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Um Ano a trabalhar por um
futuro melhor para todos

A nova biblioteca municipal e equipamento cultural de Vila Franca de Xira, denominada
de “Fábrica das Palavras”, foi inaugurada no passado dia 20 de setembro de 2014.
Da autoria do Arquiteto Miguel Arruda, é uma singular e belíssima peça de arquitetura,
situada à beira-rio, que permite ao visitante uma ligação contínua com o meio exterior
envolvente: de um lado a cidade, do outro o rio e a Lezíria.
A inauguração contou com a presença de centenas de cidadãos que quiseram
testemunhar a abertura deste novo equipamento Municipal que se constitui já como
uma referência Concelhia e nacional seja na vertente cultural ou de lazer, uma vez que
o edifício constituído por seis pisos disponibiliza, para além de uma moderna biblioteca
para todas as idades, cafetaria, galeria de exposições e uma sala polivalente/auditório.
Partilhamos os melhores momentos de um dia grande para a cultura Vila-Franquense.

6
8

10

Agenda
	 
12
Deliberações

17

As atividades que constam
da agenda da presente publicação
podem vir a sofrer alterações
por motivos imprevistos.
Todas as informações atualizadas,
assim como a inscrição
na newsletter digital, estão
disponíveis em www.cm-vfxira.pt

ATUAL

3

NOTÍCIAS

DO

MUNICÍPIO

NOV | DEZ 2014

Editorial

Alberto Mesquita

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira

Cara e Caro amigo,
Chega neste momento às vossas mãos o segundo Boletim
Informativo Municipal da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira.
E chega, após um mês de outubro em que, a dia 22,
assinalámos um ano de mandato do atual elenco autárquico
e, a dia 30, vimos aprovados, em sede de Reunião de Câmara
os Documentos Previsionais Municipais de Contas para 2015,
com os votos favoráveis do PS e da CNR e os votos contra da
CDU, documentos que seguem agora para aprovação final
na Assembleia Municipal.
Neste primeiro ano de mandato autárquico quero, em meu
nome pessoal e da equipa de vereadores que me acompanha,
dizer que tudo fizemos o que esteve ao nosso alcance para
honrar os compromissos assumidos com a população, tendo
a consciência plena de que não conseguimos satisfazer
todas as pretensões individuais e / ou coletivas, pois, como
costumo referir, o trabalho autárquico nunca está concluído.
Estamos a trabalhar diariamente com espírito de missão e de
serviço público, aproveitando para agradecer os contributos
e anseios que diariamente nos fazem chegar, ajudando-nos,
assim, a fazer melhor.
No que a 2015 diz respeito, continuaremos a ter uma situação
de dificuldades económicas e financeiras decorrentes da
atual situação de crise que o país atravessa e teremos, ao
nosso nível, uma alteração legislativa ao regime financeiro
das autarquias locais, em boa parte ainda não regulamentado,
o que aconselha a uma prudência redobrada por parte de
quem tem responsabilidades cívicas e administrativas de
gestão pública.
Como tive oportunidade de referir na apresentação dos
documentos das opções do plano e orçamento, tudo faremos,
como é óbvio e nosso timbre, para concretizar as opções e
os superiores interesses da população, dentro de um quadro
de responsabilidade política e financeira.
E tentaremos concretizar essas opções com vontade,
ambição, empenho e determinação, no sentido de continuar
a proporcionar um Futuro Melhor para Todos, com um
Concelho mais próspero e Solidário, dignificando a política
autárquica.
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Obras e requalificação urbana

Obras em curso

↑ Regularização Fluvial do Rio Grande da Pipa e Construção de
Pontão – Castanheira do Ribatejo
Em execução trabalhos de regularização do coroamento de taludes,
execução de ciclovia na margem direita entre o pontão e as pontes
ferroviárias e coordenação de trabalhos com vista ao desvio de
infraestruturas existentes no pontão rodoviário.
Valor: 4.390.000,00€ + IVA

↑Execução da passagem superior pedonal no Forte da Casa
Está em fase de execução a montagem de uma vedação metálica, por
imposição da REFER, de proteção à Linha do Norte, na Passagem Superior.
Conclusão prevista durante o mês de novembro.
Valor: 1.092.879,74€ + IVA

Execução do Parque Urbano da Qt.ª da Flamenga- 4.ª Fase - Vialonga
Execução da modelação de terreno e de calçadas na definição de percursos.
Valor: 224.561,16€ + IVA

Execução da Escola Básica do Sobralinho
Executada a estrutura de betão armado, pilares, vigas e lajes e em fase
final de execução de alvenarias. Em curso execução de redes de águas,
esgotos e eletricidade.
Valor: 1.499.155,05€ + IVA

Intervenção no espaço externo da Sede dos Escuteiros de Alhandra
No passado mês de outubro, a Autarquia avançou para a construção de
um muro de suporte de terras, bem como para a drenagem pluvial na
envolvente da Sede dos Escuteiros de Alhandra. O valor da empreitada
totalizou 37.672,40 € (IVA incluído).

