21h30
Tributo a Elvis Presley
18 outubro, sexta-feira, 21h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Coro Lopes-Graça 
Homenagem ao Poeta João José 
Cochofel 
19 outubro, sábado, 16h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Artes de Cá
“Viagem pelo Mundo” pela Orquestra 
Juvenil do Ateneu Artístico 
Vilafranquense
20 outubro, domingo, 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3ESPETÁCULOS4

“Poesia no Palácio”
26 outubro, sábado, 15h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

3ENCONTROS4

Ciclo de Conferências:  
“Tardes de Conversa”
Tema: “A conservação Preventiva.” 
Conferencista: Miguel Salgado – 
(Licenciado em Conservação e Restauro, 
Pelo Instituto Politécnico de Tomar. 
Técnico Superior na CMVFX).
9 outubro, quarta-feira, 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do 
Ribatejo
Congresso Internacional  
“Fernando Namora”
No âmbito da Exposição “e não sei se o 
mundo nasceu” Fernando Namora 100 
anos
24, 25 e 26 de outubro, quinta, sexta e 
sábado 
Faculdade de Letra de Lisboa, Lisboa,  
no Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de 
Xira e em Condeixa

3LANÇAMENTOS4

“Leituras muito cá de casa”
Apresentação do livro “Inverno:  
uma nova vida”, de Mónica Guerra 
23 outubro, quarta-feira, 21h00
Ciclo de sessões abertas às propostas 
de apresentação de livros de autores 
nascidos ou residentes no concelho
Fábrica das Palavras Piso 0, 
Vila Franca de Xira

3EVENTOS4

“Noite das Bruxas, Lendas e Mistérios no 
Museu Municipal Núcleo de Alverca do 
Ribatejo”
31 outubro, quinta-feira, 21h00
Museu Municipal Núcleo  
de Alverca do Ribatejo

Dia Nacional das Linhas de Torres
20 de outubro’ 2019
Consulte programa em www.cm-vfxira.pt

3CINEMA4

Manhãs mágicas – filmes de animação 
para crianças e jovens
O gangue do parque, 2” de Cal Brunker 
– maiores de 6 anos 115’ falado em 
português
13 outubro, domingo, 11h00
Fábrica das Palavras, Piso 0,  
Vila Franca de Xira

Documentário “Fernando Namora”, por 
Manuel Guimarães (13’)
20 outubro, domingo, das 10h00 às 
13h00
No âmbito da Exposição “e não sei se o 
mundo nasceu” Fernando Namora 100 
anos
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de cinema Realismos 
Contemporâneos  
(filmes a definir)
25 outubro, sexta-feira, 21h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
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Mais atividades previstas e disponíveis para consulta no site municipal 
www.cm-vfxira.pt

Programação de Cinema Documental – 
Cine Doc.  
(filmes a definir)
26 outubro, sábado, 15h30
Fábrica das Palavras, Piso 0, 
Vila Franca de Xira. 

3FORMAÇÃO4

“Fábrica de Saberes
Curso: Iniciação às Tecnologias 
de informação e comunicação
2, 3, 4, 10 e 11 outubro, Turma A – 
10h00, Turma B – 14h00
Fábrica das Palavras, Piso 6, 
Vila Franca de Xira. 

“Cores e sons” (I parte). O cruzamento 
entre a pintura e a música desde a Idade 
Média até meados do Sec. XIX por Teresa 
Castanheira
3, 10, 17 e 24 outubro, quinta-feira, 18h30
Fábrica das Palavras, Piso 0, 
Vila Franca de Xira. 

3INFÂNCIA4

“A Casa da Mosca Fosca”
2, 4, 16, 18 e 30 outubro, 10h30
(Pré-escolar).  Participação mediante 
inscrição prévia pelo tel. 219573344 ou 
bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Orelhas de Borboleta”
2, 16 e 30 outubro, 10h30
Dirigido a turmas de pré-escolar e 1.º 
ano do 1.º ciclo. Participação mediante 
inscrição prévia pelo tel. 219598714 ou 
bmfc@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal do Forte da Casa

Brincando com as Palavras, os sons e as 
imagens
Visitas Guiadas: uma aventura na 
Biblioteca 
7, 14, 21 e 28 outubro, 10h00 e 14h00
Todos os níveis de ensino e instituições 
da 3ª idade 
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Brincando com as Palavras, os sons e as 
imagens
O monstro das Cores 
7, 14, 21 e 28 outubro, 10h30 e 14h30
Pré-escolar e 1º ciclo
Biblioteca Municipal de Vialonga

“Com muitas festinhas eu fico feliz!”
7 e 21 outubro, segunda-feira, 10h30
Dirigido a turmas de pré-escolar. 
Participação mediante inscrição prévia 
pelo tel. 219598714 ou bmfc@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal do Forte da Casa

“Visitas sem norte”
7, 14, 21 e 28 outubro, 10h30 e 14h00
(Escolas e outros grupos).  Participação 
mediante inscrição prévia pelo tel. 
219573344 ou bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Manifesto Anti Leitura de José Fanha”
9 e 23 outubro, quarta-feira,  
10h30 e 14h30
(Ex.: 2º e 3º ciclo, maiores de 12 anos).  
Participação
mediante inscrição prévia pelo tel. 
219573344 ou bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Encontro de principezinhos no Asteroide 
B612 /Pedro e o lobo”
10, 11, 24 e 25 outubro, 10h30 e 14h30
(1º Ciclo (dos 6 aos 10 anos). As 
escolas escolhem uma das atividades).  
Participação mediante inscrição prévia 
pelo tel. 219573344 ou bmalv@cm-vfxira.
pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Era uma vez…”
19 outubro, 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

