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Candidaturas abertas até 15 de setembro
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira distingue alunos 
com Prémios de Mérito e Excelência 

A Câmara Municipal vai, mais uma vez, 
distinguir alunos do Concelho com Pré-
mios de Mérito e Excelência, relativa-
mente ao ano letivo 2021/2022. Para o 
efeito, convidou os Agrupamentos de 
Escolas e Escola Secundária não agru-
pada, bem como as Escolas Particulares 
e Cooperativas do Concelho a nomear até 
três alunos finalistas por nível de ensino 
(Ensino Básico 2.º e 3.º ciclo e Secundá-
rio), que se enquadrem nas condições 
destas distinções, nomeadamente que 
tenham obtido os melhores resultados no 
domínio curricular, de acordo com os cri-

térios estabelecidos pelo Regulamento.
Simultaneamente, podem também 
nomear, para receber o Prémio de Exce-
lência, um aluno que, para além dos 
requisitos para a obtenção do Prémio de 
Mérito tenha, cumulativamente, desen-
volvido ao longo do seu percurso escolar, 
atitudes, iniciativas ou ações exemplares 
de benefício para a comunidade.
Estes Prémios vêm, também, realçar o 
trabalho desenvolvido por todos os agen-
tes educativos, como as famílias, dire-
ções escolares, professores e pessoal não 
docente.

30 mil euros de apoio
Município de Vila Franca de Xira atribui Bolsas de Estudo 
a alunos do Ensino Superior 
O Município de Vila Franca de Xira continua a assumir como 
uma prioridade a Educação. Neste sentido irá estender ao ano 
curricular de 2022/2023 o Programa de Atribuição de Bolsas de 
Estudo a estudantes do ensino superior.
Este programa destina-se a alunos residentes no concelho com 
idade igual ou inferior a 30 anos, cujo contexto socioeconómico 
seja menos favorável à prossecução dos seus estudos. Para este 
ano letivo está prevista a atribuição de 20 bolsas de estudo, cada 
uma no montante de 1.500,00€. 
Os alunos interessados devem apresentar as suas candidatu-
ras durante o mês de outubro, estas serão sujeitas a análise 
mediante as condições de elegibilidade previstas no Regula-
mento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes de Cur-
sos de ensino Superior. A Câmara Municipal assume com este 
programa o alargamento das suas responsabilidades na área 
da educação, apoiando estes jovens cuja formação e valorização 
pessoal é fundamental para uma maior e melhor consciência 
cívica, para a criação de melhores oportunidades laborais, cola-
borando desta forma na construção de uma comunidade mais 
qualificada e dotada de mais competências.  w
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Fernando Paulo Ferreira
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira
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FERNANDO PAULO FERREIRA

Caras e Caros Amigos, 

Nos últimos dois meses, por todo o Concelho, foram muitas 
as festas e celebrações que partilhámos juntos, promovendo 
e valorizando a nossa identidade, cultura e tradições.  
Ainda em época de férias, período de merecido descanso 
para a maioria de vós, tem sido largamente noticiado que as 
Bombeiras e os Bombeiros de Portugal se têm mantido em 
permanente alerta e ação em muitos cenários de combate 
aos fogos no País.
Aproveito esta ocasião para saudar a nossa Proteção Civil e 
todas as nossas e nossos Bombeiros e forças de segurança, 
inexcedíveis na resposta rápida às ocorrências acontecidas 
no nosso Concelho neste período estival.
Foram rapidamente controlados, felizmente, os cenários 
de fogos no nosso território, tendo os nossos seis Corpos 
de Bombeiros estado presentes também noutros teatros de 
operações por todo o País. Também aqui todos os envolvi-
dos responderam com eficácia a cada solicitação que lhes 
foi dirigida. A todas e todos, em nome do Município, o nosso 
reconhecimento e admiração.
Mesmo com os dias a ficarem mais curtos, ainda há certa-
mente disponibilidade para caminhadas e passeios nos cami-
nhos ribeirinhos e parques verdes do Concelho, a par de um 
largo conjunto de iniciativas que garantidamente agradarão 
a diversas sensibilidades, seja nos nossos jardins, parques 
urbanos, Quintas, Museus ou Bibliotecas municipais. Apro-
veitemos todos bem este fim do verão.
Deixo-vos entre outros o convite para que subam a bordo 
do barco varino “Liberdade” – um verdadeiro Museu vivo – 
e se deixem conquistar pelas fabulosas paisagens naturais 
e urbanas que estes passeios proporcionam, com destino e 
origem no Parque das Nações, por exemplo. Pode encontrar 
o calendário das viagens nesta edição e no site municipal.
Partilho convosco uma outra boa notícia, que foi a aprovação 
de todas as nossas candidaturas apresentadas em “overboo-
king” ao Portugal 2020. O facto de continuarmos a persistir 

no reforço do investimento público municipal – mesmo em 
contexto de crise como o que agora atravessamos – veio jus-
tificar esta aprovação. Caso estas verbas nos cheguem, vere-
mos aumentados os apoios europeus obtidos, por exemplo, 
para as requalificações das Escolas Básicas do Cabo de Via-
longa e N.º 2 de Alhandra (em obra) ou do Jardim José Álvaro 
Vidal em Alverca (em fase de conclusão).
No momento em que as famílias se preparam para o regresso 
às aulas das suas crianças e jovens, relembro que aprovámos 
recentemente um pacote financeiro superior a 5,5 milhões 
de euros para apoio ao funcionamento das Escolas da nossa 
rede pública, num ano letivo em que se iniciarão três Cur-
sos de Técnico Superior Profissional (CTeSP) no Concelho. 
O ensino superior está no nosso território através de parce-
rias promovidas pelos Institutos Politécnicos de Santarém, 
Setúbal e Tomar, com as Escolas Secundárias Alves Redol, do 
Forte da Casa e Gago Coutinho.
Continuamos a alargar e melhorar a rede pública de ensino 
no nosso Concelho, com várias obras em curso, ao mesmo 
tempo que se chegou a acordo com o Governo para a nova 
fase de descentralização da Educação para os Municípios. 
A partir de 30 de setembro e durante dez dias, o Parque 
Urbano do Cevadeiro acolhe mais uma edição da tradicional 
Feira Anual de Outubro. Seja pela animação das tasquinhas 
e feirantes, pelo trabalho ao vivo de artesãos de inúmeras 
regiões do País, pelos divertimentos e carroceis para miúdos 
e graúdos, pelas esperas, largadas e corrida de touros, são 
vastos e variados os motivos pelos quais vale a pena visitar-
-nos e convidar mais amigos para partilharem connosco esta 
vivência tão nossa. 
Nesta revista são muitas as informações e convites que vos 
apresentamos, mas não deixem de consultar e acompanhar a 
nossa atividade no site institucional do Município e nas redes 
sociais, onde tudo está permanentemente em atualização.
Continuamos juntos, sempre juntos, pelo nosso Concelho.