Requalificação do Largo da Estação da Póvoa de Santa Iria
↑Recargas de Pavimentos 2014 – Concelho de Vila Franca de Xira
Obra consignada a 14/10/2014, iniciada em Vialonga, sendo que abrangerá
todas as freguesias do Concelho.
Valor: 477.000,01€ + IVA

Esta empreitada com a duração de dois meses, cuja conclusão está
prevista ainda para novembro, visa a substituição do pavimento da praça
de táxis e melhoramentos na rede de drenagem existente. O valor para
esta intervenção é de 12.517,28€ (IVA Incluído).

Obras concluídas
FREGUESIAS DO CONCELHO
Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento

↓Remodelações diversas nas redes
de abastecimento de água e saneamento
nas diferentes Freguesias do Concelho

Valor Total: 1.055.443,07€ + IVA

CASTANHEIRA DO RIBATEJO
Execução de espaço bio-saudável
na Urbanização S. João – 2.ª fase
Valor: 30.506,45€ + IVA

Póvoa de Santa Iria
Adaptação do edifício do Mercado
da Póvoa para Espaço Cultural
Valor: 718.469,18€ + IVA

Sobralinho
Regularização fluvial e desvio da linha
de água junto à futura EB do Sobralinho
Valor: 115.751,44€ + IVA

Vialonga
Execução da rotunda na variante
de Vialonga/Av. Combatentes
da Grande Guerra
Valor: 116.766,43€ + IVA

Vila Franca de Xira
→Ampliação do talhão R do Cemitério
Municipal de Vila Franca de Xira
Valor: 207.708,47€ + IVA
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Requalificação Urbana

Debates temáticos para estudo de Regeneração Urbana do Concelho
A Câmara Municipal iniciou no dia 13 de outubro um ciclo de debates
temáticos com vista à definição de uma estratégia de Regeneração
Urbana para o Concelho de Vila Franca de Xira. Em conjunto com
o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, este
trabalho, que conta com a participação de especialistas em cada
área nas sessões (decorridas em várias freguesias), têm tido
como objetivo recolher o contributo de Munícipes e organizações
da sociedade civil. À data foram já abordados os seguintes temas,
com a participação de várias dezenas de participantes:
Dia 13 out.
Revitalização Comercial

Foi possível a troca de ideias, opiniões e a recolha de contributos, quer
de munícipes e comerciantes quer dos especialistas convidados. A
importância da orientação da Cidade para o consumo, as razões dos
insucessos, a necessidade de se reequacionar a alteração dos horários
do comércio (face aos estilos de vida atuais), a relevância da articulação
entre a Câmara Municipal, associações empresariais, comerciantes e os
proprietários dos edifícios e/ou das lojas foram algumas das questões
desenvolvidas no sentido de chegar a algumas formas de resolução e
de melhoria.

Dia 20 out.
Emprego e Atratividade Empresarial

Mário Vale, orador convidado da Universidade de Lisboa, apresentou
os pontos fortes, os pontos fracos , as oportunidades e as ameaças
que incidem sobre o território do Concelho, na vertente das atividades
empresariais. Luís Carvalho, da Universidade de Roterdão, apresentou
diversos casos de sucesso realizados em outros países da Europa,
relacionados com a reutilização de antigos complexos industriais para

outras finalidades, incluindo a habitação, escritórios e lazer. A plateia
referiu a importância de demonstrar as especificidades do Município e
o seu carácter diferenciador - tirando partido da proximidade de Lisboa,
numa perspetiva de expansão do Centro de Negócios aí existente.