“Manifesto Anti Leitura de José Fanha”
19 outubro, sábado, 15h00
(Público em geral, maiores de 12 anos).  
Participação mediante inscrição prévia 
pelo tel. 219573344 ou bmalv@cm-vfxira.
pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

O Palácio Para os Pequeninos  
"A Floresta Encantada" - Oficina de 
Exploração da Imaginação e Encontro com 
a Natureza
19 outubro, sábado, 16h00
Dirigido a crianças M/3. Limite 
de participantes: 20 crianças e 1 
acompanhante por criança. Entrada 
gratuita mediante levantamento de 
bilhetes nos 30 minutos que antecedem 
a atividade.
Palácio Quinta da Piedade, 
Póvoa de Santa Iria

“Arte com livros”, baseado no livro 
“Grãozinho de areia#” de Joana Maurício 
e Cristina Arvana pelo Grupo “Oficina das 
Artes” 
20 outubro, domingo, 11h00
Crianças dos 4 aos 6 anos   
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de 
Xira

“Arte com livros”, baseado no livro “Caiu 
de mansinho” de Joana Maurício e Cristina 
Arvana pelo Grupo “Oficina das Artes” 
20 outubro, domingo, 15h30
Crianças dos 4 aos 6 anos   
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de 
Xira

“À volta da Fantochada”
21 outubro, segunda-feira, 10h00 às 
17h00
(Animadores e profissionais de educação).  
Participação mediante inscrição prévia 
pelo tel. 219573344 ou bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Espetáculo “A casa dos Contos” pelo 
Grupo “Teatro Alternativo” 
21 outubro, segunda-feira, 14h00
Alunos do 1.º ciclo
Fábrica das Palavras Piso 0, 
Vila Franca de Xira

“Historiando… O menino (c)em sorte” pelo 
SPALL 
23 outubro, quarta-feira, 10h00 e 14h00
Alunos do 1.º ciclo
Fábrica das Palavras Piso 0, Vila Franca de 
Xira

“Manifesto Anti-leitura” de José Fanha 
pelo SPALL 
30 outubro, quarta-feira, 10h00 e 14h00
Alunos do 2.º e 3.º ciclos 
Fábrica das Palavras Piso 0, Vila Franca de 
Xira

3VISITAS GUIADAS4

Visita Guiada à exposição "E não sei se 
o mundo nasceu, Fernando Namora 100 
anos", com Língua Gestual Portuguesa
12 outubro, sábado, 10h00
Público-alvo: pessoas surdas. 
Participação mediante inscrição prévia 
pelo telefone 263 285 626 ou pelo email 
neorealismo@cm-vfxira.pt | Máximo 24 
participantes.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visita Guiada à exposição "Júlio Pomar: 
imagens da tauromaquia"
Até 13 outubro’19, 9h30 às 12h30 e das 
14h00 às 17h00
Público-alvo: público geral.
Participação mediante inscrição 
prévia pelo tel. 263 280350 ou 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Visita Guiada à exposição "Do Tejo à 
Montanha, da Montanha às Lezírias",  
com Língua Gestual Portuguesa
26 outubro, sábado, 10h00
Público-alvo: pessoas surdas.
Participação mediante inscrição 
prévia pelo tel. 263 280350 ou 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila 
Franca de Xira

Passeios com História. Conhecer o Hangar 
do balão da OGMA
26 outubro, sábado, 15h00
Público-alvo: público geral.
Participação mediante inscrição 
prévia pelo tel. 263 280350 ou 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 30 participantes.
Alverca do Ribatejo

Visitas Guiadas à exposição "E não sei se 
o mundo nasceu, Fernando Namora 100 
anos"
Até 17 novembro’19, 10h00 às 16h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos 
e público geral. 
Participação mediante inscrição prévia 
- tel. 263 285 626 ou neorealismo@cm-
vfxira.pt
15 participantes por educador de museu
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
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Atual

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

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

Na gestão municipal, o PS 
continua a cumprir o seu 
programa eleitoral, honrando os 
compromissos assumidos com as 
populações. 
O Município prossegue o seu 
trabalho em prol da melhoria 
da qualidade da vida, investindo 
na Educação, na Cultura, no 
Desporto, na Solidariedade, no 
Associativismo, na Economia 
Social, no Ambiente, no apoio 
à mobilidade metropolitana 
sustentável, na Proteção Civil, 
na beneficiação e modernização 
de espaços públicos pedonais, 
rodoviários e cicláveis, na 
requalificação urbana e no 
Turismo.
Destacamos, no quadro do 
presente mandato autárquico e 
entre os múltiplos investimentos 
já realizados, em execução ou em 
projeto: a reabilitação e ampliação 
da Escola Básica n.º 1 de Vialonga; 
as obras de manutenção e 
beneficiação nos estabelecimentos 
de ensino sob responsabilidade 
municipal; a requalificação dos 
Bairros do PER de Povos e da 
Quinta da Piedade, dos Eixos Santa 
Sofia/Quinta da Mina e Povos/
Quinta da Grinja, do Terminal 
Rodoferroviário de Alverca com 
estacionamento dissuasor, e da 
Estrada Nacional n.º 10, entre a 
Póvoa e Alverca; a requalificação 
do Celeiro da Patriarcal, da 
Avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra e da Praça 
Bartolomeu Dias, em Vila Franca; 
da Praça 7 de Março e da Avenida 
Baptista Pereira, em Alhandra; do 
Jardim Álvaro Vidal e da Avenida 
Infante Dom Pedro, em Alverca; 
e da Praceta Sacadura Cabral, na 
Póvoa. 
Salientamos, também, no 
domínio do funcionamento dos 
serviços municipais, o novo 
Laboratório de Análises dos 
Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento, a qualificação e 
ampliação de boxes do Centro de 
Recolha Oficial, na Castanheira 
do Ribatejo, e a requalificação 
do edifício do Departamento de 
Obras, Viaturas e Infraestruturas.
De referir, igualmente, os 
procedimentos em curso visando 
a reinstalação da Unidade de 
Saúde Familiar de Vialonga, a 
requalificação da Escola Básica 2,3 
de Vialonga e a construção do novo 
edifício para serviços de Justiça 
em Vila Franca de Xira. 
No domínio do Ambiente, o 
Município irá desenvolver, ao 
abrigo de uma candidatura aos 
fundos europeus, um novo sistema 
de recolha seletiva de resíduos 
biodegradáveis. 
Juntos, continuaremos a construir 
um Concelho melhor para todos.