Vamos a isso!
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Destaque

Escola a Tempo Inteiro

O programa “Escola a Tempo Inteiro” compreende a oferta dispo-
nibilizada pelo Município em todos os estabelecimentos de edu-
cação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública 
do Concelho, nas vertentes das Atividades de Animação e Apoio 
à Família na educação pré-escolar (AAAF) e na Componente de 
Apoio à Família no 1.º ciclo do ensino básico (CAF). Organizadas 
de acordo com o estabelecido no Regulamento Municipal da Esco-
la a Tempo Inteiro, que visa estabelecer regras gerais e comuns 
para esta resposta em todo o Concelho, o Município apoia finan-
ceiramente a frequência de crianças com necessidades de acom-
panhamento permanente. Na valência de AAAF, e para além do fi-
nanciamento determinado legalmente, a Câmara Municipal apoia 
a comparticipação familiar dos alunos com escalão A e B de Ação 
Social Escolar na íntegra ou parcialmente.

 Atividades de Enriquecimento Curricular

Promovidas no âmbito do 1.º ciclo do Ensino Básico, as ativida-
des de enriquecimento curricular (AEC) constituem-se como uma 
estratégia de promoção do sucesso escolar. De acesso gratuito e 
caráter facultativo, são eminentemente de natureza lúdica, for-
mativa e cultural.
Enquanto entidade promotora das AEC em todos os Agrupamen-
tos de Escolas do Concelho, o Município tem vindo a celebrar pro-
tocolos de colaboração para a sua implementação e dinamização, 
quer com os Agrupamentos de Escolas, quer com associações de 
cariz cultural, recreativo e do movimento parental do Concelho, 
que se constituem assim como entidades parceiras deste progra-
ma.
 
Ação Social Escolar e Transportes Escolares
A Ação Social Escolar compreende os apoios prestados pelo Mu-
nicípio aos alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do en-
sino básico a nível da aquisição de refeições escolares, visitas de 
estudo, oferta de cadernos de atividades para alunos de escalão A 
e B do 1.º ciclo e outro material escolar.
A nível dos transportes escolares, o apoio do Município prevê uma 
comparticipação a 100% na aquisição de títulos de transporte 
para alunos do ensino básico e secundário profissional, e em 50% 
para alunos do ensino secundário. Acrescem ainda os circuitos 

Preparação do ano letivo 2022/ 2023
Verba de 5,5 milhões de euros para funcionamento de escolas da rede pública

Tendo em vista o apoio ao funcionamento do próximo ano letivo nos estabelecimentos escolares que integram a Rede Pública do 
Concelho de Vila Franca de Xira, a Câmara Municipal aprovou a atribuição de um pacote financeiro de 5.500.000,00€ no âmbito da 
Educação.
Este pacote financeiro prevê a concretização de medidas que integram várias áreas de intervenção, nomeadamente  a Escola a 
Tempo Inteiro, Atividades de Enriquecimento Curricular, Ação Social Escolar, Serviço de Refeições Escolares, Transportes Escola-
res, apoio a projetos e atividades dos Agrupamentos de Escolas e escola secundária não agrupada do Concelho e ainda um Proto-
colo de colaboração entre o Município e a Associação Mithós que visa a promoção de ações de sensibilização e formação da comu-
nidade educativa relativamente às temáticas da deficiência, através da dinamização do Projeto “Vem calçar os sapatos do outro”.
Este importante investimento na área da Educação vem na continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 
anos pelo Município em estreita articulação com a Comunidade escolar do nosso Concelho - Escolas, parceiros do Movimento 
Associativo, Pais/Encarregados de Educação -, com vista a dotar as nossas escolas de condições promotoras do Sucesso Escolar, 
garantido um acesso inclusivo e universal à Educação.  
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Homenagem ao Campino de 2022, Joaquim Salvaterra

especiais, ditados pela idade dos alunos a transportar ou pela au-
sência de transportes públicos que sirvam estes alunos, garanti-
dos, quer por viaturas Municipais, quer por entidades parceiras 
com protocolos de colaboração neste âmbito.
A Câmara Municipal assegura ainda, sempre que necessário, o 
transporte de alunos com dificuldades de locomoção, abrangidos 
por medidas a nível da educação inclusiva, através de circuitos 
especiais e viaturas adaptadas.

Apoio a Projetos, atividades, apetrechamento e equipamento
Ciente das responsabilidades e desafios diários que se colocam 
aos Agrupamentos de Escolas e Escola não agrupada do nosso 
Concelho (Secundária Gago Coutinho), foi determinada pelo Mu-
nicípio a atribuição de apoios financeiros em diversas áreas de 
atuação, permitindo assim a implementação de projetos promo-
tores do sucesso escolar dos alunos, tais como:
- Visitas de estudo fora do território continental ou nacional para 
alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário
- Concretização de Projetos inscritos nos Planos Anuais de Ativi-
dades para alunos de todos os níveis de ensino
- Atividades na educação pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Bá-
sico.
- Apetrechamento e aquisição de equipamentos para o Parque 
Escolar.

