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Mais 6 km de fruição à beira rio
Novo parque ribeirinho entre Alverca e Sobralinho
O projeto de execução está concluído e a obra deverá começar 
no próximo ano. O novo parque linear ribeirinho do “Estuário 
do Tejo”, entre Alverca do Ribatejo (junto à ponte da ribeira da 
Verdelha) e Sobralinho (na zona da chamada “Praia dos Tesos”) 
acrescenta 6 km ao 12 já construídos à beira-rio. Prossegue 
assim a ambição da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira na 
requalificação dos 22 km de frente ribeirinha do Concelho.
Este novo troço inclui diversos tipos de trilhos pedonais e ciclá-

veis bem como parques de lazer e desportivos, culminando com 
a requalificação da “Praia dos Tesos” – uma área superior a 8 
hectares que trará condições excecionais de usufruto de uma 
praia fluvial em harmonia com a natureza envolvente e um 
espaço multifuncional que inclui valências de desporto, educa-
ção e lazer. Complementarmente estão previstas duas passa-
gens superiores – uma mais perto de Alverca; outra mais junto 
ao Sobralinho.
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Cara e Caro Munícipe,

Quatro meses depois do surgimento dos primeiros casos de COVID-19 no nosso País continuamos, individual 
e coletivamente, a ter no combate a esta doença a nossa principal prioridade. As circunstâncias atuais exigem 
particular atenção na Área Metropolitana de Lisboa (AML), sobretudo nos municípios da coroa norte, na qual 
estamos inseridos. 

Continuamos por isso muito prudentes no que respeita à reabertura de espaços e equipamentos municipais. 
Nos casos em que já foi possível a reabertura, só tomámos essas decisões depois de acauteladas todas as 
condições de segurança e de saúde para os munícipes e também para os trabalhadores municipais, nomea-
damente ao nível dos equipamentos de proteção individual, higienização de espaços e controlo das lotações 
máximas. Esperamos em breve alargar a abertura ao público de mais equipamentos, designadamente os de 
âmbito desportivo. Mas tal dependerá da evolução do número de doentes ativos no nosso Município (algo que 
acompanhamos diariamente com toda a atenção, através do Serviço Municipal de Proteção Civil e em articula-
ção com as Autoridades de Saúde Locais), bem como da manutenção ou não das atuais restrições para a AML, 
estabelecidas pelo Governo.

Paralelamente, o executivo desta Câmara Municipal continua a trabalhar todos os dias na concretização de 
projetos e na realização de investimentos muito significativos, que contribuem para a melhoria da qualidade de 
vida de todos os munícipes. Destaco as áreas da Requalificação Urbana, do Ambiente e da Educação, no âmbito 
das quais apresentámos recentemente um conjunto de ações muito relevantes.

Na Reabilitação Urbana, vamos dar continuidade ao Caminho Pedonal Ribeirinho entre Alverca e Sobralinho. 
Está concluído o projeto de execução que irá criar nos próximos anos mais um parque público dedicado ao 
pleno usufruto da frente ribeirinha, com características únicas no contexto da AML. Esta requalificação é para 
nós uma prioridade e apraz-nos verificar que, a cada novo projeto, contribuímos para desenvolver ainda mais 
o nosso território, respeitando o seu património natural e paisagístico, valorizando-o e tornando-o acessível 
às nossas populações.

No Ambiente, está em curso a instalação de Ilhas Ecológicas em todos os territórios do nosso Concelho, o que 
nos permite otimizar a capacidade de recolha, gerir os circuitos de forma mais eficiente e melhorar a imagem 
do espaço urbano.

Na Educação, estamos a preparar o Ano Letivo 2020/2021 garantindo as melhores condições de funcionamento 
nos estabelecimentos de educação e ensino, agora com responsabilidades acrescidas que vão desde o Pré-Es-
colar ao Ensino Secundário. Uma referência especial à Escola Básica de Vialonga, cujo projeto de ampliação 
e remodelação está agora em curso. Esta é uma obra absolutamente essencial para a freguesia de Vialonga, 
facto que tem sido sublinhado de forma insistente pela Autarquia junto do Ministério da Educação, defendendo 
sempre os interesses daquela comunidade educativa e de toda a população.

Termino desejando a todos os munícipes umas boas férias, e que apesar das circunstâncias adversas que a 
pandemia ainda impõe à vida de todos nós, este seja um período de descanso e de reposição de energias, com 
responsabilidade, mas, acima de tudo, com muita saúde para todos.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

ALBERTO MESQUITA

Editorial
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Destaque

Vote por Vila Franca de Xira, pelo Colete Encarnado!
Colete Encarnado para uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular!
A tradicional e carismática Festa do Colete Encarnado de Vila 
Franca de Xira está na final regional do Distrito de Lisboa do Con-
curso 7 Maravilhas da Cultura Popular e a votação está em curso!
Depois da Organização das 7 Maravilhas de Portugal ter recebido 
504 candidaturas ao seu concurso de 2020, dedicado à Cultura 
Popular, o Painel de Especialistas composto por sete elementos 
de cada um dos 18 distritos e das duas regiões autónomas, elegeu 
sete patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regio-
nais, que participarão nas respetivas eliminatórias regionais, em 

antena a partir do dia 6 de julho na RTP1 e RTP Internacional.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem orgulho nesta Festa 
onde presta homenagem ao Campino, celebrando as raízes cam-
pestres, criando momentos únicos, onde se agarra a tradição com 
orgulho. 
Vamos por isso votar e apelar a todos que conhecem o sentimento 
desta Festa para que participem de forma expressiva, na votação 
que arranca a 28 de junho. O número é o 760 207 828 e cada cha-
mada tem o custo de 0,60€ + IVA.



Em 2020 assinalam-se 88 anos da carismática festa que se instituiu 
como marca do Concelho e do mundo da Festa Brava. Este ano o 
Colete Encarnado não se realiza devido à pandemia COVID-19, mas 
a nossa festa maior foi selecionada pela organização das "7 Maravi-
lhas" como candidata a Maravilha da Cultura Popular Portuguesa. 
Celebrando a figura ímpar do Campino e as tradições ligadas ao 
campo, a sua antiguidade faz deste evento algo único e peculiar, 
atraindo milhares de pessoas.
No primeiro fim de semana de julho é a altura de cumprir a tradi-
ção: Esperas e Largadas de toiros nas ruas, a Corrida de Campinos, 

a homenagem ao Campino com a entrega do Pampilho de Honra, o 
Desfile de Campinos, Cavaleiros e Amazonas e a garraiada trazem 
momentos repletos de cor e alegria contagiante. Os espetáculos 
taurinos têm lugar na centenária Praça de Touros Palha Blanco e os 
tertulianos abrem portas para mostrar o seu espólio e contar histó-
rias a aficionados e curiosos. A noite da sardinha assada dá o mote 
para o jantar de sábado mas, por três dias, a animação musical é 
a constante, distribuindo-se por vários palcos, abarcando diferente 
géneros porque queremos receber bem todos quantos nos visitam. 
Em 2021 voltamos em força!  

Colete Encarnado
88 anos de festa
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Destaque

“Receitas de Vila Franca com Encostas de Xira” 
Showcookings online
Usufruindo da vantagem e abrangência das redes sociais deci-
dimos retomar receitas com tradição no Concelho e na Região e 
partilhá-las por estas vias. 
Assim, tendo por cenário a Quinta de Subserra, receitas com 
sabores ribeirinhos, de campo e de caça são confecionadas pelo 
Chef José Maria Lino e Chef Luís Machado e publicadas, sema-
nalmente, nas páginas oficiais da Câmara Municipal – Instagram, 
Facebook, Site e Youtube. 
Consultados os arquivos municipais, nomeadamente livros de 
receitas e anotações de personalidades ligadas ao Município nos 
anos 80, alguma bibliografia e as próprias pesquisas de cada 
Chef, chegámos a receitas de ligações fortes com o Concelho. 
Podemos recordar agora ou aprender a reproduzir pratos com 
peculiaridade na sua história e no seu sabor. A par dos vídeos for-
necemos a receita para que possa juntar aos seus favoritos e pro-
curar sempre que lhe apeteça sabores de memórias e conforto. 
Também os vinhos “Encostas de Xira”, justamente ali produzidos, 
são chamados à mesa, seja para integrar a receita ou para mari-
dar da melhor maneira os sabores propostos.
Se ainda não teve oportunidade de assistir tem já disponíveis as 
receitas de Canja à Vila-Franquense, Sável frito com açorda de 
ovas, Carolinoto de coelho com crocante de Chouriço e Lingua-
dinhos Fritos com Arroz Malandrinho de Tomate. Até 24 de julho 
continuaremos a publicar receitas para o(a) inspirar. Tome nota:

Torricado com Bacalhau Asadso

Estufado de Touro Bravo

Coelho Guisado com “Encostas de Xira”

Migas de Peixes do Rio

3 de julho – Estufado de Touro Bravo

10 de julho – Torricado com Bacalhau Assado

17 de julho - Coelho Guisado com “Encostas de Xira”

24 de julho – Migas de Peixes do Rio
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Está em curso a elaboração de um pro-
jeto de decoração para a “Loja da Quinta” 
e Sala de Provas na Quinta de Subserra, 
em São João dos Montes. Constituindo-
-se como outro ponto de venda, agora no 
próprio local de produção, a loja permi-
tirá a comercialização dos vinhos Muni-
cipais, "Encostas de Xira", na chamada 
“venda à porta da adega”.
A Sala de Provas funcionará nas visitas 
de grupos organizados à Quinta, que 
terminem com Prova dos nossos vinhos 

e outras degustações gastronómicas 
com tradição no Concelho. Estas provas 
poderão contar com a presença de enó-
logos que enriquecerão esta experiência, 
com explicações várias sobre os néc-
tares Vila-Franquenses que já granjea-
ram lugar na seleção de conhecedores e 
entendidos. 
O “Encostas de Xira” verá a sua produção 
aumentada em quantidade e variedade 
num futuro próximo com a plantação de 
mais 2 ha de videiras, efetuada em março 

do presente ano, com a introdução das 
castas Syrah e Touriga Franca. Ainda no 
que se refere aos vinhos de mesa lan-
çaremos a marca “Quinta de Subserra”, 
vinho embalado em vácuo e vendido em 
caixas de 5 l, apontando para um mer-
cado de gama média. Será dado tam-
bém o primeiro passo para a produção 
de um vinho licoroso que, à semelhança 
do “Encostas de Xira”, será produzido 
também com uvas (moscatel) exclusiva-
mente da Quinta de Subserra.