Dia 27 out.
Habitação e Fundos de Desenvolvimento Urbano

A equipa responsável pela elaboração do Estudo, apresentou o diagnóstico
do setor da habitação no Concelho de Vila Franca de Xira, cruzando-o com
outros domínios, como o social, associado à demografia e ao emprego/
desemprego, e o económico correspondente à desvalorização do
imobiliário e à dicotomia existente entre o investimento a realizar pelos
proprietários para a reabilitação dos fogos/edifícios, e o baixo valor das
rendas, considerando a lei atual do arrendamento. Também se alertou
para as várias modalidades de instrumentos financeiros que poderão
ser utilizados para a regeneração urbana, os subsídios a fundo perdido
(UE), os fundos de reabilitação urbana que diferem dos primeiros devido
ao reembolso do investimento, e os benefícios fiscais, previstos na lei. A
maioria dos intervenientes, referiu que o Município pode e deve ter um
papel proativo através da regeneração urbana, servindo de alavanca para
a retoma do mercado da habitação, com base na reabilitação urbana.

Próximas sessões:
Dia 3 nov. Energia e Sustentabilidade Urbana
Palácio da Qt.ª Municipal da Piedade | Póvoa de Santa Iria

Dia 10 nov. Turismo e Cultura
Palácio do Sobralinho

Educação
Carta Desportiva
examina o Desporto no Concelho
No dia 9 de outubro teve lugar no auditório da
Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal
de Vila Franca de Xira, a apresentação da
Carta de Desportiva do Concelho de Vila
Franca de Xira. A Carta Desportiva vem analisar
o enquadramento do Desporto no Concelho
de Vila Franca de Xira, no que às instalações,
atividades desportivas, movimento associativo
desportivo e ao desporto escolar diz respeito.
O documento serve, desta forma, para uma
reflexão conjunta com vista à definição de
estratégias que visem a incrementação da
prática física na população do Município.
Atualmente, a oferta desportiva variada e
de qualidade é uma das preocupações que
assiste a um Município. Assim, o diagnóstico
e estudo desta matéria é fundamental para
desenvolver uma área que se reveste já
de quadros normativos que, ainda que de
forma flexível, se tornam relevantes para o
planeamento de novas infraestruturas, ajuste à
ocupação das mesmas, entre outras medidas.

Ano letivo da Universidade
Sénior arranca com 400 alunos
O novo ano letivo da Universidade Sénior (US)
foi assinalado, no dia 1 de outubro, com um
momento formal que decorreu no Palácio da
Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria.
O presidente da Câmara Municipal, Alberto
Mesquita assinalou o momento distinguindo
a equipa da US, que, no passado ano letivo,
nas Caldas da Rainha, alcançou o honroso
2.º lugar no X Concurso de Cultura Geral da
Rede de Universidade da 3.ª Idade (RUTIS).

Sublinhe-se que para o presente ano
letivo estão inscritos 400 alunos, que irão
frequentar 55 disciplinas, lecionadas por 54
professores voluntários. Este projeto, que
surgiu em 2004, visa ser um polo de ensino
não formal,num contexto de formação ao
longo da vida, complementado com atividades
culturais e recreativas. Defendendo que os
idosos são intermediários entre o passado, o
presente e o futuro, o Município acredita que
a sua sabedoria e experiência constituem um
verdadeiro vínculo para o desenvolvimento da
sociedade.
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Desenvolvimento Sustentável

Orçamento Participativo - Obras em curso
Percurso Pedonal Acessível de Alverca
liga a Estação de Caminho-de-Ferro ao Jardim José Álvaro Vidal
O Percurso Pedonal Acessível de Alverca, inserido no âmbito do Orçamento Participativo
2013, prevê a criação de um trajeto acessível entre a Estação de Caminho-de-Ferro e o
Jardim José Álvaro Vidal, também conhecido por Jardim Parque. Esta obra, com duração
prevista de três meses e conclusão apontada para o próximo mês de dezembro, envolve um
custo 140.906,22€ (IVA incluído).
Na conceção do espaço (de uma extensão aproximada de 1.070m) irá prevalecer o
cuidado de facilitar a acessibilidade aos indivíduos com mobilidade condicionada, ao
criar um percurso com dimensões adequadas, isento de qualquer tipo de barreiras
e onde se destacam intervenções como a recuperação de pavimentos existentes,
rebaixamentos junto às passadeiras em pavimento pedo táctil, introdução e relocalização
de sinalética informativa e direcional. De destacar ainda a recuperação e relocalização
de mobiliário urbano existente, assim como a introdução de novos equipamentos.