Serviço de Refeições

Com a descentralização de competências na área da Educação 
para os Municípios, a responsabilidade municipal a nível da pres-
tação do serviço de refeições, até então apenas no âmbito da edu-
cação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, foi alargada às es-
colas de 2.º e 3.º ciclo e secundárias. 
Assim, e de forma a garantir esta prestação mais abrangente do 
serviço de refeições escolares foi incrementada a parceria entre 
o Município e as Instituições Particulares de Solidariedade Social 
concelhias (IPSS). O balanço francamente positivo desta parceria 
ditou a sua continuidade no ano letivo que agora se inicia, tradu-
zindo-se num fornecimento diário de cerca 6.920 almoços e 1.340 
lanches.
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Assinalam-se nos dias 23 a 25 de setembro as “Jornadas Euro-
peias do Património”, este ano dedicadas ao tema “Património 
Sustentável”. Como habitual, o Município de Vila Franca de Xira, 
através dos seus Museus, associa-se à efeméride promovendo 
um conjunto de iniciativas, descentralizadas e dirigidas diferentes 
públicos, desenvolvidas em torno do tema proposto.
O programa, de acesso livre, inclui assim visitas guiadas ao Barco 
Varino Liberdade, nos dias 23 e 24 de setembro, um passeio ribei-
rinho, dia 25 de setembro, uma conferência sobre Património 
Arquitetónico, dia 24 de setembro, workshops de práticas susten-
táveis de conservação, dias 24 e 25 setembro, e ainda visitas guia-
das a exposições patentes no Museu do Neo-Realismo e Celeiro da 
Patriarcal, 23 e 25 de setembro.
Promovidas anualmente por iniciativa do Conselho da Europa e da 
União Europeia, as Jornadas Europeias do Património envolvem 
atualmente mais de cinquenta países, e têm como mote a sensi-
bilização dos povos europeus para a importância da salvaguarda 
do Património.

Mais informações através do site municipal, em www.cm-vfxira.pt. 
Museu Municipal: 
Tel.: 263 280 350; e-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Museu do Neo-Realismo: 
Tel.: 263 285 626; e-mail: neorealismo@cm-vfxira.pt

Jornadas Europeias do Património
Museus Municipais assinalam 
efeméride com programa de iniciativas

Acontece 

Nos meses de setembro e outubro o barco varino “Liberdade” continua a proporcionar 
momentos inesquecíveis de passeio. Seja para norte de Vila Franca de Xira (até à zona 
de Azambuja) ou para Sul (em Lisboa), as viagens são imperdíveis para gosta de apre-
ciar as belíssimas paisagens naturais ou urbanas proporcionadas a partir do rio.
Tome nota do calendário de visitas:

Para norte e para sul de VFX
Barco “Liberdade” continua passeios memoráveis em setembro e outubro

SETEMBRO
Dia 3
10h00: Vila Franca de Xira – Marina do 
Parque das Nações
15h00: Marina do Parque das Nações – 
Ponte 25 de Abril – Marina do Parque das 
Nações
Dia 4
10h00: Marina do Parque das Nações – 
Vila Franca de Xira
Dia 17
10h00: Vila Franca de Xira – Marina do 
Parque das Nações
Dia 18
10h00: Marina do Parque das Nações – 
Ponte 25 de Abril – Marina do Parque das 
Nações 
15h00: Marina do Parque das Nações – 
Vila Franca de Xira 

OUTUBRO
Dia 2
15h00: Marina do Parque das Nações – 
Vila Franca de Xira
Dia 8
15h00: Vila Franca de Xira – Vala Real da 
Azambuja – Vila Franca de Xira  
Dia 16
15h00: Vila Franca de Xira – Volta aos 
Mouchões – Vila Franca de Xira
Dia 22
15h00: Vila Franca de Xira – Marina do 
Parque das Nações
Dia 23
10h00: Marina do Parque das Nações – 
Vila Franca de Xira
Dia 29
10h00: Vila Franca de Xira – Marina do 
Parque das Nações
15h00: Marina do Parque das Nações – 
Ponte 25 de Abril – Marina do Parque das 
Nações
Dia 30
15h00: Marina do Parque das Nações – 
Vila Franca de Xira
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A centenária Feira Anual em Vila Franca de Xira arranca a 30 
de setembro e, até 9 de outubro, voltam ao Parque Urbano do 
Cevadeiro os feirantes com a sua variada oferta, as diversões, 
petiscos para todos os gostos, o convívio e a animação.
No Pavilhão Multiusos, a 41.ª edição do Salão de Artesanato 
conta com a presença de cerca de uma centena de artesãos 
de inúmeras regiões, alguns deles trabalhando ao vivo, tra-
zendo-nos trabalhos de qualidade e com a marca portuguesa 
nas áreas de têxteis, cerâmica, metal, vidro, madeira, cortiça, 
doçaria, entre muitas outras. 
Na tenda de restauração, no exterior do Pavilhão, estão tam-
bém previstos momentos de animação que complementam o 
convívio no local, sempre com boa e variada oferta de comes 
e bebes.
Outra das vertentes principais da Feira é a taurina. Na pri-
meira semana de outubro, nas ruas de Vila Franca de Xira e 

na Praça de Touros Palha Blanco, as esperas e os espetáculos 
fazem vibrar os aficionados e simpatizantes da Festa Brava. 
Nas ruas da Cidade, as esperas e largadas de toiros trazem 
entusiasmo e adrenalina a curiosos e aficionados, que durante 
cinco dias, entre 1 e 5 de outubro, fazem questão de não per-
der aqueles que são, afinal, momentos únicos.
A Praça apresenta uma programação de grande qualidade, 
com destaque para a corrida de aniversário da Praça, a 30 de 
setembro. A partir das 22h00 João Salgueiro da Costa enfrenta, 
sozinho, 6 toiros das melhores ganadarias portuguesas. Nas 
pegas estarão os forcados de Vila Franca de Xira e de San-
tarém.  A Feira prossegue nos dias 2, 4 e 5 de outubro. Dia 2, 
pelas 17h00, é dia de corrida com toureio a pé. No dia 4, pelas 
22h00, o espetáculo é de homenagem aos Forcados Amadores 
de Vila Franca de Xira, pelos 90 anos de fundação. Dia 5, pelas 
17h00, tem lugar a corrida mista.

30 setembro a 9 de outubro
Feira Anual de Outubro regressa com Festa brava, artesanato, música, 
diversões e tasquinhas
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Corrida de montanha e trilhos
Quinta da Subserra recebe a 1.ª Edição do Trail “Encostas de Xira”
A 1.ª edição do Trail “Encostas de Xira” 
realiza-se a 11 de setembro, com início e 
fim na histórica Quinta Municipal da Sub-
Serra, em São João dos Montes.
A inicitiva será composta por duas provas 
competitivas:
- Trail Longo com cerca de 25 km, apro-
ximadamente, 1.100 metros de desnível 
acumulado positivo, início previsto para as 
8h30m e três abastecimentos (dois durante 
o percurso e um no final)
 - Trail Curto com cerca de 16 km, aproxi-

madamente, 600 metros de desnível acu-
mulado positivo, início previsto para as 
9h00 e dois abastecimentos (um no per-
curso e um no final);
Haverá ainda uma caminhada com cerca de 
10 km, duas vertentes, livre ou guiada, com 
início previsto para as 9h30m e dois abas-
tecimentos (um no percurso e um no final).
O evento procura mostrar a riqueza natural 
do Concelho de Vila Franca de Xira e per-
corre alguns dos trilhos e pontos de inte-
resse mais emblemáticos desta região.

