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Até 17 de dezembro
Centro de Vacinação a funcionar no Pavilhão Multiusos 
em Vila Franca de Xira (Cevadeiro)

Atendimento presencial facilitado
Lojas do Munícipe do Concelho de Vila Franca de 
Xira sem marcação prévia

Devido à entrada de uma nova etapa, reforçada, no plano de vaci-
nação e o seu prolongamento até dia 17 de dezembro, o Centro 
de Vacinação do Concelho de Vila Franca de Xira está a funcionar 
no Pavilhão Multiusos do Cevadeiro. O horário de funcionamento 
é o seguinte: 2.ªs, 4.ªs e 6.ªs feiras entre as 14h00 e as 20h00; 
3.ªs e 5.ªs feiras e sábados entre as 8h00 e as 14h00.
Esta nova realidade no Plano de Vacinação, essencialmente 
destinada para a dose adicional de reforço COVID, e o início da 
campanha de vacinação contra a gripe sazonal, resulta de uma 
necessidade de administração na ordem das 5000/6000 inocu-
lações por semana no Concelho de Vila Franca de Xira, o que 

implica o aumento do número de boxes de inoculação.
Esta alteração permitirá que os registos passem a ser efetuados 
pelas enfermeiras no mesmo local onde administram as vaci-
nas, evitando problemas com os referidos registos. Esta medida 
pretende também diminuir o tempo de espera da população, 
que nesta fase é mais envelhecida e com limitações de mobili-
dade importantes, e de risco, sendo que neste equipamento terá 
melhores condições face ao aproximar do período de inverno.
Todo o processo logístico de instalação do Centro de Vacinação em 
Vila Franca de Xira e de desativação do que funcionava em Alverca 
foi assegurado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

O atendimento presencial das Lojas do Munícipe em Vila Franca de Xira, Alverca do 
Ribatejo e na Póvoa de Santa Iria, está a funcionar sem marcação prévia, devendo, no 
entanto, ser acauteladas no interior dos espaços municipais todas as medidas de prote-
ção, tais como o uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos.
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Caras e Caros Concidadãos,

Os resultados das eleições autárquicas do passado dia 26 de setembro deram-me a honra e a responsabilidade de presi-
dir à Câmara Municipal nos próximos quatro anos. Com os vereadores Marina Tiago, Arlindo Dias, Manuela Ralha e João 
Pedro Baião estamos fortemente empenhados num projeto transformador para o nosso Concelho, virado para a captação 
de investimento e criação de emprego; para o combate às desigualdades sociais; para a qualificação do nosso território e 
comunidades (tornando-nos mais adaptados às alterações climáticas e melhor preparados para a transição digital); para 
melhor habitação, mais sustentável e de qualidade; para a retenção de talentos e criatividade; e para potenciar a proximi-
dade a Lisboa, melhorando os transportes e acessibilidades. Em suma, queremos maximizar as potencialidades naturais, 
geográficas e humanas do nosso Concelho, enquanto nova centralidade da Área Metropolitana de Lisboa.

Acreditamos, também, que será possível trabalhar com as Sras. e Srs. Vereadores da oposição neste esforço e objetivos.

As nossas primeiras ações corporizaram algumas das prioridades deste novo executivo municipal: Ambiente, Saúde e 
Educação. 

Encarregámos os Serviços Municipais da apresentação de um plano de arborização dos núcleos urbanos do Concelho, 
assim como de outras medidas que visam combater o impacto das alterações climáticas no nosso território, tornando-o 
mais sustentável. 

No que respeita à Saúde, reunimos com a Administração do Hospital de Vila Franca de Xira e também com a Direção Exe-
cutiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, como porta-vozes das preocupações dos Cidadãos quanto 
às condições em que atualmente são prestados os cuidados de Saúde no Concelho, os quais exigem mais investimento 
e reforço de profissionais. Embora esta não seja uma competência municipal, é seguramente uma grande preocupação 
municipal.

Quanto à Educação, tive oportunidade de reunir com os Diretores de todos os Agrupamentos de Escolas e Escola Não 
Agrupada, evidenciando neste encontro a importância que a Inovação e a Qualificação têm para o desenvolvimento do 
nosso território. Juntando esforços com toda a comunidade educativa – que inclui os pais, encarregados de educação, 
empresas e agentes culturais e desportivos - faremos certamente um caminho melhor.

Estas foram algumas das muitas ações de proximidade levadas a cabo nos primeiros dias de mandato, que incluíram tam-
bém contactos diretos em todas as Freguesias do Concelho. 

O “Notícias do Município” que hoje chega às suas mãos dá conta de múltiplas atividades a realizar até ao final deste ano, 
de entre as quais destaco a Campanha de Gastronomia “Sabores do Campo à Mesa”, nesta edição com um menu mais 
variado.

Com a expetativa de que este seja um final de ano bastante melhor que o anterior, com mais oportunidades de confrater-
nização e de convívio familiar, aproveito também esta oportunidade para lhe desejar a si e à sua família um Feliz Natal e 
um próspero ano de 2022.

Fernando Paulo Ferreira
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

FERNANDO PAULO FERREIRA
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Destaque

• Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica
• Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística
• Equipa Multidisciplinar de Reabilitação Urbana
• Divisão de Comunicação e Imagem
• Divisão de Infraestrutura Tecnológica
• Divisão de Turismo
• Gabinete de Investimento, Economia e Inovação
• Gabinete de Proteção de Dados
• Serviço de Proteção Civil

• Departamento de Ambiente e Gestão do Espaço Público
• Departamento de Educação
• Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica
• Divisão de Recursos Humanos
• Divisão de Apoio ao Munícipe e Atividades Económicas

• Departamento Financeiro
• Divisão de Auditoria e Qualidade
• Vogal do Conselho de Administração dos SMAS

Mandato 2021-2025
Novos eleitos tomaram posse a 18 de outubro

Presidente 
Fernando Paulo Ferreira
[Partido Socialista]

Vereadora 
Marina Tiago
[Partido Socialista]

Vereador
Arlindo Dias
[Partido Socialista]

Os eleitos para a Assembleia Municipal e para a Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira, do mandato autárquico 2021-2025, 
tomaram posse a 18 outubro’21.
Numa cerimónia realizada no auditório do Ateneu Artístico Vila-
franquense, com lotação esgotada, tomaram posse um total de 
50 eleitos: 39 para a Assembleia Municipal e 11 para a Câmara 
Municipal.
Na sua intervenção, o novo Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Paulo Ferreira (PS), anunciou uma das suas primeiras 
medidas, na área do Ambiente, nomeadamente, a preparação de 
um plano de arborização dos Centros Urbanos do Concelho, “por-
que um habitat mais verde proporciona maior conforto térmico e 
melhor qualidade de vida”.
A área da Saúde também foi apontada como prioritária, subli-
nhando que “o atendimento do Hospital e dos Centros de Saúde 
tem de melhorar”. Reforçou que é preciso que os seus respon-
sáveis possam “garantir os melhores padrões de serviço às pes-
soas” e afirmou que procurará “forçar e encontrar as melhores 

soluções e as melhores decisões no interesse das pessoas”. Não 
sendo esta área uma competência municipal, o Autarca enfati-
zou que se trata de “uma grande preocupação municipal”. Nessa 
medida, garantiu que, dos primeiros contactos institucionais que 
encetará, será com os responsáveis do Hospital de Vila Franca de 
Xira e com o Agrupamento de Centros de Saúde.
Quanto à Educação, referiu que a Escola é “escopo e a base da nova 
sociedade que queremos para Portugal, criando cidadãos aten-
tos, participativos, saudáveis e cultos, preparados para enfrentar 
os desafios de futuro”. Apontou como prioridades nesta área “a 
inovação, a qualificação, o envolvimento da comunidade educa-
tiva, a sua interligação com a envolvente e o tecido empresarial”.
Noutras áreas sublinhou ainda que pretende “captar mais inves-
timento, para criar mais emprego; lutaremos por melhores aces-
sibilidades e transportes; por uma economia mais forte e por 
mais liberdade e criatividade, motivando a retenção de talentos 
no nosso Concelho”.
Conheça o novo Executivo Municipal e a atribuição de pelouros.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira é constituída por um Executivo de 11 elementos: 
5 do PS; 3 da CDU; 2 da Coligação “Nova Geração” e 1 do Partido Chega:
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• Departamento de Cultura
• Departamento de Habitação e Coesão Social
• Presidência no Conselho Local de Ação Social
• Divisão de Alimentação e Veterinária
• Comissão de Toponímia

• Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas
• Divisão de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude
• Divisão de Desporto e Lazer
• Divisão de Manutenção de Equipamentos Municipais
• Presidente do Conselho de Administração dos SMAS

Vereadora 
Manuela Ralha
[Partido Socialista]

Vereador 
João Pedro Baião
[Partido Socialista]

Joana Bonita
[CDU - Coligação

Democrática Unitária]

David Pato Ferreira
[Coligação Nova 

Geração]

Nuno Libório
[CDU - Coligação

Democrática Unitária]

Ana Afonso
[Coligação Nova Geração]