Enoturismo em Subserra
Uma aposta cada vez mais forte
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Educação

Escolas públicas do pré-escolar e 1.º ciclo de ensino
Programa Escola a Tempo Inteiro já tem inscrições abertas 
para o ano letivo 2020 / 2021
Os pais e encarregados de educação já podem inscrever os seus 
educandos na oferta educativa e de lazer no âmbito da Escola a 
Tempo Inteiro, para o ano letivo 2020 / 2021.
A Escola a Tempo Inteiro é um programa da Câmara Munici-
pal de Vila Franca de Xira que decorre nas escolas públicas do 
Concelho, implementado em conjunto com os Agrupamentos de 
Escolas e Entidades Parceiras. Congrega atividades de enrique-
cimento curricular e componente de apoio à família dirigidas a 
crianças do 1.º ciclo e atividades de animação e de apoio à família 
dirigidas a crianças do pré-escolar. A oferta abrange as áreas do 
desporto, artes, ciências e tecnologia e destina-se a proporcio-

nar às crianças vivências e aprendizagens que complementam a 
oferta educativa das escolas antes e após os tempos letivos, bem 
como nas interrupções letivas.
No Ano Letivo 2020 / 2021 a Escola a Tempo Inteiro representa 
um investimento total próximo dos 691 mil euros, dos quais mais 
de 271 mil euros são de comparticipação municipal.
As inscrições podem ser feitas através do Departamento de Edu-
cação Municipal ou dos Agrupamentos de Escolas frequentados 
pelos alunos, através do formulário disponível para o efeito. Para 
mais informações e esclarecimentos, contacte o Departamento 
de Educação através do email eti@cm-vfxira.pt .



JUL | AGO  |  2020 
Educação 9

O Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, Alberto Mesquita, apresen-
tou à Comunicação Social, no passado dia 
01 de junho, em conferência de imprensa 
realizada no Jardim de Infância de Povos 
(Vila Franca de Xira), os investimentos a 
realizar na área da Educação para o Ano 
Letivo 2020/2021, os quais ultrapassam 
5,6 milhões de euros. Alberto Mesquita 
evidenciou os investimentos municipais 
aprovados na reunião de câmara realizada 
a 27 de maio, relativos ao funcionamento 

do Ano Letivo 2020/2021, cujo montante 
global de 3,5 milhões de euros abrange a 
Escola a Tempo Inteiro, atividades de enri-
quecimento curricular, refeições escolares 
e apoio aos refeitórios, ação social escolar, 
transportes escolares, apoio a atividades 
e projetos educativos e apoio para apetre-
chamento.
Também na preparação do próximo ano 
letivo foram referenciadas as principais 
intervenções de requalificação do parque 
escolar do Concelho, entre as quais se 

destaca a remodelação da Escola Básica 
Álvaro Guerra em Vila Franca de Xira e 
a ampliação e beneficiação das Escolas 
Básicas n.º 2 de Alhandra e do Cabo de 
Vialonga. Para além destas intervenções, 
que representam um investimento muni-
cipal superior a 2,1 milhões de euros, o 
Presidente da Câmara Municipal avançou 
também a informação de que está con-
cluído o projeto de arquitetura das obras 
a realizar na Escola Básica e Secundária 
de Vialonga.

Ano letivo 2020/2021
5,6 milhões de euros para a área da Educação

Encontra-se em curso o projeto de amplia-
ção e remodelação da Escola EB 2, 3 de 
Vialonga, num investimento que deverá 
ultrapassar o valor global de 8 milhões de 
euros, e que contempla um conjunto de 
intervenções que visam dotar aquele esta-
belecimento de ensino de melhores condi-
ções físicas,  de entre as quais se destaca a 
construção de novas salas de aula, mais 14, 
que vêm assim reforçar as 47 existentes, 
insuficientes face às atuais necessidades 
da comunidade escolar.
Serão ainda objeto de intervenção as zonas 

do refeitório, auditório, biblioteca, portaria 
e balneários. Está prevista a colocação de 
uma nova cobertura, de novos revestimen-
tos e isolamentos para correção técnica e 
acústica, bem como a introdução de um 
sistema de ventilação forçada. Destaca-se 
ainda a união dos vários blocos de salas 
(zonas de aula e refeitório) o que permi-
tirá que toda a circulação no espaço seja 
interna. A nível de espaços exteriores, quer 
desportivos, quer de recreio, haverá lugar à 
criação de novas infraestruturas, tais como 
redes de água, esgotos e eletricidade. 

Em curso Projeto de ampliação e remodelação 

EB 2, 3 de Vialonga com mais 14 salas de aula e melhores condições
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Educação

Construção, ampliação e beneficiação de Estabelecimentos de Ensino
Investimento Municipal ultrapassa os 2 milhões de euros
Tendo por o objetivo a requalificação e modernização do Parque 
Escolar do Concelho de Vila Franca de Xira, estão previstas, na 
preparação do ano letivo 2020/2021, um conjunto de intervenções 
Municipais, cujo investimento global ultrapassa os 2 milhões de 
euros.
Das intervenções previstas destacam-se os seguintes investimen-
tos: 

A remodelação geral do edifício das salas de aula, respetiva cober-
tura, bem como a construção de um novo edifício na Escola Básica 
Álvaro Guerra, 1.400.000€; a empreitada de intervenções diversas 
em várias escolas, 776.450€; a requalificação de refeitórios esco-
lares, 57.000€; e aquisição de equipamento e mobiliário para 4 
escolas e apetrechamento de mais 3 salas do futuro, num valor de 
investimento de 184.500€.

Arranjos exteriores da EB de Arcena - Alverca do Ribatejo e EB da Vala do Carregado – Castanheira do Ribatejo

Requalificação da Escola Básica Álvaro Guerra
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Em Vila Franca de Xira
Bairro do PER do Bom Retiro recebe obras de reabilitação
Depois das reabilitações realizadas nos Bairros do PER da Quinta 
da Piedade (Póvoa de Santa Iria) e de Povos (Vila Franca de Xira), a 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira avança agora para a rea-
bilitação do Bairro do PER do Bom Retiro, em Vila Franca de Xira.
A obra já em curso tem como objetivo assegurar a melhoria da efi-
ciência energética das habitações, que integram um total de seis 
edifícios multifamiliares, com três pisos cada, contíguos entre si. 
O investimento total é de 395.989€, cofinanciado por fundos comu-
nitários. A obra vai decorrer até ao final de 2020.

Maior quantidade e luminosidade
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira reabilita e amplia as boxes 
do seu Centro de Recolha Oficial (Canil Municipal)
O Centro de Recolha Oficial (CRO) de Vila Franca de Xira (Canil 
Municipal), situado na Castanheira do Ribatejo, foi objeto de uma 
profunda intervenção de ampliação e reabilitação. Foram cria-
das mais boxes, mais amplas e luminosas, dotadas de materiais 
mais confortáveis e modernos. Tendo por objetivo principal a pro-
moção do bem-estar animal, foram criadas melhores condições 
sanitárias e de conforto para os animais recolhidos, e também de 
trabalho para os trabalhadores municipais. 
A intervenção a cargo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
traduziu-se num investimento de cerca de 67.600€. A moderniza-
ção e embelezamento das boxes trouxe melhorias significativas à 
qualidade de vida dos animais, tornando o espaço mais acolhe-
dor também para os visitantes, visando potenciar mais adoções.
Gerido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira através 
do seu Serviço Médico-Veterinário, o CRO assume uma política 
de não abate, com uma forte preocupação em aplicar projetos 
e estratégias que permitam controlar a população de animais 
errantes e encaminhar os animais acolhidos para adoções res-
ponsáveis. Se pondera a adoção responsável de um animal de 
estimação, saiba mais sobre o CRO de Vila Franca de Xira e 
conheça os animais que esperam por uma nova família.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira formalizou a 17 de 
junho um protocolo com a Knine Service com vista a reduzir a taxa 
de rejeição das adoções de animais do Centro de Recolha Oficial 
(CRO) municipal, com intuito de encontrar o animal certo para a 
pessoa certa. Com esta parceria o Município pretende aumentar 

as taxas de adoção de animais e ter a certeza que os donos não 
rejeitam o animal adotado.
A associação irá avaliar o perfil do cão adotado e do futuro dono, 
focando-se nos eventuais problemas comportamentais do ani-
mal, no sentido de  transmitir aos futuros donos rotinas diárias a 
implementar, assim como regras que melhoram a relação entre 
animal e dono, com ministração de formação. A formação inclui 
seis aulas de adaptação inicial, cerca de uma hora cada, com o 
intuito de ensinar a utilizar adequadamente as trelas, coleiras e 
açaimos. O protocolo também prevê aulas de obediência básica, 
e treinos especiais de socialização para cães de raça potencial-
mente perigosa.
A Service Knine compromete-se também a promover os cães alo-
jados no CRO, que demonstrem aptidões para utilizações específi-
cas, para áreas como terapia assistida, busca e salvamento, segu-
rança e modalidades desportivas. O protocolo tem a duração de 
um ano, renovando-se automaticamente ao fim do mesmo.

