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Maior facilidade de acesso a serviços de saúde
Concelho de Vila Franca de Xira abre sete Balcões SNS24
O Concelho de Vila Franca de Xira vai 
passar a dispor de sete balcões SNS 24. 
Com estes balcões, um projeto-piloto a 
nível nacional, a população do Concelho 
passa a ter acesso a serviços digitais e 
de telessaúde de forma rápida, mais pró-
xima, eficiente e segura.
Entre outros serviços é possível marcar 
consultas, realizar teleconsultas, reno-
var receitas, consultar exames ou atua-
lizar dados de utente.
A abertura destes balcões resulta da 
assinatura de um Termo de Adesão ao 
projeto entre a Câmara Municipal, as 
juntas das Uniões de Freguesia de Cas-
tanheira do Ribatejo e Cachoeiras e da 
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e o 
Serviço Nacional de Saúde.
Para o Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo 
Ferreira, a medida reflete uma vontade: 
servir melhor as pessoas. “A abertura 
destes balcões tem esse exclusivo obje-
tivo: ajudar o Serviço Nacional de Saúde, 
aliviando-o de um conjunto de tarefas 
que podem ser feitas fora dos Centros 
de Saúde, e também ajudar as pessoas 
permitindo-lhes aceder comodamente 
a serviços de cariz mais administrativo, 
sem terem de se deslocar obrigatoria-

mente ao Centro de Saúde”. O autarca 
sublinhou ainda que o funcionamento 
destes balcões será monitorizado con-
tinuamente a fim de que, se necessário, 
se façam ajustes para a melhoria do ser-
viço.
Luís Pisco, Presidente do Conselho Dire-
tivo da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT), refe-
riu que “nestas alturas é importante jun-
tar esforços” e que Vila Franca de Xira é 
um exemplo desta união a nível nacional.
A cerimónia de assinatura do Termo de 
Adesão ao Protocolo de Colaboração 

para a instalação de sete Balcões SNS24, 
decorreu a 25 de outubro, nos Paços do 
Concelho, em Vila Franca de Xira e con-
tou, para além do Presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Paulo Ferreira, com 
as presenças do Presidente do Conselho 
Diretivo da ARS-LVT, I.P., Luís Pisco; da 
Diretora Executiva do ACES Estuário do 
Tejo, Sofia Theriaga; do Presidente da 
União de Freguesias da Castanheira do 
Ribatejo e Cachoeiras, Mário Batista e 
da Presidente da União de Freguesias da 
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana 
Cristina Pereira.

Atual

Póvoa de Santa Iria 
Ministra da Ciência visita maior produtora
de microalgas da europa
A Ministra da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Elvira Fortunato, 
visitou, a 12 setembro, o ALGATEC Eco 
Business Park, na Póvoa de Santa Iria, 
a maior plataforma de produção de 
microalgas da Europa. Conheceu os 
projetos que as empresas promotoras 
(A4F e Green Aqua) desenvolvem, com 
a criação de um cluster de economia 
circular no eixo Sacavém-Alhandra. A 
visita, acompanhada do Presidente e 
da Vice-Presidente da Câmara Munici-
pal, Fernando Paulo Ferreira e Marina 
Tiago, teve por objetivo dar a conhecer, no terreno, os projetos inovadores, nos domí-
nios da biotecnologia de microalgas, da sustentabilidade e da neutralidade carbónica. 
Trata-se de uma verdadeira transformação industrial, no quadro de uma visão estraté-
gica orientada para uma mudança sustentável e que, a curto prazo, tornará, também, 
o hidrogénio verde numa realidade em Portugal. O ALGATEC proporcionou já 50 novos 
postos de trabalho permanente e prevê a criação de mais 50 até final de 2023. Deverá 
gerar um volume de negócios anual de 10 milhões de euros e poderá consumir mais de 
2 mil toneladas de CO2 com origem no complexo industrial da HyChem (antiga Solvay 
Portugal).
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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, 

Desde o passado mês de outubro, no decurso do seu 7.º Con-
gresso, e pela primeira vez na nossa história, o Município de 
Vila Franca de Xira integra o Conselho Mundial das Cidades 
e Governos Locais Unidos (juntamente com Lisboa, Matosi-
nhos e Cantanhede) em representação da Associação Nacio-
nal de Municípios Portugueses (ANMP). Trata-se da maior 
organização internacional de poderes locais, que reúne mais 
de três mil líderes locais e regionais de oitenta países, que 
vai permitir alavancar novas parcerias e financiamentos a 
nível global, alterando o paradigma nacional existente de 
procurar financiamentos sempre através das estruturas 
nacionais, mesmo que estes nos cheguem por via de fundos 
da União Europeia. A relação direta entre Governos Locais 
introduz novas oportunidades de evolução e criatividade 
para cidadãos e administrações, agora que cerca de metade 
da população mundial já habita em Cidades, num movimento 
crescente e imparável de competitividade entre metrópoles.

Sempre com a adaptação às alterações climáticas em mente 
– em que temos trabalhado desde a primeira hora – parti-
lho aqui a satisfação pela aprovação de mais uma candida-
tura, desta feita com a Companhia das Lezírias, destinada ao 
reforço da arborização e da retenção de carbono, e que per-
mitirá o reforço arbóreo nas Quintas Municipais e nos nossos 
Caminhos Ribeirinhos.

E falando de caminhos ribeirinhos, destaco também a apro-
vação da adjudicação do novo troço que surgirá em Alverca, 
entre a pista aeronáutica e o nosso Tejo, em mais 4,5km de 
passadiços, com um projeto sustentável e com novidades 
tecnológicas.

E porque Ambiente e Economia podem e devem andar de 
mãos dadas, continuamos a apostar na inovação da indús-
tria, pelo que acolhemos com grande entusiasmo um número 
crescente de doutoramentos no Concelho, designadamente 
na Hychem (antiga Solvay, na Cidade da Póvoa de Santa Iria), 
que já está a conseguir transferir conhecimento e núcleos de 

investigação tecnológica e científica para o nosso território. 
Continuamos a trabalhar para a criação de uma grande cin-
tura económica e industrial com emissões zero, no que cons-
titui um exemplo europeu de inovação e adaptação às altera-
ções climáticas.

Um dos objetivos pelo qual trabalhamos é para que o Co2 
produzido pela indústria deixe de ser libertado na atmosfera, 
passando a fazer-se igualmente o aproveitamento das águas 
residuais produzidas no Concelho para alimentação e desen-
volvimento da produção de microalgas, concretizando-se 
assim um exemplo claro de economia circular.

Sabemos que temos pela frente um ano de 2023 que se pers-
petiva difícil, em virtude da inflação resultante das pressões 
que a guerra na Ucrânia coloca sobre as cadeias de forneci-
mento de bens e matérias primas. Juntos saberemos estar 
à altura do desafio, colocando sempre em primeiro lugar as 
necessidades das Pessoas.

Nesta edição do Notícias do Município encontrará um con-
junto de propostas para os próximos meses. Convido-vos em 
particular para que, ao longo do mês de novembro, visite os 
diversos restaurantes que se associam à campanha “Sabo-
res do Campo à Mesa”, promovendo três receitas onde a tra-
dição e a história são ingredientes principais. Sugiro ainda 
que acompanhem, naturalmente com moderação, a vossa 
refeição, com o nosso vinho Encostas de Xira, produzido pelo 
Município a partir da nossa Quinta de Subserra. 

Antes ou depois, aproveite para visitar a 17ª edição da Bie-
nal de Fotografia, os nossos Museus, parques e caminhos 
ribeirinhos, ou as centenas de atividades levadas a cabo pela 
Câmara Municipal e por todos os nossos parceiros culturais, 
desportivos e sociais.

Concluo partilhando consigo os votos de Boas Festas e o 
nosso desejo de que, juntos, façamos de 2023 um ano feliz, 
melhor e mais resiliente.

Vamos a isso!