Envolvente das Piscinas de Alhandra foi requalificada
O projeto “Requalificação paisagística da envolvente das Piscinas de Alhandra”, escolhido
no âmbito da edição 2012 do Orçamento Participativo foi concluído em outubro. Tendo como
objetivo uma melhoria das condições de acesso aos utilizadores das Piscinas Baptista
Pereira e do Passeio Ribeirinho, a formalização do parque de estacionamento permite agora:
• 37 Lugares para veículos ligeiros, três lugares reservados a autocarros, três reservados a
pessoas com mobilidade condicionada e lugar reservado a motociclos.
A empreitada, cuja área de intervenção é de cerca de 2.000 m2, foi adjudicada
pelo valor de 63.025,90 € (IVA incluído). Trata-se de mais um resultado positivo da
participação dos cidadãos na decisão da implementação de projetos no Concelho.

Intervenção nos Lagos do Jardim de Alverca
Está em curso a obra da requalificação dos elementos de água do Jardim José Álvaro Vidal,
em Alverca, resultante do Orçamento Participativo 2012. Numa área de intervenção de
300m2, esta trará inúmeros benefícios para a qualidade paisagística e ambiental daquele
espaço. Adjudicada pelo valor de 144.459,82€ (IVA incluído), a empreitada tem um prazo de
execução de 135 dias para chegar a objetivos bastante relevantes no que ao meio ambiente
e acessibilidades dizem respeito:
•
•
•
•
•

Eliminar problemas de patologias existentes;
Privilegiar a fluidez da circulação pedonal através do local;
Modernizar o espaço, mantendo a memória do existente;
Adotar soluções de projeto viáveis (em termos de manutenção e qualidade global do
espaço), eliminar inacessibilidades, com particular respeito pelos utilizadores de
mobilidade reduzida;
Redução dos custos de manutenção das zonas verdes com utilização de espécies vegetais
pouco exigentes em manutenção, sem sacrifício dos objetivos estéticos e funcionais.

Escavações arqueológicas põem a descoberto
anta em Vialonga

Vindimas na Quinta Municipal de Subserra
As vindimas da Quinta Municipal de Subserra, em São João dos
Montes, renderam aproximadamente 2220 kg de uva branca e 8120
kg de uva tinta, respetivamente das castas Fernão Pires, Arinto e
Castelão e Touriga Nacional. As más condições atmosféricas que
se fizeram sentir aquando da apanha, condicionaram os trabalhos
e o estado em que as uvas chegaram à adega, estimando-se
uma produção total de 6000 lt. de vinho. Os métodos de produção
destacam-se pelo facto de serem totalmente biológicos.

A Câmara Municipal encontra-se a desenvolver, em parceria com
o Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa - UNIARQ, um projeto de investigação científica em
torno de um dos monumentos de maior antiguidade do território
de Vila Franca de Xira: O monumento megalítico de Monte de
Serves (Vialonga). Este sítio arqueológico corresponde a um
dos mais importantes vestígios do passado da humanidade no
território de Vila Franca de Xira, remontando há mais de 5 000
anos, que urge preservar e divulgar.
Situado junto à Serra homónima em Verdelha dos Ruivos, foi
descoberto nos anos setenta do século passado, por Octávio
da Veiga Ferreira, no decurso dos levantamentos geológicos na
região de Vila Franca de Xira.
Este estudo insere-se no Projeto MEGAGEO: Proveniência
Geológica de Megálitos da Região de Lisboa dirigido pelo Doutor
Rui Boaventura, sendo financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia e aprovado pela Direção Geral do Património Cultural.
Este projeto pretende indagar da proveniência geológica das
lajes utilizadas nas respetivas construções.
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Desenvolvimento Sustentável
Câmara assegura serviços de Teleassistência a
idosos e pessoas portadoras de deficiência
O serviço de teleassistência da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira tem como objetivo garantir um maior apoio social aos
munícipes idosos do Concelho, em situação de isolamento ou
que necessitem de acompanhamento permanente por motivos
de saúde. No corrente ano a autarquia alargou a área de
intervenção a munícipes portadores de deficiência.
Para beneficiar deste serviço os munícipes, bem como as forças
de segurança e as IPSS, poderão solicitar/sinalizar situações
sociais a necessitar desta resposta, sendo a análise/adesão
e instalação do serviço de teleassistência assegurados pela
Câmara Municipal.
Este serviço não carece de qualquer mensalidade, sendo apenas
imputado ao beneficiário o custo da chamada, sempre que for
acionado o botão de emergência.
Para poder usufruir deste serviço, o beneficiário terá que ter
instalada uma linha telefónica PT, onde o novo equipamento irá
substituir o telefone do beneficiário. Para além dos botões de
emergência no equipamento, existe um medalhão que acompanha
o munícipe, e que, com um simples premir do botão lhe permite,
em caso de emergência, entrar em contacto direto com os serviços
de assistência e, assim, desencadear o processo de ajuda.