Vogal do Conselho
de Administração dos 

SMAS

Anabela Barata Gomes
[CDU - Coligação

Democrática Unitária]

Barreira Soares
[Partido Chega]
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Presidente
Sandra Marcelino

(Partido Socialista)

Luís Mestre
[CDU - Coligação 

Democrática Unitária]

Cláudia Prazeres
(Partido Socialista)

Pedro Canto
(Partido Socialista)

Dulce Arrojado 
[CDU - Coligação 

Democrática Unitária]

Ana Carla Costa
(Partido Socialista)

Esperança Câncio
(Partido Socialista)

Pedro Gaspar
(Partido Socialista)

André Vaz
(Partido Socialista)

Isabel Santos
(Partido Socialista)

Pedro Sá
(Partido Socialista)

Elsa Arruda 
[CDU - Coligação 

Democrática Unitária]

Bruno Cordeiro
(Partido Socialista)

Luís Monteiro Carvalho
(Partido Socialista)

Teodoro Roque
(Partido Socialista)

João Milheiro
[CDU - Coligação 

Democrática Unitária]

Célia Monteiro
(Partido Socialista)

Paulo Afonso
(Partido Socialista)

André Nunes
[CDU - Coligação 

Democrática Unitária]

Jorge Carvalho
[CDU - Coligação 

Democrática Unitária]

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Destaque

A Assembleia Municipal é constituída por 39 eleitos: 
20 representantes do PS (incluindo os 6 Presidentes de Junta de Freguesia); 
8 representantes da CDU; 4 representantes da Coligação “Nova Geração” 
(PSD, MTP e PPM), 3 representantes do Chega; 2 representantes do Bloco de 
Esquerda; 1 representante do CDS-PP e 1 representante do PAN:
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Rui Rocha
[Coligação Nova 

Geração]

Ricardo Mendes
[CDU - Coligação 

Democrática Unitária]

António Miguel Correia
[Partido Chega]

Maria José Vitorino
[Bloco de Esquerda]

Élia Granja 
[CDU - Coligação 

Democrática Unitária]

Ana Cristina Pereira
(Partido Socialista)

Póvoa de Santa Iria 
e Forte da Casa

Florinda Lobato
[Coligação Nova 

Geração]

Diana Monteiro
[Partido Chega]

Filomena Rodrigues
[CDS-PP]

João Tremoço
(Partido Socialista)

Vialonga

Paulo Horta
[Coligação Nova 

Geração]

Diogo Monteiro
[Partido Chega]

Nélson Simões Batista
[PAN]

João Santos
(Partido Socialista)

Vila Franca de Xira

Rui Rei
[Coligação Nova 

Geração]

João Fernandes
[Bloco de Esquerda]

PRESIDENTES DE JUNTAS DE FREGUESIA

Mário Cantiga
(Partido Socialista)
Alhandra, São João dos 

Montes e Calhandriz

Cláudio Lotra
(Partido Socialista)

Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho

Mário Baptista
(Partido Socialista)

Castanheira do Ribatejo e 
Cachoeiras



8
NOV | DEZ | 2021 

Acontece

Franxiro
Doce representativo do Município apresentado em outubro

Os Franxiros foram oficialmente apresentados, a 9 de outubro, 
enquanto doce representativo do Município, uma delícia cremosa 
que tem por base ingredientes próprios da região, nomeadamente 
o arroz e o melão. Os seus autores, vencedores do Concurso pro-
movido pela Câmara Municipal, são os alunos e professores do 
Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria da Escola Secundá-
ria do Forte da Casa. Decorrente do previsto no regulamento, o 
Franxiro teve no recinto exterior da Feira Anual de Outubro, um 
stand próprio para a sua venda, onde a curiosidade vingou junto 
do público para conhecer a iguaria. Foi um sucesso a adesão a 

esta perfeita combinação entre um arroz doce, um doce de melão 
e sua envolvência numa massa fina e crocante, pelo que este pro-
duto passa a integrar a nossa oferta gastronómica, prevendo-se 
que ganhe uma presença marcante, começando, nomeadamente, 
por estar disponível nos eventos de cariz turístico organizados 
pela Câmara Municipal. A sua venda será alargada aos estabele-
cimentos do Concelho que o queiram produzir através da receita 
original, cedida pelos autores. Em breve serão divulgadas as con-
dições para o efeito, junto da restauração e pastelarias.

FranXiros
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Campanha de Gastronomia 
Novembro traz “Sabores do Campo à Mesa”
A Campanha de Gastronomia “Sabores do Campo à Mesa” volta, 
ao longo de todo o mês de novembro, para destacar pratos com 
tradição e história no Concelho. É o caso da Canja à Vila-Fran-
quense, com marca registada pela Câmara Municipal, do Torri-
cado com Bacalhau Assado e dos pratos de coelho, pela tradição 
da caça nas zonas mais rurais.
Participam na iniciativa um total de 22 restaurantes (saiba quais 
no site da Câmara Municipal), distribuídos por Alhandra, Alverca, 
Calhandriz, Forte da Casa, São João dos Montes, Vialonga e Vila 
Franca de Xira, que propõem as suas versões destas receitas 
tradicionais. Mantendo a genuinidade dos ingredientes, numa 
ou outra roupagem, o conjunto dos sabores encerra um valoroso 
património.  O Torricado e a substancial Canja à Vila-Franquense 
remetem-nos para a vivência campestre, o coelho para a caça fora 
da zona urbana e o desfecho de um reconfortante comer de tacho.
Tem também, aqui, oportunidade de provar o vinho de produ-
ção exclusivamente municipal, Encostas de Xira, (das vinhas da 
Quinta de Subserra) que associamos a esta campanha, integrando 

a carta dos restaurantes participantes e que harmonizam os pra-
tos que propomos para esta época de outono. Os monovarietais 
Arinto ligam bem com o nosso Torricado com Bacalhau Assado e 
o Touriga nacional realça o potencial de um Coelho à Caçador ou, 
por exemplo, de um Escabeche de Coelho.
Para aliar outras experiências à boa gastronomia, são oito os 
parceiros nesta iniciativa que proporcionam durante o mês de 
novembro (mediante fatura  e/ou cupão do folheto no âmbito da 
desta iniciativa) descontos em produtos, atividades e alojamento, 
representativos dos recursos e da variada oferta do Município. 
Consulte no site municipal os estabelecimentos que se associam, 
as condições dos parceiros e trace o seu roteiro.
Aceite esta viagem por sabores que o Concelho mantém vivos, 
através de mais uma campanha de gastronomia, à qual pode 
sempre acrescentar um passeio pelo Tejo, uma visita à biblio-
teca Fábrica das Palavras ou a uma exposição no Museu do Neo-
-Realismo, uma saudável caminhada pelos caminhos ribeirinhos, 
entre tantas outras possibilidades.
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Raízes identitárias
Feira Anual e Salão de Artesanato regressaram com 17 dias
Com um ano de interregno voltámos à realização da Feira Anual e 
Salão de Artesanato, um dos eventos mais aguardados por todos, 
numa edição, alargada a 17 dias. A iniciativa decorreu entre 1 e 
17 de outubro, com Esperas de Toiros entre os dias 2 e 9, um pro-
grama de animação musical diária no espaço de restauração e, 
ainda, três grandes concertos, na Praça Palha Blanco, com lota-
ção esgotada para ver e ouvir António Zambujo, Katia Guerreiro e  
Bárbara Tinoco. 
Retomámos o convívio e vivemos as tradições, dobrando o tempo 
para também recuperar as compras na feira franca e no Salão de 
Artesanato, que contou com mais de uma centena de artesãos de 
inúmeras regiões, com trabalhos nas áreas do têxtil, cerâmica, 
metal, madeira, cortiça, doçaria, entre muitas outras.
No recinto exterior voltaram as farturas quentinhas, o aroma das 
castanhas nos assadores e as gargalhadas arrancadas pelos car-

rosséis e diversões para miúdos e graúdos.
Nas largadas e esperas de touros foram notórias as saudades 
destes momentos, em que milhares de aficionados e curiosos 
marcaram presença. 
A Praça de Touros proporcionou sete espetáculos, com destaque 
para a Corrida de Touros Comemorativa dos 120 Anos da Palha 
Blanco e o encerramento do evento foi assinalado com uma gran-
diosa frente de fogo de artifício lançada junto ao Rio.
Mais uma vez, Vila Franca de Xira envolveu os seus e recebeu os 
de fora, com toda a sua tradição e afición.
A organização de todo este evento resultou de uma colaboração 
estreita entre a Câmara Municipal, através do Serviço Municipal 
de Proteção Civil, a Autoridade de Saúde Local e a Polícia de Segu-
rança Pública, tendo sido adotadas todas as medidas de proteção 
da saúde que foram definidas como necessárias.
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Património Tauromáquico 
Emoção marcou inauguração da escultura de homenagem a Victor Mendes
A escultura de homenagem ao Maestro Victor Mendes foi inaugu-
rada a 2 de outubro, em Vila Franca de Xira. A rua Octávio Pato, 
junto ao tanque das lavadeiras foi a escolhida para a implantação 
do monumento, local onde Victor Mendes brincou na sua infância, 
muitas vezes ensaiando lides futuras.
O homenageado, visivelmente emocionado, agradeceu a iniciativa 
da Câmara Municipal. Frisou que estava grato por Vila Franca de 
Xira o ter acolhido e permitido expressar a sua arte e talento, que 
acabou por se elevar aos mais altos patamares da Tauromaquia.
O Presidente da Câmara Municipal à data (Alberto Mesquita) des-
tacou o facto de fechar, com esta iniciativa, o ciclo de homena-
gens a matadores vila-franquenses. Enalteceu a carreira notável 
de Victor Mendes, que, durante os 20 anos de toureio, conquistou 
um lugar de destaque na Tauromaquia nacional e internacional, 