Protocolo com associação especializada
Câmara Municipal quer promover e reforçar as adoções de animais 
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Requalificação Urbana e Paisagística 
da Av.ª Batista Pereira e Zona Adjacente 

Investimento:  715.623,27€ (com IVA)
Data de início: abril’20
Previsão de conclusão: outubro’20

Alhandra

Remodelação da Iluminação 
do Cais Ribeirinho

Investimento: 26.297,40€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: setembro’20

Alhandra

Execução de Trabalhos 
de Beneficiação no Mercado Retalhista

Investimento: 135.027,57 € (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: outubro’20

Alhandra

Requalificação dos Espaços Exteriores 
da Associação de Promoção Social 
de Alhandra (Orçamento Participativo 2017)

Investimento: 120.310,00€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: novembro’20

Alhandra

Obras de Reabilitação 
do Pavimento do Caminho Ribeirinho 

Investimento: 158.460,84€ (com IVA)
Data de início: maio’20
Previsão de conclusão: setembro’20

Alhandra
e Vila
Franca 
de Xira

Execução de Muro de Contenção 
do Talude a tardoz do Lote 1 e 3 
da Rua 9 de Agosto de 1990 

Investimento:  207.420,20€ (com IVA)
Data de início: junho’20
Previsão de conclusão: novembro’20

Alverca 
do 
Ribatejo
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Criação de Paragem de Autocarros 
na EN116 – Urbanização Malvarosa

Investimento: 59.360,00€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: novembro’20

Alverca 
do 
Ribatejo

Remodelação/Conservação 
do Pavilhão Desportivo Municipal

Investimento: 228.006,00€ (com IVA)
Data de início: agosto’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

Cachoeiras

Criação de bolsas de estacionamento 
EN1-3 - Estrada da Vala

Investimento: 158.364,00€ (com IVA)
Data de início: agosto’20
Previsão de conclusão: novembro’20

Castanheira 
do 
Ribatejo

Reabilitação da Iluminação 
da Passagem Superior Pedonal 

Investimento: 9.540,00€ (com IVA) 
Data de início: junho´20
Previsão de conclusão: julho’20

Forte 
da 
Casa

Repavimentação da R. dos Lusíadas

Investimento: 16.218,00€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: agosto’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: agosto’20

Alverca 
do 
Ribatejo
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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: abril’20
Previsão de conclusão: julho’20

Sobralinho

Reforço do Dique do Passeio Ribeirinho

Investimento: 61.623,10€ (Valor C\ IVA) 
Data de início: junho’20
Previsão de conclusão: agosto’20

Forte 
da Casa /
Póvoa 
de Santa
Iria 

Reabilitação de Edifício para Instalações 
de Apoio aos Trabalhadores 
da Quinta Municipal da Piedade

Investimento: 145.296,85 € (com IVA)
Data de início: maio’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

Póvoa 
de Santa
Iria

Reabilitação da Pista de Atletismo 
do União Atlético Povoense

Investimento: 101.738,27€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: setembro’20

Póvoa 
de Santa
Iria

Remodelação da Rede de Abastecimento 
de Água e Saneamento 
nas Pracetas Sacadura Cabral (Lote 1)

Investimento: 82.627,00€ (com IVA)
Data de início: juho’20
Previsão de conclusão: outubro’20

Póvoa 
de Santa
Iria

Obras de Conservação e Melhoramentos
Moradia da Quinta do Sobralinho

Investimento: 127.200,00€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: novembro’20

Sobralinho
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Requalificação do Bairro Nascente do Cabo - Lote G1 e F1 a F6

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

Vialonga

Remodelação da Rede de Abastecimento 
de Água e Saneamento nas Pracetas
Projetada à rua 1.º de Maio (Lote 2)

Investimento: 45.009,77€ (com IVA)
Data de início: junho’20
Previsão de conclusão: setembro’20

Vialonga

Requalificação da Praça Bartolomeu Dias 
com remodelação das redes 
e linhas aéreas de energia (BT+IP)

Investimento: 43.460,00€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: agosto’20

Vila 
Franca 
de Xira

Alteração da Cobertura das Piscinas Municipais

Investimento: 857.540,00€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

Vila 
Franca 
de Xira

Bolsa de Estacionamento a tardoz 
da Rua José da Costa e Silva em Povos

Investimento: 50.404,59€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: novembro’20

Vila 
Franca 
de Xira

|  OBRAS EM CURSO
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Demolição de Edifícios (três) para as futuras instalações do Novo Tribunal Judicial 
de Vila Franca de Xira (Antiga Escola da Armada)

Investimento: 189.740,00€ (com IVA)
Data de início: abril’20
Previsão de conclusão: agosto’20

Vila 
Franca 
de Xira



Requalificação da EN 10  - Rede Estruturante 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: julho’20

Concelho

Execução de Marcas Rodoviárias - 2020

Investimento: 11.965,29€ (Valor C\ IVA) 
Data de início: maio´20
Previsão de conclusão: outubro’21

Concelho

Conservação e Manutenção 
de Espaços Exteriores

Investimento: 101.738,27€ (com IVA)
Data de início: junho’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

Concelho

Reparação de Roturas na Rede 
de Abastecimento de Água, nos Ramais 
Domiciliários e Reabilitação Pontual de 
Troços de Condutas – Ano 2019/2020

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

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

Alverca
do 
RibatejoInvestimento:  234.726,46€ (com IVA)

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

Franca 
de Xira

Investimento:  226.606,76€ (com IVA)

Reparação e Reabilitação
de Pavimentos Pedonais 

Concelho

Investimento:  134.842,60€ (com IVA)

Limpeza de Linhas de Água 2020 – Lote 1

Concelho

Investimento:  59.048,89€ (com IVA)

Recargas de Pavimento 2019

Concelho

Investimento:  351.919,99€ (com IVA)
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Requalificação do Espaço Público Vila Franca de Xira / Eixo Povos – Quinta da Grinja

Vila
Franca
de XiraInvestimento:  2.395.605,25€ (com IVA)

Requalificação do Espaço Público Vila Franca de Xira / Eixo Santa Sofia - Quinta da Mina

Vila
Franca
de XiraInvestimento:  1.332.132,55€ (com IVA)



20
JUL | AGO  |  2020 

Orçamento Participativo

Foram 47 as propostas recebidas para o processo de Orçamento 
Participativo (OP) de 2020. A fase de apresentação das mesmas 
decorreu entre 1 de abril e 31 de maio.
Para a vertente “Geral”, destinada a receber propostas por parte 
dos munícipes em geral, que visem a execução de intervenções 
em todo o território concelhio, foram apresentadas 28 propostas. 
No que diz respeito à vertente “Entidades”, que aceita propostas 
provenientes de entidades e instituições apenas para intervenções 

a realizar em entidades que prossigam fins públicos na área geo-
gráfica do município, foram recebidas 19 propostas.
Está a decorrer agora a terceira fase, durante a qual a equipa do 
OP em articulação com os vários serviços do Município irá proce-
der à análise das propostas nos termos do regulamento municipal 
em vigor. Apenas as que forem validadas passam à fase de vota-
ção.
A lista das referidas propostas é a seguinte:

Orçamento Participativo 2020
Apresentação de propostas decorreu de 1 de abril a 31 de maio

ALHANDRA, SÃO JOÃO DOS MONTES E CALHANDRIZ

Proponente Designação Localização

Sérgio Godinho Centro Interpretativo das Linhas de Torres Calhandriz

Nuno Silva Novas Placas Toponímicas em Alhandra Alhandra

Marta Barroso Reciclagem de Lixo Doméstico - Ilha Ecológica Alhandra

Nuno Caixinha Parque de Lazer/Desporto na Urbanização Quinta da Cruz Pau São João dos Montes

Selma Manjee Bicicletas Para Uso Público - Alhandra São João dos Montes

Rui Mendes Parque Canino no Bairro da Chabital São João dos Montes

Fernando Rodrigues Arranjos na Rua Guilherme Silva Alhandra

ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

Proponente Designação Localização

Vítor Santos Proteção, Abrigo e Esterilização de Gatos Errantes Toda a Freguesia

Ana Raquel Henriques Manutenção do Jardim Junto à Urbanização Torres Do Palácio Sobralinho

Afonso Lourenço Costa Recolocação do Portal da Capela de Nosso Senhor Jesus Cristo 
Crucificado Alverca do Ribatejo

Carla Coentro Requalificação da Av. Capitão Meleças Alverca do Ribatejo

Celestina Brito Requalificação da Praça da SFRA e Zona Envolvente Alverca do Ribatejo

Igor Boieiro Parque de Educação Sócio Ambiental Alverca do Ribatejo

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Proponente Designação Localização

Bartolomeu Castro Ponto Emergência Local Castanheira do Ribatejo

PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA

Proponente Designação Localização

Vitor Gouveia Construção Parque Infantil - Até aos 6 Anos Póvoa de Santa Iria

Mara Antunes Criação Hortas Urbanas e Jardim de Lazer Póvoa de Santa Iria

Alfredo Marques Reciclagem de Lixo Doméstico - Ilha Ecológica Forte da Casa

Sérgio Barros Aquisição de Viatura para ligar o acervo de Bibliotecas Concelhias Todo o Concelho