Centro de Apoio Social da Póvoa faz atendimento
de proximidade à população carenciada
O Centro de Apoio Social da Póvoa de Santa Iria funciona
desde 2013 (terça-feira, das 10h30 às 17h30). Este centro está
integrado na rede de Gabinetes de Intervenção Local que são
infraestruturas que procuram dar uma resposta integrada aos
múltiplos problemas dos bairros camarários, numa perspetiva
de proximidade relativamente às populações aí residentes.
O atendimento aos munícipes visa o encaminhamento e
acompanhamento em situações de cariz social, integração do
emigrante e do desempregado. De forma descentralizada, este
apoio está calendarizado da seguinte forma:
2.ª-feira (Instalações da Junta de Freguesia no Forte da Casa,
10h/17h30); 4ª-feira (visitas domiciliárias); 5.ª-feira (Instalações
da Junta de Freguesia na Póvoa de Santa Iria/Pavilhão Multiusos,
10h/17h30) e 6.ª-feira (Palácio Municipal da Quinta da Piedade,
9h/17h30).
O atendimento é efetuado por ordem de chegada. Mais informações
para acaosocial@cm-vfxira.pt, telefone 263 285 625 ou ainda pelo
telemóvel: 925 599 039.

Regulamento de Habitação Municipal avança
para redação final
Após o término do período de discussão pública, os técnicos do
Município encontram-se neste momento a analisar as propostas
e opiniões dos munícipes, para posterior análise e deliberação
da redação final a dar ao Regulamento de Habitação Municipal.
De referir que este procedimento foi desenvolvido após ser
aprovado em Reunião de Câmara e de Assembleia Municipal
proceder-se a alterações ao Regulamento de Habitação
Municipal, em vigor desde 2010.
A nova redação prevê as situações que dizem respeito
regularização dos casos em que o titular se ausenta para o
estrangeiro; à reserva e atribuição de três frações municipais
a vítimas de violência doméstica; às alterações às regras
referentes ao procedimento concursal, no âmbito da atribuição
de frações municipais e à obrigatoriedade de permanência de
dois anos, após a atribuição da fração, durante o qual não será
permitida a transferência do agregado para outra fração (exceto
por comprovadas questões de mobilidade).

Centenas de participantes
pedalaram pelo Ambiente!
Em jeito de passeio, seis centenas de pessoas pedalaram da
Castanheira do Ribatejo à Póvoa de Santa Iria, dando, assim,
o seu simbólico contributo para a Semana da Mobilidade
assinalada pela Câmara Municipal.
A CP também se associou a este evento através da
disponibilização de uma tarifa especial, entre as estações de
toda a rede da CP Lisboa, para todos os participantes da prova.
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Salão de Automóveis e Motociclos arrebata 3000 entusiastas dos clássicos
O Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira recebeu nos dias 5, 6 e 7 de setembro, o III Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos
que contou com mais de 3000 entusiastas e cerca de cinco dezenas de veículos motorizados.
Nesta edição destacaram-se duas marcas, nomeadamente a “Ford” pelos 50 anos do “Ford Mustang”, com a exposição de quatro
veículos de diferentes períodos e a “Fiat”, marca generalista, com grande impacto na Europa após a segunda Guerra Mundial, com
a presença de vários modelos.
Foi ainda possível apreciar a evolução dos automóveis e, ainda, dois “Hotchkiss”, marca já desaparecida que, na primeira metade do
século passado, ganhou o Rali de Monte Carlo nos anos de 1932, 1933, 1934, 1939, 1949 e 1950. Os motociclos também marcaram
presença, assim como algumas bicicletas antigas, miniaturas, bem como literatura e pintura neste âmbito. O exterior do pavilhão
contou ainda com venda de peças para clássicos.

Comemorações Municipais das Jornadas Europeias do Património
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira associou-se às Comemorações das Jornadas Europeias do Património, de 26 a 27 de
setembro, numa programação que decorreu no Museu do Neo-Realismo e no Museu Municipal, em Vila Franca de Xira.
Estas Jornadas, subordinadas ao tema “Património, sempre uma Descoberta”, congregaram um conjunto de iniciativas que
possibilitaram aos diversos públicos, a fruição e descoberta de um património cultural que cruza diversas componentes: património
imaterial, património cultural e bens documentais inerentes ao movimento neorrealista.