O Trail “Encostas de Xira” é uma prova de 
trail running com caráter competitivo, mas 
simultaneamente lúdico, aberta à partici-
pação de equipas e atletas de todo o País.
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Terá lugar em Alverca do Ribatejo no próximo dia 24 de setembro, a 8.ª edi-
ção do “Portugal International Mountain Bike”. Este é um evento desportivo 
de corrida em bicicleta de montanha onde os atletas competem num circuito 
fechado.  A prova terá o seu apito inicial no estacionamento do Mercado do 
Levante da cidade (junto ao Futebol Clube de Alverca).  As inscrições já decor-
rem através do site da empresa organizadora - a lap2go - através do seguinte 
endereço:
https://lap2go.com/pt/event/pt-international-mountain-bike-alverca-2022

8.ª edição 
Alverca será o palco do 
“Portugal International Mountain Bike”

Os ginásios e piscinas municipais começam a nova época despor-
tiva a partir de 15 de setembro. As inscrições para as diversas ati-
vidades estão a decorrer junto das receções dos respetivos equi-
pamentos desportivos.
As aulas de natação, hidroginástica, hidroséniores, coração sau-
dável, hidrocycling e hidroterapia são alguns dos exemplos das 
atividades aquáticas disponíveis nas Piscinas “Baptista Pereira” 
(Alhandra), nas de Vila Franca de Xira, de Alverca do Ribatejo, do 
Forte da Casa e da Póvoa de Santa Iria. No caso das atividades de 
fitness podem ser praticadas no equipamento da Póvoa de Santa 

Iria e no Complexo de Vila Franca de Xira.
As atividades são adequadas a várias faixas etárias, desde as 
crianças aos seniores, assim como aos variados objetivos a alcan-
çar por cada utente (desde a aprendizagem, ao treino, ao cuidado 
do corpo e da mente, assim como a programas mais específicos 
como o “Coração Saudável”). Os equipamentos de norte a sul do 
Concelho têm vindo a receber intervenções de melhoria, apresen-
tando-se com condições modernas e adequadas à prática despor-
tiva, em prol da promoção da prática de atividade física e da saúde 
da população.

Época 2022/2023
Inscrições abertas para as atividades desportivas municipais 
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O Concelho de Vila Franca de Xira aco-
lhe, nos dias 3 e 4 de setembro, a Taça do 
Mundo de Paratriatlo e a Taça da Europa 
de Triatlo Sprint, estando prevista a pre-
sença de 300 atletas de 30 países diferen-
tes.

As competições são organizadas pela 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
com o apoio técnico da Federação de  
Triatlo de Portugal e parceria do Alhandra 
Sporting Club.
As provas terão como cenário o rio Tejo, a 

Estrada Nacional 10 e o passeio ribeirinho 
de Alhandra.
A autarquia assume assim, mais uma 
vez a organização de importantes provas 
internacionais, numa modalidade de refe-
rência para o Concelho.

Taça do Mundo de Paratriatlo e Taça da Europa de Triatlo Sprint
Alhandra acolhe grandes provas internacionais de Triatlo
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Acontece 

Passar umas animadas tardes com a alegria da música e tradições 
populares é a proposta da Câmara Municipal para dois sábados do 
mês de outubro, em ações que pretendem promover a descentra-
lização da oferta cultural com recurso aos agentes culturais do 
nosso Concelho. Cachoeiras e Forte da Casa são para já os locais 
onde terão lugar estas “Tardes de Música Popular”, sendo expec-
tável que a iniciativa venha a decorrer futuramente noutros pontos 
do território concelhio.
No dia 1 de outubro, pelas 16h00, na localidade de Cachoeiras, 
junto ao CEAX- Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca 
de Xira, tem lugar a iniciativa “Festa na Aldeia”, com desfile e con-

certo pela Orquestra Juvenil do Ateneu Artístico Vilafranquense e 
atuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena. Já no 
dia 15 do mesmo mês, igualmente pelas 16h00, é a vez da “Festa 
da Família”, no Forte da Casa, espaço exterior da Escola Básica 
Prof. Romeu Gil, com as atuações da Banda Juvenil da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria e 
Rancho Folclórico de Arcena, e ainda jogos tradicionais promovi-
dos pela Associação Cultural Social de Música Tradicional Portu-
guesa Folha Verde.

Não fique em casa, junte-se à festa! 

A cultura popular chega às ruas
Tardes de animação nas Cachoeiras e Forte da Casa

Durante os meses de setembro a novembro decorre um Ciclo de 
Conferências temáticas no Núcleo de Alverca do Museu Municipal. 
Sob o título “Conversas sobre Património e História”, o programa, 
que decorre sempre aos sábados, pelas 16h00, reúne um diver-
sificado leque de convidados, entre investigadores, professores e 
historiadores.
No total terão lugar nove conferências, em cada mês dedicadas a 
um tema diferente. Assim, durante o mês de setembro, dias 10, 17 
e 24, o tema é o “Património Arquitetónico”. Já em outubro, dias 
15, 22 e 29, o tema é a “Heráldica e a Linguagem Simbólica dos 
Brasões”. No mês de novembro, dias 12, 19 e 26, o tema proposto 
é o “Património Cultural Imaterial”.
A entrada nas conferências é livre, podendo o programa completo, 
com mais informações sobre cada painel e respetivo conferencista, 
ser consultado em www.cm-vfxira.pt. 

 

Ciclo de Conferências em Alverca
De setembro a novembro Museu Municipal promove conversas 
sobre Património e História
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Está de regresso a animação infantil ao Palácio Quinta da Piedade, 
na Póvoa de Santa Iria! De outubro a dezembro, o programa “Palá-
cio para os Pequeninos” convida crianças com idades a partir dos 
2 anos a participar num conjunto de divertidas ações, não descu-
rando o aspeto pedagógico e lúdico.
Assim, em outubro, no dia 8, tem lugar a animação interativa “Con-
tos de Batuta e Maillot” que integra música, dança e narração, no 
dia 22 os mais pequenos são convidados a participar numa Oficina 
de Música e, já em novembro, no dia 5, há marionetas, com o “Tea-

tro Tradicional de Marionetas – Dom Roberto”. A iniciativa termina 
no dia 3 de dezembro, com a oficina de música “(En)Cantar com 
Alice e Sebastião”.
A entrada nas iniciativas é gratuita, mediante inscrição prévia das 
crianças, de acordo com a respetiva classificação etária. 

