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Momento simbólico de reforço dos quadros

Câmara Municipal deu as boas-vindas a mais de uma centena
de novos funcionários

O auditório da Fábrica das Palavras (Biblioteca e Equipamento
Cultural Municipal) de Vila Franca de Xira foi o palco, a 4 de fevereiro, da cerimónia de receção de 116 novos trabalhadores no total,
sendo que 40 irão desempenhar funções nas Escolas do Município,
e 76 passam a integrar diversas unidades orgânicas da Câmara
Municipal.
Na sessão de acolhimento marcaram presença o Presidente da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, o
Vice-Presidente da Autarquia, José António Oliveira, bem como
os Vereadores António Félix, Maria de Fátima Antunes e Helena
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Pereira de Jesus, que saudaram os assistentes operacionais,
assistentes técnicos e técnicos superiores.
Na cerimónia foi também entregue aos novos funcionários um
manual de acolhimento no qual estão mencionados os seus direitos e deveres e as competências da Câmara Municipal.
Tratou-se de um momento simbólico, que evidencia o trabalho em
curso pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no sentido de
dotar os seus quadros com os recursos humanos necessários à
prestação de um serviço público com crescente qualidade e com
boa capacidade de resposta aos novos desafios.

No dia 23 de março, o auditório da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
(SFRA), em Alverca do Ribatejo, recebe a
sessão de apresentação do estudo “Vila
Franca de Xira: Construção de uma visão
de futuro”.
Trata-se de um documento que apresenta
uma análise sobre o território do Concelho
com vista a permitir perspetivar uma estra-

tégia de atuação a médio e longo prazo nas
mais variadas áreas como o ordenamento
do território, a economia, a social ou a
ambiental. O estudo via introduzir uma
direção prática e ajustada a adotar para
atingir um futuro suficientemente ambicioso, porém, realista, para o Município
de Vila Franca de Xira. A sessão tem início
pelas 21h00 e é aberta ao público em geral.

Editorial
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Alberto Mesquita

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira

Cara e Caro Munícipe,

Vamos dar início em março a mais uma importante intervenção no espaço público concelhio. Depois da
requalificação do Terminal Rodoferroviário em Alverca, concluída em outubro do ano passado, a Avenida
Infante D. Pedro vai entrar na sua primeira fase de requalificação, nesta que é uma artéria de grande
importância para a circulação rodoviária e pedonal da Cidade. Os nossos objetivos passam pela criação de
melhores condições de acessibilidade e de mobilidade, com especial enfoque nas pessoas de mobilidade
condicionada. Também a melhoria da fluidez do trânsito é para nós uma prioridade ao desenvolver esta
obra, e nesse sentido será criada uma nova rotunda, na interseção entre a Av. Infante D. Pedro e a R. Eng.º
Vilar Queiroz. Apelamos à colaboração e à compreensão de todos face aos incómodos que sempre estão
associados a este tipo de intervenções, mas que, uma vez concluídas, se traduzirão em grandes benefícios
para a qualidade de vida de todos nós.
No cumprimento da sua missão de gestão do território, o executivo municipal está fortemente empenhado
em (re)pensar, refletir e (re)posicionar estrategicamente o Concelho de Vila Franca de Xira, tendo em
conta os desafios de futuro que se colocam nos mais diversos quadrantes da vida económica, empresarial,
social, ambiental e de ordenamento do território. Nesse sentido, está em curso a construção de uma visão
estratégica de desenvolvimento futuro para o concelho de Vila Franca de Xira. Este documento apresenta-nos um diagnóstico prospetivo que lança as bases para orientar a atuação do Município a médio e a longo
prazo, assim como para a identificação dos eixos de atuação estratégica, focados nas principais áreas a
desenvolver. Porque se trata de uma matéria estruturante, é de grande importância a existência de uma
reflexão e participação o mais alargada possível. Deixo por isso o convite para que marque presença na
Sessão Pública de apresentação do Estudo “Vila Franca de Xira: Construção de uma visão de futuro”, que
se realiza a 23 de março, pelas 21h00, na Sociedade Filarmónica e Recreio Alverquense, em Alverca.
Os próximos meses dão ainda continuidade a um leque muito rico de atividades culturais e turísticas, que
posicionam cada vez mais o Concelho de Vila Franca de Xira como uma alternativa viável ao eixo Lisboa-Sintra-Cascais, para os turistas que repetem o destino Lisboa e procuram locais com diversidade cultural e autenticidade. Mas esta oferta cultural e turística pode e deve ser também usufruída pela própria
população deste Concelho, e nesse sentido damos conta de muitas dessas propostas neste “Notícias do
Município”, convidando-vos a descobrir e a participar nestas iniciativas. Destaco a este nível a Campanha
de Gastronomia “Março, Mês do Sável”, a Semana da Cultura Tauromáquica, e a Cartoon Xira, enquanto
eventos de referência no nosso calendário anual. E na celebração dos 46 anos da Revolução do 25 de Abril
de 1974, vamos juntar-nos no magnífico cenário do Parque Urbano da Flamenga em Vialonga para ouvir,
pela primeira vez no Concelho de Vila Franca de Xira, o António Zambujo. Contamos com a presença de
todos para este grandioso concerto, que se realiza na noite de 24 de abril, e que é de entrada livre.

ALBERTO MESQUITA
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Destaque

Em março

Varino Liberdade volta ao Tejo
A partir de março e até novembro, o barco varino “Liberdade”
volta a seguir os contornos do rio Tejo, ao encontro das paisagens
e das histórias que fizeram as gentes da zona ribeirinha de Vila
Franca de Xira.

Conheça o calendário para os próximos meses, sendo que poderão ser marcadas outras visitas além das já programadas.
Informações e marcações: varinoliberdade@cm-vfxira.pt ou pelo
telefone 263 285 605.

MARÇO

JUNHO

Dia 29, dom. 15h00

Dia 6, sáb. 10h00

Vila Franca de Xira – Póvoa de Santa Iria – Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira – Marina P. Nações

Dia 7, dom. 10h00
ABRIL

Dia 4, sáb. 15h00

Vila Franca de Xira – Marina P. Nações

Dia 5, dom. 10h00

Marina P. Nações – Vila Franca de Xira

Marina P. Nações – Ponte 25 de Abril – Marina P. Nações

15h00

Marina P. Nações – Vila Franca de Xira

Dia 28, dom. 15h00

Marina P. Nações – Ponte 25 de Abril – Marina P. Nações

15h00

Vila Franca de Xira – Ponte da Lezíria – Vila Franca de Xira

Dia 18, sáb. 15h00

Vila Franca de Xira – Marina P. Nações

Dia 19, dom. 10h00

Marina P. Nações – Vila Franca de Xira

Dia 26, dom. 15h00

Vila Franca de Xira – Museu “A Póvoa e o Rio” – Vila Franca de Xira
MAIO

Dia 1, sex. 15h00

Vila Franca de Xira – Marina P. Nações

Dia 2, sáb. 10h00

Marina P. Nações – Ponte 25 de Abril – Marina P. Nações

Dia 3, dom. 10h00

Marina P. Nações – Vila Franca de Xira

Dia 10, dom. 15h00

Vila Franca de Xira – Volta aos mouchões - Vila Franca de Xira

Dia 16, sáb. 15h00

Vila Franca de Xira – Marina P. Nações

Dia 17, dom. 10h00

Marina P. Nações – Vila Franca de Xira

Dia 21, qui. 15h00

Vila Franca de Xira – Ponte da Lezíria - Vila Franca de Xira

Dia 24, dom. 15h00

Vila Franca de Xira – Museu “A Póvoa e o Rio” – Vila Franca de Xira

Dia 30, sáb. 15h00

Vila Franca de Xira – Marina P. Nações

Dia 31, dom. 10h00

Marina P. Nações – Vila Franca de Xira

Nota: As iniciativas podem ser canceladas caso a tripulação verifique
condições adversas à navegação.

Cinco equipamentos contemplados

Certificação de Qualidade atribuída às Piscinas Municipais
do Concelho de Vila Franca de Xira
Depois de ter sido implementado na Piscina Municipal de Vila Franca
de Xira, em 2018, um Sistema de Gestão da Qualidade, ao longo de
2019 foi desenvolvido um trabalho de ampliação desta certificação
para as restantes piscinas municipais. Este processo encontra-se já
finalizado, tendo sido atribuída a certificação de qualidade às cinco
Piscinas Municipais do Concelho de Vila Franca de Xira: Alverca
(Chasa e Quinta das Drogas), Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria e
Vila Franca de Xira.
A certificação foi atribuída pela APCER - Associação Portuguesa
de Certificação, de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015, no
âmbito da prestação de serviços desportivos, incluindo atividades
aquáticas, ginásio e atividades de fitness.

Destaque

MAR | ABR | 2020

5

A mesa está posta

Março, Mês do Sável em Vila Franca de Xira
Com a chegada do mês de Março, o Sável é presença obrigatória
nas mesas de Vila Franca de Xira. A Câmara Municipal dá continuidade a esta Campanha de Gastronomia, à qual se associam, este
ano, 20 restaurantes de todo o Concelho, em Vialonga, Alverca,
Alhandra, São João dos Montes e Vila Franca de Xira.
Seja na sua confeção mais tradicional – o sável frito com açorda
de ovas, ou descobrindo outras propostas em carta, como o sável
frito com risoto de ovas ou a cabidela de sável, o “Março, Mês do
Sável” é um evento mobilizador para milhares de visitantes que, a
pretexto de uma bela refeição, descobrem o nosso território cheio
de motivos de interesse: natural, paisagístico, cultural e de lazer.
Em articulação com diversos Operadores e Associações, alguns
roteiros turísticos e culturais incluem passeios no Tejo a bordo do
Barco Varino “Liberdade” (núcleo museológico), visitas guiadas a
museus e outras atividades. Novidade este ano é a parceria estabelecida com a ACAPSI (Associação Cultural dos Avieiros da Póvoa
de Santa Iria) proporcionando, nos fins-de-semana de março, visitas livres e gratuitas à Casa Avieira situada na Frente Ribeirinha
da Póvoa de Santa Iria, que pode também ser conjugada com uma
visita ao Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio”.
Assente na tradição gastronómica das comunidades Varina e
Avieira, cuja fixação na borda do Tejo é parte essencial da história e da cultura do Concelho de Vila Franca e Xira, “Março, Mês
do Sável” valoriza estas raízes, ao mesmo tempo que potencia a
ligação do Município ao rio Tejo e promove a sua frente ribeirinha,
com 22 km de extensão, enquanto uma das suas maiores riquezas
naturais.
Será também uma oportunidade de provar o Vinho “Encostas de
Xira”, de produção 100% Municipal, presente nas cartas de vinhos
dos restaurantes participantes nas Campanhas de Gastronomia
promovidas pela Câmara Municipal.
Neste âmbito, a Câmara Municipal traz ainda aos mercados

Municipais, o Chef José Maria Lino e o Chef Luís Machado para
confecionarem a receita ao vivo e dar a provar aos visitantes.
Consulte os descontos dos parceiros nesta Campanha em:
www.cm-vfxira.pt

RESTAURANTES PARTICIPANTES
ALHANDRA
GRELHA
Av. Afonso de Albuquerque, 35 – A
Tel: 219 511 777
Encerra à terça-feira
U14
Av. Sousa Martins, 101 – R/c
Tel: 219 501 492
Encerra segunda ao jantar e à terça-feira
VOLTAR AO CAIS
Av. Major José Joaquim de Paiva, 55
Tel: 219 512 373
Encerra domingo ao jantar
e à segunda-feira

ALVERCA
DO RIBATEJO
CASALEIRO’S

(Food & Wine Restaurant)

Praça Eng. Vaz Guedes, Lj 3
Urb. Malvarosa Parque
Tel: 968 458 883
Encerra ao domingo
Sugere ainda, sável frito com risotto
de ovas

MAGNÍFICOS
EN 10, 17
Tel: 219 580 324
Encerra à terça-feira

MORGADO TABERNA 2017
Praça Capitão José Santos Leite
Urb. Malvarosa Parque – Lj 3
Tel: 219 596 545
Encerra domingo ao jantar
e à segunda-feira
SOBREIRO
R. José Antunes, 10 e 12
Tel: 929 444 014
Encerra à segunda e à terça-feira
SOL NASCENTE
EN 10, 20
Tel: 219 580 221
Encerra à segunda-feira

SÃO JOÃO
DOS MONTES
GRANDE ELIAS
Estrada das Cardozinhas - Rondulha
Tel: 263 271 042
Encerra à quinta-feira