levando o nome de Vila Franca de Xira a todo o mundo. Sublinhou 
o facto de hoje em dia o Maestro contribuir para a formação de 
novos valores e talentos na Escola de Toureio José Falcão.
O jornalista e crítico taurino Francisco Morgado sublinhou o per-
curso extraordinário do matador aquém e além-fronteiras e o 
escultor Paulo Moura expressou a satisfação por ter sido o autor 
da peça e pela amizade estabelecida com o Maestro. João Santos, 
Presidente da Junta de Freguesia, realçou, igualmente, a impor-
tância da personalidade para a cultura taurina da Cidade.
O momento contou com a bênção à escultura pelo pároco de Vila 
Franca de Xira e foi abrilhantado pela atuação da Banda do Ateneu 
Artístico Vilafranquense, que, além de dar início à homenagem, 
também a encerrou, interpretando o Pasodoble dedicado a Victor 
Mendes, “Montera Negra”.
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Balanço do período vitivinícola da Quinta Municipal de Subserra
Encostas de Xira: Mais uva e a continuação de um vinho de qualidade
A vindima na Quinta Municipal de Subserra ganhou, este ano, 
maior expressão no que à quantidade e qualidade de uva respeita. 
Aumentámos a quantidade de uva vindimada, nomeadamente, 
nas castas brancas, perto de 14 toneladas (mais duas toneladas 
que o ano passado) e nas castas tintas, mais de 36 toneladas e 
meia (mais 13,5 toneladas em que em 2020). Parcelas que em 
anos anteriores exibiam uma baixa produtividade e qualidade 
viram justificada nesta colheita a apanha da uva para vinificação 
em adega. Também algumas parcelas com um ano de instalação 
que como a Syrah + Touriga Nacional que, normalmente, não são 
vindimadas apresentou um exponencial aumento de uva. Pers-
petiva-se, assim, para o próximo ano, a produção de 9.500 litros 

de vinho branco, mantendo o seu nível de excelente qualidade e, 
no caso do vinho tinto, serão produzidos cerca de 28.000 litros 
que, devido à introdução de novas castas, deverão ter, ainda, uma 
maior qualidade do que a que já conhecemos de anos anteriores. 
Encostas de Xira, produzido pela Câmara Municipal, é um projeto 
que se encontra hoje em dia consolidado,  mas, em simultâneo, 
em fase de expansão, explorando a possibilidade de criação de 
novos produtos.
Estes vinhos estão disponíveis para venda no Posto de Turismo 
em Vila Franca de Xira, em  loja própria (na Quinta de Subserra) e 
em diversas superfícies comerciais.

Um compromisso entre o campo e a cidade
Município aposta em projeto de alojamento local municipal
A Câmara Municipal encontra-se a trabalhar no sentido de esten-
der a oferta de estadia no Concelho, nomeadamente, num projeto 
de alojamento local municipal. 
O Município detém um vasto património que, podendo ser usu-
fruido como alojamento, proporciona valor, tradição e uma estadia 
para repetir. É o caso da oferta das Quintas Municipais de Subserra 
e do Sobralinho. Propriedades nobres seculares oferecem espaços 
exteriores, que outrora integraram produção agrícola, hoje, espa-

ços verdes e paisagens para respirar e sentir a natureza, não per-
dendo de vista a cidade. Em quartos ou vivendas integradas nestas 
quintas, a hospedagem processa-se em regime de self-catering, 
estando equipados com o necessário para o efeito. Com vista à 
sua certificação enquanto espaços de alojamento local, será dada 
continuidade às requalificações das infraestruturas, respeitando 
o património histórico e cultural e usando da modernidade para 
valorizar o existente e ajustar a resposta à atual procura.
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Bungalows aumentam a oferta de alojamento 

Inseridos no Complexo Municipal de Desporto, Recreio e Lazer de 
Vila Franca de Xira foram reabilitados seis bungalows, infraestru-
turas em madeira, reunindo um conjunto de condições que ele-
vam a sua qualidade para uma estadia ou, mesmo, um período de 
férias.
Vigiadas pelo Alto e Grutas da Pedra Furada, estas casas são 
miradouro para o rio Tejo e a Ponte Marechal Carmona que liga 
as suas margens, dando passagem até à Lezíria. Com caracte-
rísticas apetecíveis, as mesmas possuem capacidade para alojar 
até cinco utentes. Os bungalows estão equipados com dois quar-
tos (um com cama de casal e outro com duas camas individuais), 
casa de banho privativa, sala de estar com televisão, sofá-cama e 
kitchenette (equipada com micro-ondas, frigorífico, placa de cozi-
nha, utensílios de cozinha, mesa de cozinha e cadeiras). Todos 
estão equipados com rede wi-fi, alarme de intrusão e anti roubo 

e kit de primeiros socorros, tudo para que os utentes sinta, ainda, 
maior segurança.
Da remodelação fazem também parte as várias vertentes identi-
tárias do Concelho que nos surpreendem na decoração interior 
destes espaços, bem como todos os artigos disponibilizados aos 
hóspedes, reunindo as comodidades necessárias a uma estadia 
confortável. Estarão disponíveis para reserva a partir do primeiro 
trimestre de 2022.
No espaço exterior, pode usufruir de um lugar privativo (para 
uma viatura) e contar com três churrasqueiras e zona de lazer 
composta por espreguiçadeiras para uso privado desta oferta. 
Será possível a fruição das várias valências do Complexo Muni-
cipal, tais como ginásio, piscina coberta, campo de ténis, campo 
de padel e polidesportivo descoberto, mediante disponibilidade e 
marcação prévia (limitada a uma hora diária).
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Iluminação de rua abre Época Festiva 
De 26 de novembro a 6 de janeiro’22

Natal nos Mercados 
Showcooking

A quadra natalícia é assinalada pela Câmara Municipal com iluminação decorativa em todas as freguesias do Concelho. No dia 26 de 
novembro, pelas 18h00, tem lugar nos Paços do Município, a inauguração desta iluminação. Este ano tem também continuidade o som 
de rua na sede de Concelho. Pretende-se assim apelar às compras e dinamizar o comércio local, de forma a contrariarmos os prejuízos 
do cenário pandémico na economia do Concelho.

Os mercados municipais de Vila Franca de Xira e Alverca do 
Ribatejo recebem, nos dias 4 e 11 de dezembro, respetivamente, 
receitas de Natal pelas mãos dos Chef’s José Maria Lino e Luís 
Machado. Pela manhã, por volta das 10h30, a mascote Xiro dá 
as boas-vindas aos clientes e convida a assistir ao showcooking, 
após o qual será possível degustar iguarias natalícias, bem como 
fazer uma prova dos vinhos “Encostas de Xira”. Com maior ani-
mação e vida nestes espaços, esta é uma iniciativa de estímulo às 
compras no comércio local.
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Dia 20 de novembro
Clássica na Fábrica com Duo Canto e Piano
O Programa “Clássica na Fábrica”, uma organização da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira e do Conservatório Regional 
Silva Marques, apresenta no próximo dia 20 de novembro, pelas 
17h00, “Amor na Canção” – Duo Canto e Piano. Sob o tema “Olhar 
a Música Portuguesa”, o espetáculo conta com a interpretação de 
Lucina Morais [soprano] e Rute Simões [piano].
Este projeto surgiu da vontade de duas amigas e colegas de pro-

fissão em fazer música de câmara abordando as mais variadas 
temáticas. Para este concerto prepararam uma abordagem à 
música essencialmente portuguesa escrita em diversos períodos 
da história da música, os poemas são de temática simples valori-
zando maioritariamente o amor.
O espetáculo é de entrada livre, de acordo com as normas da Dire-
ção-Geral da Saúde.