Caro(a) Munícipe (a),
Tal como no Concelho, na Região 
e no País, a CDU tem pautado 
a intervenção na defesa dos 
trabalhadores e das populações.
Se não conseguimos ir mais longe 
no Município, na concretização das 
nossas propostas, foi porque o PS 
não deixou. Porque, no essencial, 
PS e PSD mantêm o autoritarismo 
e o défice de envolvimento das 
populações, de que é exemplo 
a tentativa de desvalorizar o 
encerramento da Escola Básica de 
Stª. Eulália (J. Infância e 1º Ciclo), 
em Vialonga.
Neste insólito, mas recorrente 
caso desta gestão, a população 
lutou e a CDU apresentou uma 
proposta para travar esse ímpeto. 
Orgulhamo-nos do nosso 
património de trabalho, pelo 
concelho, como sucedeu com a 
aprovação das taxas mínimas do 
IMI, bem como a sua isenção para 
as instituições e associações, ou 
como, no direito à habitação, a 
defesa das 17 edificações e suas 
famílias na AUGI da QT. ª Alferes.
A CDU tem as soluções para o 
Concelho e para um Portugal de 
Futuro. Para além das medidas 
urgentes que inclui, por exemplo, 
o aumento geral de salários, 
incluindo o SMN para 850 euros, 
coloca-se a necessidade de 
valorizamos as propostas da 
autoria do PCP e da CDU como os 
passes intermodais (30 euros para 
o Concelho e 40 euros para toda 
a AML) e de reforçar a oferta de 
transportes públicos para todas as 
freguesias.
Reabrindo serviços públicos, é 
nosso compromisso lutar pela 
reabertura das agências da CGD 
de Alhandra e Forte Casa, face às 
decisões do PS, PSD e CDS.
A opção é de avançar no que 
ainda está por fazer na reposição 
dos direitos dos trabalhadores 
e no direito à qualidade de 
vida. E, ainda, não esquecer, 
nem desvalorizar, aqueles que 
prejudicam o nosso dia-a-dia 
como sucedeu com a rejeição da 
proposta do PEV, CDU, na Ass. da 
República, para a eliminação das 
portagens no Concelho. Que fora 
recusada pelos votos do PS e do 
CDS e a abstenção do PSD.

Contem sempre connosco.

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

Caros Munícipes,

As férias terminaram e já se 
consegue ver o fim do ano de 2019. 
Muito foi feito em prol das 
crianças, idosos e famílias, muito 
ainda há por fazer.
O saldo é muito positivo e 
encorajador para o futuro.

A Coligação Mais, liderada pelo 
PSD de Vila Franca de Xira, na 
pessoa da Vereadora Helena 
Pereira de Jesus, está juntamente 
com os directores, chefes de 
serviços e com os restantes 
trabalhadores dos vários pelouros 
a avaliar e a estudar a melhor 
forma de terminarmos o ano 
e como vamos, todos juntos, 
implementar o pano de 2020.

Uma coisa é certa, o sucesso 
das actividades, dos eventos, 
dos projectos, a solução de 
problemas e demais trabalhos 
efectuados deveu-se a todos os 
colegas trabalhadores da Câmara 
Municipal envolvidos.
Como sempre, o que nos importa 
é o bem-estar dos munícipes e 
dos trabalhadores da Câmara 
Municipal.
Em 2020 veremos a conclusão dos 
projectos que iniciámos em 2019. 

Projectos de cariz social, projectos 
de apoio aos mais carenciados, 
jovens, idosos e famílias.
Fazemos, porque somos assim. 
Somos amigos dos que mais 
necessitam e justos com todos.

Para caminharmos no sentido de 
melhorar, contamos com as vossas 
críticas construtivas e com as 
vossas sugestões. 

Porque o que realmente queremos 
é ter pessoas felizes no Concelho 
de Vila Franca de Xira

As nossas responsabilidades no 
executivo camarário são:

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

Juntos ajudaremos a criar um 
Concelho melhor.