Editorial 
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Destaque

Visita do Executivo Municipal
População e serviços municipais com mais espaços requalificados 

Mercado na Póvoa de Santa Iria - Requalificação do pavimento
Investimento: 35 533,66€ (valor com IVA) Inauguração da sede de “Os Pestinhas de Povos”, Vila Franca de Xira 

O Executivo Municipal visitou alguns projetos de melhoria e requalificação de espaços para a população, mas também para o fun-
cionamento dos serviços municipais, no assinalar do 1.º ano de mandato autárquico. 

Melhorias nos Serviços Municipais da Câmara e dos SMAS 

Exemplo de novas instalações são também as construídas para os SMAS. Para 
além do laboratório de contadores, as funções de gestão administrativa, fisca-
lização, leituras e apoio ao cliente têm agora um espaço próprio para o seu tra-
ba¬lho – situação que foi recomendada no âmbito da certificação de qualidade 
que os SMAS obtiveram.

Nova sala de convívio para os trabalhadores da Divisão 
de Oficinas Municipais do Departamento de Obras e Projetos Municipais
Investimento: 8 817,84€ (IVA incluído)

Construção de telheiros da Escola Básica n.º 1 de Alverca do Ribatejo
Investimento: 63 411,80€ (IVA incluído)

Requalificação do parque infantil do Jardim de Infância n.º 3 da Chasa 
(Alverca do Ribatejo) - Investimento: 15 710,97€ (IVA incluído)

Construção de telheiros da Escola e Jardim de Infância de Bragadas 
(Póvoa de Santa Iria) - Investimento: 35 297,15€ (IVA incluído)

Visita ao laboratório de contadores dos SMAS
Investimento: 148 413,28€ (IVA incluído)

Abertura da Passagem Superior da Malvarosa
Investimento: 630 647,00€ (IVA incluído)
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Homenagem ao Campino de 2022, Joaquim Salvaterra

Por esta altura comemorou-se, também, os 25 anos das Piscinas Municipais de Alverca do Ribatejo, junto ao jardim municipal José 
Álvaro Vidal. A data foi assinalada com um momento festivo entre Executivo, funcionários e utentes e muita atividade física aquá-
tica. 

7.º Aniversário da Loja do Munícipe, Vila Franca de Xira

Obra adjudicada em Reunião de Câmara
Alverca mais perto de uma Frente Ribeirinha

Em março deste ano, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
assinou um protocolo com a Força Aérea Portuguesa fundamental 
à execução do Projeto de expansão do Parque Linear Ribeirinho do 
Estuário do Tejo Alverca do Ribatejo/Sobralinho – Fase 1.
Agora, foi dado mais um importante passo: o Município de Vila 
Franca de Xira aprovou, no dia 19 de outubro, em Reunião de Câ-
mara, a adjudicação da obra para a execução deste projeto, no valor 
de 6.179.119,61€ + IVA, num troço de 4,5 km entre o Aeródromo do 
Complexo Militar de Alverca e o rio.
Esta intervenção contribuirá para o reforço da identidade específica 
do Parque, da cidade de Alverca e do Concelho de Vila Franca de 

Xira à escala nacional e internacional, tal como já foi reconhecido 
nos 12 quilómetros de caminhos ribeirinhos anteriormente exe-
cutados.
Os caminhos ribeirinhos são um marco importantíssimo na vida das 
pessoas pois são locais de descompressão urbanística, de contacto 
com o Rio Tejo e espaços indicados para lazer e atividade física.
A execução desta obra permite à Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira dar continuidade ao compromisso e objetivo estabelecido 
de interligar os 22 quilómetros da margem direita do Tejo com um 
grande caminho ribeirinho, pedonal e ciclável, ao serviço de toda a 
população.

25.º aniversário Piscinas Municipais de Alverca

Inauguração do estaleiro da Junta de Freguesia de Alhandra - Execução de 
telheiros, resguardos e pavimentos - Investimento: 45 790,27 € (IVA incluído)
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Decorreu na primeira semana de outubro mais uma edição da cen-
tenária Feira Anual e o 41.º Salão de Artesanato. Festa brava, fei-
rantes, artesãos, tasquinhas, diversão e muita música, atraíram 
milhares de visitantes. Sobressaíram a afición e o convívio, desde 
as ruas da cidade até ao privilegiado Parque Urbano de Vila Franca 

de Xira. Destaque também para a presença, no recinto, do Centro 
de Recolha Oficial, que angariou, desta feita, adotantes para cinco 
cães adultos e oito cachorros.

Reveja alguns momentos.

Tradição e afición
Milhares de visitantes na Feira Anual de Outubro

Acontece 
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Com a vantagem de se situar a escassos 20 minutos da Capital, 
o Concelho de Vila Franca de Xira apresenta em novembro, em 
28 restaurantes, três receitas onde a tradição e a história são os 
ingredientes para um verdadeiro património de sabores. Uma 
reconfortante Canja à Vila-Franquense como já vai apetecendo no 
outono, pratos de coelho bem apurados e um Torricado generosa-
mente regado com azeite e bacalhau assado são as propostas da 
nossa Campanha de Gastronomia.
Os restaurantes participantes localizam-se em Alhandra, Alverca, 
Calhandriz, Castanheira, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria, São 
João dos Montes, Vialonga e em Vila Franca de Xira.
Nesta altura, nada mais natural do que associar a esta campa-
nha de sabores típicos, um outro produto 100% municipal: o vinho 
“Encostas de Xira”. Branco ou tinto são várias as referências pre-

sentes nas cartas de vinhos dos restaurantes participantes para 
harmonizar, da melhor maneira, as iguarias escolhidas.
No seguimento do convite para provar estes sabores típicos, o 
Município oferece, também, roteiros enriquecidos com as condi-
ções especiais de acesso a atividades desenvolvidas por opera-
dores turísticos, bem como a produtos locais, que se constituem 
parceiros nesta iniciativa. A uma substancial refeição poderá aliar 
um passeio a cavalo, uma visita para observação de aves no Estuá-
rio do Tejo ou a uma das exposições patentes nos equipamentos 
culturais.
Seja pelo prazer de bem comer, pela descoberta de novos desti-
nos ou pela vontade de descontrair, os comensais desta Campanha 
de Gastronomia encontram, no nosso Concelho, uma excelente 
aliança entre propostas de lazer.

Campanha de Gastronomia
Em novembro vão à mesa os sabores do campo 

ALHANDRA
A GRELHA
Av. Afonso de Albuquerque, 35 – A
Tel: 219 511 777
Encerra à terça-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau
e Coelho Grelhado

DELÍCIA DA VILA
Praça 7 de Março, 3 e 4
Tel: 938 258 173
Encerra ao domingo
Sugere: Coelho Desossado

VOLTAR AO CAIS
Av. Major José Joaquim de Paiva, 55
Tel: 219 512 373
Encerra ao jantar de domingo
e à segunda-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau

ALVERCA DO RIBATEJO

CASALEIRO’S 
(Food & Wine Restaurant)
Praça Eng. Vaz Guedes, Lj 3
Urb. MalvaRosa
Tel: 968 458 883
Encerra ao domingo
Sugere: Torricado com Bacalhau

OS MAGNÍFICOS
EN 10, 17
Tel: 219 580 324
Encerra à terça-feira
Sugere: Coelho de cabidela
e Bacalhau Lascado

MORGADO TABERNA 2017
Praça Capitão José Santos Leite,
Urb. Malvarosa Parque – Lj 3
Tel: 219 596 545
Encerra ao domingo 
e à segunda-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau
e Coelho Desossado grelhado

O SOBREIRO
R. José Antunes, 10 e 12
Tel: 925 129 703
Encerra à segunda-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau
e Manta de Coelho

O CARVÃO
Praceta 1, Lj 6 – Qta das Drogas
Tel: 934 377 871
Encerra ao jantar de terça-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau

A FAIA
Estrada da Alfarrobeira
Verdelha de Baixo
Tel: 931 612 110
Encerra ao jantar de sábado
e ao domingo
Sugere: Coelho no Tacho