Diogo Sequeira Skate@Board Forte da Casa

André Vaz Integrar a Cidade na Natureza Póvoa de Santa Iria

Deolinda Borges Direito a Brincar - Espaço Lúdico e Experimental para Crianças - 
Saltar à Corda, Jogar à Macaca etc. Póvoa de Santa Iria

Andreia Pereira Melhoramento do Trilho da Verdelha Forte da Casa

VIALONGA

Proponente Designação Localização

Augusto Martins Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal Vialonga

Ana Ralha Sombreamento Com Toldos Para A Praça Alegre Vialonga

Ricardo Oliveira Passadeiras Sobrelevadas E Sinalização Rodoviária- Mais Segurança 
Para Peões Em Vialonga Vialonga

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO GERAL
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VILA FRANCA DE XIRA

Proponente Designação Localização

Ricardo Reis Requalificar uma Parte do Jardim Constantino Palha Vila Franca de Xira

António Bernardo Circular Rodoviária em Vias de Sentido Único na Estrada do Monte 
Gordo Vila Franca de Xira

Sara Gonçalves Rocódromo de Escalada Vila Franca de Xira

ALHANDRA, SÃO JOÃO DOS MONTES E CALHANDRIZ

Proponente Designação Localização

AH Bombeiros Voluntários 
de Alhandra

Remodelação e Manutenção Das Camaratas (M/F) Alhandra

Maria Peleteiro
(Gente em Alhandra)

Execução e Instalação de um Memorial às Vitimas e aos Heróis do 
Ciclone de fevereiro de 1941

Alhandra

Vânia Soares Nunes Restauro dos Azulejos Ermida de São Romão São João dos Montes

ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

Proponente Designação Localização

Renato Charrua
(Artifontinhas) Cultura para todos no Fórum Cultural Chasa Alverca do Ribatejo

Cegada - Grupo De Teatro Requalificação do TEIV - Teatro Estúdio Ildefonso Valério Alverca do Ribatejo

AH Bombeiros Voluntários 
de Alverca do Ribatejo

Aquisição de duas Ambulâncias do Tipo B Alverca do Ribatejo

Vânia Nascimento Nunes
(Associação de Pais e Encarregados 

de Educação do JI 
e Esc. 1.º Ciclo EB1 de Alverca)

Parque Infantil Para EB1/JI Alverca do Ribatejo

Francisco Oca
(Associação Alverca Ténis Clube) Construção de Campo de Padel Alverca do Ribatejo

Casa de São Pedro de Alverca Instalações Sanitárias de Apoio a Visitas da Instituição - Covid-19 Alverca do Ribatejo

Clara Nogueira
(Cercitejo) Espaço Tejo Sentidos - Ampliação das Instalações Alverca do Ribatejo

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Proponente Designação Localização

Carlos Mendes 
(AH Bombeiros Voluntários 
Castanheira Do Ribatejo)

“Seja Um de Nós" - Vamos Equipar os Bombeiros da nossa Terra Castanheira do Ribatejo

Comissão de Utentes 
da Castanheira do Ribatejo 

e Cachoeiras
Aquisição de Carrinha para Transporte de Utentes Castanheira do Ribatejo

PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA

Proponente Designação Localização

Daniela Melo 
(Tertúlia Passe Alto) Requalificação do Páteo João Marques Póvoa de Santa Iria

Grémio Dramático Povoense Aquisição de Equipamento Técnico para os três espaços do GDP Póvoa de Santa Iria

Clube Recreativo e Cultural 
do Forte da Casa

Reparação de piso envolvente, construção de pequeno WC 
na zona do bar

Forte da Casa

 Elisabete Costa 
(AH Bombeiros Voluntários 

da Póvoa de Santa Iria)
Pela nossa proteção e vossa segurança Póvoa de Santa Iria

Proponente Designação Localização

Amílcar Carvalheiro 
(Grupo Desportivo de Vialonga) Reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo do Desporto e da Vida Vialonga

VILA FRANCA DE XIRA

Proponente Designação Localização

David Inácio
(União Desportiva Vilafranquense) Remodelação do Pavilhão José Mário Cerejo Vila Franca de Xira

Pedro De Sousa Caré 
(Clube Vilafranquense) Requalificar o edificado Vila Franca de Xira

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO GERAL

Orçamento Participativo
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Ambiente

Maior capacidade de deposição e recolha mais eficaz
Câmara investe mais de 1,3 milhões de euros em ilhas ecológicas

Locais destinados à alteração de cubas de 
3m3 por cubas de 5m3 de papel e embalagens:

Alhandra
Largo 14 de Outubro

Alverca do Ribatejo
Avenida 5 de Outubro
EN10 junto à Casa de São Pedro
Rua Dom João I (Quinta da Vala)
Rua Fonte de S. Romão

Castanheira do Ribatejo
Rua Vinha do Convento
Praceta da Cevadeira
Rua Vinha do Convento/Rua Palha Blanco
Urbanização Quinta de São João - 2ª Fase 
- R. Ant. C. Dinis

Forte da Casa
Rua António Gedeão
Praça das Flores
Rua Padre Américo

Póvoa de Santa Iria
Rua Augusto T. Batalha - Avenida 
Antero de Quental
Rua A. França Borges
Rua José Isidro dos Santos
Rua do Bom Fim
Rua Fernando Pessoa

Sobralinho
Rua João Branco

Vialonga
Rua Curado Ribeiro (Quinta das Índias)
Largo Dom Diniz

Vila Franca de Xira
Rua Soeiro Pereira Gomes
Largo Conde Ferreira
Rua General Humberto Delgado
Rua da Liberdade

Locais em que será assegurado o reforço de 
equipamentos enterrados com a colocação 
de novas cubas (indiferenciados e/ou 
seletivos), aumentando a capacidade de 
deposição:

Alverca do Ribatejo
Praça/Rua Cova do Bicho

Castanheira do Ribatejo
Rua Vinha do Convento I
Rua Vinha do Convento II

Póvoa de Santa Iria
Rua Fernando Pessoa
Praceta José Veríssimo
Rua Alberto Sanches
Rua do Bom Fim

Vialonga
Rua do Gentil
Rua Primeiro de Maio
Rua Otávio Pato
Rua Curado Ribeiro
Rua Sofia Mello Breyner

Vila Franca de Xira
Avª. Pedro Vitor
Rua 1º dezembro

Locais para remoção dos equipamentos 
de superfície e instalação de novos 
equipamentos enterrados:

Forte da Casa
Largo do Forte da Casa

Póvoa de Santa Iria
Rua José Gomes da Silva
Rua Alcino Oliveira e Silva
Rua do Tejo/Rua do Alviela

Vialonga
Rua José Régio

Locais de substituição de equipamentos 
semienterrados, de forma a uniformizar 
todos os equipamentos enterrados no Con-
celho:

Alverca do Ribatejo
Rua Casal do Moledo
Rua Humberto Delgado

São João dos Montes
Rua Dona Rosália Remechido
Largo 1º de Maio

Sobralinho
Rua Rita Espírito Santo

Vila Franca de Xira
Rua António Palha, Mercado
Rua A. Maria Eugénio D’Almeida, Mercado
Calçada da Costa Branca
Rua Dr. Miguel Bombarda
Rua Dr. Vasco Moniz
Rua Doutor António José de Almeida, 
Mercado

O Município de Vila Franca de Xira vai investir mais de 1,3 
milhões de euros na instalação de equipamentos de recolha 
enterrados – Ilhas Ecológicas – em toda a área do Município. 
Em conferência de imprensa realizada a 1 de junho, em Casta-
nheira do Ribatejo, o Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Mesquita, anunciou que ainda em 2020 serão instalados 145 
ecopontos (52 para resíduos indiferenciados e 93 para resíduos 
recicláveis). Em 2021, esta ação será reforçada com mais 60 
novos equipamentos (27 indiferenciados e 33 para reciclagem) 
e até 2024, está delineado um planeamento para instalação de 
equipamentos enterrados, visando sanar todas as situações 
identificadas.
Esta estratégia da Câmara Municipal tem como objetivo uma 
maior sustentabilidade, maior capacidade de deposição e uma 
recolha mais eficaz em todo o Concelho, gerindo os circuitos 
de forma mais eficiente e também melhorar a imagem do 
espaço público.

Neste sentido, serão instalados novos ecopontos, será refor-
çada a capacidade de depósito dos já existentes e alguns deles 
serão ainda substituídos, permitindo uniformizar a sua capaci-
dade de depósito.
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No âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
(PAMA) – Vertente de Apoio ao investimento, a Câmara Muni-
cipal disponibilizou um novo apoio total de 500 mil euros para 
aquisição de pequenos equipamentos, viaturas, obras de cons-
trução, conservação, remodelação e grandes equipamentos a 48 
instituições.
A Autarquia já tinha atribuído em maio um apoio financeiro de 
644.875 mil euros a 116 instituições no âmbito do Apoio à Ativi-
dade Regular deste programa.
O PAMA vigora desde 2008 em Vila Franca de Xira, sendo um 
instrumento estrutural de apoio ao movimento associativo do 
concelho. Existem mais de 240 Associações ativas no concelho.

