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Final de 2020
Iluminação de Natal e fogo de artifício na Passagem de Ano do Município 
Como vem sendo tradição, a Câmara Municipal assinala 
simbolicamente os festejos natalícios com iluminação de 
rua alusiva à quadra. A 27 de novembro, pelas 18h00, ilu-
minamos zonas em todas as freguesias do Concelho, este 
ano, com especial expectativa de trazer a esperança de um 
próximo ano melhor em saúde e de evolução económica. 

Para o efeito é de deixar o convite à realização das com-
pras da época no comércio local, contribuindo para essa 
dinamização. 
A passagem de ano contará com fogo de artifício às 00h00, 
em Vila Franca de Xira, a partir da zona do Jardim Munici-
pal Constantino Palha e junto ao Rio. 

Atual

Notícias recentemente vindas a público 
dão conta que Vila Franca de Xira ocupa 
um lugar de destaque a nível nacional 
do que respeita às taxas de execução 
dos Fundos Comunitários do Portugal 
2020.
O balanço de 31 de agosto último dá 
conta de uma taxa média de execução 
em Portugal de 33%, no caso dos Pla-
nos Estratégicos de Desenvolvimento 
Urbano das cidades de maior dimensão. 

Em Vila Franca de Xira, a taxa de execu-
ção é de 88%, a mais elevada em todo 
o País.
Recorde-se que em 2019, Vila Franca de 
Xira já registava uma taxa de execução 
de 70%, sendo por isso, nessa altura, o 
Município com melhor desempenho à 
escala da Área Metropolitana de Lisboa. 
Estes excelentes resultados colocam 
agora o Município vila-franquense em 
primeiro lugar em termos nacionais.

Taxa de execução de 88% é a mais elevada em todo o País
Vila Franca de Xira destaca-se nas taxas de execução dos Planos 
Estratégicos de Desenvolvimento Urbano
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Cara e Caro Munícipe,
O aumento generalizado do número de infetados com COVID-19 em todo o País faz-se sentir também no nosso Concelho, 
tornando cada vez mais importante que cada um de nós adote as medidas de proteção e segurança amplamente divulga-
das pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Tal como tem vindo a acontecer desde o início desta pandemia, a Câmara Muni-
cipal continuará a tomar todas as medidas que estejam ao seu alcance no sentido de apoiar os mais diversos agentes da 
nossa Comunidade, com especial atenção à população mais vulnerável e aos comerciantes locais.

Apesar da situação de crise que temos vindo a atravessar ao longo deste ano, é com grande satisfação que verificamos 
que o Município de Vila Franca de Xira continua a destacar-se pela positiva a nível nacional, desta feita no que respeita às 
taxas de execução dos Fundos Comunitários do Portugal 2020. Com uma taxa média de execução em Portugal de 33%, em 
Vila Franca de Xira a taxa de execução é de 88%, a mais elevada em todo o País. Dando continuidade a este excelente tra-
balho, o nosso Município obteve recentemente a aprovação de mais três candidaturas a Fundos Comunitários, destinadas 
à Reabilitação dos Bairros do PER de Povos (Vila Franca de Xira), do Forte da Casa e do Carril – 2.ª Fase, na Castanheira do 
Ribatejo. As três intervenções, todas no âmbito da eficiência energética, representam um investimento global próximo de 
1 milhão e 583 mil euros, a que corresponderá uma comparticipação de 486 mil euros. O investimento municipal irá assim 
situar-se em 1 milhão e 97 mil euros.

A Campanha de Gastronomia “Sabores do Campo à Mesa”, cujo prato principal é o Torricado com Bacalhau Assado, irá 
uma vez mais decorrer ao longo de todo o mês de novembro, contando com a participação de 14 restaurantes do Concelho. 
Um número mais reduzido que em edições anteriores, a que não é alheia a situação de pandemia que estamos a atra-
vessar. Contudo, a Câmara Municipal entendeu dar continuidade à realização desta Campanha, sendo esta também uma 
forma de apoio e estímulo ao comércio e à atividade económica local. Deixo por isso o convite a todas e a todos para que 
participem, sendo esta uma excelente oportunidade para desfrutar da boa gastronomia que o nosso Município tem para 
oferecer. Ao mesmo tempo, também é da maior importância que, enquanto munícipes, continuemos a dar o nosso contri-
buto para a dinamização do comércio local.

Prestes a chegar ao fim de um ano particularmente difícil para todas as famílias, deixo uma palavra de sentido pesar a 
todas e a todos os que já perderam familiares ou amigos no contexto desta pandemia. Desejo ainda rápidas melhoras 
àqueles que se encontram infetados. E expresso também a minha solidariedade a todos os residentes nos lares e aos seus 
familiares, que continuam a estar limitados nas suas possibilidades de contacto e convívio, bem como aos profissionais de 
saúde e agentes da proteção civil que diariamente trabalham no combate a esta pandemia. Tenhamos todos a confiança 
de que o próximo ano será melhor do que o atual. 

As dificuldades que estamos a enfrentar dão um significado ainda maior à época natalícia, marcada pela união, solida-
riedade, partilha e convívio com aqueles que nos são mais caros. Penso que devemos continuar a celebrar estes valores. 
Em nome da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, desejo a cada um de vós e às respetivas famílias um Feliz Natal 
e os votos de que o ano de 2021 represente o regresso gradual à normalidade das nossas vidas. Continuaremos ao lado 
das populações na construção de mais e melhor qualidade de vida, com esperança no futuro, com muita determinação e 
sempre empenhados em zelar pela saúde de todos.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

ALBERTO MESQUITA

Editorial
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Galardão para Vila Franca de Xira
Colete Encarnado é uma Maravilha da Cultura Popular!
A Festa do Colete Encarnado foi vencedora no concurso “7 Mara-
vilhas da Cultura Popular”. Na final que se realizou a 5 de setem-
bro, em Bragança, o Colete Encarnado recebeu o galardão de 
Maravilha da Cultura Popular, depois de competir entre um total 
de 14 patrimónios culturais de grande valor de Portugal continen-
tal e insular.
A “Festa Maior” teve neste concurso uma performance de assi-
nalar, fruto da mobilização e enorme apoio de todos os que vota-
ram. Nunca é demais agradecer a todos os que contribuíram 
para promover a participação neste momento dedicado à figura 
única do Campino, bem como à madrinha desta candidatura, Dália 
Madruga Tenório.
O Colete Encarnado é, desde sempre, um dos cartões de visita do 
Ribatejo e do País, mesmo além-fronteiras. Por isso e muito mais, 
é um galardão merecido!
O certame “7 Maravilhas da Cultura Popular” recebeu um total 
de 504 candidaturas. Destas foram escolhidas um total de 140 
finalistas regionais (7 patrimónios por cada região) por um painel 
de especialistas composto por sete elementos de cada um dos 18 
distritos e 2 regiões autónomas.

Destaque

Barco Varino “Liberdade”: 
Programa de visitas e passeios a bordo em novembro 

O Barco Varino “Liberdade”, propriedade da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira, tem ainda três visitas previstas, que incluem 
passeios a bordo em diversos percursos fluviais, ao longo do rio 
Tejo.

Em novembro, mediante marcação prévia e com lotação condi-
cionada segundo as regras estabelecidas pela Direção-Geral de 
Saúde, pode ainda navegar-se pelos baixios, mostrando a beleza 
natural e as condições de exceção com que nos deparamos ao 
seguir os contornos do rio Tejo, ao encontro das paisagens e his-
tórias que o encerram. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
assegura no interior do Barco todas as condições de higienização 
do espaço, bem como medidas que garantem o necessário dis-
tanciamento social entre passageiros, permitindo assim desfru-
tar destes passeios em segurança. Pode inscrever-se através do 
e-mail: varinoliberdade@cm-vfxira.pt. 

Calendário das visitas:

Dia 1: Vila Franca de Xira > Ponte da Lezíria > Vila Franca de Xira 
- 15h00

Dia 7: Vila Franca de Xira > Marina Parque das Nações - 10h00

Dia 8: Marina Parque das Nações > Ponte 25 de Abril > Marina 
Parque das Nações - 10h00 / Marina Parque das Nações > Vila 
Franca de Xira - 15h00
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Showcookings online - 2.ª Série
Receitas com Encostas de Xira
No passado dia 1 de outubro voltámos à confeção de receitas com 
ligações fortes ao Concelho. Nos ingredientes, os vinhos “Encos-
tas de Xira” são residentes, marcando presença de diversas 
formas, no peixe, na carne e até em sobremesas. Desta feita, o 
cenário escolhido é o Palácio do Sobralinho e, quer o Chef José 
Maria Lino quer o Chef Luís Machado, apresentam o preceito e 
ensinam a arte de bem cozinhar os sabores ribeirinhos, de campo 
e de caça.  Semanalmente, à sexta-feira e até 31 dezembro, pode 
acompanhar nas páginas digitais da Câmara Municipal – Insta-
gram, Facebook e Site – a confeção destes pratos que, muitas 
vezes, conta com convidados especiais que acrescentam os seus 
saberes e costumes, passados de geração em geração. 
Fornecemos-lhe ainda as receitas para quando lhe apetecer estes 
sabores de memórias. Se ainda não teve oportunidade de assistir 
tem já disponíveis vários vídeos desta segunda série de “Receitas 
com Encostas de Xira”. 

Tome nota das próximas propostas:

Em novembro
Dia 6 – Perdiz de Escabeche 
Dia 13 – Sopa de Caldeirada do Rio 
Dia 20 – Coelho à Caçador 
Dia 27 – Galinha de Cabidela 

Em dezembro
Dia 4 – Sopa de Rabo de Touro 
Dia 11 – Barbos de Molhada 
Dia 18 – Estufado de Carnes Bravas dentro do Pão 
Dia 24 – Fritos de Abóbora 
Dia 31 – Arroz Doce 

Perdiz de Escabeche Coelho à CaçadorSopa de Caldeirada do Rio 

Galinha de Cabidela Barbos de MolhadaSopa de Rabo de Touro 

 Estufado de Carnes Bravas dentro do Pão Arroz DoceFritos de Abóbora



A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em parceria com 
restaurantes do Concelho, promove durante o mês de novem-
bro a Campanha de Gastronomia, onde o destaque vai para o 
Torricado com Bacalhau Assado. Este prato com raízes histó-
ricas no campo da Lezíria constitui uma ode ao Campino, uma 
vez que retrata um pouco do seu árduo ofício, nomeadamente, 
quando dias e noites eram passadas e dormidas ao relento, 
sendo essencial o aproveitamento do pão que levavam con-
sigo. Ainda feito sobre brasas e com muito azeite, este é um 
prato que apetece sempre saborear quando chega o frio. A 
pensar em futuras edições, a Câmara Municipal também tem 
vindo a trabalhar com os restaurantes aderentes, desenvol-
vendo workshops com o objetivo de introduzir o ingrediente 
“coelho” na Campanha “Sabores do Campo à Mesa”. Para a 
confeção desta carne também muito tradicional na nossa 
região, será dada liberdade a cada restaurante para a forma 
como pretendam vir a cozinhar e a apresentar este prato. No 
dia 20 de novembro daremos destaque a este ingrediente no 
Site e nas páginas de Instagram e Facebook do Município.
Nesta altura, nada mais natural do que associar a esta cam-
panha de sabores típicos, um outro produto 100% Municipal: o 
vinho “Encostas de Xira”. Disponível nos restaurantes partici-
pantes – distribuídos por Alhandra, Alverca, Calhandriz, São 

João dos Montes, Vialonga e Vila Franca de Xira - esta será a 
sugestão ideal para harmonizar este e outros pratos propos-
tos. 