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

Andam a brincar com o fogo: PS e 
Coligação +
Todos nós conhecemos os 
problemas da falta de habitação 
no concelho, a falta de reabilitação 
urbana para habitação permanente 
ou arrendamento e já falámos 
neste espaço das particulares 
necessidades de habitação para 
quem escolhe viver no nosso 
concelho. Uma família, uma mãe 
com um filho menor e com um 
salário mínimo não consegue 
arranjar uma casa e ainda menos 
com uma renda suportável; são 
cada vez mais estes casos e não 
há soluções à vista. 
O município tem hoje ferramentas 
que não existiam há dois anos 
pelo que pode e deve fazer mais 
começando com o que já tem. Do 
parque habitaci-onal da Câmara 
há vulnerabilidades ainda graves 
a muito graves com fracções que 
colocam inclusive em risco a 
segurança das pessoas.
Devemos relembrar que o pelouro 
do Departamento de habitação 
e coesão social e da Divisão de 
habitação e Intervenção social foi 
entregue pelo PS à Coligação + 
(PSD+CDS+Partido da Terra).
Através da vereação do BE na 
Câmara pedimos intervenção 
imediata numa das fracções 
municipais e estamos há vários 
meses a insistir e a apelar a uma 
resolução. Conseguimos uma 
vistoria que refere inclusive risco 
de incêndio, mas nem assim a Sra. 
Vereadora entendeu a urgência do 
problema e a Câma-ra limitou-se 
a informar o condomínio e passado 
mais de um mês ainda nada foi 
feito. Em quantas mais fracções 
municipais existem infiltrações 
de água com “estado deficitário 
dos equipamentos de instalação 
elétrica nomeadamen-te do 
quadro de alimentação e respetivo 
disjuntor”? 
Não pode a Câmara Municipal 
saber que tem problemas graves 
de salubridade e perigosidade 
nas suas habitações e comportar-
se como um fundo imobiliá-rio, 
desresponsabilizando-se, quando 
os problemas estão na fracção 
da sua competência (além dos 
problemas nas partes comuns do 
prédio). Esperamos sinceramente 
que não haja mais nenhum fogo 
neste prédio e que levem a sé-rio a 
reabilitação.

A vereação do Bloco de Esquerda 
de Vila Franca de Xira
Rua Dr. Manuel de Arriaga, 
n.º 24, 1.º esq.º 
2600-186 Vila Franca de Xira
Tel.: 263 285 600 | Ext. 1990 /1991
Email:
vereador.cpatrao@cm-vfxira.pt
Telemóvel.: 961 069 419
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Deliberações

Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira
Clube Recreativo dos Cotovios, nos Cotovios, São João dos 
montes, União das Freguesias de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz, pelas 9h30, do dia 2019/06/26
Ata n.º 11/2019, da reunião de câmara ordinária e pública de 
2019/05/29

Aprovado por unanimidade

Representação do Município na Associação Escola de Toureio 
José Falcão

Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência

Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos 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 subde-
legados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do licencia-
mento de obras particulares

Tomado conhecimento

Procedimento concursal para a constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado para assistente 
operacional (cantoneiro de limpeza) - Recrutamento excecional

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição de rela-
ção jurídica de emprego público por tempo indeterminado para 
técnico superior (área de arquivo) - Recrutamento excecional

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição de rela-
ção jurídica de emprego público por tempo indeterminado para 
assistente técnico (área de biblioteca e documentação) - Recru-
tamento excecional

Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal para a constituição de 
reservas de recrutamento - Relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para assistente operacional (canto-
neiro de limpeza)

Aprovado por unanimidade

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

Aprovado por unanimidade

Aquisição de um sistema de gestão inteligente de resíduos 
urbanos para uma monitorização da recolha de resíduos pelo 
Município - Não adjudicação e revogação da decisão de contratar

Aprovado por unanimidade

Alteração à licença de loteamento, que titula a urbanização 
Casal dos Baixinhos, titulado pelo alvará de loteamento nº 3/00, 
de 24/02 – Vila Franca de Xira - Aceitação de princípio e abertura 
de consulta pública

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Casal da Rocha, titu-
lado pelo alvará de loteamento nº 123/79, de 23/01 – Cachoeiras

Aprovado por unanimidade

Alteração aos polígonos de implantação, dos lotes 469 e 470 
do loteamento da Quinta da Bela Vista – São João dos Montes

Aprovado por unanimidade

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

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 7, do loteamento Casal das Areias II – Alverca do Ribatejo 

Aprovado por unanimidade

Remodelação do Parque de Campismo Dr. Jaime Marques 
Dias Simão - Bungalows e zona envolvente – Vila Franca de Xira 
- Abertura de procedimento

Aprovado por unanimidade

Programa Férias Desportivas de Verão 2019 - Atribuição de 
subsídios - 1.ª fase

Aprovado por unanimidade

Transferências de competências previstas no Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro, no domínio da Educação

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

Merchandising para venda no Posto de Turismo - Preço de 
venda ao público

Aprovado por unanimidade

Adesão do Município ao movimento "Cidade dos Afetos", aqui 
designado "Município dos Afetos"

Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos no parque habitacional municipal do 
Concelho - Autorização de abertura de procedimento

Aprovado por unanimidade

Adesão do Município ao pacto de autarcas para o clima e ener-
gia

Retirado da ordem do dia

Proposta - Alteração ao regulamento dos horários de funcio-
namento dos estabelecimentos comerciais

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
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30, do dia 
2019/07/10

Ata n.º 12/2019, da reunião de câmara ordinária de 2019/06/12
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Associação Alves Redol, no 
âmbito da animação cultural do Mercado Municipal

Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo - Quota institu-
cional 2019

Aprovado por unanimidade

Apoio a iniciativas culturais do movimento associativo - XXIV 
Curso de Direção Coral e Técnica Vocal de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos 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 subde-
legados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do licencia-
mento de obras particulares