VIALONGA
CHERNE
R. 1.º de Maio, 58 A/B
Tel: 219 520 421
Encerra à terça-feira

VILA FRANCA
DE XIRA
AQUARIUS
Lezíria Parque Hotel
Av. Barranco de Cegos, 22 - Povos
Tel: 263 276 670
Não encerra
BICA DO CHINELO
Lg. António Tavares, 6
Tel: 263 209 249 / 933 488 111
Não encerra
Sugere ainda, cabidela de sável
CABEÇA DE TOIRO
R. Heróis da Guerra Peninsular, 17
Tel: 263 108 067
Encerra ao domingo
CANOA
Av. Pedro Vítor, 94
Tel: 263 273 640
Encerra ao sábado
COMBOIO,O
R. Serpa Pinto, 128
Tel: 263 273 080
Encerra à quarta-feira
ESPETO REAL
R. Dr. António José de Almeida, 50
Tel: 263 272 564
Encerra à segunda-feira

FORNO
R. Dr. Miguel Bombarda, 143
Tel: 263 282 106
Encerra à terça-feira
MINA
Alameda Capitães de Abril, 11-13
Tel: 263 272 526
Encerra à terça-feira
RETIRO
R. Luís de Camões, 14
Tel: 263 274 453
Encerra ao domingo
TASCA DA VILA
Rua Luis de Camões, 18
Tel: 263 034 874
Encerra à segunda-feira
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No Celeiro da Patriarcal

Vila Franca de Xira volta a receber os melhores “Cartoons do Ano”

A Cartoon Xira está de regresso ao Celeiro da Patriarcal, em Vila
Franca de Xira, de 25 abril a 26 julho, para nos dar a conhecer a
retrospetiva dos melhores cartoons publicados no ano de 2019. Esta
exposição apresenta duas mostras expositivas “Cartoons do Ano
2019” e “Desenhos à flor da pele”, de Cau Gomez.
“Cartoons do Ano 2019” reúne trabalhos de alguns dos maiores
cartoonistas portugueses da nossa atualidade. Na edição de 2020,
voltamos a contar com a presença de dois cartoonistas vila-franquenses, António Antunes e Vasco Gargalo, a que se juntam Carri-

lho, Cristina, Maia, Monteiro, Rodrigo, Salgado e pela primeira vez
Nuno Sampaio.
“Desenhos à flor da pele” é da autoria do brasileiro Cau Gomez, o
convidado internacional desta que já é a 21.ª edição da Cartoon Xira.
Sendo um dos mais notórios cartoonistas da sua geração no Brasil,
Cau Gomez completa 32 anos de carreira este ano e já conta com
mais de 60 prémios nacionais e internacionais para além de inúmeras menções honrosas.
A Cartoon Xira é de entrada livre e estará patente até 26 de julho’20.

Iniciativa inclui momento musical

Prémio Literário Alves Redol 2019 entregue a “Um homem parado
na esquina do Mundo” e “Conto da Serra e da Planície”
A cerimónia de entrega do Prémio Literário Alves Redol 2019, incluida nas celebrações do dia Mundial do Livro e do Autor e
das Comemorações de Abril do Município,
está marcada para o dia 23 de abril, pelas
18h30, na Fábrica das Palavras, em Vila
Franca de Xira e contará com um pequeno
momento musical.
A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, teve como
vencedores Fernando Esteves Pinto, na
modalidade de romance, pela obra “Um
homem parado na esquina do Mundo”, e
António José da Costa Neves, na modalidade de conto, pela obra “Contos da Serra
e da Planície”. Os vencedores recebem da
Autarquia um prémio no valor de 7.500,00€
e 2.500,00€, respetivamente. Na presente
edição foram também atribuídas Menções
Honrosas ao Romance “Homens que falam
com estrelas”, da autoria de João Torcato Coelho Cardoso Justa, e no Género de

Conto, a Raquel Laranjeira Faria Pais pela
obra “Meteorito”.
O júri, composto por Ana Cristina Silva,
escritora vila-franquense; Manuel Frias
Martins, representante da Associação
Portuguesa de Críticos Literários e por
Vitor Figueiredo, representante do Município de Vila Franca de Xira, avaliou um
total de 227 trabalhos a concurso, neste
que foi um número recorde de participações. Na opinião do júri, o romance “Um
homem parado na esquina do Mundo”, de
Afonso Quintais, destacou-se por ser uma
“obra muito original que se situa fora dos
padrões dominantes da narrativa literária.
O Conto “Contos da Serra e da Planície” foi
considerado como um “excelente conjunto
de contos, com uma abordagem realista,
recorrendo a uma linguagem, muitas vezes irónica, que se ajusta ao ritmo narrativo e aos diálogos vivos de cada pequena
história”.

Acontece
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De 28 de março até 4 de abril

31.ª Semana da Cultura Tauromáquica
O Município de Vila Franca de Xira, em parceria com o Clube Taurino Vilafranquense, oferece-lhe uma semana de promoção de um dos mais fortes elementos identitários do Concelho: a
Tauromaquia.
Conhecer a arte e a cultura tauromáquica, aprofundar as suas raízes no Concelho, debater
ideias nesta temática através de uma Cátedra Taurina, assistir a espetáculos taurinos são algumas das principais propostas desta edição.
Consulte o programa abaixo e participe!

28 de março – Sábado

• 10h00 | Inauguração das Exposições
• Fotografia: "Na Rua e na Praça”,
de José Carpita e Pedro Batalha
(25 anos de fotografia taurina)
• Artes Plásticas: Espólio de António Manuel
Moraes
Museu Municipal, Vila Franca de Xira
Patentes de 28 de março a 11 de outubro
• 11h00 | Visita ao campo com Treino
de Forcados
Herdade da Torrinha, Biscainho (Coruche)
Informações e inscrições:
até 25 de março, no Posto de Turismo Municipal
(limite máximo de 100 participantes)
• 21h30 | Cátedra Taurina de Vila Franca
de Xira. Saber Ver e Saber Viver os Toiros *
1.ª Sessão | Francis Wolff: Um Filósofo na
Arena
Exibição do Filme “Un Filósofo en la Arena”,
de Jesus Muñoz, seguido de debate
Auditório do Museu do Neo-Realismo

29 de março – Domingo

• 10h00 | Visita Guiada a Lugares
da Tauromaquia – Tertúlias,
Monumentos e Espaços Taurinos
Vila Franca de Xira
Apoio: Clube de Campismo “As Sentinelas”
• 16h00 | Festival Taurino
Comemorativo do 50.º aniversário da Escola
de Música do Ateneu Artístico Vilafranquense.
Praça de Toiros Palha Blanco
• 21h30 | Cátedra Taurina de Vila Franca
de Xira. Saber Ver e Saber Viver os Toiros *
2.ª Sessão | Joaquim Grave e Pedro Vigouroux:
Com que toiro sonha o ganadero
Auditório do Museu do Neo-Realismo

30 de março – 2.ª Feira

• 11h00 | Cinema para Crianças e Jovens:
“O Rapaz e o Toiro”, de Irving Rapper (1956)
Auditório da Junta de Freguesia
de Vila Franca de Xira
• 21h30 | Cátedra Taurina de Vila Franca
de Xira. Saber Ver e Saber Viver os Toiros *
3.ª Sessão | Victor Mendes e Manuel Dias
Gomes: Verdade e Emoção no Toureio a Pé
Auditório do Museu do Neo-Realismo

31 de março – 3.ª Feira

• 15h00 | Música e Toiros: Ópera “O Gato
Selvagem”, de Manuel Penella (1916)
Auditório da Junta de Freguesia
de Vila Franca de Xira
• 21h30 | Cátedra Taurina de Vila Franca
de Xira. Saber Ver e Saber Viver os Toiros *
4.ª Sessão | António Ribeiro Telles e João Queiroz: A cavalo, de poder a poder
Auditório do Museu do Neo-Realismo

1 de abril – 4.ª Feira

• 15h00 | Cinema: “Branca de Neve”,
de Pablo Berger (2012)
Auditório da Junta de Freguesia
de Vila Franca de Xira
• 21h30 | Cátedra Taurina de Vila Franca
de Xira. Saber Ver e Saber Viver os Toiros *
• 5.ª Sessão | Simão Comenda, João Dotti
e Diogo Sepúlveda: O que é uma pega?
Auditório do Museu do Neo-Realismo

2 de abril – 5.ª Feira

• 15h00 | Leitura Taurina: Associação Alves
Redol e Palavra Cantada
Auditório da Junta de Freguesia
de Vila Franca de Xira
• 18h00 | Cinema: “Sangue Toureiro”,
de Augusto Fraga (1958)
Auditório da Junta de Freguesia
de Vila Franca de Xira
• 21h30 | Cátedra Taurina de Vila Franca
de Xira. Saber Ver e Saber Viver os Toiros *
• 6.ª Sessão | Marco Gomes e Ana Gião Gomes:
Regulamento Taurino: O que há a mudar?
Auditório do Museu do Neo-Realismo

3 de abril – 6.ª Feira

• 15h00 | Cinema: “Às Cinco da Tarde”,
de Juan Antonio Bardem (1961)
Auditório da Junta de Freguesia
de Vila Franca de Xira
• 17h00 | Visita a um treino da Escola
de Toureio José Falcão
Praça de Toiros Palha Blanco
• 18h30 | Apresentação do Livro
“Mário Coelho – Um Homem Inteiro”,
de António de Sousa Duarte
Com as presenças de António de Sousa Duarte,
Mário Coelho, Elísio Summavielle
e João Soares.
Auditório do Museu do Neo-Realismo
• 21h30 | Demonstração de Dança, pela Escola
de Dança do Ateneu Artístico Vilafranquense
• 22h30 | Espetáculo Musical: Sonido Andaluz
Sala Polivalente do Ateneu Artístico
Vilafranquense

4 de abril – Sábado

• 10h00 | As crianças vão aos toiros
Pintura ao Vivo, pelo artista plástico
Jorge Alexandre
Aulas de Toureio para pais e filhos,
esperita e peguitas
Largo da Câmara Municipal
• 15h00 | Romagem ao Cemitério
Vila Franca de Xira
• 16h00 | Novilhada
Praça de Toiros Palha Blanco
• 21h30 | Espetáculo de Encerramento:
"Delicatessen" com Anabel Veloso e Rafael
Campallo
Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense

Horários das Exposições

3.ª Feira a Domingo, 09h30 às 12h30 e 14h00 às
17h30
Encerrado aos feriados
* Cátedra Taurina de Vila Franca de Xira. Saber
Ver e Saber Viver os Toiros
Conjunto de seis sessões temáticas, em que se
ensina a ver e a sentir a Festa de Toiros.
As sessões são de acesso livre e abertas a todos
os interessados, que poderão assistir ou não à
sua totalidade, não estando neste caso sujeito a
inscrição prévia.
Inscrições: destinadas apenas aos participantes que pretendam assistir à totalidade das seis
sessões, obtendo no final o respetivo Certificado
de Participação. Opcional será ainda a elaboração de um trabalho final / relatório, baseado
nas sessões da Cátedra Taurina e na Novilhada
de 04 de abril, que será apreciado por um júri. O
autor do melhor trabalho terá a possibilidade de
proferir uma Conferência na Semana da Cultura
Tauromáquica de 2021.
Contacto para mais informações: ctaurino.vilafranquense@gmail.com ou presencialmente, no
Museu do Neo-Realismo.
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| OBRAS EM CURSO
Requalificação Urbana e Paisagística
da Av.ª Batista Pereira e Zona
Adjacente
Investimento: 714.623,27€ (com IVA)
Data de início: março’20
Previsão de conclusão: setembro’20

Construção de Estacionamentos
na Rua Adriano Correia de Oliveira
e na Rua das Lusíadas
Alhandra

Investimento: 103.880,00€ (com IVA)
Data de início: novembro’19
Previsão de conclusão: março’20

Forte
da
Casa

Execução da Acessibilidade Inclusiva
– Requalificação da Avenida Infante
Dom Pedro – Fase 1
Investimento: 655.355,56€ (com IVA)
Data de início: março’20
Previsão de conclusão: julho’20

Alverca
do
Ribatejo

Prolongamento da Rede de Abastecimento
de Água e Saneamento para as Instalações
na Quinta do Bom Jesus
Investimento: 73.789,68€ (com IVA)
Data de início: março’20
Previsão de conclusão: junho’20

Sobralinho

Adaptação do Edifício “Ninho de Empresas”
para Instalação da Unidade de Saúde
de Vialonga
Remodelação da rede
de abastecimento de água
e saneamento na Estrada da Proverba
Investimento: 169.593,77€ (com IVA)
Data de início: outubro’19
Previsão de conclusão: março’20

Alverca
do
Ribatejo

Remodelação da Rede de Abastecimento
de Água e Saneamento nas Ruas Palha Blanco
(Parte), João Baptista Correia
(Parte) e do Mercado Municipal
Investimento: 194.931,42€ (com IVA)
Data de início: março’20
Previsão de conclusão: julho’20

Castanheira
do
Ribatejo

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

Vialonga

OBRAS E REQUALIFICAÇÃO URBANA
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| OBRAS EM CURSO
Reabilitação do Bairro PER do Bom Retiro
– Eficiência Energética
Investimento: 395.988,57€ (com IVA)
Data de início: março’20
Previsão de conclusão: outubro’20