Aliar boa gastronomia 
a propostas culturais

Além de uma substancial e reconfortante refeição, o Municí-
pio convida-o a aliar algumas propostas de lazer, algumas das 
quais possuem descontos especiais (durante o mês de novem-
bro), através dos parceiros nesta campanha, como equitação, 
observação de aves no Estuário do Tejo, alojamento e vinhos. 
Mas tem, além destas, muitas outras experiências turísticas 
possíveis no Concelho Vila-franquense, desde visitas guia-
das a museus e núcleos museológicos como o Barco Varino 
“Liberdade”, que inclui passeio a bordo, a exposições como a 
Cartoon Xira com o melhor desta arte em 2019. As propostas 
são inúmeras e se preferir percursos naturais, pode usufruir 
dos Caminhos Pedonais Ribeirinhos na Póvoa de Santa Iria e 
Forte da Casa ou de Vila Franca de Xira a Alhandra.

Mais informação em www.cm-vfxira.pt

Campanha de Gastronomia de novembro
Torricado com Bacalhau Assado traz  Sabores do Campo à Mesa



Campanha de Gastronomia de novembro
Torricado com Bacalhau Assado traz  Sabores do Campo à Mesa

ALHANDRA
U14

Av. Sousa Martins, 101 – R/c
Tel: 219 501 492 
Encerra segunda ao jantar e  terça-feira

ALVERCA
CASALEIRO’S  
(Food & Wine Restaurant)

Pç. Eng. Vaz Guedes, Lj. 3 
Urb. Malva Rosa
Tel.: 968 458 883
Encerra ao domingo
Sugere ainda escabeche de perdiz

MORGADO TABERNA 2017
Praça Capitão José Santos Leite
Urb. Malvarosa Parque – Lj. 3
Tel.: 219 596 545 
Encerra ao domingo ao jantar 
e segunda-feira
Sugere ainda coelho à caçador

SOL NASCENTE
EN 10, 20
Tel.: 219 580 221 
Encerra à segunda -feira
Sugere ainda arroz de coelho

CALHANDRIZ
LAREIRA

Lugar da Igreja, 37
Tel.: 219 582 769 
Encerra à quarta-feira
Sugere ainda coelho de cabidela 

 SÃO JOÃO DOS MONTES
GRANDE ELIAS

Estrada das Cardozinhas - Rondulha
Tel.: 263 271 042 
Encerra à quinta-feira
Sugere ainda coelho no tacho

VIALONGA
CHERNE

R. 1º de Maio, 58 A/B
Tel.: 219 520 421 
Encerra à terça-feira
Sugere ainda coelho à caçador

VILA FRANCA DE XIRA
AQUARIUS

Lezíria Parque Hotel 
Av. Barranco de Cegos, 22 - Povos
Tel.: 263 276 670 
Não encerra
Sugere ainda coelho à caçador

BICA DO CHINELO 
Lg. António Tavares, 6
Tel.: 263 209 249 
Não Encerra
Sugere ainda cabidela de coelho 

CABEÇA DE TOIRO
R. Heróis da Guerra Peninsular, 17
Tel.: 263 108 067 
Encerra ao domingo
Sugere ainda bife de toiro com batata brava e coelho à caçador

CANOA
Av. Pedro Vítor, 94
Tel.: 263 273 640 
Encerra ao sábado
Sugere ainda coelho com arroz de cabidela

MINA
Alameda Capitães de Abril, 11-13
Tel.: 263 272 526 
Encerra à terça-feira
Sugere ainda coelho frito e costeletas de touro

RETIRO
R. Luís de Camões, 14
Tel.: 263 274 453 
Encerra ao domingo
Sugere ainda galinha de cabidela 

TASCA DA VILA
R. Luis de Camões, 18
Tel.: 263 034 874 
Encerra à segunda-feira
Sugere ainda coelho à caçador

No dia 24 de outubro foi realizada, no 
Palácio do Sobralinho, num momento 
dirigido à Comunicação Social regional, 
nacional e especializada, a apresenta-
ção desta edição da Campanha de Gas-
tronomia, o mote perfeito para destacar 
as novas colheitas “Encostas de Xira” e 
lançar os packs de Natal deste produto 
100% Municipal. O Touriga Nacional e o 

Arinto são de vinificações mais recentes 
e mereceram destaque no momento, 
com degustação. Com uma crescente 
afirmação, o “Encostas de Xira” posi-
ciona-se de forma muito positiva, gran-
jeando cada vez mais apreciadores.
Quanto aos conjuntos de Natal, os mes-
mos estarão, em breve, à venda no Posto 
de Turismo Municipal.

“Vinhos e Sabores no Palácio”

RESTAURANTES PARTICIPANTES
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Proporcionar bons momentos de fruição de música clássica é o 
objetivo do programa “Clássica na Fábrica”, que retomou já as 
suas apresentações regulares na Fábrica das Palavras, em Vila 
Franca de Xira.
As próximas sessões, ambas com início às 17h00, têm lugar no 
dia 14 de novembro, com um Recital de Guitarra Clássica por Fer-
nando Lobo, e no dia 12 de dezembro, com um Duo para Violino 
e Marimba, por Vasken Fermanian (violino) e Pedro Fernandes 
(Percussão).
A entrada é livre e obedece às limitações de lotação determinadas 
pela Direção-Geral de Saúde.

Em novembro e dezembro
Espetáculos de Música Clássica na Fábrica das Palavras

Lazer

A Companhia do Canto Popular, grupo de 
música tradicional portuguesa, venceu 
a edição de 2020 do Prémio Carlos Pare-
des, com o disco “Rebento”. A 18.ª edição 
deste prestigiado Prémio, promovido pela 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
registou um aumento significativo das 
obras a concurso, num total de 21 candi-
daturas (mais 10 que na edição anterior), 
marcadas pela diversidade, qualidade, cui-
dado técnico e originalidade.
Para o Júri composto por José Jorge Letria 
(representante da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira), Pedro Campos (com-
positor e músico), Carlos Alberto Moniz 
(representante da Sociedade Portuguesa 
de Autores) e Rui Filipe Reis (crítico musi-
cal), a obra “Rebento”, da Companhia do 
Canto Popular, “apresenta  uma riqueza 

musical muito grande, com elementos que 
trabalham há décadas em Portugal, sendo 
um exemplo de um trabalho de colabora-
ção e partilha”, assim como a “consagra-
ção de vários elementos que fizeram parte 
de grupos de música portuguesa”. 
O espetáculo e a entrega do Prémio Carlos 
Paredes, no valor de 2.500,00€, terão lugar 
em data a informar oportunamente.
O Prémio Carlos Paredes constitui-se como 
uma das iniciativas culturais e artísticas de 
maior prestígio em Portugal, contribuindo 
de forma muito positiva para a valorização 
da criação musical no País. Desde 2003, a 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
tem vindo a premiar alguns dos maiores 
criadores e intérpretes portugueses, tais 
como Rão Kyao e Carminho (2013), Pedro 
Caldeira Cabral (2014), LST – Lisboa String 

Trio (2015), Pedro Mestre (2016), Ricardo 
Ribeiro e Artemsax (2017), Daniel Pereira 
Cristo (2018), Cristina Branco e José 
Valente (2019).

“Rebento” é a obra vencedora numa edição fortemente participada
Companhia do Canto Popular vence a edição 2020 
do Prémio Carlos Paredes

No dia 14 de novembro tem lugar mais uma sessão do programa “Conversas à Margem” 
na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, desta feita com a apresentação do livro 
“Herberto Helder: um Silêncio de Bronze”, de Manuel Frias Martins, autor que estará 
presente na referida sessão, com início pelas 16h00.
A participação nesta sessão é de entrada livre, sendo obrigatório o uso de máscara e a 
lotação limitada de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde.

Póvoa de Santa Iria
Conversas à Margem na Biblioteca Municipal
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Encontra-se patente ao público no Celeiro da Patriarcal, em Vila 
Franca de Xira, até ao próximo dia 6 de dezembro, mais uma 
edição da emblemática iniciativa “Cartoon Xira”, onde se faz a 
retrospetiva do ano 2019 através do melhor do humor gráfico 
nacional.
Inicialmente programada para abril deste ano, esta que é uma 
das maiores e mais prestigiadas Exposições dedicadas ao Car-
toon no nosso País, volta a contar com a presença de dois car-
toonistas vila-franquenses: António Antunes – que desde a 
primeira edição colabora com a Câmara Municipal e comissaria 

esta Exposição –, e Vasco Gargalo, aos quais se juntam André 
Carrilho, Cristina Sampaio, António Maia, Henrique Monteiro, 
Rodrigo Matos, Cristiano Salgado e pela primeira vez, Nuno 
Saraiva.
A participação internacional está a cargo de Cau Gomez, car-
toonista brasileiro amplamente reconhecido, que também con-
tribui com os seus “desenhos à flor da pele” e uma carreira já 
com 32 anos de existência, para a grande qualidade desta Ex-
posição.
A entrada no certame é gratuita.

Até 6 de dezembro
O melhor do humor gráfico patente no Celeiro da Patriarcal

Vila Franca de Xira
Obra gráfica de Júlio Pomar patente 
em exposição no Museu do Neo-Realismo
Inaugura no dia 28 de novembro, no Museu do Neo-Realismo, 
em Vila Franca de Xira, uma exposição dedicada à obra gráfica 
de Júlio Pomar, que poderá ser visitada pelo grande público até 
maio de 2021. 
Intitulada “Júlio Pomar – A Obra Gráfica numa Coleção Pri-
vada”, a mostra tem curadoria de Paulo Nunes, Galerista em 
Vila Franca de Xira, que aqui apresenta a sua coleção particular 
da obra gráfica do consagrado artista plástico, desaparecido 
em 2018, e um dos responsáveis pela afirmação do movimento 
neorrealista em Portugal.
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Acontece

O Centro de Recolha Oficial (CRO) do Município tem à sua guarda 
muitos animais de companhia capturados na via pública, que 
estão ali disponíveis para adoção responsável.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira recorda o imenso 
valor afetivo associado à integração de um animal de compa-
nhia no seio familiar, alertando por outro lado para a impor-
tância da adoção responsável, que implica uma reflexão prévia 
de todos os aspetos associados à decisão de acolher este novo 
elemento na família.
Antes de fazer uma adoção deverá refletir, nomeadamente, 
sobre a existência de um novo elemento no seu núcleo familiar, 
já que ele necessita do seu espaço na habitação, de alimentação 
própria, de exercício físico adequado, de cuidados de higiene e 
de saúde. A adoção responsável implica também refletir sobre 
os períodos de férias e de ausências da família.
O Centro de Recolha Oficial está disponível para visitas,  
podendo ser contactado via telefone (263 299 527) ou  
e-mail (cro@cm-vfxira.pt). Pode também conhecer os animais 
disponíveis para adoção visitando a Página de Facebook do CRO 
de Vila Franca de Xira.

Adoção responsável
Adote um animal de companhia 
no Centro de Recolha Oficial

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, considerando a falta 
de cuidados de muitos munícipes, vem sensibilizar e alertar para 
a necessidade absoluta da remoção dos dejetos dos animais de 
estimação das vias públicas. A importância da responsabilidade 
pelo animal de estimação de cada um e pela adoção de um com-
portamento mais cívico é importante não apenas para a exis-
tência de um Concelho mais limpo, mas também mais seguro, 
diminuindo o risco de propagação de doenças, algumas graves, 
entre animais e pessoas.
A Autarquia apela aos cidadãos que cumpram o que já vem esti-
pulado no Regulamento Municipal de Higiene e Limpeza Pública 

(artigos 10.º e 16.º) e que quando passeiam o seu animal na rua, 
tenham sempre consigo um saco de plástico para recolha/lim-
peza dos seus dejetos e posterior deposição nos equipamentos 
e locais apropriados.
O não cumprimento do estipulado naquelas normas pode levar 
à aplicação de uma contraordenação punível com uma coima, 
que se situa entre os 250,00€ e os 1500,00€ para pessoas sin-
gulares, de acordo com o n.º 1 do artigo 28.º do referido Regu-
lamento.
São bem-vindos os animais de estimação; mas os seus dejetos, 
na rua que é de todos, não!