Programa de Apoio ao Movimento Associativo
Apoio ao investimento contempla 48 associações

A Câmara Municipal vai reforçar os Grupos de Intervenção Per-
manente (GIP’s) dos Bombeiros Voluntários de Alhandra, Casta-
nheira do Ribatejo e Vialonga, que passam a contar com um total 
de mais sete bombeiros voluntários. Anteriormente constituídas 
por cinco elementos/cada, estes GIP’s são assim reforçados 
na sua capacidade de resposta permanente no que respeita ao 
combate a incêndios, socorro às populações em caso de incên-
dio, inundações e outras catástrofes, bem como a outras situa-
ções de colaboração com a Proteção Civil. 
O investimento anual associado ao reforço agora aprovado 
é superior a 73 mil euros, totalizando o valor global anual de 
230.300€ para o funcionamento dos GIP’s de Alhandra, Casta-
nheira do Ribatejo e Vialonga, que terão agora 22 Bombeiros 
Voluntários.
As corporações de Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Vila 
Franca de Xira mantêm a existência de GIP’s com 5 elementos 
cada (financiados a 100% pela Autarquia), aos quais se juntam 
as Equipas de Intervenção Permanente (EIP’s) constituídas em 
2019 também com 5 elementos em cada Corporação (financia-
das a 50% pela Câmara Municipal e a 50% pelo Ministério da 
Administração Interna).

Recorde-se que no passado mês de maio a Autarquia vila-fran-
quense também aprovou um apoio financeiro extraordinário às 
seis Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho, num valor global de 150 mil euros, a fim de minimizar 
as quebras de receita causadas pela pandemia de COVID-19 nas 
Corporações de Bombeiros.

Apoio financeiro adicional é superior a 73 mil euros anuais 
Reforço dos Grupos de Intervenção Permanente nos Bombeiros Voluntários 
de Alhandra, Castanheira do Ribatejo e Vialonga

O Programa de Ocupação de Jovens (POJ) na vertente de curta 
duração é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira que irá iniciar no dia 6 de julho, destinada a jovens entre 
os 15 e os 25 anos, durante os meses de julho e agosto. O POJ, 
implementado pelo Pelouro de Juventude, pretende proporcionar 
aos participantes uma experiência em contexto real de trabalho, 
procurando o enquadramento curricular que facilite uma melhor 
integração no mercado e melhores decisões profissionais futuras.
No presente ano irão participar cerca de 70 jovens que integrarão 
os seguintes projetos:
- Apoio nos espaços verdes na Quinta Municipal do Sobralinho, 
Quinta da Piedade, e Quinta da Subserra;
- Apoio logístico aos stocks no Museu de Vila Franca de Xira;
- Apoio às atividades lúdico-pedagógicas do Centro comunitário 
de Povos;

- Apoio às atividades na Casa de Juventude de Alverca;
- Apoio à manutenção do Parque de Campismo de Vila Franca de 
Xira.

Programa de Ocupação de Jovens
Inicia a 6 de julho a vertente de curta duração 
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Já há atividades
Casas da Juventude já abriram ao público
Já podem ser visitados novamente os teus espaços preferidos de 
segunda a sexta-feira, das 13h00 às 18h00, mediante marcação 
prévia, via email, telefone ou presencialmente.
Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo: 219 575 908 | cj.al-
verca@cm-vfxira.pt
Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria: 219 533 050 | cj.psi@
cm-vfxira.pt
Casa da Juventude de Vialonga: 219 527 806 | cj.vialonga@cm-v-
fxira.pt
Na Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria, poderás ainda visi-
tar a Exposição de Desenho “Espectros” da jovem artista Cris-
tiana Sequeira Santos que estará patente de 01 a 31 de julho, das 
13h às 18h.

Já disponível
Cartão Jovem Municipal oferece vantagens

“ O Cartão Jovem Municipal EYC (European Youth Card) é uma 
modalidade do Cartão Jovem EYC que resulta de uma parceria 
entre a Movijovem, a Associação Nacional de Municípios Portugue-
ses (ANMP) e o Município de Vila Franca de Xira.
Este cartão proporciona vantagens e descontos em serviços e pro-
dutos a nível local, nacional e europeu. Destinado a todos os jovens 
residentes do Município entre os 12 e os 29 anos, tem um custo de 
10€ e validade de 1 ano.
Pode ser adquirido nas casas da juventude de Alverca, Forte da 
Casa, Póvoa e Vialonga e Lojas do Munícipe. 

Em toda a Europa, mais de 36 países aderiram à iniciativa Cartão 
Jovem EYC e cerca de 70.000 vantagens em todo o espaço europeu.
Em Portugal, serão efetuados descontos e vantagens em Pousa-
das de Juventude, cinema, comboios, autocarros, agências de via-
gem, eventos desportivos, museus e monumentos.

Com o Cartão Jovem Municipal poderás usufruir das seguintes van-
tagens no Município de Vila Franca de Xira:

a. 20 % Na utilização livre de Ginásios Municipais, Piscinas Cober-
tas e Campos de Ténis Municipais (com exclusão de valores devidos 
pela emissão do cartão de utente, pela inscrição, por seguros ou por 
atrasos nos pagamentos), excetuando os programas específicos: Pré-
-parto, Correção Postural, Hidrocycling, Yoga, e Programa de Verão;
b. 10% Nos serviços a prestar pelas Casas da Juventude;
c. 10% Nas visitas ao Museu Barco Varino “Liberdade” organizadas 
pela Câmara Municipal, para adultos;
d. 10% Nas ações de formação a realizar pelas Casas da Juventude;
e. 10% Em livros e em toda a linha de merchandising desenvolvida 
pelo Museu Municipal, exceto em eventos/promoções como a Feira do 
Livro, entre outros;
f. 50% Nos espetáculos do Cegada – Grupo de Teatro e Inestética – 
Associação Cultural Novas Ideias;
Mais informações no Portal da Juventude da Câmara Municipal.

Vila Franca de Xira instala rede wireless de acesso gratuito
Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria é o primeiro espaço

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira instalou rede wireless de 
acesso gratuito no Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria. A iniciativa 
resulta de uma candidatura ao “WIFI4EU – Wi-Fi gratuito para todos 
na Europa”, um projeto financiado pela Comissão Europeia que per-
mite que os cidadãos e visitantes em toda a União Europeia possam 
usufruir de pontos de acesso à internet gratuitos e seguros nos prin-
cipais locais de interesse.
Na zona ribeirinha do Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria Junto ao 
Núcleo Museológico basta registar-se com o telemóvel e usar.
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Está terminada a fase de receção de can-
didaturas a mais uma edição da Bienal de 
Fotografia de Vila Franca de Xira, tendo 
sido apuradas 85 candidaturas, das quais 
três no âmbito do prémio “Tauromaquia”, 
três ao prémio “Concelho de Vila Franca 
de Xira”, ambos no valor de 1.000,00€, e as 
restantes subordinadas ao tema livre, pré-

mio Bienal, no montante de 5.000,00€.
As obras que venham a ser selecionadas 
serão apresentadas ao público, na próxima 
Bienal de Fotografia, uma das mais antigas 
e reputadas mostras dedicadas à arte foto-
gráfica no nosso país, a ter lugar no Celeiro 
da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, em 
data a anunciar oportunamente.

BF20 - Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira
Candidaturas decorreram de 8 de abril a 4 de maio

Abriu ao público a 27 de junho a última exposição do Ciclo COSMO/
POLÍTICA. A mostra, que estará patente no Museu do Neo-Rea-
lismo até 31 de janeiro’21, centra-se na coleção de livros da Biblio-
teca 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 conhe-
cimento que contribuíram para a construção da liberdade de pen-
samento, 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 
sete criadores com trabalho em diferentes áreas artísticas a rea-
lizar trabalhos originais em torno desta coleção, numa reflexão 
livre, não literal, em consonância com a sua própria investigação e 
linhas de trabalho.

Vila Franca de Xira 
Última das exposições do Ciclo COSMO/ POLÍTICA 
patente no Museu do Neo-Realismo

Encontram-se à venda no Posto de Turismo 
Municipal novos postais alusivos a Vila 
Franca de Xira, que abordam variadas 
temáticas, nomeadamente, arte urbana, 
tauromaquia, rio Tejo, Barco Varino e patri-
mónio cultural e natural. O preço unitário é 
de 0,50€. Foi também editada uma coleção 
de seis postais com a temática “Vila Franca 
de Xira – Concelho de Ligações Fortes” cujo 
preço é de 2,00€.
Da mesma forma aplicámos vários motivos 
atrativos do Município em artigos úteis que 
podem constituir-se como uma excelente 
recordação: aventais, panos de cozinha, 
sacos, bases para tachos de cortiça e íma-
nes são alguns exemplos do que teremos, 
em breve, no Posto de Turismo.
Também disponível está a brochura “Luga-
res da Tauromaquia”, agora numa edição 
inglês/francês.

Património do Concelho em novos postais e artigos promocionais
No Posto de Turismo
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Da autoria de António Antunes
Exposição “entrelinhas” patente na Fábrica das Palavras
Estará patente até 15 novembro a exposição “Entrelinhas”, auto-
ria do cartoonista vila-franquense António Antunes, na Fábrica 
das Palavras, em Vila Franca de Xira.
A mostra expositiva é composta por uma série de cartoons de 
escritores portugueses e estrangeiros, assim como de artistas 
plásticos tais como Salvador Dali, Picasso e Júlio Pomar, todos 
saídos do “lápis” de António Antunes. Esta exposição itinerante é 

pertença da Casa Camilo – Museu Centro de Estudos que a cedeu 
temporariamente para estar patente na Fábrica das Palavras. 
A exposição é de entrada livre e de acordo com o cumprimento 
obrigatório das orientações e regras estabelecidas pela Direção-
-Geral de Saúde no que respeita à proteção da saúde e distancia-
mento social.