Vila
Franca
de Xira

Prolongamento da Rede de Abastecimento
de Água e Saneamento para as Instalações
do Novo Tribunal de Vila Franca de Xira
(Antiga Escola da Armada)
Investimento: 63.203,56€ (com IVA)
Data de início: dezembro’19
Previsão de conclusão: março’20

Vila
Franca
de Xira

Instalação de Multidesportivos no Lugar das Quintas (Castanheira do Ribatejo)
e Jardim do Bom Sucesso (Alverca do Ribatejo)
Investimento: 158.340,68€ (com IVA)
Data de início: dezembro’19
Previsão de conclusão: março’20

Concelho

Lugar das Quintas - Castanheira do Ribatejo

Jardim do Bom Sucesso - Alverca do Ribatejo

Requalificação da EN 10 – Rede Ciclável
e Pedonal – Póvoa de Santa Iria/Forte
da Casa/Alverca do Ribatejo – 1.ª fase
Investimento: 5 586.039,79€ (com IVA)
Data de início: setembro’18
Previsão de conclusão: março’20

Concelho

Recargas de Pavimento 2019

Investimento: 351.919,99€ (com IVA)
Data de início: novembro’19
Previsão de conclusão: fevereiro’20

Concelho

9
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| OBRAS CONCLUÍDAS
Requalificação da Praça 7 de Março
Investimento: 150.159,85€ (com IVA)

Requalificação da Rua Projetada ao
Choupal, junto ao Bairro da A.M.A.
Investimento: 53.000,00€ (com IVA)

Alhandra

Alverca
do
Ribatejo

Reabilitação e Ampliação das
Boxes para o Canil Municipal
Investimento: 58.239,43€ (com IVA)

Castanheira
do
Ribatejo

OBRAS E REQUALIFICAÇÃO URBANA
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| OBRAS CONCLUÍDAS
Reparação e Conservação
da Quinta Municipal da Subserra
Investimento: 156.763,20€ (com IVA)

São João
dos
Montes

Reabilitação de fogos do PER
da Quinta da Piedade – Lotes 1 a 6
Investimento: 1.430.905, 30€ (com IVA)

Requalificação do Eixo Santa Sofia/
Quinta da Mina
Investimento: 1 322.041,73€ (com IVA)

Póvoa
de Santa
Iria

Vila
Franca
de Xira
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Orçamento Participativo 2020 – Uma oportunidade para Todos!

Apresentação de propostas de 1 de abril a 31 de maio
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai promover mais
uma edição do Orçamento Participativo (OP). Com uma verba disponível de 1.000.000,00€, pretende-se incrementar a participação
dos cidadãos na escolha e decisão de projetos a implementar no
Concelho. O OP 2020 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 2020 recebem
propostas entre 1 de abril a 31 de maio do presente ano. As propostas poderão ser apresentadas através do Portal do OP (https://
op.cm-vfxira.pt/) assim como por correio eletrónico (op@cm-vfxi-

ra.pt) e presencialmente na Loja do
Munícipe, em Vila Franca de Xira.
Os critérios de elegibilidade e outras informações estão disponíveis
no Regulamento de Participação,
disponível no Portal do OP, em https://op.cm-vfxira.pt/.
Quanto ao Orçamento Participativo Jovem (OPJ), o mesmo permite
aos jovens estudantes nas escolas do Concelho, com idades compreendidas entre os 12 e os 17
anos, apresentar projetos que pretendam ver concretizados em
qualquer local do município. O OPJ tem um calendário próprio.
A apresentação de propostas por parte dos jovens realiza-se no
decorrer do primeiro período do ano letivo 2020-2021.

OP'20

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€

1 de abril a 31 de maio

OPE

Cidadãos recenseados
no Concelho/ Direção
das Entidades

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

450.000€

1 de abril a 31 de maio

Ambientes educativos inovadores

Salas de Aula do Futuro chegam a três Agrupamentos
de Escolas do Concelho
As três primeiras Salas de Aula do Futuro, inauguradas a 17 de
fevereiro, funcionam na Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira e
Alverca do Ribatejo. São ambientes educativos inovadores enquadrados nas transformações tecnológicas das últimas décadas.
Os novos espaços, que serão também implementados nos restantes Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada da rede pública Concelho, representam um investimento da Câmara Municipal na ordem dos 15.000,00€/sala e estão dotados com diversos
equipamentos como ecrã interativo, tablets, software pedagógico
e outras aplicações.
Com estas Salas pretende-se promover a adoção de novas práticas pedagógicas, assumindo o professor um papel de facilitador e
mediador do conhecimento adquirido, em oposição ao paradigma
do professor como detentor e único transmissor de conhecimento. São também uma medida de combate ao insucesso escolar, já
que a sua utilização representa um desafio para os alunos, apelando às suas motivações e ao seu quotidiano.
A Câmara Municipal continua assim empenhada em criar cada
vez melhores condições nas Escolas do Concelho, que contribuam para a diversificação dos métodos de trabalho e de abordagem curricular, com vista ao sucesso educativo.

Acontece
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46 anos da Revolução

Comemorações de Abril no Concelho
O Município de Vila Franca de Xira celebra 46 anos de Liberdade e
da “Revolução dos Cravos” com vários momentos, dos quais destacamos o Concerto Comemorativo com António Zambujo, marcado para a noite de 24 de Abril, pelas 21h30, no Parque Urbano
da Flamenga em Vialonga. Neste mesmo local, na manhã do dia
seguinte, a 25 de Abril, tem lugar a Sessão Solene da Assembleia
Municipal, evocativa do início do regime democrático no País e,
por conseguinte, dos valores fundamentais acrescidos à nossa
vivência.
Integradas nas Comemorações de Abril estão previstas ainda as
seguintes inaugurações:
4 de Abril
- Requalificação do Eixo Povos/Quinta da Grinja em Vila Franca de
Xira – Mais e renovados caminhos pedonais, espaços verdes, de
recreio e lazer, hortas urbanas e estacionamento;
- Requalificação do Eixo Santa Sofia /Quinta da Mina em Vila Franca de Xira – um novo “corredor verde” em ambiente urbano;
18 de Abril
- Requalificação da Praça 7 de Março, em Alhandra – uma nova
forma de circular com prioridade para peões;
25 de Abril – 17h00
- Exposição “Cartoon Xira” no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira – O humor gráfico de 2019 em revista.
Celebre Abril connosco!

Entre 21 e 23 de fevereiro

Vila Franca de Xira com destaque em Pamplona, Espanha
Entre os dias 21 e 23 de fevereiro, o Município de Vila Franca de Xira
marcou presença na maior feira de reservas de viagens, com stand
próprio, no Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona (Navarra, Espanha). Milhares de visitantes procuraram o nosso espaço,
curiosos por descobrir o património natural e cultural do Concelho. Com uma vasta distribuição de materiais gráficos e brindes
promocionais, esta foi mais uma oportunidade de apresentar a
nossa oferta, recursos, serviços e eventos junto do público em ge-

ral, bem como entre operadores turísticos e outros profissionais.
Traduziu-se numa feira bastante concorrida que, pela sua localização, trouxe também um público interessado na nossa história tauromáquica, vertente na qual pudemos promover a vasta estatuária
e tradição, nomeadamente com distribuição de brochura específica da temática, produzida para efeito (também disponível no Posto
de Turismo Municipal e em www-cm-vfxira.pt).
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Entre 19 e 22 de março

Município comemora
o Dia Mundial da Poesia

De 23 a 27 de março

Município assinala
o Dia Mundial da Água

O Município de Vila Franca de Xira comemora o Dia Mundial da Poesia,
com várias iniciativas a decorrer em Vila Franca de Xira e na Póvoa de
Santa Iria, entre os dias 19 e 22 de março.
As atividades comemorativas decorrem de acordo com o seguinte programa:

Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira
19 de março, 14h30 e 21h30
Espetáculo Fernando Pessoa(s) – Grupo Estórias com asas
Sinopse: “Abrimos a Mensagem para tentar encontrar para o glorioso
passado de Portugal e a nação decadente do tempo de Pessoa. Abrimos a Mensagem e construímos uma ponte para os nossos dias. Através de Pessoa pretendemos descobrir pessoas camufladas dentro de
pessoas, pessoas e mais pessoas. Uma viagem ao passado-presente,
uma viagem à poesia, um encontro entre pessoas. Ou será só um encontro comigo mesmo?”
(14h30 dirigido aos alunos do 10.º ao 12.ºano de escolaridade. 21h30
dirigido ao público em geral, maiores de 14 anos)

21 de março a 31 maio
Exposição bibliográfica “Fernando Pessoa: o poeta é um fingidor”

21 de março, 10h00
Oferta de flores acompanhadas de
excertos de poesias de Fernando
Pessoa
(Oferta a cada leitor que efetue a
requisição domiciliária de pelo menos
1 livro neste dia e na BMVFX e Bibliomovel)

22 de março, 16h00
Exibição do filme “O livro do Desassossego” de João Botelho
(Dirigido ao público em geral, limitado à lotação do espaço)

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria
21 de março, 15h30
XIII Encontro de Poetas do Concelho de Vila Franca de Xira:
•
Atuação do Grupo Coral Ares Novos;
•
Encontro de poetas convidados;

Comemora-se a 22 de março o Dia Mundial da Água. Os SMAS, Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, voltam
a assinalar a efeméride através de iniciativas que visam alertar para a
importância da preservação deste recurso natural de inestimável valor.
A efeméride será assinalada através de um conjunto de ações direcionadas ao público sénior, a ter lugar em instituições do Concelho, na
semana de 23 a 27 de março, que visam promover a consciencialização
do consumo de água, em particular a proveniente da rede pública.
Terá também lugar no dia 23 de março um sunset no Palácio da Quinta
Municipal da Piedade, Póvoa de Santa Iria, de cujo programa se destaca a degustação de água com sabores, aliando assim a necessidade
de hidratação do corpo humano às mais valias do consumo de água da
rede pública de abastecimento.
Esta ação integra a campanha “Hidrate-se. Beba água da torneira”,
lançada pelos SMAS no passado dia 15 de outubro de 2019.

Inscrições em março e junho

Programa de Ocupação de Jovens já tem datas
De 9 a 13 de março estão abertas as inscrições para o Programa de
Ocupação de Jovens (POJ) de Longa Duração para jovens residentes no Concelho e/ou filhos dos trabalhadores da Câmara Municipal e SMAS, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos
Áreas dos projetos: Apoio administrativo; Apoio na área de conteúdos digitais; Ambiente – manutenção de zonas verdes; Casas
da Juventude; Parque de Campismo; Contabilidade; Carpintaria e
Eletricidade; Pneumática; Metalomecânica.

Esta pretende ser uma oportunidade para que os jovens participantes tenham uma experiência de ocupação de tempos livres em
contexto real de trabalho, com um enquadramento que facilite uma
melhor integração no mercado laboral. O POJ procura incentivar a
participação ativa dos mais novos na busca de oportunidades e na
perspetiva do seu futuro profissional, facilitando-lhes a tomada de
decisão nas futuras escolhas vocacionais.

Acontece
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De Vila Franca de Xira a Póvoa de Santa Iria

Parques e Caminhos Ribeirinhos são um convite ao lazer e exercício
Anuncia-se a primavera e, se o bom tempo nos dá o ensejo para as
caminhadas, a frente ribeirinha do nosso Concelho permite-nos fazê-las nos melhores cenários possíveis: no Caminho Pedonal entre
Alhandra e Vila Franca de Xira ou, mais a sul, na Póvoa de Santa Iria
(Parque Urbano e Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia) e,

no Forte da Casa, no Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo.
Estes espaços públicos reúnem condições fantásticas para o lazer
e prática de desportos ao ar livre. Entre trilhos pedonais e cicláveis,
equipamentos de ginástica, campos para jogos e parque de merendas, a oferta permite programar um dia em pleno para a família.

Comemorações do Dia dos Afetos em Vila Franca de Xira

Uma centena de alunos em Operação-Abraço
Vila Franca de Xira assinalou as comemorações do Dia dos Afetos, 11 de
fevereiro, com uma “Operação-Abraço”, onde os alunos de várias escolas do 1.º ciclo de escolaridade surpreenderam alguns automobilistas
com demonstrações alusivas à temática.
A ação que decorreu em Vila Franca de Xira, no Largo Marquês de Pombal (largo da estação da CP) e na Praceta da Justiça (junto ao tribunal
judicial), resultou da parceria entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Associação para o
Bem-Estar Infantil (ABEI), a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira
e o Agrupamento de Escolas Alves Redol. Assente no lema “Escola de
Afetos, Escola de Sucesso”, as crianças do 1.º ciclo de escolaridade de
Povos, da Dr. Vasco Moniz, da Álvaro Guerra e da ABEI, com o apoio da
PSP que promoveu a “operação stop”, surpreenderam os condutores
com demonstrações de afetos, numa dinâmica que, envolvendo a comunidade, resultou numa iniciativa que gerou comportamentos muito
positivos, alcançando-se o objetivo primordial: reconhecer a importância da demonstração dos afetos na saúde e bem-estar de todos.
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Noite marcada por dois vencedores

Entrega do Prémio Carlos Paredes 2019
A atribuição oficial do Prémio Carlos Paredes 2019 teve lugar no
dia 21 de fevereiro, no Ateneu Artístico Vilafranquense, a que se
seguiu um magnífico concerto com os vencedores do Prémio. As
distinções foram entregues a Cristina Branco e José Valente, pelas respetivas obras “Branco” e “Serpente Infinita”.
Numa decisão unânime do júri, composto por 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) foi sublinhada a circunstância 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.
A entrega do Prémio, que já vai na sua 17.ª edição, ficou a cargo
do Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, da
Vereadora responsável pelo Pelouro da Cultura na Câmara Municipal, Manuela Ralha e de Carlos Alberto Moniz (elemento do júri
do Prémio).