Tomado conhecimento

Abertura de procedimento concursal comum para a consti-
tuição de relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado para técnico superior (área de arquitetura paisagista)

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição de rela-
ção jurídica de emprego público por tempo indeterminado para 
técnico superior (área de arquiteto) - Recrutamento excecional

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição de rela-
ção jurídica de emprego público por tempo indeterminado para 
assistente operacional (auxiliar de ação educativa) - Recruta-
mento excecional

Aprovado por unanimidade

3.ª revisão ao orçamento, plano plurianual de investimentos 
e plano de atividades e funcionamento municipal da Câmara 
Municipal para 2019

Aprovado por unanimidade

Projeto de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do 
Município de Vila Franca de Xira - Consulta pública

Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes – 
Quinta da Brandoa – Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes – 
Rua Dr. José Eduardo Vieira, n.º 29 – Arcena – Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 10, do loteamento Pinhal das Areias – Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

1.ª alteração ao loteamento denominado por Casal da Serra, 
titulado pelo alvará de loteamento n.º 6/2010-AUGI – Póvoa de 
Santa Iria – Abertura de consulta pública

Aprovado por unanimidade

Fiscalização e coordenação de segurança da empreitada de 
reabilitação de fogos no bairro do PER da Quinta da Piedade - 
Lotes 1 a 6 - Revogação da nomeação e nova nomeação de coor-
denador de segurança em obra

Aprovado por unanimidade

Requalificação da avenida dos Combatentes da Grande Guerra 
– Vila Franca de Xira – Nomeação do diretor de fiscalização da 
obra e do coordenador de segurança em obra

Aprovado por unanimidade

Requalificação da avenida dos Combatentes da Grande Guerra 
– Vila Franca de Xira – Plano de segurança e saúde

Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclável e pedonal 
- Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do Ribatejo - 1.ª fase 
- Substituição de deduções por garantia bancária

Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclável e pedo-
nal - Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do Ribatejo - 1.ª 
fase - Plano específico de segurança para a montagem de pas-
sadiços

Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2018 - Concelho de Vila Franca de 
Xira - Autos de vistoria e receção provisória e contas finais

Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2018/2019 - Circuitos espe-
ciais - Compromisso de verbas

Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2019/2020 - Protocolo de 
cooperação com o Centro Social para o Desenvolvimento do 
Sobralinho e a Associação de Promoção Social da Castanheira 
do Ribatejo - Compromisso de verbas

Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2019/2020 - Transferências 
para as freguesias - Aprovação e remessa à Assembleia Muni-
cipal

Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2019/2020 - Compromisso 
de verbas e remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Ação Social Escolar - Ano letivo 2019/2020 - Atribuição de sub-
sídio para apoio na aquisição de material escolar e de apoio a 
visitas de estudo - 1.º ciclo do ensino básico - Escalões A e B 
- Compromisso de verbas

Aprovado por unanimidade

Atividades de Enriquecimento Curricular - Ano letivo 
2019/2020 - Protocolo e remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Apoio a projetos educativos do 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário - Ano letivo 2019/2020 - Protocolo e compro-
misso de verbas

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio a atividades da educação pré-escolar e do 
1.º ciclo do ensino básico - Ano letivo 2019/2020 - Protocolo e 
compromisso de verbas

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios municipais a agrupamentos de escolas e 
escola não agrupada para apetrechamento e equipamento

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios a projetos educativos de agrupamentos 
de escolas e escola não agrupada - Protocolo e compromisso 
de verbas

Aprovado por unanimidade

Atividades de Tempos Livres - Ano letivo 2019/2020 - Protocolo 
tipo

Aprovado por unanimidade

Atividades de Animação e Apoio à Família - Ano letivo 
2019/2020 - Protocolo, compromisso de verbas e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia do compromisso 
plurianual

Aprovado por unanimidade

Regimento do Conselho Municipal de Educação de Vila Franca 
de Xira 

Tomado conhecimento

Descentralização de competências na área da educação - 
Carta de Compromisso

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

Refeições escolares - Ano letivo 2019/2020 - Protocolo com o 
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde e compromisso 
de verbas

Aprovado por unanimidade

Refeições escolares - Ano letivo 2019/2020 – Protocolo a cele-
brar com o CBEI – Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de 
Xira – Compromisso de verbas – Remessa à Assembleia Munici-
pal para autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Refeições escolares - Ano letivo 2019/2020 – Protocolo com o 
Agrupamento de Escolas Alves Redol

Aprovado por unanimidade

Fornecimento de refeições escolares a crianças da educação 
pré-escolar/Alunos do 1.º ciclo do ensino básico - Ano letivo 
2019/2020 – Protocolo com DGEsTE

Aprovado por unanimidade

Serviço de refeições escolares - Ano letivo 2019/2020 - Proto-
colo a celebrar com IPSS - Compromisso de verbas e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia do compromisso 
plurianual

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

Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Des-
portivo – Triatlo – Alhandra Sporting Club

Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Substi-
tuição do relvado sintético do campo de futebol do Juventude da 
Castanheira

Aprovado por unanimidade

Prémio Carlos Paredes - Edição 2019 - Substituição de mem-
bro do júri

Aprovado por unanimidade

Alteração do valor da indemnização moratória devida pela falta 
de pagamento atempado de rendas

Aprovado por unanimidade
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Orçamento Participativo Entidades 2018 - Implementação de 
medidas de autoproteção – Protocolo com a Sociedade Euterpe 
Alhandrense 

Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo Entidades 2018 - Aquisição de carri-
nha adaptada – Protocolo com a Associação Promotora de Apoio 
à Terceira Idade

Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo Entidades 2018 - TECNOLABS - Edu-
car para o futuro – Protocolo com a Associação pra o Bem Estar 
Infantil

Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo Jovem 2018 - Aquisição de materiais 
para a sala de jogos e aprendizagem – Protocolo com o Agru-
pamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos 
Montes 

Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo Jovem 2018 - Aquisição de materiais 
para o Clube de Informática – Protocolo com o Agrupamento de 
Escolas Pedro Jacques de Magalhães

Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo Jovem 2018 - Aquisição de material 
informático – Protocolo com o Agrupamento de Escolas de Via-
longa

Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo Jovem 2018 - Aquisição de cacifos 
metálicos – Protocolo com o Agrupamento de Escolas do Bom 
Sucesso

Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo Jovem 2018 - Aquisição de máquina 
de vácuo e de máquina de gelados – Protocolo com o Agrupa-
mento de Escolas do Forte da Casa 

Aprovado por unanimidade

Adesão do Município ao pacto de autarcas para o clima e ener-
gia

Aprovado por unanimidade

Proposta - Alteração ao regulamento dos horários de funcio-
namento dos estabelecimentos comerciais

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

Moção - Para a concretização de estudos epidemiológicos 
na União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz

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
Auditório da Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães, 
em Alverca do Ribatejo, União das Freguesias de Alverca do 
Ribatejo e Sobralinho, pelas 9h30, do dia 2019/07/24

Ata n.º 13/2019, da reunião de câmara ordinária de 2019/06/26
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Escola Secundária Gago Cou-
tinho

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro e contrato de patrocínio despor-
tivo – Ateneu Artístico Vilafranquense

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário à Associação 
Desportiva e Recreativa Cachoeirense

Aprovado por unanimidade

Regulamento Administrativo Municipal e Tabela de Taxas 
e Preços para 2020 - Publicitação do início do procedimento e 
constituição de interessados

Aprovado por unanimidade

Atribuição de Medalha de Honra ao Núcleo de Vila Franca de 
Xira da Liga dos Combatentes

Aprovado por unanimidade

Remodelação da rede de abastecimento de água e sanea-
mento na estrada da Proverba (parte) – Alverca do Ribatejo 
– Concurso público – Compromisso plurianual – Abertura de 
procedimento

Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência

Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos 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 subde-
legados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do licencia-
mento de obras particulares

Tomado conhecimento

Protocolo de cedência das instalações correspondentes à sub-
cave dtª - Arrecadação sita na rua D. Nuno Álvares Pereira, nº 2, 
em Faias de Baixo, Arcena – Alverca do Ribatejo 

Aprovado por unanimidade

Aquisição de sistema inteligente de gestão de resíduos urba-
nos para o Município - Início do procedimento

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de comunicações para o Município – 
Início do procedimento

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado Quinta da Graciosa, titu-
lado pelo alvará de loteamento nº 4/98, de 21/07 - Sobralinho

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

Cedência para o domínio público – Casal da Fonte – Caminho 
da Caeira – A-dos-Loucos – são João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 88, do loteamento do Casal do Freixo - Vialonga

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 4, do loteamento da Quinta do Bom Jesus - Sobralinho

Aprovado por unanimidade

Dação em cumprimento para pagamento de taxas municipais 
– Quinta da Cruz de Pau – Alvará de loteamento nº 09/01, de 
26/06 – São João dos Montes

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

Reabilitação de fogos no bairro do PER da Quinta da Piedade 
– Lotes 1 a 6 – Póvoa de Santa Iria – Auto de vistoria e receção 
provisória parcial

Aprovado por unanimidade

Requalificação do Eixo Santa Sofia/Quinta da Mina – Vila 
Franca de Xira – Alteração da data de conclusão da empreitada 
(desvio de prazo)

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua da Ponte do Rio Pequeno” – 
Calhandriz – Comum à União das Freguesias de Alhandra, São 
João dos Montes e Calhandriz e à União das Freguesias de 
Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua Gustavo Pietra Torres” – Tran-
coso - União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes 
e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua Mário Soares” - Quinta do Alferes 
– São João dos Montes - União das Freguesias de Alhandra, São 
João dos Montes e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Travessa Adelino da Palma Carlos” - 
Quinta do Alferes – São João dos Montes - União das Freguesias 
de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz 

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua Maria Barroso” - Quinta do Alfe-
res – São João dos Montes - União das Freguesias de Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua Laurentino Boieiro” - Quinta do 
Alferes – São João dos Montes - União das Freguesias de Alhan-
dra, São João dos Montes e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua José Mestre Batista” - Quinta do 
Alferes – São João dos Montes - União das Freguesias de Alhan-
dra, São João dos Montes e Calhandriz 

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua Ludovino Bacatum” - Quinta do 
Alferes – São João dos Montes - União das Freguesias de Alhan-
dra, São João dos Montes e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua de São Pedro” - Quinta do Alferes 
– São João dos Montes - União das Freguesias de Alhandra, São 
João dos Montes e Calhandriz 

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua de Santo André” - Quinta do Alfe-
res – São João dos Montes - União das Freguesias de Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua de São Miguel” - Quinta do Alfe-
res – São João dos Montes - União das Freguesias de Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua do Santo Condestável” - Quinta 
do Alferes – São João dos Montes - União das Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz 