Por um concelho mais limpo e saudável
Autarquia apela à remoção dos dejetos de animais de estimação 
na via pública
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O Concelho de Vila Franca de Xira já conta 
com um centro de colheita, o “Drive In 
COVID-19“, para a realização de testes 
de rastreio à COVID-19. Desde 6 de outu-
bro que este centro de despiste à doença 
pandémica funciona, nos dias úteis, nas 
instalações dos Bombeiros Voluntários de 
Vialonga. 
Através desta unidade, foi aumentada a 
capacidade de diagnóstico à COVID-19 

no Concelho de Vila Franca de Xira, uma 
medida que contribui para o controlo da 
pandemia. 
A realização do teste de diagnóstico 
depende da apresentação da respetiva 
prescrição médica, emitida pela Unidade 
de Saúde Pública ou por médico do ACES. O 
atendimento realiza-se por ordem de che-
gada, no horário compreendido entre as 
10h00 e as 12h00 e as 14h30 e as 17h30h.

Concelho de Vila Franca de Xira tem já centro de colheitas
“Drive In COVID-19” em Vialonga a funcionar desde outubro

Os utentes dos Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo já 
têm, em 95% dos casos, médico de família. 
A direção do ACES informou a Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira que esta melhoria nas condições de acesso dos uten-
tes do Concelho aos cuidados de saúde primários decorre da 
recente colocação de seis médicos nas Unidades de Saúde Fami-
liar (USF) de Alverca do Ribatejo (2); da Castanheira do Ribatejo 
(1); da Póvoa de Santa Iria (1) e de Vila Franca de Xira (2).
Através deste reforço, verifica-se atualmente uma cobertura 
em 95% do universo de utentes inscritos no Concelho (150.114), 
sendo que na USF de Alverca do Ribatejo, na qual durante anos 
se registaram grandes carências a este nível, todo os inscritos 

estão a ser acompanhados por um médico de família. Cerca de 
6.858 utentes (5%) inscritos nos ACES do Concelho permanecem 
sem médico de família atribuído, nomeadamente nas USF da 
Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira e Vialonga. 
A evolução positiva, face aos dados registados em 2016, onde 
havia um registo de cerca de 36 mil utentes sem médico de famí-
lia, deve-se à crescente contratação anual de novos profissio-
nais, mas também ao investimento municipal canalizado para 
a criação de novas Unidades de Saúde Familiar no Concelho. O 
exemplo mais recente é o do Centro de Saúde de Vialonga (ver 
págs. 12 e 13), que permitirá dotar a freguesia de adequadas 
condições para a prestação de cuidados primários de saúde, 
resolvendo problemas de dimensão insuficiente e de degrada-
ção das atuais instalações, bem como de acessibilidades e de 
estacionamento.

Equipa médica reforçada
Médicos de família para 95% dos inscritos nos Centros de Saúde 
do Concelho

Evolução do Número de utentes 
sem médico de família atribuído

2016: 36.269 
2017: 30.107 
2018: 20.697 
2019: 9.548 
2020: 6.858 

Para comerciantes em espaços municipais
Câmara Municipal prolonga até 31 de dezembro a isenção de taxas e rendas
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira decidiu prolon-
gar, até 31 de dezembro, a isenção integral do pagamento 
de rendas relativas à locação de espaços comerciais muni-
cipais. Esta isenção abrange também, em igual período, o 
pagamento de taxas e rendas pelos comerciantes instalados 
nos mercados retalhistas municipais. 

A decisão, assente nos mesmos pressupostos de apoio ao 
emprego e ao desenvolvimento económico junto do comér-
cio tradicional de proximidade, particularmente afetado pela 
pandemia de COVID-19, dá continuidade às deliberações de 
igual teor estabelecidas inicialmente para o período de 01 de 
abril a 30 de junho e posteriormente até 30 de setembro. 
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A nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Vialonga 
estará em breve em funcionamento, num projeto 
muito ambicionado pelo Executivo Municipal e pela 
população, uma vez que vai permitir dar resposta dos 
cuidados de saúde primários dos munícipes de Via-
longa, apartir de modernas e adequadas instalações. 
Este equipamento de saúde torna-se uma realidade 
após um investimento municipal que se aproxima do 
meio milhão de euros. O edifício situa-se no Bairro 
do Olival de Fora, num local caracterizado de bons 
acessos viários, seja para o recurso a automóvel ou 
a transportes públicos. Esta USF permite dotar a fre-

guesia de Vialonga das adequadas condições para a 
prestação de cuidados primários de saúde, resolvendo 
problemas de dimensão insuficiente e de degradação 
das atuais instalações, apresentando-se com uma 
entrada principal desafogada, escada e elevador inte-
riores bem localizados, bem como boas acessibilida-
des e estacionamento.
Possibilita também a entrada em funcionamento de 
novos serviços médicos (consulta do Pé de Diabético 
e de Saúde Oral); o acesso a instalações sanitárias 
adaptadas a utentes com mobilidade condicionada, 
assim como a um maior número de gabinetes médicos 
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Investimento de 800 mil euros

Nova Unidade de Saúde Familiar 
em Vialonga 
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• Investimento total: Mais de 800.000,00€

• 3 pisos com elevador

• Novos serviços médicos

• Mais gabinetes médicos e de enfermagem

• Instalações adaptadas à acessibilidade e mobilidade

Adaptação do Edifício “Ninho de Empresas"

e de enfermagem. Garante ainda uma resposta mais 
alargada aos utentes, sendo também melhoradas as 
condições em que é prestado o serviço pelos profissio-
nais de saúde, que podem desenvolver o seu trabalho 
em espaços bem dimensionados. 
O processo para a concretização deste novo equipa-
mento de saúde arrancou em 2017, após a outorga do 
protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira e a Administração Regional de 
Saúde e Vale do Tejo (ARSLVT) e que previa a adap-
tação do edifício conhecido por “Ninho de Empresas”, 
para o funcionamento da nova USF. 

Tem um investimento total superior a 800 mil euros, 
sendo mais que mais de 400 mil euros formam com-
participados pela Autarquia e o restante foi asse-
gurado pelo programa operacional Portugal 2020, 
financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) da União Europeia. 
Para o Executivo Municipal a saúde dos munícipes tem 
sido uma área crucial e prioritária na tomada de deci-
são e de gestão do Orçamento Municipal. A concreti-
zação deste projeto integra-se numa Política Pública 
de Saúde que o Município tem vindo a integrar ativa-
mente na sua gestão.
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Alhandra

Concelho

Limpeza de Linhas de Água 2020 – Fase 2
Investimento:  39.039,80€ (com IVA)
Data de início: setembro’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Conservação e Manutenção de Espaços Exteriores
Investimento: 101.738,27€ (com IVA)
Data de início: junho’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Obras de Reabilitação do Pavimento do Caminho 
Ribeirinho (Alhandra e Vila Franca de Xira)
Investimento: 158.460,84€ (com IVA)
Data de início: maio’20
Previsão de conclusão: novembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Recargas de Pavimentos - 2020
Investimento: 174.801,42€|Lote 1 - 189.725,27€|Lote 2 
(Valor C\ IVA) 
Data de início: agosto´20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

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 

• [OBRA EM CURSO]

Execução de Trabalhos de Beneficiação 
no Mercado Retalhista
Investimento: 135.027,57 € (com IVA)
Data de início: agosto’20
Previsão de conclusão: novembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Concelho

Investimento Municipal
Obras públicas e requalificação urbana NOV  |  DEZ  |  2020 
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Alverca do Ribatejo

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

• [OBRA EM CURSO]

CalhandrizAlhandra

Remodelação da Iluminação do Cais Ribeirinho
Investimento: 26.297,40€ (com IVA)

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Execução de Muros de Contenção 
na Rua Dos Combros (Calhandriz)
Investimento: 90.100,00€ (com IVA)
Data de início: setembro’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Cachoeiras

Remodelação/Conservação do Pavilhão Desportivo 
Municipal
Investimento: 159.412,00€ (com IVA)
Data de início: agosto’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Castanheira 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: julho’20
Previsão de conclusão: novembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Requalificação do Parque Infantil da Urbanização 
de São  João,  Castanheira  do Ribatejo – 2.ª  fase
Investimento: 47.591,62€ (com IVA)

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Investimento Municipal
Obras públicas e requalificaçao urbanaNOV  |  DEZ  |  2020 
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Póvoa de Santa IriaForte da Casa

Requalificação do Espaço Público 
– Largo do Forte da Casa
Investimento: 45.797,83€ (com IVA)
Data de início: outubro’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Criação de Estacionamento – Largo do Forte da 
Casa – Reduto n.º 38 
Investimento:  141.722,00€ (com IVA)
Data de início: outubro’20
Previsão de conclusão: janeiro’21

• [OBRA EM CURSO]

Póvoa de Santa Iria

Alteração do Pavimento - Estacionamento na 
Praia dos Pescadores
Investimento: 136.739,47€ (com IVA)
Data de início: novembro’20
Previsão de conclusão: janeiro’21

• [OBRA EM CURSO]

Requalificação do Polidesportivo do GRD  
Bragadense (Orçamento Participativo 2019)
Investimento: 42.605,56€ (com IVA)
Data de início: setembro’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Intervenções paisagísticas na Rotunda da Bolonha 
e dos Caniços – EN10
Investimento:  41.472,30€ (com IVA)
Data de início: dezembro’20
Previsão de conclusão: janeiro’21

• [OBRA EM CURSO]

Criação de Bolsas de Estacionamento 
com requalificação de zonas verdes 
na Rua Vieira da Silva
Investimento: 68.889,18€ (Valor C\ IVA) 

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Investimento Municipal
Obras públicas e requalificação urbana NOV  |  DEZ  |  2020 
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Vila Franca de Xira

Execução de Muros de Contenção na Rua Abel 
Salazar
Investimento: 47.700,00€ (com IVA)
Data de início: setembro’20
Previsão de conclusão: novembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Reabilitação do Ossário 1 e 2 do Cemitério 
Investimento: 41.321,12€ (com IVA)
Data de início: agosto’20
Previsão de conclusão: outubro’20

• [OBRA EM CURSO]

Requalificação da Praça Bartolomeu Dias com 
remodelação das redes e linhas éreas de energia 
(BT+IP)
Investimento: 41.817,00€ (com IVA)
Data de início: setembro’20
Previsão de conclusão: outubro’20

• [OBRA EM CURSO]

Reabilitação do Bairro PER do Bom Retiro – 
Eficiência Energética
Investimento: 395.988,57€ (com IVA)
Data de início: abril’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Requalificação do Chafariz do Alegrete 
Investimento: 19.928,00€ (com IVA)

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Requalificação da Praceta 
General Humberto Delgado
Investimento: 50.459,84 € (com IVA)

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Investimento Municipal
Obras públicas e requalificaçao urbanaNOV  |  DEZ  |  2020 
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Agenda

3EXPOSIÇÕES4

*Limite de visitantes em função  
das orientações da DGS

“Celebrando… 
Exposição “Eça de Queiroz entre milénios: 
Porta do olhar” 
3 de novembro a 30 de dezembro, 10h00

Dirigido ao público em geral
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Exposição de Pintura de Sandra Rodrigues
7 novembro a 31 dezembro 2020

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

Exposição “Entrelinhas”, de António Antunes
Até 15 de novembro

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Inauguração da exposição Júlio Pomar –  
“A Obra Gráfica numa Coleção Particular”
28 de novembro, 16h00

Curadoria de Paulo Nunes
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição “Constante diálogo com a cor”,  
de Luís Bird Esteves - Associação dos Artistas 
Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira 
Até 29 de novembro

Galeria de Exposições Augusto Bértholo, Alhandra

Cartoon Xira    
Até 6 de dezembro

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Exposição de Pintura “Quando as Palavras Não 
Chegam”, de Arnaldo Santos
Até 13 dezembro 2020

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

COSMO/Política #6: Biblioteca Cosmos
Até 31 de janeiro de 2021

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Exposição “Traços do Rio”
Até 7 de março de 2021

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

“Alverca e a Aviação: 1918-2018” 
Até 31 agosto 2021

Museu Municipal-Núcleo de Alverca, 
Alverca do Ribatejo

Exposição “Memórias do Oculista Nunes”
Até 6 de março de 2022

Museu Municipal de Vila Franca de Xira, 
Vila Franca de Xira

Batalha pelo Conteúdo  
Movimento Neo-realista português
Exposição Permanente (Parcial)

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

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

Museu Municipal-Núcleo de Alverca, 
Alverca do Ribatejo

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

Museu Municipal – 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 

Museu Municipal – Núcleo Museológico  
do Mártir Santo, Vila Franca de Xira

3ENCONTROS, FORMAÇÕES, SEMINÁRIOS 
E VISITAS PATRIMONIAIS4

*Lugares limitados de acordo 
com as normas da DGS

Curso de Formação Artística, Desenho
Até 31 março 2021 
18h00 às 20h00 - Terças e quintas-feiras. 