Valorizar o comércio local
Concurso “Montras de Natal 2021” 
dinamiza comércio de rua
A Câmara Municipal dinamiza, pela segunda vez, o concurso 
“Montras de Natal”. É dirigido aos comerciantes de todas as fre-
guesias do Concelho, em nome individual ou coletivo, em funcio-
namento e com montras visíveis ao público. Com a decoração de 
montras alusiva ao Natal, imprimindo um colorido e um ambiente 
especiais às nossas ruas, esta ação tem como principal objetivo 
estimular e dinamizar o comércio tradicional numa altura em 
que muitos estabelecimentos foram fortemente penalizados pela 
pandemia de COVID-19.
A participação é feita mediante inscrição online, diretamente no 
Site Municipal, em www.cm-vfxira.pt, de 15 de novembro a 5 de 
dezembro. As normas de participação podem também ser con-
sultadas no site.
O júri apreciará as montras, de acordo com os critérios definidos, 
entre 6 e 26 de dezembro e os resultados serão divulgados no iní-
cio de janeiro’22. 
Em cada uma das seis Freguesias (ou União de Freguesias) será 
atribuído um valor total de 5 000€, perfazendo 30.000€ em pré-
mios. 
Todos os inscritos receberão certificado de participação e os 
melhores classificados um selo de reconhecimento a aplicar no 
estabelecimento.
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a proce-
der à ampliação e remodelação da Escola EB1 do Cabo 
de Vialonga que se traduz num investimento municipal 
próximo de 2,4 milhões de euros (2.374.400,00€) e que 
irá trazer benefícios significativos a todos os alunos, 
professores e pessoal não docente daquele equipa-
mento escolar.
As obras irão decorrer ao longo do presente ano letivo, 
aumentando o número de salas de aula do 1.º Ciclo (de 
9 para 12) e sendo ali criada a valência de Jardim de 

Infância, com 2 salas de Pré-Escolar. Através da cons-
trução de um novo edifício de dois pisos e a remode-
lação do já existente, a Escola passa a ter capacidade 
para cerca de 350 alunos, ficando equipada com Biblio-
teca/Centro de Recursos, três Salas de Atividades 
Extracurriculares (duas com interligação entre elas), 
Sala de Docentes, Sala Polivalente, Refeitório e Copa, 
Sala do Pessoal não Docente, Gabinete Médico/Enfer-
maria e Lavandaria, para além de outras estruturas de 
apoio ao normal funcionamento da Escola.

Capacidade global aumenta para 350 alunos 

Ampliação e Remodelação da Escola Básica do 
Cabo de Vialonga 

Investimento Municipal
Obras e requalificação urbana
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Durante o período em que estas obras estarão em 
curso, a Autarquia acautelou as condições de con-
forto e segurança das instalações modulares onde irão 
decorrer as aulas, em espaço próximo da Escola EB1 
n.º 1 de Vialonga, numa solução que foi devidamente 
articulada com a Direção do Agrupamento de Escolas 
de Vialonga. O espaço entre módulos está devidamente 
coberto, a fim de melhorar as condições do recreio, 
estando também em curso a regularização do pavi-
mento. Todas as salas de aula estão equipadas com ar 
condicionado, garantindo assim as necessárias con-

dições de conforto térmico. Estes espaços têm ainda 
ligação wifi e quadro interativo.
Para o serviço de refeições, a deslocação dos alunos 
ao local respetivo – instalações do Grupo Desportivo 
– é feita em condições de segurança, desde logo em 
virtude do condicionamento de trânsito assegurado na 
zona adjacente, sendo que o estacionamento naquele 
acesso apenas será permitido aos veículos de serviço 
à escola e a veículos de professores. Esta deslocação 
dos alunos será sempre devidamente acompanhada 
por auxiliares e/ou professores.

A Escola Básica nº2 de Alhandra está a receber obras 
de ampliação e remodelação. Este equipamento, 
conhecido por “Escola das Meninas”, terá uma inter-
venção que prevê, para além da remodelação geral do 
edifício existente, a construção de um novo edifício de 
dois pisos, numa área total de 1.220,50 m².

A obra está a cargo da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira e representa um investimento global 
de 1.459.252,26€. A intervenção, que permite aumen-
tar a capacidade existente da Escola, inclui também a 
requalificação geral dos espaços exteriores. A inter-
venção deverá decorrer até meados de 2022.

Instalações provisórias garantem conforto a alunos, professores e 
pessoal não docente

Investimento municipal é superior a 1 milhão e 400 mil euros

EB 2 de Alhandra vai ter dois pisos
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Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

Alverca do Ribatejo e Sobralinho

- Reperfilamento de Troço da Estrada do Casal da 
Raposeira – São João dos Montes (Antigo Caminho 
do Casal da Patrícia)
Investimento: 50.877,35 € (valor com IVA)
Data de início: setembro’21
Previsão de conclusão: novembro’21 

• [OBRA EM CURSO]

- Trabalhos de Adaptação para Terminal Multibanco 
no Mercado Retalhista de Alhandra – Alhandra
Investimento: 50.877,35 € (valor com IVA)
Data de início: setembro’21
Previsão de conclusão: novembro’21 

• [OBRA CONCLUÍDA]

- Requalificação Paisagística e Anfiteatro ao Ar Livre do Jardim Municipal José Álvaro Vidal - 4ª Fase - Alver-
ca do Ribatejo
Investimento:  808.202,09 € (valor com IVA) 
Data de início: dezembro´21
Previsão de conclusão: novembro’22

• [OBRA A INICIAR]
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Alverca do Ribatejo e Sobralinho

- Acessibilidade Inclusiva – Requalificação da Avenida Infante Dom Pedro (Parque de Estacionamento) – 
Alverca do Ribatejo – 2ª Fase
Investimento:  722.892,24 € (valor com IVA) 
Data de início: outubro´21
Previsão de conclusão: janeiro’22

• [OBRA EM CURSO]

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

- Construção de Telheiros e Melhoramento 
Paisagístico da EB Quinta de São Sebastião
Investimento:  154.579,80€ (valor com IVA)
Data de início: junho’21
Previsão de conclusão: dezembro’21

• [OBRA CONCLUÍDA] 

- Reabilitação - Habitação Social - Eficiência 
Energética - Bairro PER do Carril - 2ª Fase – 
Castanheira do Ribatejo
Investimento:  288.141,90 € (valor com IVA) 
Data de início: julho´21
Previsão de conclusão: dezembro’21

• [OBRA EM CURSO] 
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Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

- Reabilitação - Habitação Social - Eficiência 
Energética - Bairro do Per do Forte da Casa
Investimento:  387.944,10€ (valor com IVA)  
Data de início: setembro´21
Previsão de conclusão: fevereiro’22

• [OBRA EM CURSO] 

- Coberturas em tela tensionada na EB1 do Casal da Serra
Investimento:  36 252,00€ (valor com IVA)  
Data de início: novembro’2021 
Previsão de conclusão: dezembro’2021 

• [OBRA EM CURSO]

- Reabilitação de Fachadas do Edifício do Mercado 
da Póvoa de Santa Iria - Póvoa de Santa Iria
Investimento:  15.457,11 € (valor com IVA)   
Data de início: julho´21  

• [OBRA CONCLUÍDA]
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Vila Franca de Xira

- Eficiência Energética de Fogos do PER de Povos - 
Eixo Povos Quinta da Grinja – Vila Franca de Xira
Investimento: 1.187.094,00 € (valor com IVA) 
Data de início: setembro’21
Previsão de conclusão: abril’22 

• [OBRA EM CURSO]

- Reabilitação da Iluminação do Jardim Municipal 
Constantino Palha em Vila Franca De Xira
Investimento: 36.186,60 € (valor com IVA) 
Data de início: agosto´21

• [OBRA CONCLUÍDA]

- Manutenção e Reparações de Equipamentos de 
Iluminação Pública do tipo “Não-Corrente” no 
Município de VFX – 2020/2021
Investimento: 31.270,00 € (valor com IVA) 
Data de início: novembro´20 

• [OBRA CONCLUÍDA]

Ruas intervencionadas

• Freguesia de Vila Franca de Xira: Avenida Pedro 
Vítor, Rua Luís de Camões, Rua Alves Redol, Rua Serpa Pin-
to, Rua Curado, Travessa do telhal, Rua do Telhal, Travessa 
do Araújo, Rua Joaquim Pedro Monteiro, Rua Almirante 
Cândido dos Reis, Largo do Cais, Rua do Cais, Praça Afonso 
de Albuquerque, Largo Conde Ferreira e Caminho Pedonal 
Ribeirinho;

Freguesia de Alverca do Ribatejo: Avenida 5 de Out-
ubro e Avenida Infante Dom Pedro;

Freguesia da Póvoa e Forte da Casa: a tardoz da Rua 
do Tejo, Rua dos Bombeiros Voluntários e EN10 (entre a 
Rotunda dos Caniços e a Rotunda da Bolonha).

Concelho
Em novembro
Campanha de poda de árvores

Em novembro a Câmara Municipal dá início a traba-
lhos de manutenção das árvores existentes no espaço 
público do nosso Concelho. Tendo como principal obje-
tivo a conservação deste importante património natu-
ral, garantindo o maior número possível de árvores 
saudáveis, esta campanha garante ainda a não menos 
importante segurança de pessoas e bens.
Quando controladas e dentro de limites de volume e 
forma apropriados, as ações de poda promovem um 
maior vigor e equilíbrio da árvore. No nosso Conce-
lho, as árvores são sujeitas a podas cirúrgicas e à sua 
monitorização regular, de modo a avaliar o seu estado 
sanitário, particularmente os exemplares localizados 
em ambiente urbano, geralmente mais agressivo para 
a sua longevidade natural, podendo a intervenção tra-
duzir-se na execução de abates pontuais, devidamente 
justificados.
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Taça do Mundo de Paratriatlo e Campeonato da Europa de Clubes de Triatlo 
Triatlo Internacional em Alhandra regressou a 30 e 31 de outubro com mais 
de 150 atletas
Nos dias 30 e 31 de outubro (sábado e domingo) decorreram, pela terceira vez em Alhandra, provas internacionais de Triatlo: Taça do 
Mundo de Paratriatlo e o Campeonato Europeu de Clubes de Triatlo por Estafetas Mistas, envolvendo mais de 30 países e 150 atletas.