CALHANDRIZ

ADEGA TÍPICA DA CALHANDRIZ
Largo das Forças Armadas, 8
Tel: 219 580 812
Encerra ao domingo
Sugere: Coelho à Caçador e Coelho 
Frito

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

T - SPACE
Rua Palha Blanco, 84
Tel: 263 047 943
Encerra ao domingo
e jantares durante a semana
Sugere: Coelho à Farinheira

FORTE DA CASA

LE PARISIEN
R: Fernando Pessoa, 23, Lj E
Tel: 219 597 651
Encerra ao domingo
Sugere: Coelho Grelhado

PÓVOA DE SANTA IRIA

A CARRUAGEM
R: Afonso de Albuquerque, 14
Tel: 963 479 335
Encerra ao domingo
Sugere: Torricado com Bacalhau
e Coelho à Caçador

SÃO JOÃO DOS MONTES

O CALÇADA
Casal do Bissau - Cotovios
Tel: 918 771 078
Encerra durante a semana
Sugere: Coelho Grelhado 
e Codorniz Grelhada

GRANDE ELIAS
Estrada das Cardozinhas - Rondulha
Tel: 263 271 042
Encerra à quinta-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau
e Galinha de Cabidela

VIALONGA

O CHERNE
R. 1º de Maio, 58 A/B
Tel: 219 520 421
Encerra à terça-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau

VILA FRANCA DE XIRA

AQUARIUS
Lezíria Parque Hotel
Av. Barranco de Cegos, 22 - Povos
Tel: 263 276 670
Não encerra
Sugere: Coelho à Caçador

BICA DO CHINELO
Lg. António Tavares
(ant. lg. Bica do Chinelo), 6
Tel: 263 209 249
Não Encerra
Sugere: Torricado com Bacalhau,
Galinha de Cabidela
e Cozido à Portuguesa

O CABEÇA DE TOIRO
R. Heróis da Guerra Peninsular, 17
Tel: 263 108 067
Encerra ao domingo
Sugere: Torricado com Bacalhau,
Coelho à Caçador e, ainda, 
Bife de Toiro

A CANOA
Av. Pedro Vítor, 94
Tel: 263 273 640
Encerra ao sábado
Sugere: Torricado com Bacalhau

MMMARTIM CHURRASQUEIRA
TAKE AWAY
Rua António Palha, 13
Tel: 263 274 041
Encerra ao domingo
Sugere: Torricado com Bacalhau
e Coelho Grelhado

CLUBE TAURINO
Rua José Dias da Silva, 22
Tel: 965 421 102
Encerra à terça-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau,
Coelho à Caçador e Canja
à Vila-Franquense

CLUBE 1886
Av. Combatentes Grande Guerra, 40
Tel: 927 325 437
Encerra ao almoço durante
a semana e ao domingo
Sugere: Torricado com Bacalhau

ESPETO REAL, O
R. Dr. António José de Almeida, 50
Tel: 263 272 564
Encerra à segunda-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau
e Dobrada

FORNO, O
R. Dr. Miguel Bombarda, 143
Tel: 263 282 106
Encerra à terça-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau

A MINA
Alameda Capitães de Abril, 11-13
Tel: 263 272 526
Encerra à terça-feira
Sugere: Torricado com Bacalhau,
Cozido de Carnes Bravas
e ainda Javali ou Veado Grelhado

O RETIRO
R. Luís de Camões, 14
Tel: 263 274 453
Encerra ao domingo
Sugere: Torricado com Bacalhau
e Galinha de Cabidela

TASCA DA VILA
R. Luis de Camões, 16
Tel: 263 034 874
Encerra ao domingo
Sugere: Torricado com Bacalhau,
Coelho à Casa e Canja
à Vila-Franquense

Mais informação em www.cm-vfxira.pt
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Acontece 

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

Inaugura a 12 de novembro de 2022, em Vila Franca de Xira, a  
17.ª edição da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira (BF22), 
edição que pretende continuar a contribuir para a valorização 
desta área disciplinar e artística, cumprindo ainda, ao nível do 
seu programa curatorial, objetivos como a internacionalização e 
transdisciplinaridade do evento.
São três as exposições que integram o programa da BF22: no 
Celeiro da Patriarcal, até 15 de janeiro, estarão patentes traba-
lhos dos 11 candidatos selecionados para premiação, já no Museu 
Municipal e Fábrica das Palavras, poderão ser visitadas, até 26 de 
fevereiro, as exposições do programa curatorial, respetivamente, 
“Diante-Dentro” e “Não olhamos duas vezes a mesma imagem”.
Miguel Marquês, Sebastiano Raimondo, Rafael Raposo Pires, 
Maria Peixoto Martins, Joana Duarte, Bruno Silva, João Salgueiro 
Baptista, Rodolfo Gil, Rodrigo Vargas, Rafael Antunes e Stefano 
Martini são os artistas cujos trabalhos foram selecionados para 
premiação por um Conselho de Curadores composto por Pauliana 
Valente Pimentel, Sofia Nunes e Claudio Garrudo no âmbito das 
habituais categorias de premiação “Bienal”, “Tauromaquia” e 
“Concelho”. A sinopse dos trabalhos de cada um destes artistas 
pode ser consultada no site dedicado à BF22.
Já no que se refere ao programa curatorial, da responsabilidade 

da artista visual, curadora, investigadora e docente universitária 
Ana Rito, este será composto por trabalhos de artistas nacionais e 
internacionais de renome, como Gary Hill, Pierre Coulibeuf, Batia 
Suter, Marcelo Moscheta, Noé Sendas, Henrique Pavão, Manuela 
Marques, Os Espacialistas & Gonçalo M. Tavares, Rita Castro 
Neves & Daniel Moreira, Raquel Melgue e Paulo Lisboa, numa 
seleção que, de acordo com a curadora, procurará marcar a histó-
ria do evento, ao mostrar trabalhos de uma fotografia “expandida, 
cruzada, intermédia e híbrida”, conjugada, entre outros, com a 
Arquitetura, a Escultura ou o Vídeo. 
Ao longo de mais de três décadas de existência, a Bienal de Foto-
grafia de Vila Franca de Xira tem vindo justamente a afirmar-se 
como um dos mais importantes eventos dedicados à arte fotográ-
fica do nosso país. David Santos, Diretor do Departamento de Cul-
tura da Câmara Municipal, está confiante que a programação da 
edição atual deste evento vem contribuir para o reforço do papel 
determinante que a Autarquia detém no âmbito da promoção da 
Fotografia, seja pelos trabalhos selecionados a concurso (sob cri-
teriosos requisitos de um Conselho de Curadores), seja pela pro-
gramação paralela, marcada por duas exposições com a partici-
pação de profissionais nacionais e internacionais que se destacam 
na área, para além de workshops, debates ou visitas.

Exposições abrem ao público a 12 de novembro
BF22 - Bienal de Fotografia 2022: Fotografia elevada a novos patamares 
em Vila Franca de Xira 

Abre ao público a 12 de novembro’ 22, no piso 0 do Museu do Neo-
-Realimo, em Vila Franca de Xira, uma exposição de fotografia de 
Luísa Ferreira. Intitulada “A Ciência Cura”, a mostra é composta 
por registos fotográficos recolhidos durante a fase inicial da propa-
gação do coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, durante os meses 
de abril a junho de 2020, incluindo o período do primeiro confina-
mento.
Esta exposição, que poderá ser visitada naquele espaço até 26 de 
fevereiro’ 23, vem complementar uma publicação com o mesmo 
nome, editada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, de Luísa 
Ferreira, Helena Pereira, Duarte Azinheira, David Santos e Manuel 
Heitor.