Participação mediante inscrição prévia  
- tel.: 219 576 104 ou cc.bomsucesso@cm-vfxira.pt
Máximo 10 pessoas. Inscrições por ordem de receção
Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo

“Apresentação Pública da Revista Cira 
Arqueologia nº 7”
Dia 5 de Dezembro às 15h (a confirmar)

Entrada limitada a 30 pessoas
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Fábrica de Saberes 
Comunidade de Leitores por Teresa Rodrigues  
e Sara Timóteo
27 de novembro e 18 de dezembro, sexta-feira, 
18h30 
Workshop fotografia para seniores  
pela Associação Luz do Deserto
13, 20 e 27 de novembro, sexta-feira, das 10h/12h 
e das 14h/16h 
Workshop Commedia Dell’Art  - Filipe Drawford
14 e 21 de novembro, sábado, das 10h/13h30  
e das15h/18h 
Espetáculo “A última noite do capitão”
Tragicomédia Dell’Arte – encenada e interpretada 
pelo Filipe Crawford
25 de novembro, quarta-feira, 21h30 

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 

“Conversas à Margem”
 14 de novembro, sábado, 16h00
Apresentação do livro “Herberto Helder:  
um silêncio de bronze”, com a presença do autor 
Manuel Frias Martins

Dirigido ao público em geral
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria,  
Póvoa de Santa Iria 

Palestra sobre a Biblioteca Cosmos
21 de novembro, sábado, 16h00
No âmbito da Exposição COSMO/Política #6:  
Biblioteca Cosmos”. Com a participação do Prof. Dr. 
Luís Crespo de Andrade e Prof. Dr. Luís Saraiva

Dirigido ao público em geral
Museu do Neo-Realismo, 
Freguesia de Vila Franca de Xira

“Poesia no Palácio”
 28 de novembro, sábado, 15h00

Dirigido ao público em geral
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria,  
Póvoa de Santa Iria 

3MÚSICA4

Limite de participantes em função 
das orientações da DGS

  
Jam às Sextas - A Fábrica Convida

Tributos de Homenagem a Músicos Famosos: 
Johnny Nash 
6 de novembro, 21h30
Tributos de Homenagem a Músicos Famosos:  
Van Halen 
20 de novembro, 21h30
Tributos de Homenagem a Músicos Famosos: 
Bryan Adams
4 de dezembro, 21h30
Tributos de Homenagem a Músicos Famosos:  
Zeca Afonso
18 de dezembro, 21h30

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

II Ciclo de Música Antiga 
Cantos
8 de novembro, pelas 16h30

m/6

Music’Alta
15 de novembro, pelas 16h30

m/6
Ensemble OFS
29 de novembro, pelas 16h30

m/6
Igreja dos Pastorinhos, Alverca do Ribatejo

Clássica na Fábrica 
Recital de Guitarra Clássica
Intérprete
Fernando Lobo
14 de novembro, pelas 17h00

m/6
Duo para Violino e Marimba
Intérpretes

Vasken Fermanian (violino)
Pedro Fernandes (Percussão)

12 de dezembro, 17h00
m/6
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
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Artes de Cá
Grupo Coral Ares Novos
15 de novembro, 16h00

m/6
Grupo Coral Stravaganzza
13 de dezembro, 16h00

m/6
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3CINEMA4

* Lugares limitados de acordo 
com as normas da DGS

DOC Lisboa
27,  28 e 29 de novembro
Filmes a definir.

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de Cinema Realismos Contemporâneos
18 de dezembro, 21h00
Filme a definir.

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Manhãs Mágicas-Filmes de animação para 
crianças e jovens 
“Maléfica, Mestre do Mal” de Jon Favreau
7 de novembro, sábado, 11h00

Para maiores de 6 anos,103 min falado em português
“Pony à Beira Mar”, de Hayao MiyazakiPaul King
15 de novembro, domingo,11h00

Para maiores de 6 anos, 101 min, 
falado em português
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Totoro”, por Hayao Miyazaki
29 de novembro, sábado, 10h30

Para maiores de 6 anos | 86 min,
falado em Português
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, 
Póvoa de Santa Iria

“O Vale Encantado” de Armand Bouron
29 de novembro e 6 de dezembro, domingo,11h00

Para maiores de 6 anos,85 min, legendado
“O regresso de Mary Poppins” de Rob Marshall
13 de dezembro, domingo 11h00

Para maiores de 6 anos, 126min, 
falado em Português
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Um conto de Natal”, por Robert Zemeckis
19 dezembro, sábado, 10h30

Dirigido a maiores de 12 anos | 96 min,
falado em Português
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, 
Póvoa de Santa Iria

“Um conto de Natal de Robert Zemeckis
20 de dezembro, domingo, 11h00

Para maiores de 6 anos,96 min, falado em Português
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Tardes mágicas – Filmes de animação  
para crianças e jovens
“Mirai” de Mamoru Hosada
6 sexta-feira e 7 sábado, de novembro, 15h00

Para maiores de 6 anos, 98 min, legendado
“Ratatui” de Brad Bird
4 sexta–feira e 5 sábado, de dezembro, 15h00

Para maiores de 6 anos,111 min, 
falado em português
Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo

“O Rei Leão” de Joachin Ronning
7 de novembro, sábado, 16h00

Para maiores de 12 anos,167 min legendado
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Programação de Cinema Documental – Cinedoc
“Lumiére: A Aventura Começa de Thierry Frémaux.
13 de novembro, sexta feira, 18h30

Para maiores de 12 anos | 86 min. | legendado
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Bebés” por Thomas Balmès
21 de novembro, sábado, 15h00

Para maiores de 6 anos, 76 min, 
Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo

“Alentejo Alentejo” de Sérgio Tréfaut
21 novembro, sábado, 15h00

Dirigido a maiores de 12 anos | 96m. | Português
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, 
Póvoa de Santa Iria

“Trás-os-montes de João Canijo e Ababela Moreira
27 de novembro, sexta-feira, 16h00

Para maiores de 12 anos, 155 min, legendado
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 

“Diário das Beiras de João Canijo e Anabela 
Moreira
11 de dezembro, sexta-feira, 16h00

Para maiores de 12 anos, 133 min, legendado
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

 “A marcha dos pinguins” de Luc Jacquet
19 dezembro, sábado, 15h00

Dirigido a maiores de 12 anos | 82m. | Português
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria,  
Póvoa de Santa Iria

“Ingmar Bergman” de Nargarethe Von Trotta
19 de dezembro, sábado, 15h00

Para maiores de 12 anos, 99 min, 
Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo

Celebrando
Espetáculo “ Quem quer ser Saramago”,  
pelo Grupo “Andante Associação Artística”
8 de novembro, domingo, 16h00

Dirigido ao público em geral
“Exibição do filme  “ Os Maias: cenas da Vida 
romântica de João Botelho
13 de novembro, sexta-feira, 16h

Para maiores de 12 anos,113 min falado em inglês
“Espetáculo Fernando Pessoa(s)”,  
pelo grupo “Estórias com Asas”
21 de novembro, sábado, 16h00 e 21h30

Dirigido ao público em geral
Espetáculo “Os Maias”, de Eça de Queiroz,  
pelo grupo Gato Escaldado
5 de dezembro, sábado, 16h00 e 21h30

Dirigido ao público em geral
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3INFÂNCIA4

Limite de participantes 
em função das orientações da DGS

“O Palácio Para os Pequeninos”

*Limite de participantes 10 crianças e 1 acompanhan-
te por criança Entrada mediante levantamento de 
bilhete nos 30 minutos que antecedem a atividade.
Oficina de Teatro “A Caixa Onde Guardo Tudo o Que 
Sinto”
Orientada por Catarina Loureiro
21 de novembro, 16h00

Classificação etária: M/3
Oficina de Música “Tubossauro”
Orientada por Gil Gonçalves

5 de dezembro, 16h00
Classificação etária: 5 aos 12  anos

Oficina de Dança Criativa “Dança para Bebés”
Orientada por Ana Margarida Silva
12 de dezembro, 16h00

Classificação etária: 1 aos 3 anos
Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

Brincando com as Palavras, os Sons  
e as Imagens
“Vamos ouvir uma história…ou serão duas?”
14 de novembro, sábado, 11h00

Dirigido a famílias com crianças dos 3 aos 6 anos
“Historiando: O menino (cem) sorte”
14 de novembro, sábado, 15h30

Dirigido a famílias com crianças dos 6 aos 10 anos
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de 
Santa Iria 

“Manifesto  Anti Leitura”, de José Fanha
14 de novembro, sábado, 15h00

Público em geral. Dirigido a maiores de 12 anos. 
“À Volta da Fantochada”
16 de novembro, segunda-feira, 10h30 às 17h00  
(1 hora de almoço: das 13h00 às 14h00)

Público em geral. Dirigido a Adultos:  Animadores, 
Profissionais de educação, e outros. 
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 21 957 33 
44 ou bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca de Alverca, Alverca do Ribatejo

“Escuta e age” - Dia Mundial da Tecnologia"
Exposição do impacto das tecnologias no dia a dia 
24, 25, 26 e 27 de novembro, 10h30 e 14h30

Dirigido ao público em geral a partir dos 6 anos 
Participação mediante inscrição prévia
tel.: 219 527 895 ou bmvia@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Vialonga, Vialonga

 “À Roda das Histórias”
26 de novembro, quinta-feira, 10h30 ou 14h30  
(1 sessão por dia)

Público em geral. Dirigido a crianças dos 5 aos 10 
anos, acompanhados por um adulto. 
Participação mediante inscrição prévia
tel.: 21 957 33 44 ou bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca de Alverca, Alverca do Ribatejo

 “Era uma vez”
28 de novembro, sábado, 11h00

Dirigido ao público em geral (famílias).
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, 
Póvoa de Santa Iria

“À Roda das Histórias”
10 de dezembro, quinta-feira, 10h30 ou 14h30  

(1 sessão por dia)
Público em geral. Dirigido a crianças dos 5 aos 10 
anos, acompanhados por um adulto. 
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 21 957 33 
44 ou bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca de Alverca, Alverca do Ribatejo

“Escuta e age” - Dia Internacional dos Direitos 
Humanos"
Exposição sobre inclusão social e violência domestica
10, 11, 15, 16, 17 e 18 de dezembro, 10h30 e 14h30

Dirigido ao público em geral a partir dos 6 anos 
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 219 527 
895 ou bmvia@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal de Vialonga, Vialonga

 “Vamos ouvir uma história…ou serão duas?”
12 de dezembro, sábado, 11h00

Dirigido a famílias com crianças dos 3 aos 6 anos
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de 
Santa Iria

Historiando: O menino (cem) sorte”
12 de dezembro, sábado, 15h30

Dirigido a famílias com crianças dos 6 aos 10 anos
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de 
Santa Iria

 “Histórias em Verso”
12 de dezembro, terça-feira, 15h00

Público em geral. Dirigido a crianças dos 6 aos 12 
anos, acompanhados por um adulto. 
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 21 957 33 
44 ou bmalv@cm-vfxira.pt
Biblioteca de Alverca, Alverca do Ribatejo
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“Natal com Contos e outros Pontos”
16, 17 e 18 de dezembro, 14h30

Público em geral. Dirigido a crianças dos 5 aos 10 
anos, acompanhados por um adulto. 
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 21 957 
33 44 ou bmalv@cm-vfxira.pt
Local Biblioteca de Alverca, Alverca do Ribatejo