30 de outubro - Taça do Mundo de Paratriatlo
O evento iniciou com a Taça do Mundo de Paratriatlo que contou 
com cerca de 58 atletas de sete categorias (mais 12 atletas guias 
da categoria PTVI). Além de atletas de Portugal, vieram também 
de Espanha, França, Grã-Bretanha, África do Sul, entre outros.

31 de outubro - Campeonato Europeu de Clubes de 
Triatlo por Estafetas Mistas
O formato de estafetas mistas incluiu cerca de 300 metros de 
natação, 6,6km de ciclismo e 1,8km de corrida. O segmento da 
natação realizou-se no rio Tejo, o ciclismo percorreu o troço da 

Estrada Nacional 10 entre Alhandra e o Sobralinho e o Passeio 
Ribeirinho, sendo o palco do segmento de corrida entre Alhandra 
e Vila Franca de Xira.
Além de Portugal, Alemanha, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, 
Grã-Bretanha, Holanda e Luxemburgo foram outras das nações 
presentes nesta competição, incluindo a equipa francesa Poissy 
Triathlon, tricampeã europeia.
As provas foram organizadas pelo município de Vila Franca de Xira 
em parceria com a Federação de Triatlo de Portugal e o Alhandra 
Sporting Club.
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Dia Municipal da Igualdade 
Campanha de sensibilização de 25 a 29 de outubro
As comemorações do Dia Municipal da Igualdade, 24 de outubro, desenvolveram-se na semana de 25 a 29 de outubro, através da pro-
moção de sessões dos projetos municipais “Igualdade em Ponto Pequeno” e “Não sejas um Peão na Relação”, vocacionados para a 
sensibilização de alunos, nas questões, respetivamente, da igualdade e identidade de género, assim como da prevenção da violência no 
namoro. Ainda no âmbito destas comemorações foi levada a cabo uma sessão fotográfica, na qual participaram os moradores do Bairro 
Municipal da Quinta da Piedade (Póvoa de Sta. Iria) e que esteve integrada no “Art For All – Inclusão pela Arte”.

Prevenção da violência no namoro 
para alunos do pré-escolar e 3.º 
ciclo
As turmas do 7.º ano de escolaridade 
do Agrupamento de Escolas Pedro 
Jacques de Magalhães, em Alverca do 
Ribatejo, abordaram, a 29 de outubro, 
como deve ser entendida uma relação 
de intimidade com outros jovens, que 
se pretende saudável, igualitária, livre 
e não violenta.
A Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, em parceria com as Forças de 
Segurança do Concelho, dinamizou a 
ação no âmbito do projeto “Não sejas 
um Peão na Relação”. Esta estratégia 
de intervenção em contexto escolar, 
foi concretizada através de sessões de 
tipo interativo, com recurso a metodo-
logias dinâmicas e participativas.

De 25 a 27 de outubro, no ensino pré-escolar do mesmo agrupa-
mento de escolas, o Projeto “Igualdade em Ponto Pequeno” expli-
cou-se de forma pedagógica, junto dos alunos entre os 3 e os 6 
anos de idade, que “todos podemos ser o que quisermos quando 
formos crescidos!”. Alunos e alunas demonstraram que aprende-
ram muito bem a lição proposta e perante o repto lançado “E tu? 
O que gostarias de ser e fazer na tua profissão”, apresentaram, 
através de ilustrações muito criativas, qual a carreira que gosta-
riam de abraçar na idade adulta.

Sessão Fotográfica - “Art For All – Inclusão pela Arte”
Ainda no âmbito desta efeméride decorreu uma sessão fotográ-
fica, com as famílias do Bairro Municipal da Quinta da Piedade, 
na Póvoa de Santa Iria, onde se tem vindo a realizar as ações que 
integram o projeto “Art For All – Inclusão pela Arte”. 
Esta iniciativa terá uma abordagem posterior através do projeto 
Municipal “Olhos que Sentem”, que vai, a partir de uma perspe-
tiva artística, congregar e tornar pública, através de uma mostra, 
todo o trabalho de intervenção municipal já realizado.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira associou-se assim a 
esta iniciativa, criada pela Comissão para a Cidadania e a Igual-
dade de Género, reforçando desta forma o seu compromisso na 
transformação do seu território, promovendo uma política interna 
mais inclusiva e igualitária.
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Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Concelho de Vila Franca de Xira
Formação certificada gratuita para pessoas nacionais de países terceiros

No âmbito do Plano Municipal para a Integração de Migrantes 
do Concelho de Vila Franca de Xira, a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira promoveu as ações de formação “Logística, Aprovi-
sionamento e Gestão de Stocks” e “Condutor (a) Manobrador(a) de 
Empilhadores”, dirigidas a Pessoas Nacionais de Países Terceiros 
(PNPT), que residam no Município. 
As ações, de frequência gratuita e com certificação, foram fre-
quentadas por um grupo de 40 formandos. O Centro de Formação 
Profissional para o Comércio e Afins (CECOA), no Salão Nobre da 
Junta de Freguesia de Vialonga, assegurou a formação na área da 
logística, de 25 a 29 de outubro e de 2 a 4 de novembro. 
Os conteúdos na área de condutor de empilhadores, da respon-
sabilidade da “TRANSFORM”, decorreram, a 5 de novembro, na 
Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira decidiu promover estas 
ações de formação certificada à medida, procurando contribuir 
para o enriquecimento profissional da comunidade migrante, 
facilitando assim a sua integração no mercado de trabalho, no 
seguimento dos constrangimentos que apresentam no acesso 
à formação certificada e também pela frequente dificuldade em 
comprovar as suas habilitações literárias.

Alverca do Ribatejo
Museu Municipal apresenta duas novas exposições
Abriram ao público em outubro, no Núcleo Museológico de Alverca 
do Ribatejo, duas novas exposições, uma dedicada à história local 
daquela cidade e a outra incidindo sobre a antiga empresa MAGUE.
“Vila de Alverca: 1900 – 1990”, exposição que estará patente até 
31 de agosto de 2023, pretende dar a conhecer a história da Vila 
de Alverca durante um período de 90 anos, percorrendo a quase 
totalidade do século XX, até ao momento da sua elevação a cidade.
Já a exposição “MAGUE: Espaço de Memórias”, que terá longa 

duração, revela ao público um conjunto de fotografias, documen-
tação, moldes e dois guindastes da antiga empresa, que fazem 
parte do acerco do Núcleo de Alverca do Museu Municipal.  Para 
além da divulgação deste legado, a mostra tem por objetivo incen-
tivar à doação de mais espólio relacionado com a antiga empresa, 
tão importante para a história local.
A entrada em ambas as exposições é livre, de acordo com as nor-
mas ainda em vigor por parte da Direção Geral da Saúde. 
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Menção Especial e Melhor Catálogo
Museus em Vila Franca de Xira recebem prémios pelas Exposições 
“Cheias de 67” e “Rui Filipe: em busca do absoluto”
A Associação Portuguesa de Museologia (APOM) distinguiu o 
Museu Municipal com o Prémio Menção Especial, atribuído à 
Exposição “Cheias de 67” e o Museu do Neo-Realismo com o Pré-
mio para Melhor Catálogo, atribuído à Exposição “Rui Filipe: em 
busca do absoluto”. A cerimónia de entrega dos Prémios APOM 
decorreu no passado dia 29 de outubro, no Museu da Marinha, em 
Lisboa.
A edição de 2021 dos Prémios APOM contou com centenas de can-
didaturas, provenientes de instituições de Portugal Continental e 
das Regiões Autónomas, assim como de projetos expositivos por-
tugueses no estrangeiro.
A Exposição “Cheias de 67”, patente no Celeiro da Patriarcal, em 
Vila Franca de Xira, entre 23 de novembro de 2019 e 5 de julho 
de 2020, foi desenvolvida pelo Museu Municipal de Vila Franca 
de Xira e contou com a curadoria do jornalista Joaquim Letria, 
o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República e 
uma parceria com a Rádio Televisão Portuguesa (RTP) e a Fun-
dação Calouste Gulbenkian. Esta mostra expositiva pretendeu 
contribuir para um melhor conhecimento da realidade política e 
social da Região naquela época, bem como dos acontecimentos 
que marcaram para sempre a História do nosso País. Resultou 
de um trabalho cuidado de investigação documental e de recolha 
de testemunhos de muitos residentes locais que partilharam as 
suas histórias e dos seus familiares, no contexto daquele que foi o 