O programa completo pode ser consultado no site municipal em  
www.cm-vfxira.pt. 
Informações e inscrições:
Tel.: 263 285 626 ou e-mail cultura@cm-vfxira.pt

Música, teatro e muita animação
Palácio para os Pequeninos está de regresso à Póvoa de Santa Iria

O Município de Vila Franca de Xira, promove, na Casa da Juventude 
de Alverca, dois workshops intitulados: “Saúde Mental”  e “Compe-
tências Pessoais e Sociais”. O primeiro workshop será dinamizado 
pelo Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças; o segundo 
será levado a cabo pela Fábrica do Empreendedor de Vila Franca 
de Xira.  
Estas atividades têm como intuito promover debates e dinâmicas 
sobre diversas áreas temáticas. 
Os workshops têm lugar na Casa da Juventude de Alverca durante 
os dias 10 e 26 de outubro, das 14h00 às 17h30 e destinam- se a 
jovens entre os 16 e os 30 anos de idade. A participação é livre, 
mediante inscrição prévia, limitada a 20 inscrições. 

Mais informações: 
Tel.: 219575908 ou e –mail: cj.alverca@cm-vfxira.pt

Casa da Juventude de Alverca acolhe iniciativa #InForma
Município de Vila Franca de Xira promove workshops 
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Ampliação da Escola EB1 n.º 2 de Alhandra

• [ OBRAS EM CURSO ]

A Autarquia dá continuidade ao processo de conser-
vação, mas também de modernização dos estabeleci-
mentos escolares. 
É o caso das ampliações levadas a cabo nas Escolas 
EB1 N.º 2 de Alhandra e EB 1 do Cabo de Vialonga. 
Na primeira decorre a remodelação geral do edifício 
das salas de aula e ampliação do equipamento esco-

lar, através da construção de um edifício composto 
por dois pisos, com vista a aumentar a capacidade de 
alunos. O investimento previsto nesta intervenção é 
de perto de 1,5 milhão de euros.
Na escola de Vialonga, num investimento previsto 
de cerca de 2,4 milhões de euros, a intervenção visa, 
igualmente, aumentar a capacidade existente no 

Escolas do Concelho recebem obras de ampliação,
conservação e melhorias diversas
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Ampliação da Escola EB1 do Cabo de Vialonga

• [ OBRAS EM CURSO ]

recinto escolar, em cerca de 90 alunos no 1.º ciclo e 
em 50 alunos no pré-escolar. 
Aproveitando a maior pausa letiva, no período de 
verão, a Câmara Municipal avançou, ainda, com tra-
balhos vários de beneficiação e requalificação de 
espaços escolares. 
Exemplo disso são, a terminar em setembro, a cons-

trução de telheiros na EB1/JI N.º 1 de Alverca e na 
EB1/JI das Bragadas, na Póvoa de Santa Iria. São 
assim melhoradas as áreas de circulação e de per-
manência no seu exterior, nomeadamente com uma 
cobertura adequada para maior proteção. Estes tra-
balhos representam um investimento superior a 135 
mil euros.

Escolas do Concelho recebem obras de ampliação,
conservação e melhorias diversas
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Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz

Construção de muros de suporte na Rua José Afonso – Casal do Álamo – S. João dos Montes
Investimento: 144.096,67 € (Valor c\ IVA)
Data de início: setembro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRAS A INICIAR ]  

Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho

Arruamentos, rede de abastecimento de águas 
e rede e drenagem de águas residuais
 no Casal do Cabreiro e Carcaça – Arcena – Alverca 
do Ribatejo 
Investimento: 516.847,59 € (Valor C\ IVA) 
Previsão de conclusão: setembro´22

• [ OBRAS EM CURSO ]

Construção de Telheiros na EB1/JI n.º 1 de Alverca 
Investimento: 98.708,95€ (Valor C\ IVA) 
Previsão de conclusão: setembro’22

• [ OBRAS EM CURSO ]
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Afagamento e envernizamento do pavimento 
da zona de jogos e envolvente 
do Pavilhão Municipal de Castanheira do Ribatejo
Investimento: 18.640,10 € (Valor c\ IVA)

• [ OBRA CONCLUÍDA ]

Remodelação da rede de abastecimento de água  
e saneamento na Rua de Palha Blanco (parte)  
na Castanheira do Ribatejo
Investimento: 226.085,30 €
Data de início: setembro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRAS A INICIAR ]  

Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras

Póvoa de Santa Iria 
e Forte da Casa

OP – Hortas Urbanas na envolvente da Piscina 
Municipal do Forte da Casa 
Investimento: 122.847,53 € (Valor C\ IVA) 
Data de início: agosto´22
Previsão de conclusão: novembro’22

• [ OBRA EM CURSO ]

Substituição do piso do Parque Infantil 
da EB1/JI do Casal da Serra
Investimento: 9.974,68 € (Valor C\ IVA) 
Previsão de conclusão: agosto’22

• [ OBRA CONCLUÍDA ]

Vialonga

Substituição do Relvado Sintético do Campo 
de Futebol de 11 do Grupo Desportivo de Vialonga
Investimento: 150.520,00 € (Preço base, Valor c\ IVA)
Data de início: setembro’22
Previsão de conclusão: novembro’22 

• [ OBRAS A INICIAR ]  
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Intervenção em muros de contenção 
no Cemitério Municipal de Vila Franca de Xira
Investimento: 53.000,00 € (Valor c\ IVA)
Data de início: outubro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22 

• [ OBRAS A INICIAR ]  

Reparação e pintura de muros e corrimão metálico - 
Escadinhas de São Sebastião - Vila Franca de Xira 
Investimento: 22.173,08 € (Valor c\ IVA) 

• [ OBRA CONCLUÍDA ]

 

Melhoria de acessibilidade – Rua Egas Moniz 
junto ao n.º 10 – Bom Retiro
Investimento: 11.764,94 € (Valor c\ IVA)
Data de início: agosto’21
Previsão de conclusão: setembro’22