Oficina “Alfabetos Sensoriais”, por Marina Palácio
21 de dezembro, 10h00 e 14h30

Dirigido a crianças dos 4 aos 7 anos e famílias.
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Era uma vez”
26 de dezembro, sábado, 11h00

Dirigido ao público em geral (famílias).
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de 
Santa Iria

Férias escolares – De férias na Biblioteca
21, 28 e 30 de dezembro – 14h30

Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira
21, 28 e 30 de dezembro – 14h30

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, 
Póvoa de Santa Iria 

3VISITAS/OFICINAS4

Limite de participantes em função 
das orientações da DGS

Visitas Guiadas à exposição  
"Memórias do Oculista Nunes”
Até 6 de março’ 22 - 9h30 e 14h00

Dirigido a crianças após os 3 anos, público escolar 
e público sénior/adulto. 
Participação mediante inscrição prévia 
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Núcleo-Se-
de, Vila Franca de Xira

Oficinas Educativas Construção de Óculos
Até 6 de março’ 22 - 9h30 e 14h00

Dirigido a crianças após os 3 anos e público escolar. 
Participação
mediante inscrição prévia - tel.: 263 280 350 ou mu-
seumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Núcleo-Se-
de, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição "Traços do Rio”
Até 7 março’ 21 - 9h30 e 14h00

Dirigido a crianças após os 3 anos, público escolar e 
público sénior/adulto.
Participação mediante inscrição prévia,
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu Municipal Núcleo A Póvoa e o Rio, Póvoa de 
Santa Iria

Oficinas Educativas "Traços do Rio”
Até 7 março’ 21 - 9h30 e 14h00

Dirigido a crianças após os 3 anos, público escolar e 
público sénior/adulto. 
Participação mediante inscrição prévia,
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu Municipal Núcleo A Póvoa e o Rio, 
Póvoa de Santa Iria

Oficina Educativa Permanente/ Oficina de 
Óculos 
Até 6 de março’ 22 - 9h30 às 12h30 e 14h00  
às 17h30

Público geral. 
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, 
Núcleo-Sede, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à exposição "Do Tejo à 
Montanha, Da Montanha às Lezírias”
Anual - 9h30 e 14h00

Dirigido a crianças após os 3 anos e público sénior/
adulto. 
Participação mediante inscrição prévia,
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu Municipal Núcleo do Mártir Santo, 
Vila Franca de Xira

Oficinas Educativas "Do Tejo à 
 Montanha, Da Montanha às Lezírias”
Anual - 9h30 e 14h00

Dirigido a crianças/alunos a partir dos 3 anos. 
Participação mediante inscrição prévia,
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu Municipal Núcleo do Mártir Santo, 
Vila Franca de Xira

3ESPETÁCULOS4

“Mal Passado - Stand Up Comedy Imperfecthus”
7 de novembro 

Espetáculo de Stand Up Comedy | Batalha Rap 
Bilhetes à venda no Centro Cultural do Bom Sucesso
Informações através do 918 248 269 cscbomsuces-
so@gmail.com ou no Facebook ccbomsucesso
Centro Cultural do Bom Sucesso - Alverca

“Concurso Internacional José Massarrão 2020”
20, 21 e 22 novembro

III Edição – Concurso Internacional José Massar-
rão – Flauta transversal| Clarinete| Saxofone
Grande Prémio 1.100€ Além de mais seis prémios 
monetários
Inscrições através de: 
http://www.josemassarrao.euterpecrsm.org/
e conservatorio@euterpealhandrense.pt 
21 950 05 92 | 960 448 744
Sociedade Euterpe Alhandrense

“Massacre Metal Fest”
28 de novembro 

Festival de Música Metal com “Mindtaker”
União Desportiva e Columbófila Adoslouquense 

“II Torneio Ivan Cavaleiro - Futsal” 
Dezembro 

II Torneio Ivan Cavaleiro promovido pelo Grupo 
Desportivo “Os Patuscos” 
Torneio de Futsal para Benjamins/Infantis
Inscrições grátis e limitadas com Prémios para as 4 
melhores equipas 
Contato 938 660 563
Grupo Desportivo “Os Patuscos” de Vialonga

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo

3,2,1… Ação
Dia 5 de novembro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
5.ª Feira, das 15h00 às 17h30
Participação Livre

Os 19 Anos da CJ Alverca
Dia 11 de novembro
Atividade que pretende assinalar o 19.º Aniversário 
da Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo 
e o Dia de São Martinho.
4.ª Feira, das 14h00 às 17h30
Participação Livre

Expo Jovem – Língua Gestual Portuguesa
De 13 de novembro a 31 de dezembro
Iniciativa cultural de divulgação dos trabalhos reali-
zados por jovens artistas. 
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00

Painel da Criatividade | Atividade Temática
De 16 de novembro a 31 de dezembro
No âmbito do Dia Mundial da Criatividade, pretende-
se a criação de um painel de sugestões modernas e 
fazíveis na Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo, 
a partir de janeiro’2021.
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00
Participação Livre

“Estudar para Ganhar” | Atividade Temática
Dia 17 de novembro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia 
Mundial do Estudante, através da realização de um 
Quiz de Cultura Geral.
6.ª Feira, das 14h00 às 17h30
Participação Livre

3,2,1… Ação
Dia 27 de novembro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
6.ª Feira, das 15h00 às 17h30
Participação Livre

Casa da Juventude do Forte da Casa

“Autorretrato em Movimento” – Exposição de 
Desenho

(Trabalhos realizados pelos alunos do 11.º ano de 
Artes Visuais (ano letivo 2019/2020) da Escola Se-
cundária do Forte da Casa)
De 9 a 27 de novembro
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos reali-
zados por jovens artistas.
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00

“Ilustrações” – Exposição de Desenho e 
Pintura

(Trabalhos realizados pelos alunos do 12.º ano
 de Artes Visuais (ano letivo 2020/2021) 
da Escola Secundária do Forte da Casa)
De 7 a 30 de dezembro
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos reali-
zados por jovens artistas.
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

“Papel & Caneta” | Jogos na C@sa
Dias 4, 11, 18, e 25 de novembro
Atividade Temática que tem como objetivo a pro-
moção dos jogos individuais, a competição, a gestão 
de conflitos e o desenvolvimento lúdico, através de 
jogos como o “Stop”, a “Batalha Naval”, o “Detetive”, 
o “Jogo da Velha” e a “Forca”.
4.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

“E o OSCAR vai para…” | Atividade Temática
Dia 5 de novembro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia 
Mundial do Cinema, através de atividades ludo-
pedagógicas.
5.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

“Colorindo Histórias” – Exposição de 
Ilustração de Ana Sofia Neves

De 9 de novembro a 31 de dezembro
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos reali-
zados por jovens artistas. 
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00

Agenda
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 “A Lenda de São Martinho” | Atividade Temática
Dia 11 de novembro
Atividade Temática que pretende assinalar 
o Dia de São Martinho, através de atividades 
ludopedagógicas.
4.ª Feira, das 15h00 às 17h00
Participação Livre

3,2,1… Ação
Dia 20 de novembro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
6.ª Feira, às 14h00
Participação Livre

 “Papel & Caneta” | Jogos na C@sa
Dias 2, 9 e 16 de dezembro
Atividade Temática que tem como objetivo a promoção 
dos jogos individuais, a competição, a gestão de confli-
tos e o desenvolvimento lúdico, através de jogos como 
o “Stop”, a “Batalha Naval”, o “Detetive”, o “Jogo da 
Velha” e a “Forca”.
3.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

“E de repente é Dezembro… mês do Natal!”
Dia 2 de dezembro
Atividade que pretende envolver os jovens nas dec-
orações de natal da Casa da Juventude.
4.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre 

3,2,1… Ação
Dia 18 de dezembro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
6.ª Feira, às 14h00
Participação Livre

Casa da Juventude de Vialonga

“PEGA E JOGA”
Dias 4, 11, 18 e 25 de novembro
Atividade Temática que tem como objetivo a promoção 
dos jogos individuais, a competição, a gestão de confli-
tos e o desenvolvimento lúdico, através de jogos como 
o “Stop”, “Batalha Naval”, “4 em Linha” e “Forca”.
4.ª Feira, das 14h30 às 16h30
Paticipação Livre

3,2,1… Ação
Dia 6 de novembro
Dia 4 de dezembro
Dia 11 de dezembro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
6.ª Feira, às 14h00
Participação Livre

“Todas as Crianças têm Direitos” | Atividade 
Temática

Dia 20 de novembro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia 
Internacional dos Direitos das Crianças, através de 
atividades ludopedagógicas.
6.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

“PEGA E JOGA”
Dias 2, 9 e 16 de dezembro
Atividade Temática que tem como objetivo a promoção 
dos jogos individuais, a competição, a gestão de confli-
tos e o desenvolvimento lúdico, através de jogos como 
o “Stop”, “Batalha Naval”, “4 em Linha” e “Forca”.
4.ª Feira, das 14h30 às 16h30
Participação Livre

Torneio de PlayStation
Dia 18 de dezembro
Iniciativa que tem como objetivo a promoção dos 
jogos em equipa, competição, gestão de conflitos e de 
desenvolvimento lúdico.
6.ª Feira, das 14h00 às 17h30

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo
Casa da Juventude do Forte da Casa
Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria
Casa da Juventude de Vialonga

“Atelier de Natal”
De 21 a 23 de dezembro
Iniciativa de cariz lúdico-pedagógico que visa a 
ocupação do tempo livre dos jovens em atividades de 
caráter educativo, desportivo, recreativo e cultural.
Dirigido a jovens com idades compreendidas entre os 
9 e os 14 anos.
2.ª a 4.ª Feira, das 14h00 às 17h30
Participação Livre, mediante inscrição prévia 
Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo, Freguesia 
de Alverca do Ribatejo
Tel. 219 575 908 ou cj.alverca@cm-vfxira.pt
Casa da Juventude do Forte da Casa, Freguesia do 
Forte da Casa
Tel. 219 594 669 ou cj.fc@cm-vfxira.pt
Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria, Freguesia 
da Póvoa de Santa Iria
Tel. 219 533 050 ou cj.psi@cm-vfxira.pt
Casa da Juventude de Vialonga, Freguesia de Vialonga
Tel. 219 527 894 ou cj.vialonga@cm-vfxira.pt

Agenda

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
e a Comissão Municipal para a Deficiência 
voltam a assinalar o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, a 3 de dezembro, 
através de um programa comemorativo, 
cujas atividades visam apelar a uma maior 
compreensão sobre esta temática.
De 30 de novembro a 4 de dezembro, a 3.ª 
edição da Semana da Inclusão terá um 
programa que promove e sensibiliza para 
a adoção das boas práticas inclusivas, 

apelando para o respeito pelos direitos 
e pelo bem-estar de todos e de todas na 
sociedade. No contexto da presente pan-
demia, os eventos agendados serão trans-
mitidos através das plataformas digitais 
municipais e vão desde a alusão a práti-
cas inclusivas da Câmara Municipal, um 
concerto solidário, até uma palestra com 
Paulo Azevedo. Trata-se do ator e orador 
motivacional que nasceu sem mãos e sem 
pernas, tendo já alcançado conquistas que 

desde pequeno os médicos diziam ser 
impossível. O seu mais recente livro cha-
ma-se “Não há impossíveis”. 
Esta 3.ª Semana da Inclusão de Vila Franca 
de Xira constitui-se como um mote para 
que a inclusão das pessoas com deficiên-
cia seja uma prática transversal e comum 
na sociedade atual. A comemoração da 
efeméride coloca a tónica na necessidade 
de tornar este mundo acessível e tolerante 
às particularidades de todos e de todas. 

3.ª Semana da Inclusão – 30 de novembro a 4 de dezembro
Programa de atividades promove sensibilização sobre a deficiência
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   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

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

A Câmara Municipal e os SMAS 
aprovaram os orçamentos e as 
grandes opções do plano para o 
quinquénio 2021-2025, elaborados 
de acordo com as cinco opções 
estratégicas da governação 
municipal no presente mandato 
autárquico: Um Concelho Inclusivo; 
Sustentável; com Identidade; 
Empreendedor; e Competitivo. 