Incentivo à leitura em tempo de pandemia
Bibliotecas Municipais do Concelho de Vila Franca de Xira contam online 
“Histórias para ficar em casa”
A Rede de Bibliotecas da Câmara Munici-
pal de Vila Franca de Xira oferece a ativi-
dade “Histórias para ficar em casa”. Atra-
vés da página de Facebook das Bibliotecas 
Municipais, de 1 de junho até 27 de setem-

bro, ao sábado e domingo, às 11h00, os 
técnicos municipais contam uma história 
aos mais pequenos.
Este é mais um contributo da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira para 

incentivar à leitura e também de promo-
ção de uma atividade lúdica, procurando 
assim ajudar a população a lidar com a 
atual situação de pandemia por COVID-19.
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A exposição de pintura “Retratos da Lisboa Antiga”, de António 
Santos Gomes encontra-se patente ao público no Centro Cultural 
do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, até 26 de julho.
António Santos pinta sobre a Lisboa da sua infância, recordando 
com carinho as imagens do Castelo, Alfama e Mouraria. As suas 
pinturas a óleo sobre tela baseiam-se em fotos da época da década 

de 1940, mas também em pormenores que a sua memória guardou.
A exposição tem entrada livre sempre com o cumprimento obriga-
tório das orientações e regras estabelecidas pela Direção-Geral de 
Saúde no que respeita à proteção da saúde.
Pode consultar o folheto desta mostra expositiva e mais informação 
em www.cm-vfxira.pt.

Exposições de Pintura 
“Retratos da Lisboa Antiga” de António Santos Gomes

A exposição de aguarelas “A Memória da Água”, de Joaquim Mar-
ques está patente ao público na Galeria Municipal de Exposições do 
palácio Da Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria, até 25 de julho.
Esta mostra expositiva baseia-se na aguarela que para o artista é 
como “trabalhar a memória no seu estado sólido, líquido e gasoso”.
Joaquim Marques nasceu em Frankfurt em 1972, mas atualmente 
vive e trabalha em Lisboa.
A exposição tem entrada livre sempre com o cumprimento obriga-
tório das orientações e regras estabelecidas pela Direção-Geral de 
Saúde no que respeita à proteção da saúde.
Pode consultar o folheto desta mostra expositiva e mais informação 
em www.cm-vfxira.pt.

Exposições de Aguarela
“A Memória da Água” de Joaquim S.Marques

Selo “Estabelecimento Clean&Safe”
Restabelecer a confiança dos consumidores nos operadores turísticos

Com os olhos postos na retoma do setor 
turístico, o Turismo de Portugal lançou 
o selo “Estabelecimento Clean&Safe” 
para as empresas/operadores/estabe-
lecimentos que pretendam ver reconhe-
cido o seu esforço em cumprir as reco-
mendações da Direção-Geral da Saúde, 
para evitar a contaminação dos espaços 
com o SARS-CoV-2 (novo coronavírus). 
Neste âmbito, a Câmara Municipal está 
a colaborar no sentido de divulgar, junto 
dos operadores turísticos do Concelho, 
esta informação que contribuirá também 

para restabelecer a confiança dos con-
sumidores.
Este selo é gratuito, tem a validade de um 
ano e pode ser solicitado online através 
das plataformas do Turismo de Portugal. 
Após uma declaração de compromisso 
para com os requisitos para o efeito, o 
estabelecimento fica sujeito a visitas de 
inspeção. Atualizamos online os estabe-
lecimentos no Município que recebem o 
referido selo, pelo que pode consultar a 
listagem em www.cm-vfxira.pt.
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   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

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

No âmbito da pandemia da doença 
COVID – 19, o Município tem vindo 
a reforçar o apoio às famílias, 
Juntas de Freguesia, Bombeiros, 
Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, movimento 
associativo e empresas. 

Neste contexto, as medidas 
excecionais de apoio ao emprego 
e desenvolvimento económico 
foram prorrogadas até 30 de 
setembro, assinalando-se, 
também, a manutenção de todas 
as empreitadas de obra pública 
planeadas, a desenvolver no 
ano 2020 e nos anos seguintes, 
um dos instrumentos de que o 
Município dispõe para promover a 
recuperação económica. 

Com esse propósito, estão em curso 
e execução, ou vão iniciar-se após 
a conclusão dos respetivos projetos 
e procedimentos, um conjunto de 
investimentos significativos para a 
melhoria da qualidade de vida em 
todo o território do Concelho, de 
que salientamos a relocalização 
da Unidade de Saúde de Vialonga; 
a primeira fase da requalificação 
da Avenida Infante D. Pedro, em 
Alverca do Ribatejo; da Avenida 
Baptista Pereira e zona adjacente, 
em Alhandra; e da Praceta 
General Humberto Delgado, em 
Vila Franca de Xira; bem como a 
requalificação de espaços públicos 
nas Urbanizações Malvarosa e 
Quinta dos Anjos; a  criação de 
novas bolsas de estacionamento 
no Forte da Casa, em Povos e na 
Vala do Carregado; a remodelação 
do Pavilhão Municipal das 
Cachoeiras; a reabilitação da Pista 
de Atletismo na Póvoa de Santa 
Iria; e a instalação de novas Ilhas 
Ecológicas. 

Como habitual, encontra-se em 
curso a execução de obras de 
reparação e beneficiação nas 
Escolas, as quais, neste ano 
e no âmbito da transferência 
de competências do Ministério 
da Educação para o Município, 
irão abranger também os 
estabelecimentos do segundo e 
terceiro ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário. 

Como sempre referimos, 
a descentralização é uma 
oportunidade para melhorar 
a Escola Pública!

Nas áreas do ambiente e da 
qualificação urbana, queremos 
iniciar a ligação do Parque 
Ribeirinho Estuário do Tejo 
a Alverca e ao Sobralinho no 
próximo ano. 

Continuaremos a construir um 
Concelho com mais qualidade de 
vida para todos!

Não somos todos iguais
Caro(a) Munícipe(a),
Vivemos tempos estranhos, 
que exigem de cada um de nós 
individual e colectivamente novas 
respostas. Como sempre, os eleitos 
da CDU foram ao terreno e fizeram 
o levantamento da situação social 
e aproveitam este momento para 
lamentar a perda de vidas humanas 
e para se solidarizarem com todos 
os que, através da doença ou do 
desemprego, se viram afectados 
por uma doença provocada por uma 
das mais graves crises de saúde 
pública.
A par da apresentação de propostas, 
muitas delas aprovadas, para a 
atribuição de apoios extraordinários 
às IPSS, ao Movimento Associativo 
e aos Bombeiros, os eleitos da CDU 
têm defendido o relançamento da 
economia concelhia e retoma da 
actividade.
Ao contrário do que alguns diziam, 
não ficará tudo bem. O actual 
surto pandémico veio expor as 
fragilidades sociais do concelho, 
sendo preocupante o aumento de 
44% no número de desempregados. 
Se nada de concreto avançar, a 
actual situação só se agravará: a 
exploração e precaridade laboral 
em muitas empresas; os apoios 
sociais insuficientes para as 
famílias; a falta de meios, médicos 
e outros profissionais nos centros 
de saúde e no SNS; a destruição do 
comércio local e das MPME e uma 
rede de transportes públicos muito 
aquém das necessidades.
A melhor prova disso é a proposta 
de orçamento suplementar, 
apresentada pelo PS na Assembleia 
da República que, à semelhança 
do que apregoa e faz na Câmara, 
traz muita propaganda e medidas 
muito insuficientes para resolver os 
problemas das pessoas. 
Os eleitos pela CDU na Câmara, 
na Assembleia da República 
ou em qualquer outro órgão 
manterão firmes as suas propostas, 
nomeadamente: o reforço do 
número de carreiras e horários 
e para respeitar as condições de 
saúde dos utentes dos transportes 
públicos; o aumento de meios 
do SNS para reforçar o combate 
à pandemia, e também os seus 
problemas estruturais; a proibição 
dos despedimentos e, nas situações 
de lay-off, o pagamento a 100%; 
os apoios para os pagamentos das 
mensalidades em creches; e as 
medidas de apoio financeiro aos 
MPME em função das quebras de 
rendimento.      
Contem, sempre, com a nossa força 
e disponibilidade! Contem com a 
CDU!

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 Mundo não para.
A Nova normalidade faz-nos encarar 
a vida de uma outra perspectiva. 
A perspectiva de maior cuidado, de 
maior atenção para com quem nos 
rodeia, para quem depende de nós.
A Vereadora Helena Pereira de Jesus 
do PSD de Vila Franca de Xira que 
lidera a Coligação Mais, tomou as 
medidas necessárias para continuar 
a servir a população, protegendo os 
trabalhadores dos seus pelouros, 
• Foram realizados testes à 
COVID-19 aos sem abrigo que 
permaneceram no espaço de 
acolhimento temporário;
• Foram efectuados testes à COVID-
19 aos trabalhadores do mercado 
retalhista de Vila Franca de Xira;
• Os moradores dos bairros 
municipais que apresentaram 
sintomas foram testados à COVID-19;
• Os serviços estão a retomar o seu 
ritmo de trabalho, ainda que de modo 
diferente, a fim de assegurar todas as 
normas de distanciamento social;
• Os locais de trabalho foram 
desinfectados;
• Os Centros Comunitários 
reabriram. Agora com marcação 
prévia;
• As Lojas do Munícipe reabriram, 
também com marcação prévia;
• O Concurso de Habitação, já está 
em fase de análise das propostas;
• A comemoração do Dia 
Internacional da Criança não passou 
em branco e foi lançado um desafio 
às crianças, jovens e pais;
• A Universidade Sénior de Vila 
Franca de Xira recebeu em cerimónia 
restrita, da mão do Presidente da 
RUTIS – Rede de Universidades 
Séniores Intercultural para a Terceira 
Idade, a taça da Universidade que 
mais prémios ganhou no Concurso 
de Cultura Geral anual. Esta taça vai 
ficar a residir definitivamente em Vila 
Franca de Xira;
• A Universidade sénior de Vila 
Franca de Xira, manteve algumas 
aulas em regime online:

Nós nunca parámos e iremos 
continuar a trabalhar para o bem-
estar dos nossos jovens, seniores e 
comunidade em geral.