Trabalho da Recuperação da Rota Histórica das Linhas de Torres homenageado no 2.º Prémio
Europeu Helena Vaz da Silva
No dia 3 de outubro, na Cerimónia do 2.º Prémio Europeu Helena Vaz da Silva, foram homenageados os galardoados portugueses
com o Prémio União Europeia para o Património Cultural|Europa Nostra 2014. Recorde-se que o mérito deve-se aos trabalhos
de recuperação da Rota Histórica das Linhas de Torres, trabalho conjunto desenvolvido pelos Municípios de Arruda dos Vinhos,
Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, no que concerne à salvaguarda e valorização do
sistema defensivo conhecido por Linhas de Torres Vedras.
Este Prémio representa as contribuições excecionais para a divulgação do património cultural e dos ideais europeus, pelo que se
reveste de grande importância e orgulho para o nosso Concelho.

EventoS

Feira Anual
e Salão Artesanato
mantêm a tradição e o
espírito da Festa Brava
Foi com bastante animação que
todos receberam mais uma edição
da Feira Anual de outubro e o 34.º
Salão de Artesanato. Neste último
estiveram presentes 96 artesãos de
várias regiões do País que atraíram
milhares de visitantes. Também nas
ruas da Cidade, as Esperas de Toiros
atraíram os aficionados mas também
muitos curiosos. Os mais afoitos
aventuraram-se e experienciaram
momentos de adrenalina enquanto
o público vibrou com o espetáculo.
Pelas ruas ouviu-se fado, palmas e o
burburinho típico do convívio e animação.
Sentiu-se o espírito da Festa Brava e,
sobretudo, a satisfação na continuidade
da tradição bem patente neste certame.

Evocação do Centenário da I Guerra Mundial
O Município de Vila Franca de Xira, associa-se às comemorações
do Centenário da I Guerra Mundial, com a organização de eventos
que visam, sobretudo, prestar homenagem aos combatentes de
origem Vila-Franquense. Na continuidade do programa deste
Centenário, realizou-se a 25 de outubro, pelas 11h30, a Cerimónia
de Descerramento de uma Placa Evocativa das Comemorações,
junto ao Monumento aos Combatentes, nos Paços do Município.
Presidiram ao momento o Presidente da Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita e o Presidente do Núcleo de
Vila Franca de Xira da Liga dos Combatentes, Tenente – Coronel
Amadeu Romão. O momento solene contou com a deposição
de uma coroa de flores junto ao referido monumento e foram
prestadas as devidas homenagens com honras militares.

Lion Like Zebra
vence o concurso de bandas jovens RIFFEST
Os Lion Like Zebra foram os grandes vencedores do RIFFEST, o
concurso de bandas jovens do Concelho de Vila Franca de Xira,
que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira lançou este ano. O
grupo, proveniente da sede do Concelho, é composto por quatro
elementos, com idades entre os 22 e os 38 anos, tendo recebido
como prémio €1.500,00 em compras numa loja de música do
Concelho.
A vitória foi-lhes atribuída numa final realizada sábado, 18 de
outubro, na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, em Alverca
do Ribatejo. Em segundo lugar ficou a banda Black Bombain e, em
terceiro, a Monolith Moon, recebendo, respetivamente, €1.000, 00
e €500,00 em compras numa loja de música do Concelho.
Os critérios que presidiram à atribuição dos lugares no “pódio”
foram a prestação em palco, a execução musical e a composição
musical, com avaliação de um júri composto por Paulo
Brissos, representando o meio musical nacional; Sérgio Lima,
representando a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e Telmo
Lopes, em representação da Associação de Comércio, Indústria
e Serviços dos Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos
Vinhos - ACIS.
Até à final foram disputadas quatro eliminatórias que decorreram
entre maio e julho, destacando-se, ao longo de todo o concurso,
a qualidade dos projetos apresentados e a adesão do público nas
várias fases.
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Um Ano a Trabalhar por um Futuro Melhor para Todos
No cumprimento do primeiro ano do atual mandato autárquico, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
Alberto Mesquita, efetuou, na reunião do Executivo Municipal de 22 de outubro, um balanço do trabalho entretanto desenvolvido.
Consulte a intervenção na íntegra em www.cm-vfxira.pt.