Em 2021, o Município continuará 
a adotar uma política tributária 
estável, amiga das famílias e das 
empresas, com a manutenção da 
taxa mínima legal de IMI (0,3%); 
o IMI familiar; as isenções de IMI 
respeitantes às coletividades de 
cultura, recreio, desporto, sociais e 
similares, relativamente aos prédios 
destinados à realização das suas 
atividades estatutárias; as isenções 
de Derrama; e a manutenção, em 
geral, do valor das taxas e preços 
municipais. 

Salientamos a execução de um 
ambicioso programa de remoção do 
amianto existente nas Escolas do 2º 
e 3º Ciclo bem como Secundárias, 
à semelhança do que já foi 
realizado nos estabelecimentos 
de educação pré-escolar e do 1º 
Ciclo; a requalificação da Escola 
Básica Álvaro Guerra, em Vila 
Franca de Xira; e, com particular 
relevância no domínio da eficiência 
energética, a requalificação dos 
Bairros Municipais do PER  da 
Castanheira do Ribatejo, Forte 
da Casa e Povos bem como dos 
Pavilhões Desportivos Municipais do 
Sobralinho e do Olival de Fora, em 
Vialonga, e bem assim das Piscinas 
Municipais da Póvoa de Santa Iria e 
do Forte da Casa.  

Sublinhamos, igualmente, a 
renovação da frota ambiente e dos 
equipamentos de depósito bem 
como a ampliação da rede municipal 
de ilhas ecológicas. 
No domínio da requalificação de 
espaços públicos, mencionamos as 
obras na Urbanização Malvarosa e a 
construção de Passagem Superior 
Pedonal; a ligação do Parque 
Linear Ribeirinho Estuário do Tejo a 
Alverca e ao Sobralinho; a 2ª fase da 
requalificação da EN10; e o Parque 
Ribeirinho da Vala do Carregado.

Referimos, também, as novas 
instalações da Unidade de Saúde de 
Vialonga e o edifício para serviços de 
Justiça em Vila Franca de Xira. 
Em 2021, continuaremos a construir 
um Concelho melhor para todos. 

Orçamentos da Câmara e SMAS 
não respondem aos problemas das 
populações 

Caro(a) Munícipe,
Os orçamentos para a Câmara 
e SMAS, da responsabilidade do 
PS e PSD, não acrescentam nem 
surpresas nem se propõem a 
resolver os problemas suscitados 
neste e em anteriores mandatos 
autárquicos. 
O Concelho ficou adiado e 
carregado com promessas, que não 
vingaram.
Foram prometidas rotundas na 
EN10, assim como iniciativas pela 
abolição das portagens ou pela 
construção de novos nós de acesso 
à A1. O que o PS fez foi impedir, 
na Assembleia da República, 
essa abolição, e manteve-se 
inoperante perante os problemas de 
mobilidade e trânsito do concelho.
Com recurso a muita propaganda, 
foram prometidas iniciativas de 
regeneração para os terrenos entre 
a antiga Escola da Armada e a 
Ex-Cimianto e para a revitalização 
dos núcleos históricos – ambas 
adiadas. 
Continua a fazer-se das Freguesias 
o parente pobre do funcionamento 
do Concelho, negando-lhes 
os meios humanos, técnicos e 
financeiros, que lhes permitam 
responder às necessidades das 
populações.
Mantêm-se os problemas com 
a higiene pública e recolha de 
resíduos.
A CDU não abdica de propor, 
além de lutar, pela transformação 
do Concelho, o que significa 
consequentemente a melhoria da 
qualidade de vida das populações. 
Como, ao mesmo tempo, 
pugnaremos por uma nova gestão 
da Câmara e dos SMAS, que envolva 
a participação das populações.
A CDU, actualmente em oposição, 
foi neste mandato a força política 
mais consequente pela defesa do 
seu concelho. 
Neste mandato, a CDU tem feito 
dezenas de propostas, por exemplo, 
para a melhoria da qualidade 
ambiental (propostas de reforço de 
meios para limpeza urbana), para 
a melhoria das acessibilidades 
(propostas para a EN 10, além do 
estudo e execução de alternativas), 
para a defesa do transporte público 
(propostas para o reforço da oferta), 
entre outras tantas medidas que ou 
foram chumbadas ou adiadas pela 
gestão PS-PSD. Contudo, isso não 
nos inibe nem limita a continuar 
a intervir, pelo que, na reta final 
deste mandato, ficou provado que a 
alternativa passará pela mudança 
da gestão do município. 

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  

Saúde – prioridade de todos

A COVID19 e a pandemia, ensinaram-
nos a valorizar cada vez mais aquilo 
que no tínhamos como garantido. 
Hoje, mais do que nunca, a sociedade 
preocupa-se com a saúde individual, 
mas mais do que isso, com a saúde 
colectiva. Reavivaram-se discussões 
e debates acerca da saúde, do SNS e 
do papel de cada um no ecossistema 
nacional. 
Neste momento de ebulição no 
sector, há uma conclusão óbvia. A 
saúde tem que ser uma prioridade, 
e tem que ser vista como um 
investimento no longo prazo. 
A visão estratégica da saúde deve 
assentar em 3 pilares estratégicos.
 - Colocar verdadeiramente o doente 
no centro da acção e decisão política, 
com uma abordagem multidisciplinar 
de cuidados integrados. 
- Investimento sério no 
acompanhamento ao doente, desde 
os conhecidos Centros de Saúde até 
aos grandes Centros Hospitalares, 
reforçando a prevenção e a 
antecipação do diagnóstico. 
- Prioridade no acesso à inovação de 
forma rápida e equitativa.
Os cuidados de saúde primários e 
os problemas nos Centros de Saúde 
são exemplo, da importância da 
preparação dos cuidados de saúde 
prestados a população.
Era do conhecimento de todos, a 
importância de um plano nacional de 
vacinação pujante e estruturado para 
a gripe sazonal, de forma a “libertar” 
os serviços médicos de gripes 
“normais”, por forma a manter o foco 
na resolução dos problemas mais 
graves e urgentes. 
Nada foi feito.

O governo não preparou o que era sua 
responsabilidade. 
Não informou o que era da sua 
responsabilidade informar. 
Mas pior, não se preocupou com 
as populações que era da sua 
responsabilidade preocupar. 
Mais vacinas disponibilizadas, 
locais de vacinação criados 
especificamente para o efeito 
removendo doentes das unidades 
de saúde, reduzindo filas, tempos 
de espera e ajuntamentos, 
associadas a um aumento sazonal 
dos profissionais de saúde alocados 
são medidas simples, mas focadas 
nas pessoas, e na sua saúde, que é a 
nossa prioridade. 

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 Bancada da Coligação Mais

Decorreram recentemente as 
eleições para os lugares de vice-
presidente e presidente da CCDR 
LVT, a Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo. 
O Bloco de Esquerda na Assembleia 
Municipal de Vila Franca de Xira 
em sessão extraordinária dedicada 
a esta eleição assinalou o seu voto 
de protesto votando em branco 
porque estas eleições tiveram 
como desenho um limite e um 
afunilamento democráticos. 
Resumidamente, quem tem 
condições para promover 
candidaturas ou é do PS ou do PSD, 
os candidatos foram “cozinhados” 
pelas cúpulas destes aparelhos 
partidários sem consultar sequer 
os autarcas enfraquecendo o 
poder local e pode-se dar o caso 
de termos um presidente eleito 
pelos autarcas, que em três dos 
quatros anos do seu mandato, não 
seja do agrado do colégio eleitoral 
nem represente quem votou nestas 
eleições. 

O que são as CCDR e que 
importância têm? 
Criadas em 1969 passam a ter em 
2003 a designação atual, CCDR, 
gerem 7,8 mil milhões de euros em 
fundos no atual quadro comunitário. 
Estas CCDR têm responsabilidades 
na alocação de uma boa parte dos 
fundos europeus, e num momento 
particularmente difícil para 
muitas famílias devemos todos ser 
exigentes.
Através do orçamento da União 
Europeia e a partir do Fundo 
de Recuperação, Portugal terá 
disponíveis 45 mil milhões para 
os próximos sete anos, 15,3 mil 
milhões serão a fundo perdido.

Como já vem sido hábito em Vila 
Franca de Xira, também nas CCDR, 
o PS, que se arroga de esquerda, 
faz arranjinhos para as dividir com 
o PSD, o que está longe de ser de 
democrático. O poder não pode 
justificar tudo, sabemos bem o que 
nos custam estes arranjinhos com 
a direita, tanto em Vila Franca de 
Xira como a nível nacional.

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 



NOV | DEZ | 2020 
Deliberações 23

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

Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira 
(Cevadeiro), em Vila Franca de Xira, pelas 9h30,  
do dia 2020/08/26

Ata nº 15/2020, da reunião de câmara ordi-
nária de 2020/07/08
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro para frequên-
cia de Mestrado em Fagote na Royal Nothern 
College of Music de Manchester, no Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
Aprovado por unanimidade

Protocolo relativo à instalação de um posto 
de carregamento normal para veículos elé-
tricos, a celebrar entre o Município, a Fre-
guesia de Vila Franca de Xira e a empresa 
pública MOBI.E, SA
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação e apoio ao filme 
documental "As Marcas da Liberdade"
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

Aquisição de combustíveis rodoviários para 
a frota dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira - 
Concurso público - Compromisso plurianual 
- Abertura de procedimento - Aprovação e 
remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Formação conjunta dos corpos de bombei-
ros do Município de Vila Franca de Xira – Ano 
2020 - Atribuição de subsídio
Aprovado por unanimidade

Quinta Municipal de Subserra - Acordos de 
estágio - Escola Profissional Agrícola Fer-
nando Barros Leal (EPAFBL)
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Pre-
sidente relacionados com o exercício de 
direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Pre-
sidente relacionados com o exercício de 
direito de preferência – Áreas de reabilita-
ção urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Pre-
sidente no âmbito do licenciamento de obras 
particulares
Tomado conhecimento

Abertura de concurso externo de ingresso 
na carreira de técnico de informática, grau 
1, nível 1
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal para 
a constituição de reservas de recrutamento 
de trabalhadores em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo incerto para assistente operacional 
(auxiliar de ação educativa)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal para 
a constituição de reservas de recrutamento 
de trabalhadores em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo incerto para assistente técnico (área 
administrativa)
Aprovado por unanimidade

Programa de Regularização Extraordinária 
dos Vínculos Precários (PREVAP) - Trabalha-
dores dos agrupamentos de escolas
Aprovado por unanimidade

Recenseamento eleitoral 2020 - Resulta-
dos reportados a 31 de dezembro de 2019 - 
Transferência de verbas para as freguesias
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento - Consulta para 
financiamento a longo prazo - Aquisição de 
imóveis inscritos sob os artigos 1653 e 1654 
da matriz predial urbana da União das Fre-
guesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da 
Casa (Estação ferroviária)
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e 
o voto contra do membro do Bloco de Esquerda

Projeto do Regulamento e Tabela de Taxa 
e Preços da Câmara Municipal para 2021 - 
Consulta pública
Aprovado por unanimidade

8ª alteração permutativa ao orçamento e 
plano de atividades e funcionamento muni-
cipal e 5ª alteração permutativa ao plano 
plurianual de investimentos da Câmara 
Municipal para 2020
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para manutenção 
preventiva e curativa a efetuar nos elevado-
res instalados nos equipamentos do Municí-
pio - Início do procedimento
Aprovado por unanimidade