Arte e Ciência no Museu do Neo-Realismo
O conhecimento no combate à Covid-19 em exposição de Fotografia  



NOV | DEZ | 2022 
9Acontece 

O “ Hospital da Bonecada” regressa a Vila Franca de Xira para mais 
uma jornada de atendimento de situações de emergência, especia-
lizada no diagnóstico dos muito amados companheiros das crian-
ças.
Vai estar em funcionamento no Pavilhão Multiusos de Vila Franca 
de Xira, no próximo dia 19 de novembro, entre as 10h00 e as 18h30, 
para assegurar o check-up completo aos peluches e bonecos dos 
mais pequenos.
Este peculiar hospital pretende promover, junto de crianças e famí-
lias, a importância dos cuidados de saúde primários, sensibilizan-
do-os para a importância da assistência médica regular. Por outro 
lado, o jogo de representação que as crianças vão praticando junto 
de cada um dos muitos espaços de saúde e diagnóstico, visa reduzir 
a sua ansiedade quando precisam de assistência médica.
O atendimento e diagnóstico são assegurados por estudantes da 
área da saúde (Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências 
Médicas de Lisboa – AEFCML; Escola Superior de Saúde Egas Moniz; 
Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa – ESTeSL; Insti-
tuto Superior de Educação e Ciência – ISEC Lisboa e Instituto Supe-
rior de Psicologia Aplicada – ISPA).
O evento é organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, através de um projeto da responsabilidade da AEFCML, em 
parceria com o Hospital Vila Franca de Xira e com o Agrupamento 
dos Centros de Saúde do Estuário do Tejo.
Nesta edição, a iniciativa é complementada com uma área dedicada 
ao tema “Cuida do teu Planeta” e conta com a presença de enti-
dades e empresas que prestam serviços ou representam produtos 
vocacionados para a sustentabilidade, a preservação do ambiente e 
a saúde. O programa foi pensado para famílias e crianças (3 e aos 
10 anos de idade). A entrada é livre. Não perca!

Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira – 19 de novembro
Crianças e bonecos têm check-up de saúde marcado

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (CM VFX) firmou, na 
tarde de dia 25 de outubro, os Acordos de Colaboração com os cui-
dadores de gatos que, em conjunto com a CM VFX, atuam no cui-
dado e controlo de gatos silvestres.
Esta parceria entre a Autarquia e os cidadãos cuidadores destes 
animais permite legitimar a sua atividade na comunidade, no que 
respeita aos cuidados às colónias de gatos de rua sinalizadas no 
Concelho.
O “cuidador cooperante” tem um conjunto de direitos e deveres 
previstos no Regulamento Municipal de Saúde e Proteção Animal 
de Vila Franca de Xira. Na sessão foram entregues aos cuidado-
res um Manual com essa informação, bem como um cartão que 
os identifica perante Juntas de Freguesia, forças de segurança e 
população em geral com o objetivo de que exerçam a sua função 
de forma pacífica e legítima.
A iniciativa insere-se no Programa “Captura, Esterilização e Devo-
lução” (CED), um programa introduzido em Portugal pelas enti-
dades oficiais em 2015, a que a CM VFX aderiu nesse mesmo ano. 
O projeto é tido como um método humano e eficaz de controlo de 
colónias de gatos e de redução da população felina silvestre.
Desde então foram já sinalizadas mais de 300 colónias, esteriliza-
dos cerca de 2000 felinos e realizadas múltiplas intervenções junto 
dos animais das colónias, para além de formação aos cuidadores.

Câmara Municipal assina acordos de colaboração
Controlo de colónias de gatos de rua com cuidadores formalizados 
no Concelho de Vila Franca de Xira
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O Município de Vila Franca de Xira, através da Divisão de Desporto e 
Lazer, promove mais uma edição do Programa Encontros Despor-
tivos Concelhios, proporcionando aos Clubes, Núcleos Informais e 
Escolas, quadros competitivos alternativos que possibilitem a prá-
tica desportiva baseada na atividade lúdica e de pré-competição 
nas modalidades de Futsal, Natação, Voleibol (Pavilhão e Praia), 
Basquetebol, Ténis e Padel.

Entre novembro`22 e julho`23
Xira 2023- Encontros Desportivos Concelhios

O Programa Municipal de promoção de atividade física “Parado é que Não” promove, em conjunto com várias entidades do concelho, um 
conjunto de oportunidades para a vida ativa dos munícipes.
Tome nota das próximas datas:

Parado é que Não 
Exercício físico para todos

Zumba
6 de novembro, 10h30
Pavilhão Juventude 
da Castanheira
Apoio: 
Juventude da Castanheira

Zumba
14 de novembro, 10h30
Parque Urbano 
Dr. Luís César Pereira
Apoio: 
Asso. Desportiva e Recreativa 
Cachoeirense

Zumba
19 de novembro, 10h00
Parque da Flamenga
Apoio: 
Estúdio IN/OUT 
(Prof.ª Cátia Nunes)

ZUMBA Kids 
Hospital da Bonecada
19 de novembro,  
11h00 e 15h30
Pavilhão Multiusos 
de Vila Franca de Xira 
(Parque Urbano)

Futsal Petizes
Dia 5 - 1.º Encontro
Pavilhão Municipal 
do Forte da Casa

Futsal Traquinas
Dia 12 - 1.ª Jornada
Pavilhão Municipal de Alverca 
e Pavilhão Municipal
do Olival de Fora

Futsal Benjamins
Dia 19 - 1.ª Jornada
Pavilhão Municipal 
do Olival de Fora 
e Pavilhão Municipal do Sobralinho

Basquetebol
Dia 19 - 2.º Encontro – Sub8/Sub10
Pavilhão Municipal 
do Forte da Casa

Futsal Traquinas
Dia 26 - 1.ª Jornada
Pavilhão Municipal de Alverca

Basquetebol
Dia 26 - 2.º Encontro – Sub12
Pavilhão Municipal 
do Forte da Casa

NOVEMBRO

Futsal Traquinas
1 dezembro - 2.ª Jornada
Pavilhão Municipal de Alverca 
e Pavilhão Municipal 
do Olival de Fora

Futsal Petizes
Dia 3 - 2.º Encontro
Pavilhão Municipal 
do Olival de Fora

Futsal Traquinas
Dia 3 - 2.ª Jornada
Pavilhão da Escola EB 2,3 
Soeiro Pereira Gomes

Futsal Traquinas
Dia 8 - 3.ª Jornada
Pavilhão Municipal de Alverca 
e Pavilhão Municipal 
do Olival de Fora

Voleibol Pavilhão
Dia 10 - 2.º Encontro
Pavilhão Municipal 
do Olival de Fora

Basquetebol
Dia 10 - 3.ª Encontro – Sub12
Pavilhão Municipal 
do Forte da Casa

Futsal Benjamins
Dia 10 - 2.ª Jornada
Pavilhão Municipal 
do Olival de Fora 
e Pavilhão Municipal do Sobralinho

Basquetebol
Dia 17 - 3.ª Encontro – Sub8/Sub10
Pavilhão Municipal 
do Forte da Casa

Futsal Traquinas
Dia 17 - 3.ª Jornada
Pavilhão Municipal 
do Olival de Fora

Natação – Grau II
Dia 18 - 1.º Encontro – Torneio de 
Natal
Piscina Municipal 
de Vila Franca de Xira

DEZEMBRO



A III Gala para a Inclusão, um espetáculo 
anual que pretende exaltar a diferença e 
as boas práticas inclusivas, regressa como 
destaque da agenda cultural municipal, no 
dia 2 de dezembro, pelas 21h00, desta feita 
a Vila Franca de Xira, ao auditório do Ate-
neu Artístico Vilafranquense.
Dedicada ao tema dos Jogos Paralímpicos, 
a iniciativa resulta de uma organização da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
em parceria com a Comissão Municipal 
para a Deficiência (CMD). É protagonizada 
pelos utentes das instituições da área da 
deficiência do Concelho, nomeadamente 
a Associação Projeto Jovem de Vialonga 
(APJ), Associação para a Integração de 
Pessoas com Necessidades Especiais 
(AIPNE), CerciPóvoa e Cercitejo e visa dig-
nificar e valorizar a pessoa com deficiên-
cia. 
A Gala para a Inclusão é um dos momen-
tos que integra o programa comemorativo 
do Dia Internacional da Pessoa com Defi-
ciência, assinalado a 3 de dezembro. Todos 
as outras ações decorrem pelo Concelho 
no âmbito da 4.ª Semana para a Inclu-
são, agendada de 28 de novembro a 2 de 
dezembro. Dirigidas a alunos e à comuni-
dade escolar, público em geral, utentes de 

instituições de apoio à deficiência, parcei-
ros da CMD e do Concelho Local de Ação 
Local (CLAS), toda a programação pre-
tende promover literacia que permita sen-
sibilizar e contribuir para uma sociedade, 
onde valores como a inclusão, a solidarie-
dade, a empatia, a equidade e a entreajuda 
são aceites e respeitados de forma trans-
versal.