• [ OBRAS EM CURSO ]

Remodelação da rede de abastecimento de água e 
saneamento nas Ruas José Dias da Silva (parte) 
e Almeida Garrett (parte) em Vila Franca de Xira
 Investimento: 122.849,08 €
- Data de início: setembro’22
- Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRAS A INICIAR ]  

Vila Franca 
de Xira



Reparações em Estabelecimentos Escolares do Concelho – 2022
Investimento: 153.625 € (Valor C\ IVA) 
Data de início: julho´22
Previsão de conclusão: setembro’22 
(antes do início do ano letivo de 2022/2023)

• [ OBRAS CONCLUÍDAS \ A CONCLUIR ] 

Reparações nas cozinhas e refeitórios 
do Parque Escolar do Município
Investimento: 31.747€ (Valor C\ IVA) 
Data de início: julho´22
Previsão de conclusão: setembro’22 (antes do início do ano letivo 2022/2023)

• [OBRAS CONCLUÍDAS \ A CONCLUIR ]

17Investimento Municipal
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Concelho

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois
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Acontece

Terá lugar no próximo dia 24 de setembro, pelas 17h00, na Fábrica 
das Palavras mais uma iniciativa “Clássica na Fábrica”, desta vez 
com a participação dos South Side Brass Quintent composto por 

José Carrilho (Trompete), Ricardo Carvalho (Trompete), Paulo 
Alves (Trombone), Nuno Cunha (Trompa) e Gil Gonçalves (Tuba).

Nos meses de setembro e outubro regressam à Fábrica das Pala-
vras, em Vila Franca de Xira, as sempre imperdíveis sessões de 
“Jam às Sextas”, e com elas a boa música através de tributos a 
músicos famosos que marcaram uma época.
A primeira sessão terá lugar a 23 de setembro e será dedicada a 
Tony Bennet, seguindo-se, Elis Regina a 7 de outubro, e Earth Wind 
and Fiire a 21 de outubro.
As sessões são de entrada livre e têm inicio às 21h30.

Jam às Sextas 
A boa música está de volta à Fabrica das Palavras

20
22

23.09 07.10 21.10

Clássica na Fabrica a poesia dos sons  
Clássica na Fabrica apresenta South Side Brass Quintent 
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Encontra-se patente ao público, no Celeiro da Patriarcal, em Vila 
Franca e Xira, até ao próximo dia 9 de outubro a Exposição “90 
Anos de Emoção” mostra que reúne no seu interior duas exposi-
ções, uma sobre os 90 anos que se celebram sobre a criação da 
Festa do Colete Encarnado e outra sobre os 90 Anos da Fundação 
do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira.
Nesta exposição o visitante tem a oportunidade de visionar um 
conjunto de fotos, vídeos, documentação e objetos sobre a temá-
tica abordada. Ainda, e seguindo as mais modernas tecnologias, 
é disponibilizada ainda uma mesa interativa, com visita virtual à 

Praça de Touros Palha Blanco e um vídeo 360° com imagens de 
campo, possibilitando assim ao visitante desfrutar de espaços a 
que habitualmente não tem acesso.
Para os interessados no tema, e que não querem perder a oportu-
nidade de tirar o maior partido desta mostra, está prevista a rea-
lização de uma visita guiada, no dia 23 de setembro, pelas 16h00, 
que será orientada por técnicos do Museu Municipal. Dirigida ao 
público em geral e de acesso gratuito, a participação deverá ser 
previamente agendada através do e-mail servicoeducativo.cul-
tura@cm-vfxira.pt. As vagas são limitadas a 20 pessoas.

Emoção, afición e muitas memórias
Nove décadas de emoção patentes no Celeiro da Patriarcal até 9 de outubro

O trabalho do fotógrafo do Concelho, Jorge Figueira, pode ser 
visitado na Galeria Sem Palavras, espaço localizado no primeiro 
Piso do Edifício da Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, 
até ao próximo dia 9 de outubro. 
Intitulada “Gentes com Alma”, a exposição, que abriu ao público 

no dia 25 de junho, incide sobre a temática do Colete Encarnado, 
numa abordagem às pessoas, locais, tertúlias, e à vivência popu-
lar tão característica desta Festa Popular, com especial enfo-
que na tradicional figura do Campino, símbolo por excelência do 
Colete Encarnado

Fotografia na Fábrica das Palavras
Exposição “Gentes com Alma” pode ser visitada até 9 de outubro
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Acontece 

Em outubro está de regresso à Fábrica das 
Palavras, em Vila Franca de Xira, o pro-
grama de cinema documental CINEDOC. 
A primeira apresentação tem lugar no dia 
29, sábado, pelas 16h00, com o filme “O 
Espírito de’ 45”, de Ken Loach, numa ses-
são de entrada livre para maiores de 14 
anos.
“O Espírito de’ 45” passa-se em 1945, no 
fim dos terríveis anos da Segunda Grande 
Guerra, ano marcado por importantes 
acontecimentos que alteraram, não ape-
nas a Europa, mas vários outros continen-

tes. Durante este período, a união e o espí-
rito de entreajuda dominavam as pessoas, 
desde os mais jovens aos mais idosos. 
Com este documentário, que avalia o que 
se passou especificamente na Grã-Bre-
tanha, Ken Loach oferece ao espectador 
diversas narrativas e registos históricos 
que revelam a peculiaridade do espírito 
dessa época, demonstrando de que forma 
esse entusiasmo e esperança no futuro 
pode ser inspirador para os dias de hoje. 
O CINEDOC terá continuidade em novem-
bro, em data a apresentar.

Cinema na Biblioteca
Cinema documental com exibição gratuita na Fábrica das Palavras

Está patente, até 30 de setembro, na sala de 
exposições do Palácio Municipal da Quinta 
da Piedade (Póvoa de Santa Iria) uma mostra 
fotográfica que apresenta de forma artística, 
os moradores do Bairro Municipal da Quinta 
da Piedade.
A mostra dá a conhecer cerca de 40 retratos 
destas famílias, algumas das quais marca-
ram presença no momento da abertura do 
evento, que se realizou no dia 22 de julho. 