Acontece
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Patente até 24 de maio, em Vila Franca de Xira

“Em Busca do Absoluto” – Exposição Antológica
dedicada ao pintor Rui Filipe
Inaugurou no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, no
dia 15 de fevereiro a Exposição antológica “Rui Filipe: Em Busca
do Absoluto”. Com curadoria de Paula Loura Batista, esta exposição vem revisitar o seu percurso e a sua relevante criação artística.
Nesta Exposição Antológica, patente até 24 de maio, é evidenciado o percurso de mais de 50 anos de criação artística nas diversas
geografias que Rui Filipe percorreu, com fortes reminiscências à
sua terra natal, Moçambique. Trata-se de uma obra muito relevante, que se inscreve no contexto de uma cultura visual neorrealista, à qual acresce uma profunda preocupação humanista do
autor, que perpassa ao longo de toda a sua produção artística.
“Em Busca do Absoluto” parte de um conjunto de obras pictóri-

cas e estudos inéditos que se encontram em depósito no Museu
do Neo-Realismo, associados ao vasto espólio artístico, predominantemente documental, sobre a vida e percurso de Rui Filipe e
cuja doação ao Museu do Neo-Realismo foi recentemente concretizada pelos herdeiros do artista. Estão também integradas obras
de outras coleções institucionais e privadas, nomeadamente do
Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado e do
Museu Calouste Gulbenkian, bem como, de coleções particulares.
A mostra dá continuidade ao objetivo de investigar e apresentar
publicamente a obra dos artistas que contribuíram para a afirmação do movimento cultural neorrealista ou que com ele estabeleceram afinidade em determinado momento da sua atividade
artística.
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Agenda
Exposição “Traços do Rio”

3ESPETÁCULOS4

Até 15 março

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

Exposição de Aguarela de Ana Silva
Até 22 março

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

3EXPOSIÇÕES4

Inauguração da Exposição “Entrelinhas”,
António Antunes
28 março, sábado, 18h00
Patente até 5 julho 2020

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Exposição Evocativa dos 50 Anos da Escola
de Música do Ateneu Artístico Vilafranquense

Exposição de Pintura, de António Santos Gomes

Até 1 março

28 março a 3 maio

“Celebrando…”
O Teatro: Exposição documental “Luzia Maria
Martins: Uma mulher no teatro e no mundo”

Exposição de Pintura, de Joaquim Marques

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

2 março a 17 abril

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

4 abril a 9 maio

Galeria Municipal Palácio da Quinta da Piedade,
Póvoa de Sta. Iria

Exposição “Cheias de 67”

Vila Franca de Xira

Até 5 abril

Patente até 6 março 2022

Inauguração da Exposição "Traços do Rio - II"

Exposição sobre emblemática loja
Oculista Nunes
Inaugura no dia 7 de março, no Núcleo Sede do
Museu Municipal, uma exposição que revela aos
visitantes a história e acervo patrimonial da loja
Oculista Nunes, icónico estabelecimento comercial que marcou a cidade de Vila Franca de Xira ao
longo das suas várias décadas de funcionamento.
A exposição integra algumas peças de
grande originalidade e também um
interessante conjunto de fotografias que fazem
memória da realidade dos estabelecimentos
comerciais de outrora.
A exposição pode ser visitada até dezembro de
2022, e inclui oferta lúdica e de lazer para crianças, através de um conjunto de ações desenvolvidas pelo Serviço Educativo do Museu Municipal.
Vila Franca de Xira, Museu do Neo-Realismo

Inaugura a última das exposições
do Ciclo COSMO/ POLÍTICA

Inaugura a 21 de março a sexta, e última,
exposição do Ciclo COSMO/POLÍTICA. Desta
feita, a mostra, que estará patente no Museu do
Neo-Realismo até 25 de outubro, centra-se na
coleção de livros da Biblioteca COSMOS,
iniciativa de Bento de Jesus Caraça que
inspirou este projeto das curadoras Paula
Loura Batista e Sandra Vieira Jürgens.
Criada em 1941, em pleno contexto da II Guerra
Mundial e do Estado Novo, a Biblioteca
COSMOS teve como objetivo fomentar o
interesse por temas recusados pelo regime,
dinamizando um conjunto de iniciativas de
democratização da cultura e do conhecimento
que contribuíram para a construção da
liberdade de pensamento, designadamente
o científico, dos cidadãos portugueses.
Partindo do espólio editorial da Biblioteca
Cosmos, que integra o espólio do Museu do
Neo-Realismo, as curadoras convidaram 7
criadores com trabalho em diferentes áreas
artísticas a realizar trabalhos originais em torno
desta coleção, numa reflexão livre, não literal, em
consonância com a sua própria investigação
e linhas de trabalho.
Exposição de Pintura de Irina Sandulesco
Até 14 março
Pintura abstrata. A emoção das cores,
a composição do silêncio.

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

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

18 abril

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

Celebrando…Dia Mundial do Jazz
Abertura da exposição “O Homem e o seu olhar:
A magia do instante”
23 abril a 20 junho

Fábrica das Palavras, Piso 3 Vila Franca de Xira

Abertura da exposição de Fotografia “A Música
dos Homens livres e mostra discográfica de jazz”
30 abril a 31 maio
Fábrica das Palavras, Piso 3 Vila Franca de Xira

Inauguração da Exposição “Cartoon Xira”
Patente até 26 julho 2020
“Cartoons do Ano 2019”
“Desenhos à Flor da Pele” de Cau Gomez
25 abril, sábado, 17h00
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

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

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição Rui Filipe: Em busca do Absoluto
Até 24 maio

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

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

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

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

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

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

Casa Museu Mário Coelho, Vila Franca de Xira

“Do Tejo à Montanha, da Montanha às Lezírias.
A descoberta de uma paisagem milenar.”
Exposição de Longa Duração

Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Teatro: Monólogo “Conversas sérias”,
de Marta Gautier
6 março, sexta-feira, 21h00
Integrado nas comemorações municipais
do Dia Internacional da Mulher. Entrada livre
limitada à lotação da sala (555 lugares) e mediante
o levantamento prévio do bilhete na receção
do Ateneu Artístico Vilafranquense, a partir
das 20h00.
Ateneu Artístico Vilafranquense

Entrega do Prémio de Teatro
Mário Rui Gonçalves 2019
29 março, 16h00, Fábrica das Palavras
Os vencedores do Prémio de Teatro Mário Rui
Gonçalves de 2019, prémio instituído pela Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, vão ser
revelados no próximo dia, 29 de março, na Fábrica
das Palavras, em Vila Franca de Xira.
Nesta edição, a Câmara Municipal decidiu abrir
o Prémio aos Grupos de Teatro da Área
Metropolitana de Lisboa, com o objetivo de criar
um certame que divulgue e difunda o Teatro de
Amadores. A concurso estão o Grupo de Teatro
Gandaia – Costa da Caparica (com Omeleta À
Molière), o Grupo de Teatro dos Funcionários
da Universidade de Lisboa – GTFUL (com
Setembro), o Grupo Teatro Esteiros da SEA –
Alhandra (com Bruscamente no Verão Passado),
o Grupo de Teatro “Os Diferenciados” (com Vale
Tudo), a ATA – Acção Teatral Artimanha (com
Damas do Idiota), o Teatro Sem Dono (com
A Manipulação de Julieta), o Grupo de Teatro
“Passagem de Nível” (com Amadora e o Pedro
dos Coelhos) e a “A Companhia” – Grupo de
Teatro de Alverca (com A Corda).
No âmbito deste Prémio, o trabalho dos Grupos
de Teatro da Área Metropolitana de Lisboa é
reconhecido em oito categorias: melhor espetáculo; melhor encenação; melhor interpretação
masculina; melhor interpretação feminina;
melhor cenografia; melhor guarda-roupa; melhor
sonoplastia e melhor luminotecnia.
Os espetáculos decorreram entre novembro de
2019 e fevereiro de 2020, tendo sido avaliados por
um júri, constituído por Paulo Renato Rodrigues,
em representação da Câmara Municipal; José
Manuel Castanheira, Cenógrafo, 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, Programadora
Cultural.
O Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves foi
instituído em 2014, com o objetivo de incentivar e
reconhecer o trabalho dos grupos de teatro
amador, prestando também
homenagem ao encenador e ator Mário Rui
Gonçalves, cuja atividade artística marcou de
forma muito significativa este Concelho.
A cerimónia é de entrada livre, limitada à lotação
do espaço.
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Agenda
“Poesia no Palácio”
4 abril, sábado, 15h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

3LANÇAMENTOS4
Apresentação Pública Revista
CIRA Arqueologia N.º 7”
14 março, sábado, 16h00
Apresentação do novo número da Revista
de Arqueologia do Museu Municipal. A apresentação
será precedida de uma conferência sobre o Projeto de
Investigação MOCRATE – Monte dos Castelinhos
e a romanização do baixo Tejo
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3CICLOS DE CONFERÊNCIAS4
“Ciclo de Conferências Aldeias de Xisto
da Serra da Lousã”
Aldeias Aigra Velha e Aigra Nova
4 março, quarta-feira, 14h30
Aldeia do Candal
1 abril, quarta-feira, 14h30
Programa apresentado pelo Professor João Carlos
Franco. Entrada livre, informações através
do tel.: 21 957 0305
ou museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

3CINEMA4
Manhãs Mágicas – Filmes de animação
infantojuvenil
“Ralph VS Internet”, da Disney
1 e 8 março, domingo, 11h00
Para maiores de 6 anos, 108 min.,
falado em português

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

“Monstros fantásticos: Os crimes de Grindelwald”,
de David Yates
14 março, sábado, 10h30
Para maiores de 12 anos, 128 min., legendado
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Como treinares o teu Dragão: O mundo secreto”,
de Dean DeBlois e Chris Sanders
15 março, domingo, 11h00
Para maiores de 6 anos, 100 min.,
falado em Português
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

“Como treinares o teu Dragão”,
de Dean DeBlois e Chris Sanders
4 abril, sábado, 10h30
Para maiores de 12 anos, 125 min., legendado
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Cinema Documental – Cinedoc
“A violação de Recy Tayler”, de Nancy Buirski
7 março, sábado, 15h30
Para maiores de 12 anos | 87 min. | Legendado.
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

“Pára-me de repente o pensamento”,
de Jorge Pelicano
14 março, sábado, 15h00
Para maiores de 14 anos, 97 min, falado em português
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Vida ativa: o espírito de Hannah Arendt”,
de Ada Ushpiz
21 março, sábado, 15h00
Para maiores de 12 anos, 127 min, legendado
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Abelhas e homens”, de Markus Imhoof
18 abril, sábado, 15h00
Para maiores de 6 anos, 91 min, legendado
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

“Bom Povo Português”, de Rui Simões
18 abril, sábado, 15h00
Para maiores de 12 anos, 135 min,
falado em português

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Quartas mágicas – Filmes de animação
infantojuvenil
“Ponyo à beira mar”, de Hayao
11 março, quarta-feira, 15h00
Para maiores de 6 anos, 100 min., legendado
“O estranho mundo de Jack”, de Tim Burton
25 março, quarta-feira, 15h00
Para maiores de 6 anos, 100 min., legendado
“O rapaz e o monstro”, de Namoru Hosada
8 abril, quarta-feira, 15h00
Para maiores de 12 anos, 120 min., legendado
“À procura de Nemo”, de Walt Disney
22 abril, quarta-feira, 15h00
Para maiores de 4anos, 97 min., falado em português
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Celebrando… Dia Mundial do Teatro
Exibição do filme, “Looking for Richard”,
de Al Pacino
26 março, quinta-feira, 16h00
Para maiores de 12 anos, 112 min., falado em inglês
Exibição do filme, “A tragédia de Ricardo III”,
de Jane Howell
26 março, quinta-feira, 18h30
Para maiores de 12 anos, 147 min., legendado
Exibição do filme “Trabalho de Atriz,
trabalho de Actor”, de João Canijo
27 março, sexta-feira, 18h30
Para maiores de 12 anos, 84 min.,
falado em português
Espetáculo "A última noite do capitão tragicommedia Dell’Arte",
encenado e interpretado por Filipe Crawford
28 março, sábado, 21h30
Workshop "Commedia dell’arte"
por Filipe Crawford
28, 29 março e 4 e 5 abril, 10h00 às 13h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Ciclos de Cinema Realismos Contemporâneos
“Campo”, de Tiago Hespanha
27 março, sexta-feira, 21h00
No âmbito do Ciclo de Cinema
“Realismos Contemporâneos”
Entrada livre, limitada à lotação do espaço
(94 lugares). O bilhete pode ser levantado
no próprio dia na receção do Museu,
a partir das 20h00 (2 bilhetes por pessoa).