O programa comemorativo integra a 
estratégia municipal em prol de um Con-
celho que futuramente se baseie numa 
vivência onde o conceito da Igualdade e da 
Inclusão está normalizado, extinguindo-se 
qualquer tipo de discriminação em razão 
da deficiência. A entrada na Gala para a 
Inclusão é livre. Consulte a restante pro-
gramação e participe!

NOV | DEZ | 2022 
Acontece 11

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
organiza no dia 18 de novembro (sexta-
-feira), pelas 21h30, no Ateneu Artístico 
Vilafranquense, o maior evento de reco-
nhecimento desportivo do Município. A 
Gala de Mérito Desportivo distingue os 
atletas de mérito do Concelho, pelos resul-
tados obtidos durante a última época des-
portiva. O evento pretende enaltecer os 
valores do desporto e destacar, no âmbito 
do Programa de Apoio ao Movimento Asso-
ciativo, os melhores lugares obtidos em 
campeonatos regionais, nacionais e inter-
nacionais. Entre títulos individuais e coleti-
vos estão envolvidos centenas de atletas de 
várias modalidades.
Desde o ano de 2015 são ainda atribuídos, 
mediante escolha de um júri, prémios nas 
seguintes categorias: Atleta Masculino do 
Ano; Atleta Feminino do Ano; Atleta Reve-
lação do Ano; Treinador do Ano; Equipa do 
Ano e Prémio Carreira.

12.ª Edição da Gala de Mérito Desportivo
Câmara Municipal premeia atletas do Concelho

Vila Franca de Xira – 2 de dezembro
Gala para a Inclusão assinala Dia Internacional da Deficiência
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Investimento: 630 647,00€ (IVA incluído) 
[OBRA CONCLUÍDA] 

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira concluiu os 
trabalhos inerentes à construção da passagem supe-
rior pedonal, sendo já possível o atravessamento em 
segurança, sobre a EN10, em Alverca do Ribatejo, no 
troço compreendido entre a Urbanização da Malva-
rosa e a zona comercial localizada a sul.
A presente solução prevê a acessibilidade a utentes 

com mobilidade condicionada, apresentando uma 
solução de construção que visa desmaterializar o ele-
mento “ponte” para que haja uma integração natural 
deste percurso na paisagem. O projeto usou para o 
efeito uma estrutura metálica revestida a vidro, com 
vantagens estéticas e arquitetónicas, reduzindo o 
impacto visual na envolvente próxima.

Em Alverca do Ribatejo

A Passagem Superior Pedonal 
junto à Urbanização da Malvarosa
está concluída 
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Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz

Requalificação e Consolidação dos Trilhos 
da 1.ª e 2.ª Linha Defensiva de Torres
Investimento: 44 426, 60€ (valor com IVA)
Data de início: novembro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRAS EM CURSO ]
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Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho

Estacionamento Rua Carlos Arrojado
Investimento: 64 886,52€ (IVA incluído)

• [ OBRA CONCLUÍDA ]

Requalificação do Pavimento Pedonal 
na AUGI da Quinta do Bom Jesus (Sobralinho)
Investimento: 63 600, 00€ (valor com IVA)
Data de início: outubro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRA EM CURSO ]

Requalificação da Rua Dr. Miguel Bombarda 
(Alverca do Ribatejo) 
Investimento: 98 242, 89€ (valor com IVA)
Data de início: outubro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRA EM CURSO ]

Modernização do CRO de Vila Franca de Xira - 
Construção de Gatil e Parque de Matilhas 
Investimento: 69 960,00 € (IVA incluído)
Data de início: novembro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRA EM CURSO ]

Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho

Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras
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Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras

Póvoa de Santa Iria 
e Forte da Casa

Criação de Bolsas de Estacionamento 
na Rua João de Deus (Forte da Casa) 
e Rua Ator António Silva (Póvoa de Santa Iria)
Investimento: 79 354,99€ (valor com IVA)
Data de início: novembro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRAS EM CURSO ]
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Reabilitação do Muro de Pedra do Reservatório 
(Cachoeiras)
Investimento:19 890,00 € (IVA incluído)
Data de início: setembro’22
Previsão de conclusão: outubro’22

• [ OBRA EM CURSO ]

Póvoa de Santa Iria 
e Forte da Casa

Melhoria das Condições de Acessibilidade Inclusiva 
do Pavilhão Municipal do Desporto e Juventude 
do Forte da Casa 
Investimento: 50 541,07€ (valor com IVA)
Data de início: novembro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRAS EM CURSO ]

Hortas Urbanas na Envolvente da Piscina Municipal 
do Forte Da Casa (Orçamento Participativo 2020)
Investimento: 122 847,58€ (valor com IVA)
Data de início: agosto’22
Previsão de conclusão: novembro’22

• [ OBRAS EM CURSO ]
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Vialonga Vila Franca 
de Xira

Reabilitação do Pontão na Estrada do Camarão - 
Grande Lezíria 
Investimento: 109 161,39€ (valor com IVA)
Data de início: novembro’22
Previsão de conclusão: fevereiro’23

• [ OBRA EM CURSO ]

Requalificação do Espaço Sede e Campo Escola 
Escotista dos Mogos - (Orçamento Participativo 2019)
 Investimento: 150 415, 12€ (valor com IVA)
Data de início: novembro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRAS EM CURSO ]

Substituição do Relvado Sintético do Campo 
de Futebol de 11 do Grupo Desportivo De Vialonga
Investimento: 150 414,00€ (valor com IVA)
Data de início: setembro’22
Previsão de conclusão: novembro’22

• [ OBRA EM CURSO ]

Remodelação da rede de saneamento 
na Rua Tito Morais
Investimento:145 371,50 € (IVA incluído)

• [ OBRA CONCLUÍDA ]

Requalificação de Passeio 
na Estrada de Monte Gordo 
Investimento: 42 514,48€ (valor com IVA)
Data de início: novembro’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [ OBRA EM CURSO ]
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Concelho

Recargas de Pavimentos 2022
União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz (Rua Miguel Bombarda; Rua Vasco da Gama); União de 
Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (Rua Diamantino 
Freitas Brás no Troço entre a Rua Jorge Maria do Nascimento 
e o cruzamento com a Rua do Forno; Rua dos Navegantes; Rua 
José Augusto Marques - Sobralinho); União de Freguesias de 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras (Rua Casal da Rocha, 
Estrada do Ravasco, Caminho da Igreja Velha – Cachoeiras); 
União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa (Rua 
Eng. Afonso Morgenstein; Estacionamento do Centro Comercial 
Serra Nova - Povoa de Santa Iria); Freguesia de Vialonga (Rua 
Casal dos Mortais - Junto ao Mercado Retalhista de Vialonga; 
Travessa do Sequinho; Largo da República + Rua Nossa Senhora 
de Assunção) e Freguesia de Vila Franca de Xira (Rua Vasco 
Moniz; Rua Maria Gabriela Llansol - Bom Retiro; Travessa dos 
Ferreiros - Povos).

Investimento: 339 200,00€ (valor C/ IVA)
Data de início: setembro’22
Previsão de conclusão: novembro’22

• [ OBRA EM CURSO ]

Manutenção e Reforço de Equipamentos de Sinalização 
e Segurança Rodoviária no Concelho – 2021-2022

Investimento: 8 777,46€ (valor C/ IVA)
Data de início: junho’22
Previsão de conclusão: outubro’22

• [ OBRA EM CURSO ]

Rua 1.º Dezembro e Rua Almirante Cândido dos Reis, Vila Franca de Xira.