As fotografias foram captadas em outubro 
de 2021, por ocasião das comemorações do 
Dia Municipal da Igualdade (24 de outubro), 
numa sessão que decorreu no exterior do 
Bairro Municipal e para a qual se montou um 
cenário que procurou recriar uma sala de 
estar comum.
Esta iniciativa singular promovida pela 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no 
âmbito do seu projeto “Art For All – Inclusão 

pela Arte”, contou com a participação ativa e 
voluntária das famílias do Bairro Municipal e 
visou dignificar e valorizar os seus morado-
res, com vista à promoção de uma cidadania 
ativa.
Aceite o convite e passe pela sala de exposi-
ções do Palácio Municipal da Quinta da Pie-
dade, na Póvoa de Santa Iria. Entrada livre! 
Horário: 2.ª a 6.ª - feira, 9h00/13h00 e das 
14h00/17h00.

“Olhos que sentem” 
Projeto Municipal de inclusão pela arte promove exposição de retratos
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Leituras Muito Cá de Casa

“Artes de Marear Tejo / Religião / Arte-Memórias, 
do Mestre João Padinha 

No dia 9 de setembro, pelas 18h00, na Fábrica das Palavras, o projeto “Leituras Muito 
Cá de Casa” apresenta-nos este Caderno Cultural. Trata-se da continuação da obra 
de memórias de um Marítimo, editado em outubro de 2016, sobre o Mestre João  
Bernardino Padinha. A obra aqui apresentada é um exemplo do artesanato português 
uma tradição que se preserva e transmite de geração em geração.

Conversas à Margem

“Mandem saudades” – livro do jornalista Mário Augusto 
apresentado na Fábrica das Palavras

A Iniciativa “Conversas à Margem” está de volta à Fabrica das Palavras com a apre-
sentação do livro “Mandem saudades “, do autor Mário Augusto. Este livro conta-nos 
a história cerca de 27 000 portugueses que, no final do século XIX e até 1913, fizeram 
uma longa rota de emigração para o meio do Pacífico. Nesta debandada só iam os 
mais desesperados pela fome e pela miséria, os que nada deixavam para trás.  A 
apresentação terá lugar no dia 16 de outubro pelas 16h00. 

Apresentação de Livro 

Fábrica das Palavras apresenta livro do autor João Ribeiro Cruz

Terá lugar no próximo dia 16 de setembro pelas 18h00, na Fábrica das Palavras, a 
apresentação do livro “Lenocínio VS Prostituição-Visão dos Magistrados e Policias”, 
do autor João Ribeiro da Cruz. O autor, cabo da GNR,  tenta através desta obra sen-
sibilizar os leitores para questões como a exploração sexual, violência doméstica e 
tráfico de seres humanos. 
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 Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.

Caras e Caros Munícipes,

O Verão é época que exige particulares 
cuidados, mormente com o elevado 
risco de incêndios, como temos 
verificado. Reafirmando o valor e a 
importância dos comportamentos 
individuais para a segurança 
coletiva, realçamos e agradecemos o 
trabalho abnegado dos Bombeiros do 
Concelho, das Forças de Segurança 
e da Proteção Civil municipal neste 
período.

Estamos conscientes que o calor 
extremo e a seca severa que Portugal 
atravessa, a par do aumento dos 
preços da eletricidade e do gás 
provocados pela invasão russa da 
Ucrânia, torna necessário aprofundar 
o trabalho de adaptação às alterações 
climáticas. Continuamos empenhados 
na mudança de paradigma com que 
estamos confrontados, incentivando o 
aproveitamento das fontes de energia 
renovável, o reforço do uso dos 
transportes coletivos e a opção por 
meios elétricos de mobilidade urbana. 

O Partido Socialista quer transformar 
Vila Franca de Xira num Concelho 
de referência e inovador na 
sustentabilidade e descarbonização.

Por isso, partilhamos convosco a 
satisfação pela aprovação de uma 
candidatura europeia que permitirá 
implementar uma solução de base 
natural no Forte da Casa, com 
o propósito de contribuir para o 
combate às alterações climáticas e 
para a mitigação dos seus efeitos, 
com a plantação de um novo pulmão 
verde a sul do Concelho. Acresce 
a revitalização arbórea do Jardim 
Constantino Palha, em Vila Franca, 
com a plantação de 42 novas árvores 
e a conclusão da remodelação do 
Jardim Álvaro Vidal, em Alverca, 
devolvendo à Cidade um espaço agora 
renovado.

Recentemente, a Câmara Municipal 
aprovou o lançamento do concurso 
para a 1ª fase do Parque Linear 
Ribeirinho do Estuário do Tejo – 
Alverca-Sobralinho, num valor 
estimado de 6,8 milhões de euros, 
que tem por objetivo continuar o 
prolongamento dos nossos caminhos 
ribeirinhos ao longo de 4,9 kms, numa 
área aproximada de 14 hectares. 

Chegamos a esta rentrée com energia 
redobrada para trabalharmos naquele 
que é o nosso maior compromisso: o 
Futuro das Pessoas.

Continuamos disponíveis para 
dialogar com todas e todos, ouvindo 
e ponderando as propostas que nos 
queiram fazer chegar. Continuaremos 
a pugnar pela discussão política 
moderada e educada, em torno 
das ideias e projetos centrados na 
melhoria da qualidade de vida das 
Pessoas. Porque é com elas que 
continuamos a construir um Futuro 
melhor para Todas e Todos!

Os Vereadores do Partido Socialista

Caro(a) Munícipe,

Continuamos com um cenário de 
aumento de custo de vida, tendo a 
inflação já ultrapassado os 9%. 
Sentimos a realidade do aumento 
dos preços cada vez que vamos ao 
supermercado, quando pagamos 
as contas, os medicamentos, os 
combustíveis, as portagens, etc., 
enquanto os grandes grupos 
económicos vão anunciando 
escandalosos lucros, como a GALP 
a registar 420 milhões de euros de 
lucro no primeiro semestre do ano, e 
os 5 maiores bancos do país a crescer 
cerca de 80%.

Estes números colocam a 
necessidade do aumento dos salários 
como uma emergência nacional, 
para enfrentar a perda de poder 
de compra, solução que a maioria 
absoluta PS na Assembleia da 
República continua a rejeitar.
Ao mesmo tempo, é urgente criar 
condições e incentivos à produção 
nacional, diminuindo a dependência 
externa do país. Só falta a vontade 
política para que tal se concretize.