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Travessa dos Marmeleiros” - Quinta 
do Alferes – São João dos Montes - União das Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Travessa dos Castanheiros” - Quinta 
do Alferes – São João dos Montes - União das Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Rua do Casal da Castanha” - Quinta 
do Alferes – São João dos Montes - União das Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Alteração do topónimo “Travessa do Pavilhão Desportivo” para 
“Travessa do Casal do Cabeço” - A-dos-Loucos – São João dos 
Montes - União das Freguesias de Alhandra, São João dos Mon-
tes e Calhandriz 

Aprovado por unanimidade

Topónimo “Praceta Arlindo da Fonseca" – Forte da Casa – 
União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa - 
Retificação da deliberação de 13 de julho de 2016

Aprovado por unanimidade

Alteração do topónimo “Rua dos Bombeiros Voluntários” para 
“Rua José Júlio” – Vila Franca de Xira 

Aprovado por unanimidade

Topónimo “Rua Olavo Bilac” – Bom Retiro – Vila Franca de Xira 
- Revogação da deliberação de 21 de março de 2018

Aprovado por unanimidade

Merchandising para venda no Posto de Turismo – Preço de 
venda ao público

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro de 2019 – Seleção de candidatos com 
lugar atribuído

Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento Municipal do Serviço de Teleassistên-
cia – Consulta pública

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro – Associação Spina Bífida e 
Hidrocefalia de Portugal

Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento Municipal de Higiene e Limpeza 
Pública do Município de Vila Franca de Xira – Consulta pública

Aprovado por unanimidade

Proposta – Manutenção da atividade regular da Escola Básica 
de Santa Eulália

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

Processo disciplinar - Relatório final
Reprovado por maioria, com 10 votos contra e 1 a favor

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Vila Franca de Xira
Auditório da Sociedade Filarmónica Recreio 
Alverquense

1.ª reunião - 18 de junho de 2019 – 18h00
Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal (referente ao período de 16 de março a 26 
de maio de 2019)

Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 2 -  Consolidação de contas do grupo público municipal 
de 2018 – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 3 -  2.ª revisão ao Orçamento, Plano Plurianual de 
Investimentos e Plano de Atividades e Funcionamento Municipal 
da Câmara Municipal para 2019 – Aprovação

Aprovado por maioria, com trinta e dois votos a favor do PS, da 
CDU, do CDS-PP, do PAN e do Presidente da Junta de Freguesia de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e três abstenções do 
Bloco de Esquerda

Ponto 4 -  Atribuição de apoio financeiro extraordinário às Fre-
guesias, destinado à realização de despesas de capital e investi-
mento – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 5 -  Alteração ao mapa de pessoal de 2019 da Câmara 
Municipal – Aprovação

Aprovado por maioria, com vinte votos a favor do PS, do Bloco de 
Esquerda, do CDS-PP e do Presidente da Junta de Freguesia de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e quinze abstenções 
da CDU e do PAN

Ponto 6 -  Alteração aos Regulamentos n.ºs 5/2015 e 6/2015 
da Feira Anual de Outubro – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 7 -  Regulamento Municipal de Participação no Orça-
mento Participativo do Município de Vila Franca de Xira – Apro-
vação

Aprovado por maioria, com trinta e três a favor do PS, da CDU, do 
Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do Presidente da Junta de Freguesia 
de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e uma abstenção 
do PAN
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Ponto 8 -  Regulamento do concurso “Um Doce Conc/
selho” – Aprovação

Aprovado por maioria, com trinta e três a favor do PS, da 
CDU, do Bloco de Esquerda, do PAN e do Presidente da Junta 
de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e 
uma abstenção do CDS-PP

Ponto 9 -  Alteração ao Regulamento do Parque de Esta-
cionamento do Hospital de Vila Franca de Xira – Aprovação

Aprovado por maioria, com dezassete votos a favor do PS, do 
CDS-PP e do PAN; uma abstenção do Presidente da Junta de 
Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e 
dezasseis votos contra da CDU e do Bloco de Esquerda

Ponto 10 - Aquisição de serviços postais de expedição de 
documentação comercial – Concurso público – Abertura 
de procedimento – Autorização prévia do compromisso 
plurianual – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 11 - Contratação de serviços de inspeção a espa-
ços de jogo e recreio – Autorização de abertura do procedi-
mento e compromisso plurianual – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 12 - Aquisição, substituição e montagem de con-
tentores subterrâneos para deposição de resíduos urba-
nos no Concelho – Autorização de abertura do procedi-
mento e compromisso plurianual – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 13 - Contratação de serviços de podas, abates e 
plantações de árvores em espaços públicos do Concelho – 
Autorização de abertura do procedimento e compromisso 
plurianual – Aprovação

Aprovado por maioria, com dezoito votos a favor do PS, do 
CDS-PP, do PAN e do Presidente da Junta de Freguesia de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e dezasseis 
abstenções da CDU e do Bloco de Esquerda

Ponto 14 - Contratação de serviços de limpeza, manu-
tenção e reabilitação de espaços públicos do Concelho – 
Autorização de abertura do procedimento e compromisso 
plurianual

Aprovado por maioria, com dezoito votos a favor do PS, do 
CDS-PP, do PAN e do Presidente da Junta de Freguesia de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e dezasseis 
abstenções da CDU e do Bloco de Esquerda

Ponto 15 - Abertura de procedimento para recrutamento 
do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe da Divi-
são do Serviço Médico-Veterinário Municipal – Aprovação 
da constituição do júri