Aquisição de um autocarro de 33 lugares 
para o Município - Adjudicação e aprovação 
da minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município - 
Libertação de garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Cedência para o domínio público - Rua 1º de 
Maio - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento 
de compartes - Igreja Velha - Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Alteração ao polígono de implantação do 
lote 218 do loteamento da Quinta da Coutada 
- Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 383, do loteamento 
Quinta da Ponte - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 14B, parcela denomi-
nada Arroteias, do loteamento Zona Alta de 
Arcena -  Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 1, parcela denomi-
nada Terra da Eira, do loteamento Zona Alta 
de Arcena - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 17, do loteamento 
Casal do Freixo - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 26, do loteamento 
Fonte Santa - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 120, do loteamento 
Quinta da Coutada - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 76A, do loteamento 
Quinta da Coutada - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 244, do loteamento 
Quinta da Coutada - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Demolição de 3 edifícios na antiga Escola da 
Armada (Marinha) para futuras instalações 
do Tribunal Judicial - Vila Franca de Xira - 
Auto de vistoria e receção provisória 
Aprovado por unanimidade

Estabilização do talude da encosta e resta-
belecimento do troço acidentado da estrada 
de S. Marcos - Calhandriz - Auto de vistoria 
e receção definitiva parcial 
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa 
e construção de um novo pontão  - Casta-
nheira do Ribatejo - Auto de vistoria e rece-
ção definitiva parcial e liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Execução de muro de contenção do talude 
a tardoz dos lotes 1 e 3 da rua 9 de Agosto 
de 1990 - Alverca do Ribatejo - Revogação da 
nomeação da coordenadora de segurança 
em obra e da diretora de fiscalização e nova 
nomeação de coordenadora de segurança 
em obra e diretor de fiscalização 
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e paisagística da 
avenida Baptista Pereira e zona adjacente - 
Alhandra - Revogação da nomeação da coor-
denadora de segurança em obra e diretor de 
fiscalização e nova nomeação de coordena-
dora de segurança em obra e diretora de fis-
calização 
Aprovado por unanimidade

Remodelação/conservação do Pavilhão Des-
portivo Municipal das Cachoeiras - Plano de 
Segurança e Saúde
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal na 
EN10, ao km 129+700, junto à urbanização 
da Malvarosa - Alverca do Ribatejo - Aber-
tura do procedimento e compromisso plu-
rianual - Aprovação e remessa à Assembleia 
Municipal
Aprovado por unanimidade

     DELIBERAÇÕES
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Apoio à Paróquia de São João Baptista- 
Alhandra - Concessão de apoio para execu-
ção de iluminação decorativa nas fachadas 
exteriores da Igreja Matriz de Alhandra e 
abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Revisão/alteração do Regulamento do Par-
que de Estacionamento do Hospital de Vila 
Franca de Xira
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

Escola a Tempo Inteiro - Ano letivo - 
2020/2021 - Alteração de compromisso de 
verbas - Aprovação e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do com-
promisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Atividades extracurriculares (AEC) - Ano 
letivo 2020/2021 - Protocolos de utilização 
de espaços exteriores - Aprovação e com-
promisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Refeições escolares - Meses de agosto e 
setembro de 2020 - Continuidade do forne-
cimento de refeições aos alunos beneficiá-
rios de ação social escolar das escolas do 
Concelho
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo - Publicitação do início do procedi-
mento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade

Catálogo da exposição "RUI FILIPE: Em 
Busca do Absoluto" - Preço de venda ao 
público
Aprovado por unanimidade

Doação de objetos museológicos ao Museu 
Municipal - Núcleo de Alverca, por Arnaldo 
Augusto Barros Silva
Aprovado por unanimidade

Doação de 2 obras de artes plásticas ao 
Museu do Neo-Realismo - Legado de Maria 
de Lourdes Marques Pires
Aprovado por unanimidade

Regulamento Interno do Museu do Neo-
-Realismo
Aprovado por unanimidade

Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira 
- Retificação da deliberação nº 120, tomada 
na reunião de câmara de 4 de março de 2020
Aprovado por unanimidade

Proposta - Medida de apoio aos micro, 
pequenos e médios empresários do Conce-
lho, no âmbito da ocupação da via pública e 
da publicidade respetiva
Reprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros da CDU, os votos contra dos membros 
do PS e da Coligação Mais e a abstenção do 
membro do Bloco de Esquerda

Abertura de procedimento disciplinar
Aprovado por maioria, com 7 votos a favor e 4 
contra

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

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

Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira 
(Cevadeiro), em Vila Franca de Xira, pelas 9h30,  
do dia 2020/09/09

Ata nº 16/2020, da reunião de câmara ordi-
nária de 2020/07/22
Aprovado por unanimidade

Contratação de empréstimo bancário para 
financiamento a longo prazo, no montante 
de 1 750 000,00€: Aquisição de imóveis ins-
critos sob os artigos 1653 e 1654 da matriz 
predial urbana da União das Freguesias de 
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa (junto 
à estação ferroviária) – Adjudicação à Caixa 
Geral de Depósitos e aprovação das respeti-
vas cláusulas contratuais 
Aprovado por unanimidade

2ª alteração modificativa ao orçamento, 
plano plurianual de investimentos e plano 
de atividades e funcionamento municipal da 
Câmara Municipal para 2020
Aprovado por unanimidade

Aquisição, por compra e venda, de dois lotes 
de terreno sitos junto à Estação Ferroviária 
da Póvoa de Santa Iria e integrados no lotea-
mento do Cais da Póvoa – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Início do procedimento – Elaboração do 
Regulamento de Atribuição de Espaços do 
Piso Superior do Mercado Retalhista de 
Alhandra
Aprovado por unanimidade

Gestão dos pavilhões desportivos escolares 
– Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo – Agrupamentos de escolas e 
entidades do movimento associativo
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Pre-
sidente relacionados com o exercício de 
direito de preferência
Tomado conhecimento

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

Abertura de procedimento concursal comum 
para a constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado 
para assistente operacional (mecânico auto)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum 
para a constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado 
para assistente operacional (eletricista auto)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum 
para a constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado 
para assistente técnico (área de mecatró-
nica)
Aprovado por unanimidade

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

Fornecimento em contínuo de consumíveis 
de higiene e limpeza para os edifícios muni-
cipais e escolas do Concelho – Início do pro-
cedimento e remessa à Assembleia Munici-
pal para autorização prévia do compromisso 
plurianual e abertura do procedimento
Aprovado por unanimidade

Prorrogação do prazo para conclusão das 
obras de urbanização do loteamento Mari-
nhas do Mulato e Telhal – Póvoa de Santa Iria
Retirado da ordem do dia

Substituição de garantias bancárias – Lotea-
mento do Casal da Aboboreira, titulado pelo 
alvará de loteamento nº 3/01, de 23/03 – Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 34, do loteamento 
Estacal – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 258, do loteamento 
Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Processo de inquérito – Relatório final 
Aprovado por maioria, com 10 votos a favor e 1 
abstenção

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

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

 Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira 
(Cevadeiro), em Vila Franca de Xira, pelas 9h30,  
do dia 2020/09/23

Ata nº 17/2020, da reunião de câmara ordi-
nária de 2020/08/26
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Alberto 
Pires
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Jacinto 
Banha
Aprovado por unanimidade

Apoio ao emprego e ao desenvolvimento 
económico – Prorrogação da isenção do 
pagamento de taxas e rendas municipais
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento - Contratação de 
seguros para os Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento de Vila Franca de 
Xira - Concurso público - Compromisso plu-
rianual - Aprovação e remessa à Assembleia 
Municipal
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento - Aquisição de 
serviços de vigilância e segurança humana 
das instalações do Porto D'Areia - Concurso 
público - Compromisso plurianual - Aprova-
ção e remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Mercado retalhista de Vila Franca de Xira - 
Alteração de titularidade dos lugares 20 e 21 
da placa 1
Aprovado por unanimidade
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Taça do Mundo de Paratriatlo/Campeonato 
do Mediterrâneo de Triatlo/Campeonato da 
Europa de Clubes de Triatlo - Contrato-Pro-
grama de Desenvolvimento Desportivo 
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Pre-
sidente relacionados com o exercício de 
direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Pre-
sidente relacionados com o exercício de 
direito de preferência – Áreas de reabilita-
ção 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 jurí-
dica de emprego público por tempo indeter-
minado para assistente operacional (área de 
auxiliar de ação educativa) - Recrutamento
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para téc-
nico superior (área de educação física) - 
Recrutamento
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal 
comum para a constituição de relação jurí-
dica de emprego público por tempo indeter-
minado para assistente operacional (área de 
pedreiro)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal para 
a constituição de reservas de recrutamento 
- Relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado para assistente ope-
racional (área de auxiliar de ação educativa)
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento da urbanização 
denominada por Lavradios, titulado pelo 
alvará de loteamento nº 1/2020, de 03/04 - 
Relatório da consulta pública – Castanheira 
do Ribatejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e 
o voto contra do membro do Bloco de Esquerda

Alteração ao loteamento da urbanização 
denominada por Lavradios, titulado pelo 
alvará de loteamento nº 1/2020, de 03/04 – 
Castanheira do Ribatejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da CDU e da Coligação Mais e 
o voto contra do membro do Bloco de Esquerda

2ª revisão do Plano Diretor Municipal - Reti-
ficação ao Aviso nº 11143/20 – Prorrogação 
de prazo
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao loteamento da Fonte Santa - 
Parcela 1, titulado pelo alvará de loteamento 
nº 1/2011-AUGI, de 23/03 - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Adenda ao Regulamento da 3ª alteração ao 
loteamento da Fonte Santa - Parcela 1, titu-
lado pelo alvará de loteamento nº 1/2011-
AUGI, de 23/03 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

2ª alteração ao loteamento dos Enxordeiros, 
titulado pelo alvará de loteamento nº 1/2012, 
de 27/06 – Alverca do Ribatejo  - Consulta 
pública 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 155, do loteamento 
Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Execução da acessibilidade inclusiva - 
Requalificação da avenida Infante D. Pedro 
- Fase 1 – Alverca do Ribatejo - Alteração da 
data de conclusão da empreitada
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares 
– Concelho de Vila Franca de Xira – Abertura 
de procedimento e compromisso plurianual 
– Aprovação e remessa à Assembleia Muni-
cipal
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício "Ninho de Empresas" 
para instalação da Unidade de Saúde de Via-
longa - Orçamento de trabalhos a menos 
Aprovado por unanimidade

Constituição do júri do Prémio Carlos Pare-
des – Edição de 2020
Aprovado por unanimidade

Exposição "Representações do Povo" – Catá-
logo – Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público das publicações 
inerentes à Cartoon Xira
Aprovado por unanimidade

Elaboração do projeto educativo para dina-
mizar a exposição etnográfica - Protocolo a 
celebrar com a Casa do Povo de Arcena
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2020/2021 
– Atribuição de subsídios a alunos a estudar 
fora do Concelho - Compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação na área dos trans-
portes escolares –  Sociedade Euterpe 
Alhandrense - Aprovação e compromisso de 
verbas
Aprovado por unanimidade

Normas de participação no projeto "Brigada 
do Amarelo" – Ano letivo 2020/2021
Aprovado por unanimidade

Normas de participação no projeto "Qual é o 
seu papel?" - Ano Letivo 2020/2021
Aprovado por unanimidade

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e 
Ciclovia do Tejo - Avenida Isidoro Antunes 
Costa, nºs 2, 4 e 6 - Autorização de aquisição 
do Artigo 3264 da União das Freguesias de 
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

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

 Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira 
(Cevadeiro), em Vila Franca de Xira, pelas 9h30,  
do dia 2020/10/07

Ata nº 18/2020, da reunião de câmara ordi-
nária de 2020/09/09
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associa-
tivo – Apoio para o fomento da vida asso-
ciativa – Frequência de ações de formação 
– União Juventude Alverquense 
Aprovado por unanimidade

Merchandising para venda no posto de 
turismo - Fixação de preço de venda ao 
público
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro/Salão de Artesanato 
- Atribuição de lugares - Edição de 2021
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 Pre-
sidente relacionados com o exercício de 
direito de preferência – Áreas de reabilita-
ção urbana
Tomado conhecimento

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

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

Aquisição de novas versões de software 
Medidata - Aplicações SIGMA - Câmara 
Municipal e Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira - 
Início do procedimento
Aprovado por unanimidade