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

JAN | FEV | 2020

19

17 abril, sexta-feira, a partir das 15h30
“Portugal 74-75”,
de Joaquim Furtado e Cesário Borga
19 abril, domingo, 11h00
Para maiores de 6 anos, 110 min.,
falado em português
“As armas do povo do Sindicato dos trabalhadores
da Produção de Cinema e Televisão”
19 abril, domingo, 14h00
Para maiores de 6 anos, 78 min., falado em português
“O bom povo Português”, de Rui Simões
Para maiores de 6 anos, 135 min., falado em português
“A noite do golpe de Estado”, de Ginette Lavigne
Para maiores de 6 anos, 52 min., falado em português
“A noite saiu à rua”, de Abi Feijó
Para maiores de 6 anos, 4 min., falado em português
“O cravo da Liberdade” pelos alunos da Escola de
Taipa
Para maiores de 6 anos, 4 min., falado em português
26 abril, domingo, a partir das 16h00
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Celebrando…Dia Mundial do Jazz
Documentário “A Tensão Jazz: uma história
do jazz em Portugal, 1ª parte de Paulo Seabra
e Rui Neves
30 abril, quinta-feira, 18h30
Para maiores de 6 anos, 160 min falado
em Português

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3ENCONTROS, FORMAÇÕES, SEMINÁRIOS
E VISITAS PATRIMONIAIS4
Workshops VINHOS - 3, 10, 17 e 24 de março
Dando continuidade à aposta do Município no
seu vinho “Encostas de Xira” e na sua aliança
com as campanhas de gastronomia Municipais,
a Autarquia leva a cabo, no mês de março, quatro
workshops dedicados à enologia, direcionados à
restauração.
Formação dirigida aos restaurantes interessados
Enólogo/Formador:
Eng.º Aníbal Coutinho
Quinta Municipal
de Subserra
São João dos Montes

Celebrando…
Memórias de abril e outras histórias:
O Estado a que isto chegou, em homenagem
aos Capitães de abril
“Deus, Pátria, Autoridade”, de Rui Simões
1 abril, quarta-feira, 18h30
Para maiores de 12 anos,110 min.,
falado em português
“Fantasia Lusitana”, de João Canijo
Para maiores de 6 anos, 66 min., falado em português
“Cartas a uma ditadura”, de Inês Medeiros
Para maiores de 6 anos 60 min., falado em português
2 abril, quinta-feira, a partir das 18h00
“Natal 71”, de Margarida Cardoso
Para maiores de 12 anos, 52 min.,
falado em português
“Brandos Costumes”, de Alberto Seixa Santos
Para maiores de 12 anos, 75 min.,
falado em português
“Noticiário RTP, dia 25 de abril”
Para maiores de 12 anos, 50 min.,
falado em português
14 abril, terça-feira, a partir das 18h00
“25 de Abril: uma aventura para a democracia”,
de Edgar Pêra
“A revolução de Abril no olhar de Carlos Gil”
de Adelino Gomes
Para maiores de 12 anos, 17 min.,
falado em português

Fábrica de Saberes
Curso “Cores e Sons”
2ª parte por Teresa Castanheira
5 e 12 março, quinta-feira, 18h30 às 20h00

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Jantares Vínicos - 6, 13, 20 e 27 de março
Numa 2.ª edição de iniciativa conjunta entre a
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e quatro
restaurantes do Concelho decorre à sexta-feira, durante o mês de março, uma dinâmica de “Jantares
Vínicos”. Estas refeições contarão com as especialidades gastronómicas de cada estabelecimento e
com a prova comentada dos vinhos “Encostas de
Xira” (de produção 100% Municipal), pelos enólogos
João Passarinho e Aníbal Coutinho. As reservas são
realizadas pelos restaurantes participantes.
Mais informação em www.cm-vfxira.pt
“Leituras muito cá de casa”
Apresentação do livro “Espadas Cruzadas”,
de Ricardo Formigo
7 março, sábado, 16h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria
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Agenda

Apresentação do livro "A vida bem-me-quer,
mal-me-quer", de Irene Cachapa
28 março, sábado, 16h00
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Comemorações do Dia Mundial da Poesia
Espetáculo Fernando Pessoa(s) pelo Grupo
Estórias com asas
19 março, quinta-feira, 14h30 e 21h30

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Abertura da exposição documental bibliográfica
Fernando Pessoa(s) pelo SPALL
21 março, sábado, 10h00
Fábrica das Palavras, Piso 4, Vila Franca de Xira

Flores de Poesia: distribuição de flores
com poemas de Fernando Pessoa
21 março, sábado, 10h00 às 19h00

Fábrica das Palavras, Piso 1, Vila Franca de Xira
Bibliomovel, das 10h00 às 13h00

Exibição do filme “O livro do Desassossego”
de João Botelho”
22 março, domingo, 16h00

3INFÂNCIA4
“Monstro das Cores”
2, 9, 16, 23 e 30 março,
segunda-feira, 10h30 e 14h30
6, 13, 20, e 27 abril,
segunda-feira, 10h30 e 14h30
Público-alvo: pré-escolar

Biblioteca Municipal de Vialonga

O Pedro e o Lobo
4 março e 8 abril, quarta-feira, 10h30
18 março e 22 abril, quarta-feira, 14h30

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

À descoberta dos jogos de Tabuleiro modernos
10 março e 18 abril, 10h00 às 12h30

Fábrica das Palavras, Piso 5, Vila Franca de Xira

Era uma vez

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

21 março, sábado, 11h00

“XIII Encontro de Poetas
do Concelho de Vila Franca de Xira”
Encontro de poetas convidados,
seguido da atuação do Grupo Coral Ares Novos
21 março, sábado, 15h30

Escuta e age
“Dia Mundial do Teatro”

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Comemorações do Dia Mundial do Livro
e do Autor
Conversas à margem – Apresentação
do Livro “Rimbaud, o viajante e o seu inferno”,
de Cristina Silva, por Maria João Cantinho,
e apresentação do livro “Asas de Saturno”
de Maria João Cantinho, por Cristina Silva.

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

27 a 31 março e de 1 a 10 abril, 10h30 e 14h30
“Dia Mundial do Livro”
3 a 30 abril, 10h30 e 14h30
Biblioteca Municipal de Vialonga

Brahms: acordar para os sentidos
27 março, sexta-feira, 11h00

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Férias escolares

18 abril, sábado, 16h30

30 março, 1 e 3 abril, 14h30

Abertura da exposição Eça de Queiroz
entre milénios: Portas de olhar
21 abril, terça-feira, 10h00

A maior flor do mundo

Espetáculo Os Maias, de Eça de Queiroz
pelo Grupo Gato Escaldado
21 abril, terça-feira, 14h00 e 21h30

Três com Tango

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Fábrica das Palavras, Piso 4, Vila Franca de Xira

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Flores de Cultura – Distribuição de flores
com frases alusivas ao gosto pelos livros
e pela leitura
23 abril, quinta-feira, 10h00

Fábrica das Palavras, Piso 1, Vila Franca de Xira

Cerimónia de entrega do Prémio Alves Redol
23 abril, quinta-feira, 18h30
Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

Feira Ibérica de Turismo – FIT 2020
30 abril a 3 maio

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

1 abril, quarta-feira, 14h30

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

2 abril, quinta-feira, 14h30

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

A vila das cores
3 abril, sexta-feira, 14h30

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Férias escolares
7 e 8 abril, 14h30 às 16h30

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Visitas Guiadas à exposição "Cosmo/Politica #6 –
Biblioteca Cosmos"
21 março a 25 outubro
Público-alvo: jovens a partir dos 16 anos
e público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 15 participantes.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição "Cheias de 67"
Até 5 abril, 9h30 às 19h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos
e público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas ao Forte n.º 38, Forte da Casa
Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos
e público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Centro Interpretativo do Forte da Casa

Visita Guiada à exposição "Do Tejo à Montanha,
da Montanha às Lezírias"
Anual – 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos
e público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Visita Guiada à exposição "Oculista Nunes"
7 março a 31 dezembro,
9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos
e público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Passeios com História. Centro de Estudos
Arqueológicos de Vila Franca de Xira.
4 abril, sábado, 15h00
Público-alvo: público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 12 participantes.
Cachoeiras

3VISITAS GUIADAS4

Cemitérios, Museus a Céu Aberto. Visita Guiada
ao Cemitério de Vila Franca de Xira.

Visitas Guiadas à exposição
"Rui Filipe, Em Busca do Absoluto"

31 março, terça-feira, 10h00
Público-alvo: público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 12 participantes.

Até 24 maio, 10h00 às 16h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos
e público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 15 participantes.

Vila Franca de Xira

3MÚSICA4

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição “Batalha pelo
Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português"
Pelo terceiro ano consecutivo o Município de Vila
Franca de Xira estará presente na Feira Ibérica de
Turismo, que se realiza na cidade da Guarda. Este
evento conta com a presença de municípios de
ambos os países ibéricos, sendo que pela proximidade à fronteira muitos dos seus visitantes são
espanhóis.
Parque Urbano do Rio Diz – Guarda

Até 3 maio
Público-alvo: crianças a partir dos 10 anos
e público geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 15 participantes.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Jam às Sextas - A Fábrica Convida
Tributos a Bee Gees
6 março, sexta-feira, 21h30
Tributos a Bruce Springsteen
20 março, sexta-feira, 21h30
Tributos a B.B. King
3 abril, sexta-feira, 21h30
Tributos a Fleetwood Mac
17 abril, sexta-feira, 21h30

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Agenda
Clássica na Fábrica - Um Século de Música
Quarteto de Cordas de Sintra
21 março, sábado, 17h00
"O Amor na Canção", Recital de Canto e Piano
4 abril, sábado, 17h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Artes de Cá
Grupo Coral da Sociedade Euterpe Alhandrense
19 abril, domingo, 15h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Comemorações Municipais
do Dia Mundial da Dança
Festival DANÇAlhandra
– Mostra de Jovens Criadores
20 março, sexta-feira, 15h00
(dirigido a escolas e instituições)
Encontro de Escolas de Dança
Workshops, Artist talks, Ensaios
21 março, sábado, 9h00 às 18h00
Mostra Coreográfica de Escolas
21 março, sábado, 18h00
Dia Mundial da Dança
Na Poética do (meu) Corpo
Espetáculo de Dança Inclusiva
29 abril, quarta-feira, 21h30
Na Poética do (meu) Corpo
Espetáculo de Dança Inclusiva
30 abril, quarta-feira, 15h00
(dirigido a escolas e instituições)

Sociedade Euterpe Alhandrense, Alhandra

3ATELIERS4
Ação Educativa “Arqueólogo por um Dia”
28 março, sábado, 10h30
11 abril, sábado, 14h30
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 16 participantes.

Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira

Ação Educativa “Esgrafito”
Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Ação Educativa “Amuletos”
Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Ação Educativa “Arte Rupestre”
Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Ação Educativa “Escudo Romano”
Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira
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Ação Educativa “Mosaico Árabe”

Ação Educativa Puzzles com Arte

Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.:263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.

Até 24 maio, 10h00 às 16h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos (escolar).
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 12 participantes.

Núcleo Museológico do Mártir Santo,
Vila Franca de Xira

Ação Educativa “A Pesca”
Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Núcleo “A Póvoa e o Rio”,
Passeio Ribeirinho da Póvoa de Santa Iria

Ação Educativa “O Traje”
Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Núcleo “A Póvoa e o Rio”,
Passeio Ribeirinho da Póvoa de Santa Iria

Ação Educativa “Casa Avieira”
Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Núcleo “A Póvoa e o Rio”,
Passeio Ribeirinho da Póvoa de Santa Iria

Ação Educativa
“Solidariedade em Tempos de Guerra”
Anual, 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: jovens a partir dos 12 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Centro Interpretativo do Forte da Casa

Ação Educativa Planta
Anual, 10h00 às 16h00
Público-alvo: crianças a partir dos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 15 participantes.

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa Releituras Artísticas
Até 24 maio, 10h00 às 16h00
Público-alvo: Alunos do Secundário
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 12 participantes.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa Traçar e Pintar
o que prende o teu “Escutar”
Até 24 maio, 10h00 às 16h00
Público-alvo: Pessoas com deficiência visual
e participantes com vendas nos olhos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 12 participantes.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa "Oculista Nunes"
Até 31 dezembro, 9h30 às 12h30
e das 14h00 às 17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 5 anos e público
geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 24 participantes.
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Ação Educativa "Artista a Brincar"
7 abril, 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00
Público-alvo: crianças a partir dos 3 anos e público
geral.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 280350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Máximo 20 participantes.

Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Núcleo-Sede

O Palácio Para os Pequeninos

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa Observa, Clica e Partilha
Anual, 10h00 às 16h00
Público-alvo: jovens a partir dos 12 anos
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 15 participantes.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa Poemário Neorrealista Infantil
e Juvenil
Anual, 10h00 às 16h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 12 participantes.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa Geografia do Neorrealismo
Anual, 10h00 às 16h00
Público-alvo: jovens a partir dos 16 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 15 participantes.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ação Educativa Itinerário Neorrealista Juvenil
Anual, 10h00 às 16h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos.
Participação mediante inscrição prévia pelo
tel.: 263 285 626 ou museuneorrealismo@cm-vfxira.pt
Máximo 12 participante.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“O Monstro das Cores”,
Oficina de Teatro e das Emoções
14 março, 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.
“Tubossauro”, Oficina de Música
18 abril, sábado, 16h00
Dirigido a crianças dos 5 aos 12 anos. Limite
de participantes: 25 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
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Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

No programa eleitoral que
apresentámos à população,
assumimos o compromisso de
contribuir para a construção de um
Concelho mais sustentável, com
mais e melhores espaços públicos
para todos, reforçando a mobilidade
pedonal, ciclável e rodoviária e
criando novos espaços de usufruto,
lazer e recreio.
Os investimentos públicos
já concluídos, em execução
ou a iniciar brevemente pelo
Município permitem evidenciar
o cumprimento deste nosso
compromisso eleitoral.
Salientamos a requalificação
dos Eixos Santa Sofia/Quinta da
Mina e Povos/ Quinta da Grinja
e da Avenida dos Combatentes
da Grande Guerra bem como a
demolição do “prédio amarelo”, em
Vila Franca de Xira; a requalificação
da Praça 7 de Março e da Avenida
Baptista Pereira e área adjacente,
em Alhandra; a requalificação
da Avenida Infante D. Pedro e da
Rua Projetada ao Choupal, junto
ao Bairro da AMA, bem como do
Terminal Rodoferroviário, em
Alverca do Ribatejo; e a 1ª fase da
requalificação da Estrada Nacional
n.º 10, entre a Póvoa de Santa Iria e
Alverca.
Mencionamos, também, a
instalação de novos equipamentos
multidesportivos, nomeadamente
no Lugar das Quintas e no Jardim
do Bom Sucesso, e a execução de
zonas verdes na zona envolvente à
Quinta Municipal da Piedade.
Na área da Educação, uma
das nossas prioridades, o
Município assumiu o desafio da
descentralização, o que permitirá
assegurar uma resposta mais
próxima, participada e eficaz às
necessidades.
Neste domínio, sublinhamos a
recente inauguração de 3 salas
de aula do futuro, apostando na
inovação tecnológica dos recursos
educativos, e a contratação de
70 novos trabalhadores para as
Escolas desde o início do ano letivo.
A Autarquia pretende garantir
o cumprimento dos rácios de
trabalhadores afetos às Escolas e
continuar a investir na qualificação
dos estabelecimentos educativos,
promovendo uma Escola inclusiva, a
tempo inteiro e de qualidade.
Fazemos ainda referência à recente
conclusão das obras na Casa da
Juventude de Alverca do Ribatejo,
com condições para espaços de
co-working.
Continuaremos a construir um
Concelho melhor para todos.

Caro(a) Munícipe,
A gestão PS-PSD anunciou que o
saldo orçamental que transita de
2019 para 2020 é de 25 milhões de
euros!
A CDU, que tem uma oposição
construtiva, com propostas e
alternativas, reafirma que é
possível reforçarem-se áreas de
investimento prioritário, para as
necessidades das populações
Conscientes que tem de se usar
uma parte desse saldo para
compromissos que transitam
para 2020, há na demonstração
efectuada pela CDU, uma
oportunidade para melhorar o
serviço de recolha de resíduos,
reforçando os meios humanos e
Técnicos no âmbito da delegação
de competências. É urgente investir
no parque escolar, cuja inoperância
da Câmara é recorrentemente
denunciada pela Comunidade
Educativa.
A meio do mandato autárquico,
regista-se um aumento da
intolerância da gestão PS/PSD, no
ouvir de críticas e ou de propostas
alternativas. Por exemplo, nas
últimas sessões públicas dos
órgãos autárquicos, é recorrente
assistir a tentativas de condicionar
e ou de desvalorizar a opinião dos
munícipes.
É um estilo de trabalho, que lesa a
democracia e o futuro do Concelho.
É a gestão camarária que sacode
responsabilidades e ou se furta
a pedir contas ao Governo, para
resolver problemas como o da
abolição das portagens, o da
falta de oferta de comboios e
ou de autocarros para servir as
populações.
A CDU, que é a alternativa credível,
está a intensificar o trabalho de
visita às localidades, bem como
de reuniões com o Movimento
Associativo, IPSS´s, comércio e
empresas.
Em todos estes contactos,
registamos a esperança de que há
forças para reerguer este concelho,
que há motivação para o voltar a
tornar numa referência regional
e nacional. A CDU quer continuar
a dar esse contributo, ao mesmo
tempo que estaremos, como
sempre, disponíveis para dar corpo
a todas as lutas por um concelho
melhor.
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

Caro munícipe
O PSD de Vila Franca de Xira que
lidera a Coligação Mais, na pessoa
da Vereadora Helena Pereira de
Jesus, juntamente com a Divisão
de Habitação e Intervenção Social
(DHIS), estão a trabalhar no concurso
de habitação, com vista à atribuição
de fracções municipais, em regime
de arrendamento apoiado, que esteve
aberto no mês de Janeiro.
As fracções municipais a atribuir
estão situadas em várias freguesias
do Concelho de Vila Franca de Xira.
Neste momento as candidaturas já
estão na fase de análise e tratamento
de dados.
Contamos em breve poder apresentar
as listas dos novos moradores
municipais.
É uma tarefa difícil, uma vez que
existem muitos mais candidatos em
relação ao número de habitações
disponíveis, o que obriga a critérios
de selecção muito apertados.
Em paralelo, já estamos a preparar a
Festa da Flor e a Passerelle D’Ouro.
Dois eventos de grande importância
para as camadas menos jovens do
Concelho.
Os alunos da Universidade Sénior
também notaram a melhoria que foi
feita na sala de informática. Material
mais moderno e que satisfaz as
necessidades dos nossos alunos.
Também temos que destacar a quarta
vitória da nossa Universidade Sénior
no concurso de cultura geral da
RUTIS, ficando o compromisso de em
2021 ser realizado tal evento no nosso
Concelho.
Mas este esforço só faz sentido
porque existem equipas de trabalho
no terreno, motivadas, preparadas e
dedicadas à população de Vila Franca
de Xira.
Como sempre, contamos com as suas
sugestões e com o seu apoio para
que juntos consigamos fazer de Vila
Franca de Xira um Concelho melhor
para todos.
Os pelouros da responsabilidade da
Vereadora Helena Pereira de Jesus
do PSD que lidera a Coligação Mais
em Vila Franca de Xira são:
• Divisão de Assuntos Jurídicos;
• Oficial Público;
• Divisão de Apoio ao Munícipe e
Actividades Económicas;
• Gabinete de Protecção de Dados;
• Divisão de Habitação e Intervenção
Social;
• Representação do Município na
Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens
É possível fazer Mais!
Falem connosco, em:
Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho,
nº 29 – 2600-184 Vila Franca de Xira
Telefone: 263285600 / Tlm: 963499201
gav.cmais@cm-vfxira.pt
A Vereadora da Coligação Mais,
Helena Pereira de Jesus

No passado dia 15 de janeiro, cerca
de 80 trabalhadores do CBEI –
Centro de Bem Estar Infantil de
Vila Franca de Xira (antigo CASI –
Centro de Assistência Social Infantil, obra do saudoso Padre Vasco
Moniz, fundada em 1944), entraram
em greve para reivindicarem o
pagamento de salários em atraso
referentes ao mês de dezembro,
si-tuação inaudita, de que não
temos memória ter existido no
CBEI.
Convém referir que o CBEI presta
serviços relevantes à comunidade,
assegura Jardim de Infância
(Educação Pré-escolar), AEC Atividades de Enriquecimento
Curricular e ATL – Atividades de
Tempos Livres a cerca de 400
crianças, e fornece refeições
esco-lares a vários agrupamentos
do concelho, com cada vez
mais queixas relativamente à
sua qualidade, a que não será
estranho o aumento das dívidas
a fornecedores, bem como a
queda paulatina do valor das
matérias-primas consumidas.
Assegura emprego a cerca de 120
trabalhadores (entre efetivos e
contratados).
Aparentemente, o esforço financeiro
exigido pela Segurança Social para
adequar o edifício sede na R. Dr.
Vasco Moniz a novos requisitos foi
muito para além da capaci-dade
financeira desta IPSS, de acordo
com o que é referido no relatório de
gestão de 2018 sobre esta matéria.
Os problemas desta IPSS
– Instituição Particular de
Solidariedade Social, e os riscos
para a sua continuidade, têm uma
dimensão significativa, muito para
além das suas dificuldades e do
drama que constitui para estes
trabalhadores e suas famílias não
re-ceberem salário, com um claro e
nefasto impacto concelhio.
Como se chegou aqui é algo que só
uma auditoria poderá esclarecer
cabalmente.
Quem deixou chegar a situação a
este ponto não será certamente
a solução para a superação dos
graves problemas que o CBEI
enfrenta, garantindo o bem-estar
da população e a salvaguarda da
prioridade do interesse público.
Saiba mais aqui:
http://vilafrancadexira.bloco.org/
Vereador Carlos Patrão
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
Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado para técnico superior (área
de gestão) - Recrutamento excecional

Casa do Músico - Requalificação de edifício e construção de casa modular anexa – Alverca do Ribatejo - Alteração da data de conclusão da empreitada (desvio de prazo)

Voto de pesar pelo falecimento de Arquimedes Abertura de procedimento concursal comum para
a constituição de reservas de recrutamento - Relada Silva Santos
Aprovado por unanimidade
ção jurídica de emprego público por tempo indeterminado para assistente técnico (área de vigiAta nº 23/2019, da reunião de câmara ordinária de lante rececionista)
Aprovado por unanimidade
2019/11/20

Requalificação de áreas de estacionamento dissuasoras e interface rodoferroviário/transportes
partilhados – Alverca do Ribatejo - Processo de
revisão de preços provisória

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30,
do dia 2019/12/18

Aprovado por unanimidade

Retirado da ordem do dia

Reconhecimento do direito à isenção de imposAquisição, por compra e venda, do terreno deno- tos municipais, nomeadamente Imposto Municiminado por Vinha do Regueirão, situado no Lugar pal sobre Imóveis (IMI) e Imposto Municipal sobre
as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), no
das Quintas – Castanheira do Ribatejo
âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de emissão de
licenças de ruído e de licença para realização
de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares
públicos – Ateneu Artístico Vilafranquense

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Comemoração dos 50 anos da Escola de Música
do Ateneu Artístico Vilafranquese - Apoio extraordinário
Aprovado por unanimidade

Protocolo para o acolhimento de estagiários –
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Fornecimento em contínuo de gás natural veicu- Aprovado por unanimidade
lar nos anos económicos de 2017 e 2018: VF Xira
Doação de um conjunto de três obras de Mário
- Liberação da caução
Macilau, pela galeria Paulo Nunes - Arte ContemAprovado por unanimidade
porânea de Ferreira do Carmo e Alexandre Nunes,
Aprovado por unanimidade
Aquisição de software para sistemas operativos SA
cliente/servidor e software aplicacional para o Aprovado por unanimidade
Isenção do pagamento de taxas de emissão de Município e SMAS - Lote 1 - Liberação da caução
Doação de quatro moedas para o acervo do Museu
licença de ruído – Ateneu Artístico Vilafranquense Aprovado por unanimidade
Adenda ao protocolo de cedência de instalações Municipal, por Ana Maria Tavares Nunes Teles
Aprovado por unanimidade
sitas na rua Alves Redol, nº 127 (antigo nº 123) – Aprovado por unanimidade
Loja nº 1 do mercado retalhista de Alhandra - Não Vila Franca de Xira – Autobacelos II – Oficina de
Doação de uma jarra para lavanda em metal douexercício do direito de preferência e autorização de Reparação e Manutenção de Automóveis, Ldª
Aprovado por unanimidade
rado, por Maria Luísa Morais Bandeira da Silva
mudança de ramo de atividade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento urbano denominado por
Doação de pintura mural para o acervo do Museu
Relação de atos da competência da Câmara Muni- Marinhas do Mulato e Telhal – Póvoa de Santa Iria,
do Neo-Realismo, por familiares (sobrinhas) do
titulado
pelo
alvará
de
loteamento
nº
01/2018,
de
cipal delegados e praticados pelo Presidente relaartista Nuno San-Payo
19/07
cionados com o exercício de direito de preferência
Aprovado por unanimidade
Tomado conhecimento