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 16 - Resolução do contrato de cedência e revoga-
ção do direito de superfície celebrado entre o Município e 
João Manuel Soares Mendes e sua esposa, Lina Sofia Fer-
nandes Sequeira Mendes – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 17 - Adesão à GS1 Portugal e subsequente cria-
ção dos códigos (EAN) de barras para as garrafas de vinho 
Encostas de Xira – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

2.ª reunião - 19 de junho de 2019 – 18h00
Ponto 18 - 2.ª alteração à 1.ª revisão do Plano Diretor 

Municipal – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte votos a favor do PS, da 

Coligação Mais e do CDS-PP; três abstenções do Bloco de 
Esquerda e do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz; e catorze votos contra da 
CDU e do PAN

Ponto 19 - Relatório de ponderação da discussão pública 
e versão final do Relatório de Estado do Ordenamento do 
Território do concelho de Vila Franca de Xira (REOT VFX) 
– Apreciação

Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 20 - Transferência de competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, relativo à Edu-
cação, em 2019

O ponto foi retirado a pedido da Câmara Municipal

Ponto 21 - Adaptação do edifício “Ninho de Empresas” 
para instalação da Unidade de Saúde de Vialonga – Autori-
zação do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 22 - Regulamento das Campanhas de Gastrono-
mia – Aprovação

Aprovado por maioria, com trinta e seis votos a favor do PS, 
da CDU, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e 
do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz; e uma abstenção do PAN

Ponto 23 - Apreciação e votação das moções e demais 
documentos apresentados no Período Antes da Ordem do 
Dia

Aprovada por maioria, com cinco votos a favor da Coligação 
Mais, do CDS-PP e do PAN; vinte e nove abstenções do PS, da 
CDU e do Bloco de Esquerda; e um voto contra do Bloco de 
Esquerda, a recomendação «Instalações sanitárias públicas 
em Vila Franca de Xira», apresentada pelo CDS-PP

Rejeitada por maioria, com quinze votos contra do PS; 
dezassete abstenções da CDU, da Coligação Mais e do CDS-
PP; e três votos a favor do Bloco de Esquerda e do PAN, a 
moção «Inclusão de análises à presença de glifosato na água 
destinada ao consumo humano (abastecimento de água)», 
apresentada pelo Bloco de Esquerda

Aprovada por maioria, com trinta e um votos a favor do PS, 
da CDU, do Bloco de Esquerda e do PAN; três abstenções da 
Coligação Mais e um voto contra do CDS-PP, a moção «Pelo 
alargamento do Complemento Solidário para Idosos», da 
autoria do Bloco de Esquerda

Aprovado por unanimidade dos presentes, a recomendação 
«Por um melhor acesso e acessibilidade à Quinta Municipal do 
Sobralinho», apresentada pelo PAN

Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor do PS, 
da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do 
PAN; e treze abstenções da CDU, a moção «Pela melhoria 
das iniciativas municipais ‘Brigada do Amarelo’ e ‘Qual o seu 
papel?’», proposta pelo PAN

A moção «Criação do Programa Amianto Zero no concelho 
de Vila Franca de Xira», apresentada pela PAN, foi retirada da 
discussão e remetida à Comissão Permanente Especializada 
n.º 2 – Ambiente, Economia e Desenvolvimento Sustentável – 
para apreciação

Aprovada por maioria, com dezanove votos a favor do PS, da 
Coligação Mais e do CDS-PP; uma abstenção do PAN; e quinze 
votos contra da CDU e do Bloco de Esquerda, a moção «OGMA 
em Alverca», apresentada pela Coligação Mais

Aprovada por maioria, na versão corrigida, com dezanove 
votos a favor do PS, da Coligação Mais e do CDS-PP; uma 
abstenção do PAN; e quinze votos contra da CDU e do Bloco 
de Esquerda, a moção «Hospital de Vila Franca de Xira», 
apresentada pela Coligação Mais

Sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Vila Franca de Xira
Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários 
da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vialonga

18 de julho de 2019 – 18h00
Ponto 1 - 3ª Revisão ao Orçamento, Plano Plurianual 

de Investimentos e Plano de Atividades e Funcionamento 
Municipal da Câmara Municipal para 2019 – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 2 -  Transportes escolares – Ano letivo 2019/2020 
– Autorização prévia do compromisso plurianual – Aprova-
ção

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 3 -  Transportes escolares – Ano letivo 2019/2020 
– Transferências para as Freguesias – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 4 -  Refeições escolares – Ano letivo 2019/2020 – 
Protocolo com o CBEI – Centro de Bem Estar Infantil de 
Vila Franca de Xira – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 5 -  Serviço de refeições escolares – Ano letivo 
2019/2020 – Protocolo a celebrar com IPSS – Autorização 
prévia do compromisso plurianual – Aprovação

Aprovado por maioria, com vinte e quatro votos a favor do 
PS, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do 
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz; e treze abstenções da CDU e do PAN

Ponto 6 -  Atividades de enriquecimento curricular – Ano 
letivo 2019/2020 – Protocolo – Autorização prévia do com-
promisso plurianual – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 7 -  Atividades de animação e apoio à família – Ano 
letivo 2019/2020 – Protocolo – Autorização prévia do com-
promisso plurianual – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 8 -  Programa Férias Desportivas de Verão 2019 – 
Atribuição de subsídios – 1ª fase – Aprovação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 9 -  Adesão do Município ao Pacto de autarcas 
para o clima e energia – Ratificação

Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 10 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – 
Eleição de um cidadão eleitor para integrar a CPCJ na sua 
modalidade alargada, no mandato 2017/2021

O ponto foi retirado a pedido da Câmara Municipal

     DELIBERAÇÕES