Reabertura da Estrada de São Marcos - Calhandriz

Hortas Urbanas da Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria
Um projeto com uma adesão muito forte por parte dos munícipes,
totalizando 212 em todo o Concelho

A construção da Nova EB do Sobralinho avança a bom ritmo.
Com conclusão prevista para o ano letivo 2015 / 2016 e um
investimento de perto de 1.500.000,00€

Entrega dos Prémios da Brigada do Amarelo - Um programa que mobiliza
alunos e professores em defesa do ambiente. Foram recolhidas 30 toneladas de
plástico e embalagens

Substituição das Coberturas de Fibrocimento nas Escolas.
Já removido 50% da área de coberturas das escolas sob
responsabilidade do Munícipio
Sessão Solene do 40.º Aniversário do 25 Abril
Foram assinalados os 40 anos da Revolução dos cravos e homenageados os autarcas do Município
com três e quatro mandatos completos
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Inauguração da Exposição Evocativa de José Falcão, nos 40 anos do seu falecimento- a primeira de uma série estruturada de exposições
alusivas a figuras da festa brava

Apresentação dos princípios orientadores
da nova Carta Educativa do Concelho

Fábrica das Palavras - Biblioteca e Equipamento Cultural
de Vila Franca de Xira - novo polo cultural
do Município inaugurado a 20 de setembro

34.o Salão do Artesanato, integrado na Feira Anual de Outubro - Um certame que mais
uma vez atraiu milhares de visitantes e que se traduziu num sucesso

Aprovação por parte da Direção-Geral
do Património Cultural do Projeto
de Investigação Plurianual 2014-2018
Monte dos Castelinhos

Parque Urbano da Flamenga - Vialonga. Em curso a 4.ª fase da construção de mais um espaço público de excelência,
totalizando um investimento de perto de 1.500.000,00€
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Exposições

A arte da fotografia
reunida em Vila Franca de Xira
A BF14, a 13.ª edição da Bienal de Fotografia de Vila Franca
de Xira, inaugura a 15 de novembro, no Celeiro no Celeiro da
Patriarcal, em Vila Franca de Xira, estando patente até 18 de
janeiro de 2015. Este evento que já se constituiu como uma
referência nacional, tem por objetivo promover e divulgação a
fotografia como expressão artística.
A Bienal de Fotografia tem atraído, ao longo das suas diversas
edições, os melhores nomes nesta área de expressão artística,
conquistando não só o público já fidelizado a esta forma de
arte, como cativando novos e diferentes públicos culturais. Das
85 candidaturas a concurso, o júri distinguiu os trabalhos dos
seguintes fotógrafos:
• Luísa Baeta (Instituto Português de Fotografia) | Prémio
“Bienal de Fotografia”
• Nuno José Carvalho de Moura | Prémio “Tauromaquia”
• Tiago Lopes | Prémio “Concelho de Vila Franca de Xira”
Para além da exposição principal, onde serão apresentados
os trabalhos selecionados pelo Júri e os premiados, agendada
para o Celeiro da Patriarcal, a Bienal integra ainda uma
programação paralela, que se desenrola dentro e fora do
Concelho, até fevereiro do próximo ano.
Horário: 3.ª a 6.ª - feira, 14h/19h; sábado e domingo, 15h/19h,
encerra à 2. ª - feira e dias 24 e 26 a 31 de dezembro. Entrada
livre. Consulte a programação em www.cm-vfxira.pt

A Passagem da Imagem de Nossa Senhora
de Fátima por Vila Franca de Xira nos anos 50
Uma das réplicas imagem de Nossa Senhora de Fátima passou
pelo Concelho de Vila Franca de Xira entre 5 de janeiro e 16 de
março de 1958. Segundo relatos da época, assistiram a estes
acontecimentos milhares de pessoas, oriundas de todas as
freguesias do Concelho, bem como de variados outros pontos
do Ribatejo e Estremadura. O Museu Municipal de Vila Franca
de Xira dispõe, no seu acervo, de várias dezenas de fotografias
referentes a este acontecimento que, a par de um trabalho de
investigação e recolha, dará origem a um projeto expositivo,
patente de 29 de novembro a 7 de junho de 2015, no Núcleo
Museológico do Mártir Santo, em Vila Franca de Xira.
A recolha do material foi realizada junto do Arquivo Municipal,
Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira e Centro de
Documentação do Museu Municipal.
Sublinhe-se que a primeira imagem de Nossa Senhora de
Fátima, Peregrina do Mundo, foi oferecida pelo Bispo de Leiria e
coroada pelo Arcebispo de Évora a 13 de maio de 1947. A partir
dessa data a Imagem percorreu o mundo, levando consigo,
simbolicamente, a mensagem de paz e amor entre os povos.
Após mais de meio século de peregrinação, e tendo visitado 64
países em todos os continentes, alguns mais do que uma vez,
o Santuário de Fátima considerou que a Imagem Peregrina não
deveria continuar as suas viagens, sendo que apenas o faria em
ocasiões especiais. A 8 de dezembro de 2003, foi entronizada na
Basílica do Santuário de Fátima.