#queremospessoasfelizes
#VamosTodosFicarBem
#fiqueemcasa

Conte connosco, porque nós 
contamos com todos!

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
Vereadora da Coligação Mais
Helena Pereira de Jesus

O BE contestou o corte das árvores 
na Av Baptista Pereira em Alhandra 
e a agravante de este abate ter 
ocorrido no período de nidificação 
de várias espécies de aves, por 
volta de 9 de Maio, quando se 
sabe que hoje em dia quase todas 
as espécies estão ameaçadas, a 
população de pássaros em Portugal 
e na Europa sofreu um decréscimo 
de cerca de 50% nos últimos 30 
anos (fonte: SPEA). O BE também 
contestou a remoção do espaço de 
convívio, com mesa e alpendre, lá 
criado e mantido pelos moradores 
durante décadas.

Este, como outros processos de 
reabilitação de espaços urbanos 
carecem de comunicação prévia às 
populações e de mecanismos de 
participação cívica.

Em 2010, por proposta do BE, 
a Assembleia de Freguesia de 
Alhandra aprovou uma moção, 
sem votos contra e a abstenção 
do PS, precisamente para que 
este projecto de reabilitação fosse 
explicado em sessão pública às 
pessoas; dando oportunidade para 
que as pessoas fossem ouvidas. 
Infelizmente a Câmara de Vila 
Franca de Xira ignorou esta decisão 
da Assembleia de Freguesia. 

O BE no passado dia 9 de Junho, 
submeteu em reunião de Câmara, 
uma proposta para que fosse 
incluída uma mesa de convívio e 
um alpendre neste projecto de 
reabilitação bem como a remoção 
do amianto se estendesse da 
ex-náutica da CIMPOR, agora 
gerida pela Euterpe, ao pavilhão da 
náutica dos Bombeiros de Alhandra 
e ao anexo de apoio ao restaurante 
Voltar ao Cais, que pertence à Junta 
de Alhandra. Esta proposta do BE 
foi chumbada pelo executivo PS/
PSD, com a desculpa de que a mesa 
e o alpendre, usados para o convívio 
gastronómico dos moradores, 
não se enquadravam na visão de 
modernidade que o PS (e a sua 
muleta, o PSD) têm para aquele 
espaço. 

Para o BE a cultura popular não é 
incompatível com a modernidade, 
esperamos que ao menos o 
executivo cumpra a promessa de 
retirar o amianto do pavilhão dos 
bombeiros e restantes edifícios da 
Av. Baptista Pereira.

Carlos Patrão
Vereador do Bloco de Esquerda 

Rua Dr. Manuel de Arriaga, nº 24, 
1º esqº 
2600-186 Vila Franca de Xira 
Tel.: 263 285 600 | Ext. 1990 /1991 
Email: 
vereador.cpatrao@cm-vfxira.pt 
Telemóvel.: 961 069 419 
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     DELIBERAÇÕES

Reunião ordinária da Câmara Municipal

 de Vila Franca de Xira

Salão Nobre dos Paços do Município (presencial 
e por videoconferência), pelas 9h30, do dia 
2020/05/13

Ata nº 8/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/04/15
Aprovado por unanimidade

4ª alteração permutativa ao orçamento e plano de 
atividades e funcionamento municipal da Câmara 
Municipal para 2020
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros extraordinários 
- Associações Humanitárias de Bombeiros Volun-
tários do Concelho
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco 
de Esquerda e a abstenção dos membros da 
CDU

Atribuição de apoio financeiro extraordinário 
referente aos projetos de obra de ampliação da 
área técnica e operacional do quartel - Associa-
ção Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

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

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

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

Arrendamento do r/c do prédio sito na rua Luís 
de Camões, nºs 41 a 49 – Vila Franca de Xira – 
Minuta do contrato de arrendamento
Aprovado por unanimidade

Cedência para integração no domínio público – 
Rua do Outeiro, nº 6 – Alverca do Ribatejo 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 217, do loteamento Quinta da 
Ponte – São João dos Montes 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 268, do loteamento Quinta da 
Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 269, do loteamento Quinta da 
Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e paisagística da avenida 
Baptista Pereira e zona adjacente – Alhandra - 
Plano específico de segurança para remoção de 
amianto
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores da EB de Arcena - Alverca do 
Ribatejo e EB/JI da Vala do Carregado - Casta-
nheira do Ribatejo – Adjudicação, minuta do con-
trato e nomeação dos coordenadores de segu-
rança e diretores de fiscalização em obra
Aprovado por unanimidade

Requalificação de áreas de estacionamento dis-
suasoras e interface rodoferrovário/transportes 
partilhados – Alverca do Ribatejo – Processo de 
revisão de preços definitiva
Aprovado por unanimidade

Remodelação/conservação do Pavilhão Despor-
tivo Municipal das Cachoeiras – Abertura do pro-
cedimento
Aprovado por unanimidade

Demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta de Santo 
Amaro, bloco B - Monte Gordo – Vila Franca de 
Xira – Auto de vistoria para efeitos de liberação 
parcial de caução
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos no PER de Povos – Vila 
Franca de Xira - Processo de revisão de preços 
definitiva
Aprovado por unanimidade

Eixo Povos - Quinta da Grinja – Vila Franca de Xira 
- Requalificação do espaço público – Processo de 
revisão de preços provisória
Aprovado por unanimidade

Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta da 
Mina – Vila Franca de Xira – Processo de revisão 
de preços provisória
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante 
ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da 
Casa/Alverca do Ribatejo - 1ª fase – 2º processo 
de revisão de preços provisória
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração municipal designada 
pela letra G, sita na rua Dr. Vasco Moniz, nº 1, 3º 
dtº - Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Vila Franca de Xira

Salão Nobre dos Paços do Município (presencial 
e por videoconferência), pelas 9h30, do dia 
2020/05/27

Ata nº 9/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/04/29
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro relativo à cons-
trução de ramal da EDP para a Casa do Músico 
-Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense 
Aprovado por unanimidade

Pagamento de quota de membro relativa a 2020, 
integrando o desenvolvimento do Projeto Atlas de 
Saúde - Associação de Municípios Rede Portu-
guesa de Municípios Saudáveis
Aprovado por unanimidade

Acordo de colaboração respeitante à deslocação 
da passagem de nível existente ao PK 29+887 da 
Linha do Norte - Infraestruturas de Portugal, SA
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco 
de Esquerda e a abstenção dos membros da 
CDU

5ª alteração permutativa ao orçamento e plano de 
atividades e funcionamento municipal da Câmara 
Municipal para 2020
Aprovado por unanimidade

Atribuição de medalhas de bons serviços muni-
cipais
Aprovado por unanimidade

Plano Operacional Municipal de Vila Franca de 
Xira – 2020
Tomado conhecimento

Feira Anual de Outubro 2020 - Alteração de edital
Aprovado por unanimidade

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

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

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

Realização de questionário no âmbito do estágio 
para ingresso na Ordem dos Psicólogos 
Tomado conhecimento

Arrendamento do r/c do prédio sito na rua Noel 
Perdigão, nºs 3A e 3B – Vila Franca de Xira – 
Minuta do contrato de arrendamento
Aprovado por unanimidade

Publicitação do início do procedimento regula-
mentar e participação procedimental do Regu-
lamento Administrativo Municipal e Tabela de 
Taxas e Preços para 2021 
Aprovado por unanimidade

Aquisição de viaturas para recolha de RSU (resí-
duos sólidos urbanos) - Indiferenciados - Início 
do procedimento
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos do PER da Quinta da Pie-
dade - Lotes 1 a 6 – Póvoa de Santa Iria - Auto 
de vistoria e receção provisória parcial e final da 
obra
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos do PER da Quinta da Pie-
dade - Lotes 1 a 6 – Póvoa de Santa Iria - Pro-
cesso de revisão de preços provisória
Aprovado por unanimidade

Alteração da cobertura das piscinas municipais 
de Vila Franca de Xira - Adjudicação, minuta 
do contrato e nomeação dos coordenadores de 
segurança em obra e diretores de fiscalização
Aprovado por unanimidade

Carta de Referência da Intervenção Educativa do 
Município 2020/2021 
Tomado conhecimento

Regulamento Municipal da Escola a Tempo Inteiro 
– Aprovação e remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Escola a tempo inteiro 2020/2022 – Protocolo, 
compromisso de verbas e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do compro-
misso plurianual
Aprovado por unanimidade

Serviço de refeições escolares - Ano letivo 
2020/2021 - Protocolo a celebrar com IPSS – 
Aprovação, compromisso de verbas e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
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Atividades de Enriquecimento Curricular - Ano 
letivo 2020/2021 – Protocolo, compromisso de 
verbas e remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Ação Social Escolar - Ano letivo 2020/2021 - Atri-
buição de subsídio para apoio na aquisição de 
material escolar e apoio a visitas de estudo – 1º 
ciclo do ensino básico – Escalões A e B - Compro-
misso de verbas
Aprovado por unanimidade