Aditamento nº 4 ao loteamento denominado 
por Casal da Serra, titulado pelo alvará de 
loteamento nº 2/92, de 30 de julho – Póvoa 
de Santa Iria
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco 
de Esquerda e os votos contra dos membros da 
CDU

3ª alteração ao Plano Diretor Municipal - 
Revogação da deliberação nº 34, tomada em 
22 de janeiro de 2020
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao Plano Diretor Municipal 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 26F, da rua do Tejo, do 
loteamento da Quinta da Piedade (2ª fase) – 
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

     DELIBERAÇÕES
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     DELIBERAÇÕES
Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 64, do loteamento 
Quinta da Nossa Senhora de Fátima – São 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 38, do loteamento 
Quinta da Nossa Senhora de Fátima – São 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 163, do loteamento 
Quinta da Coutada – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reabilitação - Habitação social - Eficiência 
energética - Bairro PER do Bom Retiro – Vila 
Franca de Xira - Alteração da data de con-
clusão da empreitada 
Aprovado por unanimidade

Remodelação da Escola Álvaro Guerra – Vila 
Franca de Xira - Plano específico de segu-
rança para montagem, utilização e desmon-
tagem de grua torre 
Aprovado por unanimidade

Execução de muro de contenção do talude a 
tardoz dos lotes 1 e 3, da rua 9 de Agosto de 
1990 – Alverca do Ribatejo - Plano de Contin-
gência (COVID-19) 
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e paisagística da 
avenida Baptista Pereira e zona adjacente 
- Alhandra - Plano de contingência (COVID-
19) 
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício "Ninho de Empresas" 
para instalação da Unidade de Saúde de Via-
longa - Orçamento de trabalhos a menos 
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício "Ninho de Empresas" 
para instalação da Unidade de Saúde de 
Vialonga - Trabalhos complementares para 
suprimento de erros e omissões do projeto 
Aprovado por unanimidade

Escola a tempo inteiro - Ano letivo 2020/2021 
- Alteração de compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação na área dos trans-
portes escolares – Associação para o Bem 
Estar Infantil de Vialonga - Aprovação e 
compromisso de verbas 
Aprovado por unanimidade

Transferência financeira no âmbito do paga-
mento do apoio aos refeitórios escolares 
- CASBA - Centro de Apoio Social do Bom 
Sucesso e Arcena 
Aprovado por unanimidade

Concurso Internacional José Massarrão - 
Edição de 2020 - Apoio Extraordinário – Con-
servatório Regional Silva Marques
Aprovado por unanimidade

Prémio Literário Alves Redol – Prazos de 
candidatura (inscrições, apresentação dos 
trabalhos concorrentes, local para a devolu-
ção dos trabalhos e data da cerimónia)
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração municipal desig-
nada pela letra A, sita na rua José Augusto 
Gomes, nº 1 (ex-lote 18), r/c dtº – Arcena – 
Alverca do Ribatejo - Alteração da delibera-
ção tomada em 2019/04/03
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração municipal desig-
nada pela letra G, sita na rua Dr. Vasco Moniz, 
nº 1, 3º dtº - Castanheira do Ribatejo - Alte-
ração da deliberação tomada em 2020/05/13
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Vila Franca de Xira

Videoconferência
15 de setembro de 2020 – 18h00

Ponto 1 - Apresentação pelas empresas 
autoras do estudo e apreciação pelos elei-
tos municipais de estratégia de desenvolvi-
mento do concelho de Vila Franca de Xira, 
designada “Vila Franca de Xira: Construção 
de uma visão de futuro”
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 2 - Aquisição de combustíveis rodoviá-
rios para a frota dos Serviços Municipaliza-
dos de Água e Saneamento de Vila Franca 
de Xira – Concurso público – Abertura de 
procedimento – Autorização prévia do com-
promisso plurianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 3 - Execução da passagem superior 
pedonal na EN10, ao km 129-700, junto à 
Urbanização da Malvarosa – Autorização 
prévia do compromisso plurianual e autori-
zação da abertura do procedimento – Apro-
vação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 4 - Escola a Tempo Inteiro – Ano letivo 
2020/2021 – Alteração de compromisso de 
verbas – Autorização do compromisso plu-
rianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 5 - Regulamento sobre diversas ati-
vidades sujeitas a controlo prévio municipal 
– Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e seis votos 
a favor do PS, da CDU, da Coligação Mais, do 
Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do Presidente 
da Junta de Freguesia de Alhandra, S. João dos 
Montes e Calhandriz; e um voto contra do PAN

Ponto 6 - Regulamento interno do Museu do 
Neo-Realismo – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 7 - Revisão / Alteração do Regula-
mento do Parque de Estacionamento do 
Hospital de Vila Franca de Xira – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e um votos a 
favor do PS, da Coligação Mais, do CDS-PP e do 
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, 
S. João dos Montes e Calhandriz; e dezasseis 
votos contra da CDU, do Bloco de Esquerda e 
do PAN

Ponto 8 - Cedência de terreno para o domí-
nio público municipal – Rua 1.º de maio, Via-
longa – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 9 - Contratação de empréstimo ban-
cário para financiamento a longo prazo, no 
montante de € 1.750.000,00 e destinado à 
aquisição de imóveis inscritos sob os arti-
gos 1653 e 1654 da matriz predial urbana da 
União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria 
e Forte da Casa (junto à Estação Ferroviária) 
– Adjudicação à Caixa Geral de Depósitos e 
aprovação das respetivas cláusulas contra-
tuais – Aprovação
O ponto foi retirado da ordem de trabalhos

Ponto 10 - 2ª alteração modificativa ao orça-
mento, plano plurianual de investimentos e 
plano de atividades e funcionamento muni-
cipal da Câmara Municipal para 2020 – Apro-
vação
O ponto foi retirado da ordem de trabalhos

Ponto 11 - Aquisição, por compra e venda, 
de dois lotes de terreno sitos junto à Estação 
Ferroviária da Póvoa de Santa Iria e integra-
dos no Loteamento do Cais da Póvoa – Apro-
vação
O ponto foi retirado da ordem de trabalhos

Sessão ordinária da Assembleia  
Municipal de Vila Franca de Xira

Videoconferência
29 de setembro de 2020 – 18h00

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita 
do Sr. Presidente da Câmara Municipal (cor-
respondente ao período de 01 de junho a 06 
de setembro de 2020)
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 2 - Contratação de empréstimo ban-
cário para financiamento a longo prazo, no 
montante de € 1.750.000,00 e destinado à 
aquisição de imóveis inscritos sob os arti-
gos 1653 e 1654 da matriz predial urbana da 
União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria 
e Forte da Casa (junto à Estação Ferroviária) 
– Adjudicação à Caixa Geral de Depósitos e 
aprovação das respetivas cláusulas contra-
tuais – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e seis votos 
a favor do PS, da CDU, da Coligação Mais, do 
Bloco de Esquerda, do PAN e do Presidente da 
Junta de Freguesia de Alhandra, S. João dos 
Montes e Calhandriz; e uma abstenção do eleito 
António Martins

Ponto 3 - 2ª alteração modificativa ao orça-
mento, plano plurianual de investimentos e 
plano de atividades e funcionamento muni-
cipal da Câmara Municipal para 2020 – Apro-
vação
Aprovado por maioria, com trinta e seis votos 
a favor do PS, da CDU, da Coligação Mais, do 
Bloco de Esquerda, do PAN e do Presidente da 
Junta de Freguesia de Alhandra, S. João dos 
Montes e Calhandriz; e uma abstenção do eleito 
António Martins

Ponto 4 - Aquisição, por compra e venda, de 
dois lotes de terreno sitos junto à Estação 
Ferroviária da Póvoa de Santa Iria e integra-
dos no Loteamento do Cais da Póvoa – Apro-
vação
Aprovado por maioria, com trinta e seis votos 
a favor do PS, da CDU, da Coligação Mais, do 
Bloco de Esquerda, do PAN e do Presidente da 
Junta de Freguesia de Alhandra, S. João dos 
Montes e Calhandriz; e uma abstenção do eleito 
António Martins
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camaramunicipalvfx camaramunicipalvilafrancaxira

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

Ponto 5 - Apoio ao emprego e ao desen-
volvimento económico – Prorrogação 
da isenção do pagamento de taxas e 
rendas municipais – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 6 - Remoção de amianto nos 
edifícios escolares – Concelho de Vila 
Franca de Xira – Abertura de proce-
dimento e compromisso plurianual – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 7 - Fornecimento em contínuo de 
consumíveis de higiene e limpeza para 
os edifícios municipais e escolas do 
Concelho – Abertura de procedimento 
e autorização prévia do compromisso 
plurianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 8 - Abertura de procedimento – 
Contratação de seguros para os Servi-
ços Municipalizados de Água e Sanea-
mento de Vila Franca de Xira – Concurso 
público – Autorização prévia do com-
promisso plurianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 9 - Abertura de procedimento 
– Aquisição de serviços de vigilância 
e segurança humana das instalações 
do Porto D’Areia – Concurso público 
– Autorização prévia do compromisso 
plurianual – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e seis 
votos a favor do PS, da CDU, da Coligação 
Mais, do Bloco de Esquerda, do PAN, do 
eleito António Martins e do Presidente da 
Junta de Freguesia de Alhandra, S. João 
dos Montes e Calhandriz; e uma abstenção 
do eleito Alexandre Café, do BE

Ponto 10 - Apreciação e votação dos 
documentos apresentados no PAOD
Recomendação «Reforço e moderni-
zação da rede de papeleiras no espaço 
público do concelho de VFX», apresen-
tada pelo PAN 
Aprovada por unanimidade dos presentes

Recomendação «Incentivar a utilização 
e partilha de bicicletas no concelho de 
VFX», apresentada pelo PAN 
Aprovada por unanimidade dos presentes

Recomendação «Pela urgente elabora-
ção duma Estratégia Local de Habita-
ção, ao abrigo do 1.º Direito - Programa 
de Apoio ao Acesso à Habitação», apre-
sentada pelo eleito António Martins 
Aprovada por unanimidade dos presentes

Moção «Pela implementação do Suple-
mento de Insalubridade, Penosidade e 
Risco na Administração Local», apre-
sentada pela CDU
Aprovada por maioria, com trinta e seis 
votos a favor do PS, da CDU, da Coligação 
Mais, do BE, do PAN e do Presidente de 
Junta da União de Freguesias de Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz; e a 
abstenção do eleito António Martins 

Moção «Repor as freguesias extintas - 
Um imperativo democrático», apresen-
tada pela CDU 
Rejeitada por maioria, com dezanove 
votos contra do PS, da Coligação Mais e 
do eleito António Martins; três abstenções 
do BE e do PAN; e quinze votos a favor da 
CDU e do Presidente de Junta da União 
de Freguesias de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz

Voto de pesar «Pelo falecimento de Luís 
Grilo», apresentado pela CDU
Rejeitado por maioria, com vinte votos 
contra do PS, da Coligação Mais, do eleito 
António Martins e do Presidente de Junta 
da União de Freguesias de Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz; duas 
abstenções do BE; e quinze votos a favor 
da CDU e do PAN

Proposta «Reforço da Recolha de Resí-
duos Urbanos no Concelho», apresen-
tada pela Coligação Mais Voto 
Aprovada por unanimidade dos presentes

Sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Vila Franca de Xira

Instalações da Assembleia Municipal
13 de outubro de 2020 – das 16h00 às 20h00

Ponto único -Realização do ato eleitoral 
para o cargo de presidente da Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, nos 
termos previstos no n.º 2 do artigo 
3.º-F do Decreto-Lei n.º 228/2012, de 
25 de outubro, na sua redação atual, e 
do Regulamento Eleitoral, aprovado em 
anexo à Portaria n.º 533/2020, de 28 de 
agosto
Do universo eleitoral de cinquenta eleitos 
municipais, votaram quarenta e seis 
elementos, tendo sido contabilizados vinte 
e três votos a favor da candidata única 
Maria Teresa Mourão de Almeida, e vinte e 
três votos em branco
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