pior desastre natural em Portugal, depois do terramoto de 1755. 
Associaram-se também a este projeto diversas entidades, atra-
vés da cedência de vídeos e outros elementos documentais que 
se constituíram como importantes contributos para a preservação 
da memória relativamente a estas ocorrências históricas.
A Exposição “Rui Filipe: em busca do absoluto”, patente entre 15 
de fevereiro e 25 de outubro de 2020, e com curadoria de Paula 
Loura Batista, revisitou o percurso eclético do pintor Rui Filipe 
e a sua obra, dando enfoque aos trabalhos inscritos no contexto 
da cultura visual neorrealista. Centrou-se num conjunto de obras 
pictóricas e estudos que se encontram em depósito no Museu do 
Neo-Realismo, associados ao vasto espólio artístico, predomi-
nantemente documental, sobre a vida e percurso do artista. Nesta 
mostra foram ainda apresentadas obras de outras coleções insti-
tucionais e privadas, nomeadamente do Museu Nacional de Arte 
Contemporânea – Museu do Chiado e do Museu Calouste Gulben-
kian, bem como, de coleções particulares. O design do catálogo 
foi efetuado pela Divisão de Comunicação e Imagem do Município 
de Vila Franca de Xira com uma edição de 400 exemplares e 200 
páginas.
A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, a 
vereadora responsável pelo pelouro da cultura, Manuela Ralha, e 
Joaquim Letria, jornalista e curador da exposição “Cheias de 67”.
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Museu do Neo-Realismo
Exposição revisita obra do destacado 
escultor Jorge Vieira 
Patente ao público desde 11 de setembro no Museu do Neo-Rea-
lismo, a exposição “Jorge Vieira: Monumento ao Prisoneiro Polí-
tico Desconhecido”, com comissariado de Leonor de Oliveira e 
cocomissariado de Paula Loura Batista, cumpre a prerrogativa 
daquele Museu, único no panorama nacional, de contribuir para a 
salvaguarda e divulgação do movimento neorrealista, sendo o cul-
minar de um trabalho de investigação de quase três anos. Patente 
até 27 de fevereiro de 2022, a mostra dedica-se ao escultor Jorge 
Vieira (1922 – 1998), artista determinante para a fundação da 
escultura contemporânea portuguesa, reconhecido também pelo 
seu empenho na luta anti fascista durante o Estado Novo.
A exposição tem como ponto de partida a emblemática obra 
“Monumento ao Preso Político Desconhecido”, peça escultó-
rica concebida por Jorge Vieira aquando da sua participação no 
Concurso Internacional de Escultura: O Prisioneiro Político Des-
conhecido, organizado pelo Instituto de Arte Contemporânea de 
Londres, entre 1952 e 1953, evento que reuniu figuras destaca-
das do panorama museológico e artístico internacional, e que foi 
a primeira grande competição artística no pós Segunda Guerra 
Mundial.
De visita gratuita, integram a mostra obras de arte, imagens e 
documentação, algumas, espólio do Museu do Neo–Realismo, 
mostradas ao público pela primeira vez, outras, cedidas a título 
de empréstimo, por instituições e particulares. 

Em dezembro
Ponte Marechal Carmona com exposição comemorativa do 70.º aniversário
Durante o mês de dezembro abre ao público no Núcleo Sede do 
Museu Municipal, em Vila Franca de Xira, a exposição comemo-
rativa do 70º aniversário da Ponte Marechal Carmona, popular-
mente conhecida por Ponte de Vila Franca.
A presente exposição vem dar conta do trabalho de investigação 
que tem vindo a ser desenvolvido pelo Museu Municipal em torno 
da construção desta infraestrutura, à altura a mais dispendiosa 
empreitada adjudicada pelo Estado Português e uma das mais 
importantes estruturas construídas no Portugal dos anos 50 do 
século XX.
Inaugurada no dia 30 de dezembro de 1951, a Ponte Marechal 

Carmona constituiu-se como elo de ligação entre o Norte e o Sul 
do país, assumindo uma importância fulcral no desenvolvimento 
local e nacional, assegurando de forma mais eficaz o transporte 
de mercadorias, até então efetuada essencialmente por via flu-
vial e férrea, tendo como consequência a subsequente fixação de 
populações e crescimento urbanístico.
Incidindo sobre aquela que veio a afirmar-se como uma marca 
incontornável, não só da paisagem como da própria identidade 
vila-franquense, esta exposição promete trazer um novo olhar 
sobre a Ponte de Vila Franca.
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Acontece

Desfrutar do Tejo no Barco Varino Liberdade
Últimas visitas de 2021
Em novembro, mediante marcação prévia, tem ainda possibi-
lidade de realizar uma visita ao Barco Varino “Liberdade”, com 
passeio a bordo:
DIA 13 - 15h00 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 
DIA 14 - 10h00 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira
Marcações para varinoliberdade@cm-vfxira.pt
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   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

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

Caras e Caros Munícipes,
No início deste mandato autárquico, 
agradecemos a confiança uma vez 
mais depositada no projeto político 
do Partido Socialista e renovamos 
o nosso compromisso com o futuro 
das Pessoas. 
Um compromisso para transformar 
Vila Franca de Xira num Concelho 
mais moderno, qualificado e 
coeso; um território inovador, de 
cultura, de destino turístico; jovem 
e inteligente; com identidade 
diferenciadora e saudável; social, 
inclusivo, de cidadania e governança 
participada.  
Um Concelho de referência e 
inovação na sustentabilidade 
ambiental, na descarbonização, na 
mobilidade e na requalificação e 
resiliência urbanas. 
No ciclo autárquico que agora se 
inicia, o Programa de Recuperação 
e Resiliência, o Quadro Financeiro 
Plurianual da União Europeia, 
as Estratégias Europeias para a 
adaptação às Alterações Climáticas 
e para a Transição Digital, o 1º 
Direito – Programa de Apoio ao 
Acesso à Habitação e o processo 
de descentralização em curso, com 
a transferência de competências 
da Administração Central para os 
Municípios, nomeadamente nas 
áreas da educação, saúde e ação 
social, constituem enormes desafios 
e oportunidades para melhorar a 
qualidade de vida e o bem-estar 
social. 
Com rigor e responsabilidade na 
gestão, continuaremos a dinamizar 
o investimento público, priorizando 
as áreas e os projetos em que seja 
possível assegurar financiamento 
externo através de candidaturas a 
fundos europeus ou nacionais. 
Prosseguiremos, também, uma 
fiscalidade municipal amiga 
das famílias e das empresas, 
numa perspetiva integrada de 
sustentabilidade financeira e 
de solidariedade, procurando 
atrair mais investimento privado 
e apoiando as pessoas mais 
vulneráveis, o movimento 
associativo e as instituições sociais. 
É este o nosso compromisso com as 
Pessoas e com o Território. 
Contamos com todas e com todos 
para o concretizar. Podem contar 
connosco. 

Caro(a) Munícipe,

As eleições autárquicas do passado 
dia 26 de Setembro confirmam a CDU 
como força política alternativa no 
concelho de Vila Franca de Xira.
Iniciámos o novo mandato com a 
responsabilidade, a honestidade e a 
dedicação que nos são características, 
e na perspectiva de que os nossos 
eleitos continuem a desempenhar 
um papel fundamental na defesa da 
melhoria das condições de vida dos 
trabalhadores e da população do 
nosso Concelho.

É também com essa dedicação, esse 
zelo, essa responsabilidade e essa 
honestidade que contribuiremos para 
o funcionamento democrático da 
Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal e das suas reuniões, 
promovendo a discussão política, o 
respeito e a dignidade que se exige.

Não abdicaremos de, no quadro 
da actual correlação de forças, 
apresentar propostas alternativas 
e ou recomendações, bem como de 
desenvolver a nossa acção política 
autónoma, de acordo com o programa 
eleitoral apresentado às populações.

Queremos a defesa intransigente dos 
direitos da população, e esperamos 
que a maioria na Câmara Municipal 
e a Assembleia Municipal receba as 
nossas propostas com abertura para a 
sua discussão e que também promova 
a discussão informada dos temas 
agendados.

A opção do PS de não querer envolver 
a segunda força política mais votada 
no Concelho, não condicionará 
ou inibirá, antes pelo contrário, a 
iniciativa e acção independente da 
CDU, na intervenção pela defesa dos 
interesses e dos direitos da população 
e dos trabalhadores da autarquia.

Iniciámos este novo mandato 
preparados para trazer a proposta 
que dá resposta aos muitos 
problemas já identificados, muitos 
deles decorrentes destes últimos 24 
anos, e traremos uma agenda, com 
acção e proposta, para dar resposta 
aos problemas centrais do concelho 
como sejam, por exemplo, a falta de 
mobilidade e problemas de trânsito, 
o acesso à habitação e a degradação 
urbana e urbanística, o apoio à 
retoma da actividade económica 
com destaque para o comércio 
local e micro, pequenos e médios 
empresários, a falta de médicos 
de família e da melhor assistência 
hospitalar, a melhoria da limpeza 
urbana e conservação do espaço, a 
participação das populações na vida 
das autarquias, entre outras.

A população e os trabalhadores do 
Concelho de Vila Franca de Xira 
podem contar connosco, como contou 
sempre, e como contará, todos os 
dias.