Sinalização vertical e horizontal rotunda. 
Rua do Lagar e Rua Policarpo Silvério, São João dos Montes.

Passagem de peões e lugar para mobilidade condicionada.
Rua Adriano Correia de Oliveira, Forte da Casa.

Eixo de via. Rua Combatentes Grande Guerra, Alverca do Ribatejo.

Passagens para peões. Rua do Alviela, Póvoa de Santa Iria.

Parque Estacionamento. Centro de Estágios do Futebol Clube de Alverca.
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Continuam a decorrer  na Fábrica das Palavras, durante os meses de novembro e dezembro, as fantásticas sessões de “Jam às Sextas”.
Os tributos serão dedicados a Roy Orbison a 18 de novembro, Beyonce a 2 dezembro e, por fim, as Doce, a 16 dezembro.
As sessões têm entrada livre e início pelas 21h30. 

Jam às Sextas 
A boa música sempre presente na Fábrica das Palavras

06 de novembro
Igreja de São Pedro de Alverca 
Ensemble Canto Violoncelo e Órgão
 

13 de novembro 
Igreja de São Pedro de Alverca
Duo de Harpa e Flauta Transversal 
“Psalterio” 

20 de novembro
Igreja dos Pastorinhos, 
Alverca do Ribatejo
Liz Consort 

Domingos, 16h30
Ciclo de Música Antiga 

Tem lugar no dia 3 de dezembro, pelas 16h00, no Palácio Quinta da 
Piedade, Póvoa de Santa Iria, a Oficina de Música “(En)Cantar com 
Alice e Sebastião”, uma sessão orientada por Sara Meireles e que 
estará aberta à participação de crianças entre os 2 e os 10 anos de 
idade. Esta é última ação deste ano do programa “O Palácio para 
os Pequeninos”, que ao longo de mais de duas décadas tem vindo a 

promover a educação e sensibilização para a arte e a cultura, num 
sólido programa de animação infantil onde a pedagogia se alia à 
diversão.
A entrada na iniciativa é gratuita, mediante inscrição prévia das 
crianças. 
Mais informações e inscrições através do telefone 263 285 626.

Póvoa de Santa Iria
Há música para crianças no “Palácio para os Pequeninos”

No próximo dia 21 de dezembro, entre 10h00 e as 12h00 e 14h00 
e as 16h00, vai ser possível voltar a brincar aos artistas no Museu 
Municipal, em Vila Franca de Xira. Trata-se de mais uma sessão 
do programa do serviço educativo “Artista a Brincar”, que convida 
crianças com mais de 3 anos e respetivas famílias a criar a sua pró-
pria obra de arte, tendo por base as que estão expostas no Museu.
A participação nesta ação é gratuita, limitada a 24 inscrições, 
mediante inscrição prévia.
Mais informações e inscrições:
Tel.: 263 280 350 ou e-mail: servicoeducativo.cultura@cm-vfxira.pt

Vila Franca de Xira
Em dezembro vem brincar aos artistas no Museu Municipal

Resultado de uma parceria entre o Município de Vila Franca de Xira e o Conservatório Regional Silva Marques, o Ciclo de Música Antiga 
visa proporcionar ao grande público o acesso a músicos, interpretes e repertório na área da música antiga.
A entrada é livre.



Férias Escolares na Biblioteca
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promove um conjunto 
de atividades para as crianças e jovens, a partir dos 3 anos, no 
âmbito do programa “Férias Escolares na Biblioteca”, a decorrer 
na Fábrica das Palavras e nas Redes de Bibliotecas do Município, 
de 10 a 31 de dezembro. 
A programação é a seguinte:

“Histórias à La Carte”    
10 de dezembro, às 15h00          
Biblioteca de Alverca, União de Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
E porque a cultura também se degusta. Vem à Biblioteca Municipal 
de Alverca, com «Histórias à lá Carte» o pedido é teu! Com base 
numa lista dos vários filmes de histórias baseadas em livros, o lei-
tor chega e escolhe o que pretende ver, ouvir e ler. No fim um dese-
nho alusivo ao tema da história para fazer ou pintar.
Dirigido a crianças e famílias 
Participação mediante inscrição prévia (limite 12 inscrições) 
Tel.: 219 573 344 ou bmalv@cm-vfxira.pt

“Histórias, jogos e ateliês” 
20, 22, 27 e 28 de dezembro, às 11h00 e às 14h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
Atividades lúdicas de animação da leitura.
Dirigido a crianças dos 03 aos 05 anos – Dias 20 e 22 às 11h00
Dirigido a crianças dos 06 aos 10 anos – Dias 27 e 28 às 14h30
Participação mediante inscrição prévia (limite 10 inscrições) 
Tel.: 263 271 200 ou bmspal@cm-vfxira.pt

“Natal com contos e outros pontos”, pelo SPALL
20 e 31 de dezembro, às 14h30
Biblioteca de Alverca, União de Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Dirigido a famílias e crianças dos 05 anos aos 10 anos
Participação mediante inscrição prévia (limite 12 inscrições)
Tel.: 219 573 344 ou bmalv@cm-vfxira.pt

“De Férias na Biblioteca: Ateliês de Natal”
20, 21 e 22 de dezembro, das 14h30 às 17h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, 
União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa 
Ateliers de animação de leitura e artes plásticas.
Dirigido a crianças dos 06 aos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia 
Tel.: 219 533 051 ou bmpsi@cm-vfxira.pt

Manhãs Mágicas
Filmes de animação para crianças e jovens

“Um Conto de Natal”, de Robert Zemeckis 
04 de dezembro, domingo, às 11h00
Fábrica da Palavras, Piso 0, 
Entrada Gratuita
Para maiores de 12 anos | 90 min | Legendado em Português.

“O Natal Mágico”, de Philip Borsos
18 de dezembro, domingo, às 11h00
Fábrica da Palavras, Piso 0, 
Entrada Gratuita
Para maiores de 6 anos | 88 min | Legendado em Português.

Espetáculo 
“Pinheirinho de Natal”, 
pelo Teatro Cativar 
11 de dezembro, domingo, às 11h00
Fábrica da Palavras, Vila Franca de Xira
Esta é uma história que nos conta a lenda do pinheiro de Natal. A 
Antónia vive em Belém numa casa humilde, com um quintal cheio 
de árvores de fruto. Entre elas há um pinheiro que não está feliz. 
Deseja tanto ajudar sua amiga Antónia, que ganha a vida a vender a 
fruta que as suas belas árvores lhe dão. Mas não sabe o que há-de 
fazer, só diz que não serve para nada… A primeira noite de Natal 
traz uma grande surpresa a este pinheirinho!
Venha usufruir da magia de natal.
Dirigido a famílias com crianças dos 03 aos 10 anos
93 min | Falado em Português
Participação mediante inscrição prévia.
Tel.: 263 271 200 ou bmspal@cm-vfxira.pt

Piscinas Municipais 
promovem Semana de Natal
De 19 a 23 de dezembro 
O Natal está à porta e, para o celebrar, as 
piscinas municipais promovem, gratui-
tamente, de 19 a 23 de dezembro, várias 
atividades aquáticas. As inscrições têm 
início a 12 de dezembro e realizam-se 
junto das receções das respetivas pisci-
nas.

Iniciativas de Natal
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Acontece

Tem apresentação pública no Museu do 
Neo-Realismo, no próximo dia 26 de novem-
bro, pelas 16h00, o livro “A Noite Inquieta: 
Ensaios sobre a Literatura Portuguesa, 
Política e Memória”, de Carina Infante do 

Carmo, obra literária onde se estabelece 
a ligação entre os domínios da literatura, 
política e memória, na compreensão histó-
rico-literária do neorrealismo.
Para além da autora, intervêm na sessão 

António Pedro Pita, Investigador e Profes-
sor Catedrático, e David Santos, Diretor 
Científico do Museu do Neo-Realismo. A 
entrada é livre.