Também na defesa do SNS o PS, 
tanto ao nível nacional como local, 
age contra a população do concelho. 
Temos mais de 30.000 habitantes do 
concelho sem médico de família e, 
ainda assim, foi aberto um concurso 
público para a colocação de médicos 
que, para o nosso Concelho que deixa 
de fora a maioria dos Centros de 
Saúde, colocando apenas 4 vagas para 
a Póvoa de Santa Iria.
É urgente a contratação de mais 
profissionais de saúde! É urgente 
salvar o SNS!

Aproveitamos ainda a oportunidade 
para lembrar que terá lugar, nos 
dias 2, 3 e 4 de Setembro, a Festa do 
Avante! 2022, uma iniciativa única no 
país, que encerra em si um exemplo 
de solidariedade, fraternidade e 
de luta. Na Festa do Avante! há 
música, teatro, cinema, literatura, 
gastronomia e debates, para todos 
os que nela queiram participar. 
Deixamos-vos aqui o convite!

Da nossa parte, reiteramos o 
compromisso de continuar a intervir, 
de forma consequente, na defesa dos 
interesses dos trabalhadores.

Os vereadores eleitos pela CDU

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

Car@ Munícipe,

Os Eleitos da Nova Geração nos Órgãos 
Autárquicos visitam frequentemente 
as associações do Concelho, 
através da “Volta Autárquica” que já 
percorreu todas as freguesias. As 
visitas realizadas às associações que 
desenvolvem diversas atividades, 
permitem implementar uma Nova 
Geração de ideias, mais frescas e 
arrojadas, enquadradas com o seu 
verdadeiro potencial.

O trabalho de todos os eleitos engloba 
um projeto a longo prazo. Nesta lógica, 
a Coligação Nova Geração apresentou a 
proposta Casa da Polícia, aprovada em 
Julho de 2022. Acreditamos ser possível 
providenciar habitação digna aos 
operacionais das forças de segurança 
e às suas famílias, através da 
reconversão de Habitações Municipais 
ou instalações das Quintas Municipais.

Por ser um tema que causa desconforto 
aos Alhandrenses, particularmente 
aos mais vulneráveis, foi aprovada 
a proposta que vincula a Câmara 
Municipal a reunir com a CGD para que 
se proceda à abertura de um Balcão da 
Caixa Geral de Depósitos em Alhandra, 
que devolva a todos os habitantes da 
vila uma necessidade básica.

A saúde continua a ser uma das áreas 
mais deficitárias no Município, onde o 
atendimento e a capacidade de resposta 
do Hospital de Vila Franca e Centros 
de Saúde, têm vindo a diminuir. Por 
Serviços de Saúde Dignos em Vila 
Franca de Xira, foi aprovada a proposta 
que propõe o estudo da reorganização 
do modelo de gestão dos cuidados de 
saúde no Concelho.

Para podermos alcançar tudo isto, 
queremos a sua opinião sobre o que 
mais o preocupa na sua freguesia! 
Acompanhe o nosso trabalho nas Redes 
Sociais e entre em contacto connosco 
sempre que achar necessário!

Os Vereadores da Nova Geração,

David Pato Ferreira
Ana Afonso

Gabinete de Apoio aos Vereadores - 
Coligação Nova Geração
Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho, 
nº 27/29
2625-183 Vila Franca de Xira 
vereadores.novageracao@cm-vfxira.pt
Tel.: 967100003
Atendimento com marcação prévia

Caras e caros Munícipes,

Como sabem ou já devem ter 
ouvido, a ação política do CHEGA 
nas denúncias que temos feito, têm 
levado ao aumento da crispação dos 
partidos do sistema, nomeadamente 
PS e PSD, para connosco.

Na passada assembleia municipal, a 
policia teve de ser chamada porque 
um eleito do PSD agrediu um 
eleito idoso do CHEGA, tendo este 
interrompido a sessão em curso, 
conforme prova o vídeo da última 
assembleia municipal no YOUTUBE 
da Câmara Municipal, que durante 
uns dias foi retirado sem motivo 
aparente.

Infelizmente, os partidos do sistema 
estão de cabeça completamente 
perdida, perante uma oposição como 
nunca existiu em Vila Franca de Xira, 
porque nós não nos vendemos a nada 
e por nada. Não podemos continuar 
a tolerar que entrem dezenas de 
“amigos” em tudo o que são cargos 
públicos em Vila Franca de Xira.

Temos denúncias, praticamente todos 
os dias, por parte de Vila Franquenses 
que não suportam mais a revolta que 
sentem. Nunca este concelho esteve 
tão sujo, tão desorganizado e tão mal 
gerido.

Aprovam-se propostas do PSD para 
ajuda das policias, com o apoio do PS, 
mas que o Presidente diz que nunca 
verão a luz do dia. Chegámos a este 
ponto! Aprova-se por aprovar. Isto 
não é politica, é um faz de conta que 
só serve para propaganda aos mais 
desatentos.

Na nossa visão, precisamos 
de valorizar os munícipes 
independentemente da freguesia onde 
vivem, porque o concelho não é só 
zona ribeirinha. Por isso, aprovámos 
uma proposta na última reunião que 
define o caminho para a resolução do 
problema da exploração da pedreira 
e dos danos que são sentidos pela 
população de A-dos-Melros.

Estaremos sempre disponíveis para 
ouvir a população, constatar os 
problemas e defender as medidas 
necessárias para garantir a defesa 
do concelho e das populações.

O Vereador do Partido CHEGA,
Barreira Soares

Atendimentos, com marcação prévia 
para:
Rua Dr. Manuel de Carvalho, nº 29, 
2600-184 Vila Franca de Xira| 
Tel.: 926 309 850 |
vereador.chega@cm-vfxira.pt

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal
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PRÓXIMAS REUNIÕES  
DE CÂMARA

7 de setembro 
Freguesia de Vila Franca de Xira

21 de setembro 
União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

6 de outubro 
Freguesia de Vila Franca de Xira

19 de outubro 
União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
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A Câmara Municipal tem presença oficial nas Redes Sociais.  Siga-nos em:

cmvilafrancadexira

          
Deliberações e Despachos

Informação sobre deliberações e despachos relativos 
à Câmara Municipal e Assembleia Municipal podem ser 

consultados em boletim próprio disponível online no site da 
Câmara Municipal, em www.cm-vfxira.pt 

e fisicamente no edifício dos Paços do Concelho, 
nas Lojas do Munícipe de Vila Franca de Xira,

 Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria, nos edifícios sede 
e delegações das sedes das Juntas de Freguesia 

e no edifício da Assembleia Municipal