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

Car@ Munícipe, 

Se está a ler esta secção é porque, 
de alguma forma, se interessa pela 
atividade política e cívica do seu 
concelho. E isso é, antes de mais, 
merecedor de um agradecimento da 
nossa parte. Tentaremos não defraudar 
expectativas. 

Gostaríamos, nesta nossa primeira 
comunicação pelos canais oficiais do 
município, de deixar uma mensagem 
de profundo orgulho e satisfação pela 
confiança que recebemos de mais de 
7000 eleitores deste concelho. Sermos 
a única força política em crescimento, 
reforça a nossa ideia de que a forma, a 
mensagem, o conteúdo mas sobretudo 
a frescura e arrojo chegaram aos 
cidadãos. 

Gostaríamos também de definir e 
assumir os nossos compromissos para 
este mandato, agora que ficou clara a 
organização do executivo camarário. 
A cada 100 dias de mandato, faremos 
de forma pública, um balanço da 
nossa atividade. Das propostas que 
fizémos, daquilo que defendemos, 
e da abordagem que adotámos nas 
mais variadas áreas de interesse do 
concelho. 

Até 2025, queremos apresentar e levar 
a discussão mais de 80% das propostas 
que inscrevemos no nosso programa 
eleitoral, dando voz a todos os que 
defendem a nossa visão para o futuro, 
mas também mudando o paradigma de 
que promessas eleitorais nunca saem 
do papel. 

Mas para que estes compromissos 
sejam uma realidade, a política da 
Nova Geração deve ser uma política 
de porta aberta, de transparência e de 
vontade de falar e ouvir todos. Assim, 
o nosso compromisso final é a de que 
estaremos sempre disponíveis para as 
pessoas. Nessa lógica, os vereadores 
da Nova Geração terão sessão abertas 
de audição, esclarecimento e discussão 
com a população, mas também visitas 
mensais às diversas freguesias.

A Nova Geração compromete-se com 
cada um de vós. Com esperança no 
futuro.  

Seremos a voz de todos, contem 
connosco. 

Os Vereadores da Nova Geração, 

David Pato Ferreira
Ana Afonso

Caro(a) Munícipe,

No mandato autárquico 2021-2025 
em Vila Franca de Xira é membro da 
Câmara Municipal o vereador Barreira 
Soares do Partido Chega.

É com enorme orgulho que 
assumimos este compromisso 
político com todos vós, no qual nos 
comprometemos em, identificar 
e analisar as potencialidades do 
nosso Concelho com o objetivo de as 
reforçar e organizar, valorizando-as 
não só através dos recursos já 
existentes como também pelo 
desenvolvimento de novas ações e 
competências, de forma critica e 
construtiva, com foco na obtenção 
de um maior valor para o nosso 
município.

Junto das populações do Concelho, 
comprometemo-nos em ouvir a 
sua voz, as suas preocupações e os 
seus problemas. Esta proximidade 
permitir-nos-á trabalhar para 
melhorar a qualidade de vida de 
todos, incrementar a mobilidade 
dentro do Concelho, garantir a higiene 
urbana e determinar uma qualidade 
ambiental elevada.

É nosso compromisso neste 
mandado autárquico ouvir os 
munícipes, as associações públicas 
e privadas, o comércio local e as 
empresas. Acreditamos no trabalho 
transparente, honesto e presencial. 
Conseguiremos demonstrar o nosso 
empenho e dedicação pelo bem-
estar dos nossos munícipes na sua 
plenitude.

Temos consciência de que o ano 
de 2021 foi marcado pela crise 
económica e sanitária e pelo 
combate ao COVID-19. Mas apesar 
desta circunstância, não podemos 
descurar os restantes problemas 
de saúde dos utentes. É necessário 
solucionar os problemas estruturais 
que se arrastam há vários anos no 
Hospital de Vila Franca de Xira, e nos 
Centros de Saúde de todo o Concelho. 
É necessário combater a falta de 
médicos de família, enfermeiros, 
técnicos, auxiliares e administrativos.

Reforçamos que é nossa pretensão 
estar presente no dia-a-dia do 
Concelho. A voz dos munícipes tem de 
se fazer ouvir!

Assim sendo, lançamos o desafio à 
população para que em conjunto com 
o vereador Barreira Soares, lutem 
pela melhoria e desenvolvimento 
de todas as Freguesias do nosso 
Concelho.

Chegou a altura de combater o 
“desgoverno” existente em Vila 
Franca de Xira! Vamos fazer mais e 
melhor!

Contamos com todos os munícipes 
neste longo caminho que iremos 
percorrer.

NOV | DEZ | 2021 
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Deliberações e Despachos

Reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira, no Salão Nobre dos Paços 
do Município, pelas 9h30, do dia 2021/09/22

Voto de pesar pelo falecimento de Jorge Sampaio
Aprovado por unanimidade

Ata nº 16/2021, da reunião de câmara ordinária de 
2021/08/25
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro no âmbito da Feira 
Anual de Outubro em 2021 – Associação humanitá-
ria ds Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade 

Atribuição de subsídio para apoio à esterilização de 
canídeos
Aprovado por unanimidade

Informação económica e financeira a 31 de agosto 
de 2021, da Câmara Municipal
Tomado conhecimento

Informação económica e financeira a 31 de agosto 
de 2021, dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Vila Franca de Xira
Tomado conhecimento

Celebração da Semana Europeia do Desporto 2021, 
nas piscinas municipais
Aprovado por unanimidade

Terceiro aditamento ao contrato de locação na 
modalidade de arrendamento urbano para fins não 
habitacionais, com estipulação de prazo certo e 
duração determinada, respeitante à realização de 
esperas e largadas de touros no âmbito da Feira 
Anual de Outubro de 2021
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

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal delegados e praticados pelo Presidente relacio-
nados com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente rela-
cionados com o exercício de direito de preferência 
– Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

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

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

Procedimento concursal comum para a constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para técnico superior (área de solici-
tador) - Recrutamento
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para assistente operacional (apanha-
dor / tratador de animais) - Recrutamento
Aprovado por unanimidade

Cedência em direito de superfície de uma parcela 
de terreno para a construção do Tribunal Judicial de 
Vila Franca de Xira - Quinta das Torres, junto à EN10 
– Vila Franca de Xira 
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e a 
abstenção dos membros da CDU

Constituição de compropriedade ou aumento de 
compartes - Terra da Estrada – São João dos Montes 
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de 
compartes - Rosário, Altares, artigo 17, secção J – 
Alverca do Ribatejo 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 13, do loteamento da Quinta da Nossa 
Senhora da Graça – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração do fundo de maneio da Diretora do Depar-
tamento de Habitação e Coesão Social
Aprovado por unanimidade

Execução de arruamentos, rede de abastecimento 
de águas e rede de drenagem de águas residuais no 
Casal do Cabreiro e Carcaça - Arcena – Alverca do 
Ribatejo -  Plano de segurança e saúde   
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio logístico e financeiro ao Xira 
Clube - Associação Desportiva e Cultural dos Traba-
lhadores da Câmara Municipal e Serviços Municipa-
lizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira 
no âmbito da Festa de Natal em 2021
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Primeira reunião pública da Câmara Munici-
pal de Vila Franca de Xira no mandato autár-
quico 2021/2025, no Salão Nobre dos Paços do 
Município, pelas 9h30, do dia 2021/10/21

Escolha e designação de Vereadores em regime de 
tempo inteiro
Tomado conhecimento

Atribuição de pelouros e delegação de competências 
próprias do Presidente da Câmara Municipal nos 
Vereadores 
Tomado conhecimento

Marcação das reuniões ordinárias da Câmara Muni-
cipal 
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos 
contra dos membros da CDU

Fixação de Vereador em regime de meio tempo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Nova Geração e do CHEGA e a 
abstenção dos membros da CDU

Delegação de competências da Câmara Municipal 
no Presidente, com possibilidade de subdelegação 
nos Vereadores 
Aprovado por unanimidade

Nomeação do Conselho de Administração dos Servi-
ços Municipalizados de Água e Saneamento
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS e da Coligação Nova Geração e a abstenção dos 
membros da CDU e do CHEGA 

Atribuição de apoio financeiro à Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga – Rati-
ficação
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Nova Geração e da CDU e a abstenção 
do membro do CHEGA 

Ata da reunião da Câmara Municipal de 8 de setem-
bro de 2021 
Aprovado por unanimidade

Ata da reunião da Câmara Municipal de 22 de setem-
bro de 2021  
Aprovado por unanimidade

Código de Conduta da Câmara Municipal
Tomado conhecimento

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Despachos
(Teor dos despachos disponível nos respetivos edi-
tais publicados no site municipal)

- Nº 1-A/2021 – Arborização das áreas urbanas;

- Nº 2-A/2021 – Existência, fixação do número e 
designação de Vereadores em regime de tempo 
inteiro;

- Nº 3-A/2021 – Atribuição de pelouros e delegação 
de competências próprias do Presidente da Câmara 
Municipal na Senhora Vereadora Marina Estevão 
Tiago;