Vila Franca de Xira
Museu do Neo-Realismo acolhe apresentação de livro 
de Carina Infante do Carmo

Até 31 de dezembro de 2022 estará patente, na Fábrica das Pala-
vras (Piso 1), a exposição “Império do Medo”, a qual pretende 
evocar aspetos essenciais da escravatura e do tráfico negreiro, 
abordando, igualmente, as novas servidões dos nossos dias e dife-
rentes manifestações do racismo. A escravatura causou a depor-
tação para as Américas de cerca de 12,5 milhões de africanos. Esta 
exposição mostra essa realidade, a sua violência e circunstâncias, 
mas também a luta porfiada das vítimas e de quantos se lhe opu-
nham. Abolida formalmente em Portugal há 150 anos, a verdade é 
que a escravatura, os diversos tráficos que a rodearam e o racismo 
permanecem temas da maior relevância e atualidade.

“Império do Medo”
Escravatura, tráfico humano e racismo retratados em exposição

Assinala-se entre 19 e 27 de novembro’ 22 
a Semana Europeia da Prevenção de Resí-
duos, iniciativa promovida pela Associação 
de Cidades e Regiões para a Gestão Susten-
tável de Recursos (Association of Cities and 
Regions for Sustainable Resource Manage-
ment) à qual o Município de Vila Franca de 
Xira se associa através da promoção de um 

conjunto de ações de sensibilização e edu-
cação ambiental sobre a temática dos resí-
duos, entre as quais se destaca a 2.ª edição 
da exposição “V de Verde”, no Centro Cultu-
ral do Bom Sucesso.
Este ano dedicada ao tema “Têxteis circu-
lares & sustentáveis”, a Semana Europeia 
para a Prevenção de Resíduos tem por 

objetivo sensibilizar e alertar para a neces-
sidade de adotar hábitos de consumo que 
promovam os 3R’s:  REDUZIR o consumo, 
REUTILIZAR produtos e materiais e RECI-
CLAR os resíduos.
O programa de ações integradas nesta 
semana poderá ser consultado em www.
cm-vfxira.pt.

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
Município promove ações de sensibilização para a temática ambiental
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Tem lugar no dia 25 de novembro, pelas 
21h00, no Museu do Neo-Realismo, em Vila 
Franca de Xira, a sessão evocativa do 25 de 
novembro “1975: Do Verão Quente ao 25 de 
novembro”, que contará com as presenças 
de José Pacheco Pereira, professor, cro-
nista e político, e Fernando Rosas, historia-
dor, professor e político.
A sessão, de entrada gratuita, convida 
à reflexão em torno deste importante 
momento da história recente do nosso país, 
e vem na linha da programação cultural, 
regular e de qualidade, a que este espaço 
museológico de caraterísticas únicas já nos 
habituou.

Museu do Neo-Realismo
Sessão evocativa do 25 de Novembro

O renomado ator brasileiro Paulo Betti subiu ao palco no dia 5 
de novembro no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, 
em Vila Franca de Xira. Numa iniciativa organizada pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, o ator apresentou-nos o seu 
mais recente trabalho, um monólogo intitulado “Autobiografia 
Autorizada”, escrito, interpretado e realizado pelo próprio.
Vindo de um mundo rural, no qual o avô, imigrante italiano tra-
balhava para um fazendeiro negro, Paulo Betti, filho mais novo 
de uma camponesa analfabeta, mãe de 15 filhos, e de um pai 
esquizofrénico, contra todas as probabilidades, alcança uma 
carreira de enorme sucesso nacional e internacional. Neste tes-
temunho pessoal e íntimo, com humor, poesia e dor, mergulha 
na vida dos seus pais, avós e muitos outros personagens inusi-
tados, apresentando-nos um extraordinário espetáculo que nos 
levou do drama ao riso, numa viagem ao Brasil profundo. 
Antecedendo este espetáculo teve ainda lugar, pelas 14h, no 
mesmo espaço, uma Masterclass de teatro, em que o artista 
partilhou os seus conhecimentos, um verdadeiro privilégio tra-
zido a Vila Franca de Xira. 

Apresentação do monólogo “Autobiografia Autorizada”
Vila Franca de Xira recebeu o renomado ator brasileiro Paulo Betti
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 Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.

Estimados Concidadãos,

Por iniciativa da Câmara Municipal, 
em articulação com a ARS-LVT, o 
nosso Concelho passou a dispor de 
7 balcões SNS24, num projeto-piloto 
através do qual a população terá acesso 
a serviços de saúde de forma mais 
rápida, próxima, eficiente e segura. 
Passará a ser possível através dos 
balcões de atendimento do Município (e 
nos das Juntas de Freguesia no Forte 
da Casa e Cachoeiras) o agendamento 
de consultas e a realização de 
teleconsultas ou a renovação do 
receituário crónico, entre outros. 

Todos os avanços são fundamentais 
para aliviar o SNS, retirando-lhe um 
conjunto de tarefas administrativas, 
para que os seus profissionais se 
concentrem nas tarefas específicas 
ligadas à saúde, facilitando em 
simultâneo o acesso dos cidadãos 
(em horários e locais mais próximos e 
confortáveis) aos serviços de saúde.

Recentemente, o Governo do PS 
anunciou o plano para a modernização 
da Linha Ferroviária do Norte, 
com a criação de comboios de alta 
velocidade em bitola ibérica, e em 
simultâneo relançou a discussão sobre 
a localização e opções para o novo 
aeroporto internacional de Lisboa. São 
investimentos muito importantes para o 
futuro do País.

O Presidente da Câmara Municipal 
tomou a iniciativa de promover uma 
discussão alargada e procurar o maior 
consenso possível no seio do executivo, 
tendo, em reunião extraordinária, sido 
possível consensualizar com todas as 
outras forças políticas aí representadas, 
uma posição conjunta sobre o estudo 
para a modernização da linha do 
norte. Só dialogando com todos os que 
queiram fazer parte da solução será 
possível apresentar mais sugestões e 
ideias benéficas para o Concelho.

Também assente no diálogo, realçamos 
os acordos firmados entre o Governo 
e os parceiros sociais. O PS revê-se na 
crescente valorização da concertação 
social, como expressão das diversas 
sensibilidades e interesses económicos 
e dos trabalhadores, que constitui um 
caminho importante na construção 
de um futuro partilhado e dialogante, 
em que o objetivo da previsibilidade é 
claramente procurado e valorizado. 

Em outubro, assinalámos o primeiro 
ano deste mandato autárquico. Os 
eleitos do PS continuarão empenhados 
em trabalhar com todas as forças vivas 
do Concelho para potenciar e promover 
o nosso território e comunidades, 
apostando em conseguir cada vez mais 
dinâmica económica e social para todas 
e todos.

Juntos, pelas Pessoas!

Os Vereadores do Partido Socialista

Caro(a) Munícipe,

A urgência hospitalar de ginecologia e 
obstetrícia é uma necessidade para a 
população. Aliás, há muito que o PCP 
propõe o alargamento do Hospital 
de Vila Franca de Xira, que carece 
de mais meios e de investimentos, 
sistematicamente boicotados pelo 
Governo PS, além do reforço de médicos 
e de outros profissionais da saúde.
No dia em que se anunciou a 
probabilidade de encerramento 
deste serviço, o PCP apresentou, na 
Assembleia da República, um pedido 
de audição do Ministro da Saúde. De 
imediato, esse pedido foi recusado.
O PS, com intenção a deliberada de 
desinvestir no SNS, pretende favorecer 
as parcerias com o setor privado da 
saúde e os negócios à custa da saúde 
dos portugueses, não se inibindo, antes 
pelo contrário, de propor o regresso da 
gestão privada para o hospital de Vila 
Franca.
O desinvestimento teve repercussões 
tão grandes que afectam, como nunca, 
por exemplo, o acesso à rede de 
centros de saúde, ficando claramente 
exposta a real intenção do Governo PS: 
deixar degradar e reduzir meios, para 
justificar a privatização dos serviços 
públicos na área da saúde. Nesta área, 
só no concelho de Vila Franca de Xira, 
estima-se que o número de utentes 
sem médico de família seja muito 
superior a mais de 50 mil utentes, uma 
realidade preocupante e com tendência 
para atingir consequências ainda mais 
dramáticas. 
Por exemplo, estima-se que, até Janeiro 
do próximo ano, os utentes do centro de 
saúde de Alhandra fiquem apenas com 
um médico; que, no final do presente 
mês, os utentes do Bom Sucesso e 
Arcena sem médico possam ser mais de 
6 mil; que, no Centro de Saúde do Forte 
da Casa, não haja resposta à saída dos 
4 médicos; que se protele resposta para 
os mais de 2 mil utentes sem médico 
em Vialonga; que não se amplie a 
resposta do atendimento complementar, 
que só funciona na Póvoa, e apenas 
para 20 vagas, servindo as populações 
dos concelhos de Vila Franca, Azambuja 
e Benavente. 
O PCP exige tomada de medidas 
urgentes e imediatas, que pugnem 
pela defesa e valorização do SNS, 
enquanto serviço público e obrigação 
constitucional para garantir a todos. 
Contem com esta força para defender e 
lutar pelos nossos direitos.