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

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delegados e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício de direito de preferência Isenção de taxas municipais referente a cópias de
- Áreas de reabilitação urbana
duas escrituras autenticadas para efeitos de canTomado conhecimento
didatura ao programa PARES
Aprovado por unanimidade

Prémio Literário Alves Redol - Divulgação dos vencedores - 1º trimestre de 2020
Tomado conhecimento

Alteração ao Regulamento do Prémio Literário
Alves Redol - Publicitação do início do procedimento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal subdelegados e praticados pelo Vice-Presi- Alteração ao Regulamento de Construção da Abertura de concurso público para atribuição de
dente no âmbito do licenciamento de obras parti- Quinta da Coutada – Vila Franca de Xira
frações municipais segundo o regime de arrendaAprovado por unanimidade
culares
mento apoiado
Tomado conhecimento

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do MuniAbertura de procedimento concursal comum para cípio sobre o lote 77, do loteamento Enxordeiros – Requalificação do espaço público - Eixo Povos/
a constituição de relação jurídica de emprego Alverca do Ribatejo
Quinta da Grinja - Aquisição amigável do imóvel
público por tempo indeterminado para técnico Aprovado por unanimidade
nºs 31 e 33, sito na rua José Costa e Silva (antiga
superior (área de conservador restaurador)
rua Direita de Povos)
Aprovado por unanimidade
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni- Aprovado por unanimidade
cípio sobre o lote 45, do loteamento Panasqueira
Procedimento concursal comum para a consti- I – Alverca do Ribatejo
Acordo de gestão a celebrar entre a Infraestrututuição de relação jurídica de emprego público por Aprovado por unanimidade
ras de Portugal, SA e o Município - Gare de paratempo indeterminado para assistente técnico (área
gem de transporte coletivo de passageiros com
de vigilante rececionista) - Recrutamento excecio- Cancelamento da hipoteca legal a favor do Municí- abrigo na EN116 - Malvarosa – Alverca do Ribatejo
pio sobre o lote 80, do loteamento Casal do Freixo Aprovado por unanimidade
nal
Aprovado por unanimidade
– Vialonga
Aprovado por unanimidade
Ata em minuta da reunião
Procedimento concursal comum para a constiAprovado por unanimidade
tuição de relação jurídica de emprego público por Cancelamento da hipoteca legal a favor do
tempo indeterminado para assistente operacional Município sobre o lote 81, do loteamento Casal
do Freixo – Vialonga
(jardineiro) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

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

Requalificação urbana da frente ribeirinha da zona
sul do Concelho - Núcleo Museológico "A Póvoa e
o Rio" - Auto de vistoria e receção definitiva parcial
e liberação da caução

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
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Proposta de indemnização por conta da transmissão de direito de propriedade sobre o Lote
B6 da AUGI da Zona do Moledo - Alverca do
Ribatejo – Revogação de parte da deliberação
tomada na reunião de 2019/12/04 e nova repartição do valor de indemnização

Código de Conduta da Câmara Municipal, nos
termos da Lei nº 52/2019, de 31 de julho, que
aprova o regime do exercício de funções por
titulares de cargos políticos e altos cargos
públicos

Atas nº 23/2019, da reunião de câmara ordinária
de 2019/11/20 e nº 24/2019, da reunião de câmara Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 39, do loteamento Quinta
ordinária de 2019/12/04
Aprovado por unanimidade
Nossa Senhora de Fátima – São João dos Montes
Contrato de comodato relativo ao Refeitório da Aprovado por unanimidade
Junta de Freguesia da União das Freguesias de
Alverca do Ribatejo e Sobralinho – Aprovação e Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 14, do loteamento Quinta
submissão à Assembleia Municipal
do Bom Jesus – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

1ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades e funcionamento municipal da Câmara Municipal para
2020

Reunião ordinária e pública da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
Palácio Municipal do Sobralinho, no Sobralinho,
União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e
Sobralinho, pelas 9h30, do dia 2020/01/08

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Contrato de comodato referente a imóvel destiCancelamento da hipoteca legal a favor do
nado a serviços – Juventude da Castanheira
Município sobre o lote 41, do loteamento PanasAprovado por unanimidade
queira I – Alverca do Ribatejo
Atribuição de apoio financeiro extraordinário Aprovado por unanimidade
respeitante à aquisição de equipamento termoacumulador – Grupo Recreativo e Cultural Adaptação do edifício “Ninho de Empresas”
para instalação da Unidade de Saúde de Viado Bom Retiro
longa – Revogação da nomeação da diretora de
Aprovado por unanimidade
fiscalização e coordenadora de segurança em
Contribuição financeira estatutária referente obra, e nova nomeação do diretor de fiscalizaa 2020 – AMAGÁS – Associação de Municípios ção e da coordenadora de segurança em obra
Aprovado por unanimidade
para o Gás
Aprovado por unanimidade

Execução da acessibilidade inclusiva – RequaliProjeto de alterações ao Regulamento do ficação da avenida Infante Dom Pedro – Alverca
Conselho Municipal de Segurança – Consulta do Ribatejo – Fase 1 – Nomeação de coordenador de segurança em obra e diretor de fiscalipública
zação
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Presi- Requalificação urbana e paisagística da avenida
dente relacionados com o exercício de direito Baptista Pereira e zona adjacente – Alhandra Nomeação de coordenador de segurança em
de preferência
obra e diretor de fiscalização
Tomado conhecimento
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário
destinado à implementação das medidas de
autoproteção e certificação elétrica da sede
social – Sociedade Euterpe Alhandrense
Aprovado por unanimidade

Renovação de licenças do software do Sistema
de Gestão Operacional
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

Procedimento concursal para a constituição de
reservas de recrutamento – Relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado
para assistente operacional (cantoneiro de limpeza) – Recrutamento

Relação de atos da competência da Câmara
Municipal delegados e praticados pelo Presi- Alteração ao Regulamento Municipal da Bienal Aprovado por unanimidade
dente relacionados com o exercício de direito de Fotografia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Procedimento concursal para a constituição de
de preferência – Áreas de reabilitação urbana
reservas de recrutamento – Relação jurídica
Tomado conhecimento
Masterclass de Cinema, com o realizador Lauro de emprego público por tempo indeterminado
Relação de atos da competência da Câmara António, subordinada ao tema "Os Italo-Ameri- para assistente técnico (vigilante rececionista)
Municipal subdelegados e praticados pelo Vice- canos no Cinema Norte-Americano" – Valor de – Recrutamento
Aprovado por unanimidade
-Presidente no âmbito do licenciamento de inscrição
Aprovado por unanimidade
obras particulares
Abertura de procedimento concursal para a
Tomado conhecimento
Reconhecimento da manutenção das 17 edifica- constituição de reservas de recrutamento –
Abertura de procedimento concursal comum ções da área urbana de génese ilegal Quinta do Relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente operacional
para a constituição de relação jurídica de Alferes e Anexos
(cantoneiro de limpeza)
Discutido e avaliado
emprego público por tempo indeterminado
Aprovado por unanimidade
para assistente operacional (área de calceteiro)
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade
Procedimento concursal para a constituição de
Aprovado por unanimidade
reservas de recrutamento – Relação jurídica
Abertura de procedimento concursal comum
de emprego público por tempo indeterminado
para a constituição de relação jurídica de
para assistente operacional (auxiliar de ação
Reunião ordinária e pública da Câmara
emprego público por tempo indeterminado
educativa) – Recrutamento
para assistente operacional (área de eletricista) Municipal de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30,
do dia 2020/01/22

Procedimento concursal para a constituição de
reservas de recrutamento – Relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado Voto de pesar pelo falecimento de Júlio Serra
Aprovado por unanimidade
para assistente operacional (auxiliar de ação
educativa) – Recrutamento excecional
Ata nº 25/2019, da reunião de câmara ordinária
Aprovado por unanimidade
de 2019/12/18
Contratação de serviços de limpeza, manutenção e reabilitação de espaços públicos no concelho – Lote 6 – Autorização para a substituição
de depósito-caução por garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Estágio curricular – Licenciatura em serviço
social – ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Fundos disponíveis de janeiro de 2020 – Introdução do saldo de gerência de 2019
Tomado conhecimento
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DELIBERAÇÕES
Receção definitiva e libertação das garantias Doação de bens culturais para o acervo do
bancárias referentes à 2ª fase das obras de Museu do Neo-Realismo, por Maria Manuel
urbanização da Quinta da Piedade – Póvoa de Mota Saldanha
Aprovado por unanimidade
Santa Iria – Alvará nº 6/93, de 26/11

Regulamento Interno de Prevenção e Controlo
do Consumo de Bebidas Alcoólicas (Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento)

Doação de bens culturais para o acervo do
Resolução Fundamentada – Processo judicial Museu do Neo-Realismo, por Maria Cecília
nº 1515/19 – 2BELSB-TAC Lisboa - Processo Pereira Serrão
Aprovado por unanimidade
administrativo nº 56/12 ONEREDPDM

Regulamento Municipal de Gestão e Funcionamento das Casas da Juventude do Concelho de
Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

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

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Exposição “Raízes de uma coleção: Alves Redol Isenção do pagamento de taxa de emissão de
e (seus) Ilustradores” – Catálogo – Preço de licença para a realização de provas desportivas
venda ao público
– Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao Plano Diretor Municipal – Início
do procedimento
Compra e venda da fração de habitação muniAprovado por unanimidade
cipal designada pela letra “D”, sita na rua Fernando Namora, nº 6, r/c esqº - Alverca do Riba2ª alteração ao loteamento do Casal da Colher
tejo
– Alverca do Ribatejo, titulado pelo alvará de Aprovado por unanimidade
loteamento nº 04/2013-AUGI – Consulta Pública
Aprovado por unanimidade
Compra e venda da fração de habitação municipal designada pelas letras “AN”, sita na praça
Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Bento Gonçalves, nº 4, 9º B – Vialonga
Município sobre o lote 95, do loteamento da Aprovado por unanimidade
Quinta do Serpa – Vialonga
Compra e venda da fração de habitação munici-

Aprovado por unanimidade

Mercado abastecedor do Concelho de Vila
Franca de Xira - Alteração de titularidade do
lugar 49
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
pal designada pela letra “X”, sita na rua António Municipal delegados e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício de direito
Cancelamento da hipoteca legal a favor do José da Silva, nº 4, 6º B – Vialonga
Aprovado por unanimidade
de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Município sobre o lote 91, do loteamento do
Tomado conhecimento
Casalinho – Vialonga
Compra e venda da fração de habitação municiAprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

pal designada pela letra “Z”, sita na rua António
Eixo Povos – Quinta da Grinja – Vila Franca José da Silva, nº 2, 6º C – Vialonga
Aprovado por unanimidade
de Xira - Requalificação do espaço público ––
Orçamento de trabalhos a menos
Protocolo de colaboração para a execução de
Aprovado por unanimidade
proposta vencedora do Orçamento Participativo
Eixo Povos – Quinta da Grinja – Vila Franca de 2019 “A Cultura ao Serviço da Comunidade”
Aprovado por unanimidade

Xira – Requalificação do espaço público –Auto
de vistoria e receção provisória
Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal do
Forte da Casa – Auto de vistoria para efeitos de
liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

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

Execução de acessibilidade inclusiva – RequaliInstalações da APS - Associação de Promoção
ficação da avenida Infante Dom Pedro – Alverca Social de Castanheira do Ribatejo, União das
do Ribatejo – Fase 1 – Plano de segurança e Freguesias de Castanheira do Ribatejo
saúde

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 assistente operacional (coveiro)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para recrutamento
do cargo de direção intermédia de 2º grau Chefe da Divisão de Higiene Pública, Ambiente
e Cidadania - Aprovação e remessa à Assembleia Municipal para aprovação da constituição
do júri
Aprovado por unanimidade

e Cachoeiras, pelas 9h30, do dia 2020/02/05

Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público
Ata nº 01/2020, da reunião de câmara ordinária por tempo indeterminado para técnico superior
Remodelação das instalações do Departamento
de 2020/01/08
(direito) - Recrutamento
de Obras, Viaturas e Infraestruturas – Vila Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Franca de Xira – Plano específico de segurança
para remoção de amianto
Alterações à estrutura orgânica dos serviços Fundos de maneio 2020
Aprovado por unanimidade
municipais e novo Regulamento Orgânico dos Aprovado por unanimidade
Serviços Municipais - Aprovação e submissão à
Acordo de estágio na Quinta Municipal de SubAssembleia Municipal
Contratação de seguros para o Município pelo
serra – Escola Profissional Agrícola Fernando Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
período de 01/05/2019 a 31/04/2020 - AutorizaBarros Leal
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco de
ção para a modificação objetiva ao contrato e
Aprovado por unanimidade
Esquerda e a abstenção dos membros da CDU
aprovação da minuta do contrato
Corrida das Lezírias 2020 – Acordo de coope- Atribuição de apoio financeiro extraordinário Aprovado por unanimidade
ração
relativo à participação na 15ª edição do Encon- Alteração ao loteamento denominado por Casal
Aprovado por unanimidade
tro Internacional de Grupos Folclóricos em do Moledo – Alverca do Ribatejo, titulado pelo
Praga, República Checa – Associação Cultural alvará de loteamento nº 08/01, de 21/06 – AceiPrémio Carlos Paredes – Edição de 2020 –
Avieiros da Póvoa de Sana Iria
tação de princípio e abertura de discussão
Prazo de candidatura
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
pública
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cedência de terreno em direito real de superfíProposta de contrato-programa – Sociedade
cie – APATI – Associação Promotora de Apoio à Cedência para integração no domínio público Euterpe Alhandrense/Conservatório Regional
Terceira idade
Rua Vasco da Gama – Vila Franca de Xira
Silva Marques
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Regulamento Interno de Prevenção e Controlo Índice de Preços no Consumidor - Alteração ao
Doação de bens culturais do espólio do pindo Consumo de Bebidas Alcoólicas (Câmara mapa de inflação acumulada
tor Rui Filipe, para incorporação no acervo do
Municipal)
Aprovado por unanimidade
Museu do Neo-Realismo, pelos seus herdeiros Aprovado por unanimidade
– Adenda ao contrato de doação
Aprovado por unanimidade
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Deliberações