- Nº 4-A/2021 – Atribuição de pelouros e delegação 
de competências próprias do Presidente da Câmara 
Municipal no Senhor Vereador Arlindo de Matos 
Dias;

- Nº 5-A/2021 – Atribuição de pelouros e delegação 
de competências próprias do Presidente da Câmara 
Municipal na Senhora Vereadora Maria Manuela 
Pacheco Ralha;

- Nº 6-A/2021 – Atribuição de pelouros e delegação 
de competências próprias do Presidente da Câmara 
Municipal no Senhor Vereador João Pedro Pinto 
Baião;

- Nº 7-A/2021 – Designação de Chefe do Gabinete de 
Apoio à Presidência da Câmara Municipal;

- Nº 8-A/2021 – Designação de Adjunto do Gabi-
nete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal – 
Ricardo da Silva Vaz Teixeira;

- Nº 9-A/2021 – Designação de Adjunto do Gabi-
nete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal – 
Renato José Diniz Gonçalves;

- Nº 10-A/2021 – Designação de Secretária do Gabi-
nete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal;

- Nº 11-A/2021 – Designação de Adjunto do Gabinete 
de Apoio à Vereação;

- Nº 12-A/2021 – Designação de Secretária do Gabi-
nete de Apoio à Vereação – Isabel Teresa Jordão 
Rodrigues;

- Nº 13-A/2021 – Designação de Secretária do Gabi-
nete de Apoio à Vereação – Julieta Maria Pinto Coe-
lho Conde Marques;

- Nº 14-A/2021 – Designação de Secretária do 
Gabinete de Apoio à Vereação – Maria da Assunção 
Canais dos Santos Fernandes;

- Nº 15-A/2021 – Designação de Secretária do Gabi-
nete de Apoio à Vereação – Susana da Costa Moiteiro 
Mendes;

- Nº 16-A/2021 – Designação de Secretária do Gabi-
nete de Apoio à Vereação – Teresa Paula Pereira 
Bastos;
- Nº 17-A/2021 – Designação de trabalhador para 
lavrar as atas das reuniões da câmara municipal;

- Nº 18-A/2021 – Designação de oficial público;

- Nº 19-A/2021 – Designação de instrutores dos pro-
cessos de contraordenação;

- Nº 20-A/2021 – Designação de responsável pelas 
execuções fiscais e respetivos processos;

- Nº 21-A/2021 – Delegação de competência para 
enviar ao Tribunal de Contas os documentos que 
devam ser submetidos à sua apreciação;

- Nº 22-A/2021 – Delegação de assinatura de corres-
pondência e do expediente necessário à mera ins-
trução dos processos - Diretores de Departamento;

- Nº 23-A/2021 – Delegação de assinatura de cor-
respondência e do expediente necessário à mera 
instrução dos processos - Chefes de Divisão;

- Nº 24-A/2021 – Delegação do poder de direção 
dos procedimentos administrativos - Diretores de 
Departamento;

 - Nº 25-A/2021 – Delegação do poder de direção dos 
procedimentos administrativos - Chefes de Divisão.

- Nº 26-A/2021 – Designação de responsável pela 
Tesouraria Municipal;

     DELIBERAÇÕES E DESPACHOS
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- Nº 27-A/2021 – Designação de responsáveis 
para movimentação das contas bancárias do 
Município;

- Nº 28-A/2021 – Representação da entidade 
competente para a decisão de contratar na 
plataforma eletrónica de contratação pública 
no âmbito da Divisão de Gestão Financeira do 
Departamento Financeiro;

- Nº 29-A/2021 – Certificado de nível de 
representatividade na plataforma de contra-
tação - pública e designação de gestores de 
procedimento no âmbito da Divisão de Gestão 
Financeira do Departamento Financeiro;

- Nº 30-A/2021 – Representação da entidade 
competente para a decisão de contratar na 
plataforma eletrónica de contratação pública 
no âmbito do Departamento de Obras, Viatu-
ras e Infraestruturas;

- Nº 31-A/2021 – Certificado de nível de repre-
sentatividade na plataforma de contratação 
pública e designação de gestores de procedi-
mento no âmbito do Departamento de Obras, 
Viaturas e Infraestruturas;

- Nº 32-A/2021 – Delegação de competências 
no Diretor de Departamento do Departamento 
Municipal de Cultura no âmbito da emissão 
de certidões de toponímia e de numeração de 
polícia;

- Nº 33-A/2021 – Delegação de competên-
cias na Diretora de Departamento Municipal 
do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística;

- Nº 34-A/2021 – Suplência do Chefe de Divi-
são da Divisão de Gestão Financeira do Depar-
tamento Financeiro, nas suas ausências, fal-
tas ou impedimentos;

- Nº 35-A/2021 – Designação de responsáveis 
para movimentação das contas bancárias do 
Município, tramitação de ordens de transfe-
rência via internet, consulta de estratos ban-
cários e preparação de operações bancárias;

- Nº 36-A/2021 – Delegação de competências 
nas Senhoras e nos Senhores Diretores dos 
Agrupamentos de Escolas e da Escola não 
agrupada no âmbito da gestão e direção dos 
recursos humanos dos estabelecimentos de 
educação;

- Nº 37-A/2021 - Delegação de assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à 
mera instrução dos processos;

- Nº 38-A/2021 - Escolha e designação de 
Vereador a meio tempo;

- Nº 39-A/2021, do Sr. Vereador João Pedro 
Baião - Subdelegação de competências na 
Diretora do Departamento Municipal de 
Obras, Viaturas e Infraestruturas;

- Nº 40-A/2021 - Subdelegação de competên-
cias próprias da Câmara Municipal, previa-
mente delegadas no Presidente da Câmara 
Municipal, e delegação de competências pró-
prias na Senhora Vereadora Maria Estevão 
Tiago;

- Nº 41-A/2021 - Subdelegação de competen-
cias próprias da Câmara Municipal, previa-
mente delegadas no Presidente da Câmara 
Municipal, no Senhor Vereador Arlindo de 
Matos Dias;

- Nº 42-A/2021 - Subdelegação de competên-
cias próprias da Câmara Municipal, previa-
mente delegadas no Presidente da Câmara 
Municipal, na Senhora Vereadora Maria 
Manuela Pacheco Ralha;

- Nº 43-A/2021 - Subdelegação de competên-
cias próprias da Câmara Municipal, previa-
mente delegadas no Presidente da Câmara 
Municipal, no Senhor Vereador João Pedro 
Pinto Baião;

- Nº 44-A/2021 – Atendimento presencial sem 
necessidade de recurso a marcação prévia, 
nas Lojas do Munícipe de Alverca do Ribatejo, 
Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira;

- Nº 45-A/2021 – Situações de teletrabalho;

- Nº 46-A/2021 – Representação da entidade 
competente para a decisão de contratar na 
plataforma eletrónica de contratação pública 
no âmbito da Equipa de Projeto Multidiscipli-
nar de Reabilitação Urbana (EMRU);

- Nº 47-A/2021 – Certificado de nível de repre-
sentatividade na plataforma de contratação 
pública e designação de gestores de procedi-
mento no âmbito da Equipa de Projeto Multi-
disciplinar de Reabilitação Urbana (EMRU);

- Nº 48-A/2021 - Alargamento da Rede de 
Postos de Carregamento de Viaturas Elétri-
cas;

- Nº 49-A/2021 - Qualificação e modernização 
das instalações e locais de trabalho;

- Nº 50-A/2021 - Delegação de competência 
para a emissão e assinatura de certidões e 
declarações relativas ao não exercício, e con-
sequente renúncia, do direito de preferência 
na aquisição de bens imóveis;

- Nº 51-A/2021 - Delegação de assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à 
mera instrução dos processos no âmbito das 
divisões municipais integradas no Departa-
mento de Habitação e Coesão Social;
- Nº 52-A/2021 - Representação da entidade 
competente para a decisão de contratar na 
plataforma eletrónica de contratação pública, 
no âmbito da Divisão de Habitação e Interven-
ção Social do Departamento de Habitação e 
Coesão Social;

- Nº 53-A/2021 - Certificado de nível de repre-
sentatividade na plataforma de contratação 
pública e designação de gestores de proce-
dimento no âmbito da Divisão de Habitação e 
Intervenção Social do Departamento de Habi-
tação e Coesão Social;

- Nº 54-A/2021 - Suplência da Diretora do 
Departamento Municipal do Departamento de 
Habitação e Coesão Social nas suas ausên-
cias, faltas e impedimentos.

A Câmara Municipal tem presença oficial 
nas Redes Sociais. Siga-nos em: 

Subscreva as newsletters digitais da autarquia!  

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, a "Notícias 
e Eventos". Também lhe envia a "Cultura e Lazer" com 
um resumo dessas áreas a decorrer semanalmente.
Pode também receber a "Empresas e Inovação", com 
informação de interesse económico. 
Subscreva estas newsletters no site da Autarquia em 
www.cm-vfxira.pt! São canais regulares de informação 
para todos os munícipes, associados ao Boletim 
Municipal (de periodicidade bimensal), ao website e às 
redes sociais do Município.
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