Os vereadores eleitos pela CDU

Atendimentos, com marcação prévia 
para: 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 24, 
1.º Esq.
263 285 623
vereadores.cdu@cm-vfxira.pt

Car@ Munícipe,

Há um ano iniciámos este mandato 
autárquico. A Coligação Nova Geração 
apresentou-se nas eleições autárquicas 
como a alternativa à governação 
socialista e a resposta nas urnas foi 
clara: fomos a única força política  que 
cresceu em termos absolutos.

Passadas as eleições, posicionamo-nos 
enquanto oposição inteligente e eficaz.

Fomos a força política que mais 
propostas apresentou em reunião de 
câmara, num total de 25, sendo que 
algumas já foram implementadas como 
o Conselho Municipal do Desporto, o 
alargamento do horário das bibliotecas 
municipais, o Conselho para o 
Desenvolvimento Económico de Vila 
Franca de Xira. 25% do nosso Programa 
Eleitoral em 25% do Mandato 
Autárquico; connosco promessas 
eleitorais afinal saem mesmo do papel. 

Assumimos responsabilidades nos 
SMAS e na Valorsul, não porque 
haja um acordo secreto como vários 
tentam alegar, mas porque queremos 
ser consequentes com o que nos 
propusemos a fazer. As prioridades 
da Nova Geração são a melhoria da 
recolha de resíduos no Concelho e 
encerramento do Aterro do Mato da 
Cruz, assim como o controlo, dentro do 
possível tendo em conta o momento de 
Inflação que atravessamos, do preço da 
água para as famílias. 

A Coligação Nova Geração continuará 
a propor um verdadeiro investimento 
no concelho. Nós estamos dispostos 
a ajudar a resolver os verdadeiros 
problemas do concelho de Vila Franca 
de Xira. Uma Câmara Municipal pode 
fazer a gestão corrente, cumprindo os 
mínimos exigidos sem levantar grandes 
ondas? Pode! Mas também pode fazer 
muito mais!

Nós queremos uma Nova Geração para 
Vila Franca de Xira.

Os Vereadores da Nova Geração,

David Pato Ferreira
Ana Afonso

Gabinete de Apoio aos Vereadores - 
Coligação Nova Geração
Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho, 
n.º 27/29
2625-183 Vila Franca de Xira 
vereadores.novageracao@cm-vfxira.pt
Tel.: 967100003
Atendimento com marcação prévia

Caras e caros Munícipes,

Fazendo um balanço deste primeiro ano 
de mandato, não podemos estar mais 
satisfeitos com o que conseguimos até 
então.
Apesar do CHEGA ser uma nova 
força politica neste concelho, a nossa 
contribuição, tem pressionado o 
executivo a resolver pequenos e 
grandes problemas, sendo que alguns 
deles estavam por resolver há anos.
A nossa ação politica, permitiu 
aprovar a implementação da norma 
anticorrupção, um piloto de um 
conceito de poste de iluminação 
inteligente que irá permitir poupanças 
muito significativas aos munícipes. 
Substituiu-se o piso do parque infantil 
do casal da serra, colocou-se um 
contentor de lixo junto aos avieiros, 
alertámos para a estrada em alverca 
que estava a ser repavimentada com 
restos de lixo, estando em causa um 
crime ambiental, que, entretanto, 
ficou resolvido, propusemos no inicio 
deste mandato um encontro entre 
o executivo e os lojistas do Vila 
Franca Centro e felizmente já há uma 
solução à vista para a resolução deste 
problema.
Foram muitas propostas, iniciativas e 
debate, mas houve um em especial! 
Conseguimos que fosse APROVADO 
POR UNANIMIDADE, o plano de solução 
para o problema de A-dos-Melros, 
plano esse que tem sido seguido 
à risca pelo executivo da câmara 
municipal. Aquela população está em 
risco com a exploração da pedreira 
a escassos metros das suas casas e 
com danos visíveis e potencial risco de 
derrocadas.
Também é certo que infelizmente 
muitas propostas foram chumbadas 
sem qualquer justificação. Entre as 
muitas apresentadas, destacam-se a 
baixa da derrama que propusemos de 
ajuda às micro e pequenas empresas 
do concelho, as 7 medidas de poupança 
energética, um novo estacionamento 
público nas imediações do hospital, 
o passe energético e a proposta do 
reaproveitamento das refeições que 
sobrassem nos refeitórios municipais 
e da sua distribuição pelos mais 
necessitados.
Temos andado muito pelo concelho, 
respondendo aos pedidos da população 
e levando os seus problemas às 
diversas reuniões de câmara, 
assembleia municipal e de freguesias. 
Apesar das condições muito adversas 
por parte dos partidos do poder PSD/
Nova Geração e PS, temos conseguido 
mostrar que não precisamos de 
muitos recursos para trabalhar e 
apresentar um rumo alternativo 
para o nosso concelho e é isso que 
continuaremos a fazer com o objetivo 
de continuarmos a merecer a confiança 
dos Vilafranquenses.
O Vereador do Partido CHEGA,
Barreira Soares
Atendimentos, com marcação prévia 
para:
Rua Dr. Manuel de Carvalho, n.º 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

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

30 de novembro
Freguesia de Vila Franca de Xira

14 de dezembro
Freguesia de Vialonga

28 de dezembro 
Freguesia de Vila Franca de Xira

PRÓXIMAS REUNIÕES  
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

29 de novembro - Sessão extraordinária 
Local a informar oportunamente

20 de dezembro - Sessão ordinária
Local a informar oportunamente
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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

O horário de funcionamento dos balcões 
da responsabilidade da CMVFX é o seguinte:

• Loja do Munícipe de Vila Franca de Xira
Horário de atendimento: 2.a a 6.a -feira, 09h00-18h30 

• Loja do Munícipe de Alverca do Ribatejo 
Horário de atendimento: 2.a a 6.a-feira, 09h00-13h00 e 14h00-17h00

• Loja do Munícipe da Póvoa de Santa Iria
Horário de Atendimento: 2. a a 6. a-feira, 09h00-13h00 e 14h00-17h00

• Centro Comunitários de Povos
Horário de Atendimento: 2. a a 6. a-feira, 09h00-13h00 e 14h00-17h00

•Centro Comunitário de Arcena
Horário de Atendimento: 2.a a 6.a-feira, 09h00-13h00 e 14h00-17h00

Os outros dois Balcões SNS24, da responsabilidade 
União das Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 

e da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, 
estão instalados na Delegação da Junta de Freguesia das Cachoeiras e 

na Delegação da Junta de Freguesia do Forte da Casa, 
a funcionar da seguinte forma:

• Delegação da Junta de Freguesia do Forte da Casa
Horário de atendimento: 2.a a 6. a-feira, 09h00-12h30 e 14h00-17h00 

• Delegação da Junta de Freguesia das Cachoeiras
Horário de atendimento no Balcão SNS24: 2.a a 6. a-feira, 14h00-16h30 