DELIBERAÇÕES
Atualização dos 33 Regulamentos Específicos Moção - Mais oferta e qualidade dos transpor- Ponto 3c - Discussão e apreciação de quatro
de Reconversão - Infraestruturas das AUGI
tes públicos no Concelho de Vila Franca de Xira moções na área da mobilidade – Moção «Pela
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
criação de transporte público gratuito para o
Hospital de Vila Franca de Xira», apresentada
Execução de muro de contenção do talude a tar- Ata em minuta da reunião
pelo PAN
doz dos lotes 1 e 3 da rua 9 de Agosto de 1990 Aprovado por unanimidade
Aprovada por maioria, com trinta e seis votos a favor
do Partido Socialista, da Coligação Democrática
- Adjudicação, minuta do contrato e nomeação
Unitária, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda,
de coordenador de segurança e diretor de fiscado CDS-PP e do PAN, e a abstenção do Presidente
lização em obra
da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos
Aprovado por unanimidade

Sessão extraordinária da Assembleia
Municipal de Vila Franca de Xira

Reabilitação - Habitação social - Eficiência
Auditório da Escola Básica e Secundária
energética - Bairro PER do Bom Retiro - Vila Professor Reynaldo dos Santos
Franca de Xira - Adjudicação, minuta do con19 de dezembro de 2019 – 18h00
trato e nomeação de coordenador de segurança
e diretor de fiscalização em obra
Ponto 1 - Apresentação e defesa da moção
Aprovado por unanimidade
“Alterações climáticas – Reverter o aqueciRequalificação urbana e paisagística da avenida mento global”, vencedora da sessão de 2019
Baptista Pereira e zona adjacente - Alhandra - da Assembleia Municipal Jovem de Vila Franca
de Xira, pelos deputados municipais jovens da
Plano de segurança e saúde
Escola Básica e Secundária Professor Reynaldo
Conselho Municipal de Educação de Vila Franca dos Santos
de Xira - Nomeação - Aprovação e remessa à Os “deputados municipais jovens” Carlos
Joaquinito, Maria Rolo, Iris Bagueiro, Elias Ferreira,
Assembleia Municipal
Lara Lavareda, Carolina Conceição e Maria Ferreira
Aprovado por unanimidade

apresentaram e defenderam a referida moção

Montes e Calhandriz

Ponto 4a - Discussão e apreciação de cinco
moções de carácter institucional – Moção «Provedor do idoso», apresentada pelo CDS-PP

Rejeitada, com trinta e dois votos contra do Partido
Socialista, da Coligação Democrática Unitária,
da Coligação Mais e do Presidente da Junta de
Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e
Calhandriz; três abstenções do Bloco de Esquerda,
e dois votos a favor do CDS-PP e do PAN

Ponto 4b - Discussão e apreciação de cinco
moções de carácter institucional – Recomendação «Criação de uma agenda de eventos no
site da Câmara Municipal», apresentada pelo
CDS-PP

Rejeitada, com catorze votos contra do Partido
Socialista; dezoito abstenções da Coligação
Democrática Unitária, da Coligação Mais e do
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São
João dos Montes e Calhandriz, e cinco votos a favor
do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PAN

Regulamento da Escola a Tempo Inteiro - Publi- Ponto 2a - Discussão e apreciação de quatro
citação do início do procedimento e participação moções na área do ambiente – Moção «Qualiprocedimental
dade do ar interior das escolas do concelho de
Aprovado por unanimidade
Vila Franca de Xira», apresentada pela ColigaCampeonatos de Inverno de Lisboa de Piscina ção Mais
Ponto 4c - Discussão e apreciação de cinco
Aprovada por unanimidade
Longa e Torneio de Preparação de Absolutos moções de carácter institucional – Moção
Contrato-Programa de Desenvolvimento Des- Ponto 2b - Discussão e apreciação de quatro «OGMA em Alverca – 101 anos de desenvolviportivo
moções na área do ambiente – Moção «Para mento», apresentada pela Coligação Mais
Aprovado por unanimidade

Aprovada por maioria, com vinte e três votos a favor

Aprovado por unanimidade

Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São
João dos Montes e Calhandriz

criação de pontos de carregamento de viaturas do Partido Socialista, da Coligação Mais, do Bloco
de Esquerda e do CDS-PP; e quinze abstenções
Doação de equipamento desportivo à Câmara elétricas», apresentada pela Coligação Mais
Aprovada por unanimidade
da Coligação Democrática Unitária, do PAN e do
Municipal do Tarrafal - Cabo Verde
Ponto 2c - Discussão e apreciação de quatro
Exposição "Cheias de 67" - Catálogo - Preço de moções na área do ambiente – Recomendação
«Programa municipal de incentivo ao apadrivenda ao público
nhamento e de plantação de árvores», apresenAprovado por unanimidade
tada pela Coligação Mais
Doação de bens culturais por João Correia Mar- Aprovada por unanimidade
ques
Ponto 2d - Discussão e apreciação de quatro
Aprovado por unanimidade
moções na área do ambiente – RecomendaCurso: "Commedia Dell' Arte" - Valor de inscri- ção «Qualidade do ar em Alverca do Ribatejo»,
ção
apresentada pelo CDS-PP
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal sita na praça Bento Gonçalves, nº 3 - 3º
B – Vialonga - Revogação da deliberação de
2015/04/22 e autorização de venda

Aprovada por maioria, com dez votos a favor da
Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, do CDSPP, do PAN e do Presidente da Junta de Freguesia
de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e
vinte e sete abstenções do Partido Socialista e da
Coligação Democrática Unitária

Ponto 4d - Discussão e apreciação de cinco
moções de carácter institucional – Moção «Pela
criação do(a) Provedor(a) e do Observatório de
bem-estar animal do concelho de Vila Franca
de Xira», apresentada pelo PAN

Rejeitada, com vinte e um votos contra do Partido
Socialista, da Coligação Mais, do CDS-PP e do
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra,
São João dos Montes e Calhandriz; dezasseis
abstenções da Coligação Democrática Unitária e do
Bloco de Esquerda, e um voto a favor do PAN

Ponto 4e -Discussão e apreciação de cinco
moções de carácter institucional – Moção
«Ampliação da rede de Espaços Cidadão e promoção de uma Loja do Cidadão no concelho de
Aprovado por unanimidade
Ponto 3a - Discussão e apreciação de quatro Vila Franca de Xira», apresentada pelo CDS-PP
moções na área da mobilidade – Moção «Pela Aprovada por maioria, com dezoito votos a favor
Compra e venda da fração de habitação municonstrução dos nós dos Caniços, do Sobralinho da Coligação Democrática Unitária, do Bloco de
cipal sita na rua José Dias Coelho, nº 2 - 1º dtº
e pelo completar dos restantes acessos à Auto Esquerda, do CDS-PP e do PAN; cinco abstenções
- Vialonga
da Coligação Mais e do Presidente da Junta de
Estrada 1», apresentada pela Coligação Mais
Aprovado por unanimidade
Normas de utilização das Hortas Urbanas de
Povos – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Hortas Urbanas do Concelho
de Vila Franca de Xira - Publicitação do início
do procedimento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2019 - Fase 4 - Evolução das votações, escrutínio e apuramento de
resultados
Tomado conhecimento

Aprovada por maioria, com trinta e três votos a favor
do Partido Socialista, da Coligação Democrática
Unitária, da Coligação Mais, do CDS-PP e do
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São
João dos Montes e Calhandriz; e quatro abstenções
do Bloco de Esquerda e do PAN

Freguesia de Alhandra, São João dos Montes
e Calhandriz, e quinze votos contra do Partido
Socialista

Ponto 5 - 4.ª revisão ao orçamento, plano plurianual de investimentos e plano de atividades e
funcionamento municipal da Câmara Municipal
Ponto 3b - Discussão e apreciação de quatro para 2019 – Aprovação
moções na área da mobilidade – Moção «Cami- Aprovada por unanimidade
nhos de Fátima», apresentada pela Coligação
Mais
Ponto 6 - Contratação de serviços de manutenO documento foi retirado pelo grupo político ção preventiva, curativa e assistência técnica
proponente
extraordinária dos sistemas de climatização do
Município – Autorização de abertura de procedimento e do compromisso plurianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Deliberações

Ponto 7 - Contratação de seguros para o
Município – Autorização de abertura de
procedimento e do compromisso plurianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 8 - SMAS – Remodelação da rede de
abastecimento de água e saneamento nas
ruas Palha Blanco (parte), João Batista
(parte) e do Mercado – Castanheira do
Ribatejo – Abertura de procedimento e
compromisso plurianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 9 - Contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Apoio à atividade
física e desportiva desenvolvida nas piscinas municipais – 2020 – Aprovação

Aprovado por maioria, com vinte e um votos
a favor do Partido Socialista, da Coligação
Mais, do CDS-PP e do Presidente da Junta de
Freguesia de Alhandra, São João dos Montes
e Calhandriz; e dezassete abstenções da
Coligação Democrática Unitária, do Bloco de
Esquerda e do PAN

Ponto 10 - Atribuição de medalha de
mérito cultural a Gutemberg da Silva
Ralha – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Sessão ordinária da Assembleia
Municipal de Vila Franca de Xira
Salão da Igreja Paroquial Sagrado Coração
de Jesus, Forte da Casa
18 de fevereiro de 2020 – 18h00

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita
do Sr. Presidente da Câmara Municipal
(correspondente ao período de 28 de outubro de 2019 e 26 de janeiro de 2020)
Os eleitos tomaram conhecimento
Ponto 2 - Alterações à estrutura orgânica
dos serviços municipais e novo Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais
– Aprovação

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

Ponto 3 - Atualização dos 33 Regulamentos Específicos de Reconversão – Infraestruturas das AUGI – Aprovação

Ponto 4 - Alteração ao Regulamento Municipal da Bienal de Fotografia de Vila Franca
de Xira – Aprovação

Aprovado por maioria, com trinta e sete
votos a favor do PS, da CDU, da Coligação
Mais, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP
e do Presidente da Junta de Freguesia de
Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz; e
a abstenção da eleita do PAN, que apresentou
declaração de voto

Ponto 5 - Regulamento Municipal de Gestão e Funcionamento das Casas de Juventude do Concelho de Vila Franca de Xira
– Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 6 - Cedência para integração no
domínio público – Rua Vasco da Gama, Vila
Franca de Xira – Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 7 - Contrato de comodato relativo ao
refeitório da Junta de Freguesia da União
de Freguesias de Alverca do Ribatejo e
Sobralinho – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 8 - Abertura de procedimento para
recrutamento do cargo de direção intermédia de 2º grau – Chefe da Divisão de
Higiene Pública, Ambiente e Cidadania –
Aprovação da constituição do júri
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 9 - Código de conduta da Câmara
Municipal, nos termos da Lei n.º 52/2019,
de 31 de julho, que aprova o regime do
exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos políticos –
Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 10 - Conselho Municipal de Educação de Vila Franca de Xira – Nomeação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 11 - Apreciação e votação dos documentos apresentados no Período Antes da
Ordem do Dia

Rejeitada por maioria, com vinte votos contra
do PS, da Coligação Mais e do CDS-PP; e
dezoito votos a favor da CDU, BE, PAN e do
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra,
S. João dos Montes e Calhandriz, a moção
«Dia Internacional da Mulher – Manifestação
Nacional de Mulheres», apresentada pela
CDU, na sua versão final

Aprovado por unanimidade

PRÓXIMAS REUNIÕES
DE CÂMARA
4 março

União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa

18 março

Vila Franca de Xira

1 abril

Vialonga

15 abril

Vila Franca de Xira

29 abril

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

PRÓXIMA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
17 de março – 18h00 - Sessão Extraordinária
(Local a divulgar oportunamente)

24 de março – 18h00 - Sessão Extraordinária
(Local a divulgar oportunamente)

7 de abril

(Local a divulgar oportunamente)

téc
ni
ca
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