Apoios a projetos educativos de agrupamentos 
de escolas e escola não agrupada – Protocolo e 
compromisso de verbas 
Aprovado por unanimidade

Apoios a atividades da educação pré-escolar e do 
1º ciclo do ensino básico - Protocolo e compro-
misso de verbas 
Aprovado por unanimidade

Apoio a visitas de estudo do 3º ciclo do ensino 
básico e do ensino secundário – Ano letivo 
2020/2021 – Protocolo e compromisso de verbas 
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios municipais a agrupamentos 
de escolas e escola não agrupada para apetre-
chamento e equipamento 
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2020/2021 
– Protocolo de cooperação com o Centro Social 
para o Desenvolvimento do Sobralinho e a Asso-
ciação de Promoção Social da Castanheira do 
Ribatejo – Compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2020/2021 – 
Transferências para as freguesias – Aprovação e 
remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2020/2021 – 
Compromisso de verbas e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do compro-
misso plurianual 
Aprovado por unanimidade

Protocolo a estabelecer com a Associação de 
Apoio à Multideficiência Mithós-Histórias Exem-
plares – Ano Letivo 2020/2021 – Compromisso de 
verbas
Aprovado por unanimidade

Acordo de adesão à Rede Portuguesa de Arquivos 
(RPA)
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2019 - Protocolo a cele-
brar com o Alhandra Sporting Club
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2019 - Protocolo a cele-
brar com o Juventude da Castanheira
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira

Salão Nobre dos Paços do Município (presencial e 
por videoconferência), pelas 9h30, do dia 2020/06/09

Ata nº 10/2020, da reunião de câmara ordinária 
de 2020/05/13
Aprovado por unanimidade

6ª alteração permutativa ao orçamento e plano de 
atividades e funcionamento municipal da Câmara 
Municipal para 2020 
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário 
relativo a obras a realizar no salão da coletividade 
- União Desportiva e Columbófila Adoslouquense
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros extraordinários 
no âmbito da Escola a Tempo Inteiro -Entidades 
do Movimento Associativo 
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros extraordinários 
referentes à prestação de serviços sociais a pes-
soas em situação de vulnerabilidade - Institui-
ções Particulares de Solidariedade Social
Aprovado por unanimidade

Alterações ao Regulamento Administrativo do 
Conselho Municipal de Segurança – Aprovação e 
remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 
Apoio ao investimento
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e 
a abstenção do membro do Bloco de Esquerda

Salão de Artesanato – Alteração de edital
Aprovado por unanimidade

Postais 2020 – Fixação de preço de venda ao 
público
Aprovado por unanimidade

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

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

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

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

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

Consolidação de contas de 2019 do grupo muni-
cipal
Aprovado por unanimidade

Aquisição de equipamentos para deposição de 
resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) para o 
Município – Adjudicação e aprovação da minuta 
do contrato do lote 1 e não adjudicação e revoga-
ção da decisão de contratar do lote 2
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao Plano Diretor Municipal de Vila 
Franca de Xira – Início do procedimento de dis-
cussão pública
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao loteamento denominado por 
Fonte Santa - Vialonga - Parcela 1, titulado pelo 
alvará de loteamento nº 01/2011-AUGI, de 23/03 
– Abertura de consulta pública
Aprovado por unanimidade

2ª alteração ao loteamento denominado por 
Enxordeiros – Alverca do Ribatejo, titulado pelo 
alvará de loteamento nº 01/2012-AUGI, de 27/07 
– Abertura de consulta pública
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 80, do loteamento Fonte Santa 
- Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 15, do loteamento Bom Jesus 
- Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 16, do loteamento Bom Jesus 
- Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 137, do loteamento Casal da 
Serra – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Lavra-
dios – Castanheira do Ribatejo, titulado pelo 
alvará de loteamento urbano nº 01/2020, de 3 de 
abril – Aceitação de princípio e abertura de con-
sulta pública
Aprovado por unanimidade

Remodelação das instalações do Departamento 
de Obras, Viaturas e Infraestruturas – Alteração 
da data de conclusão da empreitada (desvio de 
prazo)
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores da EB de Arcena – Lote 1 – 
Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores da EB/JI da Vala do Carre-
gado – Lote 2 – Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Proposta - Requalificação urbana e paisagística 
da avenida Baptista Pereira e zona envolvente – 
Alhandra: Remoção de amianto de coberturas de 
edificações; obras de conservação do Posto de 
Socorro a Náufragos dos Bombeiros Voluntários 
de Alhandra; criação de zona de estadia com pér-
gula
Reprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros da CDU e do Bloco de Esquerda e os 
votos contra dos membros do PS e da Coligação 
Mais

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Vila Franca de Xira

Realizada por videoconferência, com transmissão no 
canal Youtube do Município 

05 de maio de 2020 – 18h00

Ponto 1 - Apresentação do relatório das ativida-
des desenvolvidas pela Comissão n.º 1 – Assuntos 
Sociais, Cidadania e Desenvolvimento Humano, 
no ano de 2019 - Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 2 - Apresentação do relatório das atividades 
desenvolvidas pela Comissão n.º 2 – Ambiente, 
Economia e Desenvolvimento Sustentável, no ano 
de 2019 - Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 3 - Apresentação do relatório das ativida-
des desenvolvidas pela Comissão n.º 3 – Saúde, 
Justiça, Serviços Públicos e Infraestruturas, no 
ano de 2019 - Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento
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Ponto 4 - Apresentação do relatório das ati-
vidades desenvolvidas pela Comissão n.º 4 
– Administração e Finanças, no ano de 2019 
- Conhecimento
O ponto foi retirado

Ponto 5 - Situação do COVID19 no concelho 
– Vários assuntos - Apreciação e votação
As propostas «Apoio às Famílias e PME em 
tempo de Covid-19» e «Testes à Covid-19» 
foram aprovadas por unanimidade

Ponto 6 - Apreciação da recomendação 
«Para maior eficiência no consumo de 
água» - Aprovação
A recomendação foi retirada e desceu à 
comissão especializada permanente n.º 2 
(Ambiente, Economia e Desenvolvimento 
Sustentável) para apreciação na 
especialidade

Ponto 7 - Apreciação da recomendação «Por 
uma melhoria das paragens de autocarros 
do Concelho» - Aprovação
A recomendação foi aprovada por 
unanimidade

Ponto 8 - Apreciação da moção «Transição 
da frota automóvel municipal para a mobili-
dade elétrica» - Aprovação
A moção foi aprovada por maioria, com 25 
votos a favor do PS, Coligação Mais, BE, 
CDS-PP, PAN e do Presidente da Junta 
de Freguesia de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz e 14 abstenções da 
CDU

Ponto 9 - Apreciação da moção «Abaste-
cimento do Aeroporto de Lisboa por oleo-
duto» - Aprovação
A moção foi aprovada por maioria, com 36 
votos a favor do PS, CDU, Coligação Mais, 
CDS-PP, PAN e do Presidente da Junta 
de Freguesia de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz e 3 abstenções do BE

Ponto 10 - Apreciação da moção «Uniformi-
zação de tarifas de água e saneamento aos 
Municípios da área de influência da EPAL» 
- Aprovação
A moção foi aprovada por unanimidade

Ponto 11 - Despacho n.º 14/2020 – Isen-
ção excecional e temporária da liquidação, 
cobrança e pagamento de taxas municipais 
em zonas de estacionamento rotativo exis-
tentes - Ratificação-sanação
Aprovado por unanimidade

Ponto 12 - Alteração ao mapa de pessoal de 
2020 da Câmara Municipal - Ratificação-sa-
nação
Aprovado por unanimidade

Ponto 13 - Abertura de procedimentos para 
recrutamento de cargos dirigentes - Consti-
tuição do júri - Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 14 - Fornecimento de energia elétrica 
para o Município – Autorização da abertura 
do procedimento e do compromisso pluria-
nual - Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 15 - Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens – Eleição de um cidadão elei-
tor para integrar a CPCJ na sua modalidade 
alargada, até ao final do mandato autárquico 
de 2017/2021
O ponto foi retirado

Sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Vila Franca de Xira

Realizada por videoconferência, com 
transmissão no canal Youtube do Município 

26 de maio de 2020 – 18h00

Ponto Único - Informação e apreciação do 
ponto de situação da descentralização dos 
serviços públicos de transporte de passa-
geiros na Área Metropolitana de Lisboa, 
com a presença do Secretariado Executivo 
Metropolitano (nos termos da alínea a), do 
n.º 5, do Artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro
Os eleitos tomaram conhecimento do 
ponto de situação e da sua evolução, que 
debateram com o 1.º Secretário Executivo 
Metropolitano, Carlos Humberto
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A Câmara Municipal já tem presença oficial nas Redes Sociais. 
Siga-nos em:

“Notícias e Eventos do Município” – subscreva a newsletter digital!
 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, disponibiliza, quinzenalmente, uma 
newsletter simples enviada para o seu e-mail, com as principais notícias do Concelho 
e os eventos mais importantes do momento. Subscreva-a no site da Autarquia em 
www.cm-vfxira.pt!
Trata-se de mais um canal regular de informação para todos os munícipes, associado
ao Boletim Municipal (de periodicidade bimensal), ao website e às redes sociais do 
Município.

cmvilafrancadexira