O Museu do Neo-Realismo
assinala o centenário
do nascimento
de Joaquim Namorado

Vida e Obra de Arsénio Mota
no Museu do Neo-Realismo
A presente mostra, com curadoria de António Gomes Marques,
pretende homenagear a vida e obra de Arsénio Mota, escritor,
poeta, cronista e ensaísta da cultura portuguesa contemporânea
e vai estar patente de 1 de novembro a 22 de fevereiro de 2015,
no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira.
Nas palavras de António Pita, Diretor Científico do Museu do
Neo-Realismo, a presente exposição “procura restituir a sua
circunstância epocal, o sentido do itinerário cultural e cívico
de Arsénio Mota. Os vários contributos do seu labor são postos
em relação e é da coerência desta relação mais do que da
diversidade daqueles contributos que António Gomes Marques,
curador exemplar, extrai o sentido de uma vida”.

No ano em que assinala o centenário do nascimento de
Joaquim Namorado, o Museu do Neo-Realismo apresenta, no
dia 6 de dezembro, a exposição “Tudo existe, o que se inventa é
a descrição: Joaquim Namorado, 100 anos”, com curadoria de
António Pedro Pita.
Num ambiente coimbrão Joaquim Namorado impulsiona - com
Fernando Namora, Políbio Gomes dos Santos, Augusto dos
Santos Abranches e alguns mais – o que, mais tarde, se virá a
designar “movimento neorrealista”, nomeadamente, através da
sua colaboração nos Cadernos de Juventude (1937), na Revista
Altitude (1949) e na coleção de poesia «Novo Cancioneiro» (1941),
mas também nos jornais O Diabo e Sol Nascente e nas revistas
Seara Nova e Vértice, sendo redator desta última até 1981.
Joaquim Namorado [Alter do Chão, 1914 - Coimbra, 1986]
licenciou-se em Matemática na Universidade de Coimbra e foi
professor liceal até ao 25 de Abril de 1974, ingressando então
na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra como
docente.
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Turismo
Até 2 de novembro, domingo
Exposição de fotografia de Diogo Gomes, com curadoria de Curadoria de
Sérgio B. Gomes>Museu do Neo - Realismo, Vila Franca de Xira>Exposição
paralela à BF14
Até 14 de novembro, 6.ª-feira
Coletiva de Fotografia de Alunos da Escola Prof. Reynaldo dos Santos>Escola
Prof. Reynaldo dos Santos> Exposição paralela à BF14
15 de novembro, sábado
Exposição de fotografia F “Janelas de pó” de Inês Pinheiro e “Repérage 2010-2014”
de Hugo R. Costa (Premiados da BF12)>Museu do Neo - Realismo, Vila Franca de
Xira>Patente até 22 de fevereiro de 2015
15 de novembro, sábado
Fotografia de José Carvalho, do Grupo de Artistas Plásticos - GART> Patente até 18
janeiro’15>Sede do GART, Vila Franca de Xira> Exposição paralela à BF14
Até 16 de novembro, domingo
Exposição de fotografia de Augusto Brázio, com curadoria de Curadoria de
Sérgio B. Gomes>Museu do Neo - Realismo, Vila Franca de Xira>Exposição
paralela à BF14
17 de novembro, 2.ª-feira
Fotografia de Carlos Manuel Pereira Póvoa (Aluno da Escola Prof. Reynaldo dos
Santos)> Patente até 16 de dezembro>Escola Prof. Reynaldo dos Santos> Exposição
paralela à BF14
Até 18 de novembro, 3.ª-feira
Exposição “5 Fotógrafos, 5 Olhares”> Museu Municipal - Núcleo de Alverca do
Ribatejo>Parceria com a Tribo da Fotografia
20 de novembro, 5.ª-feira
Coletiva de Fotografia de Alunos do Curso Profissional de Fotografia do
Agrupamento de Escolas de Vialonga> Patente até 12 de dezembro>Salão Nobre da
Junta de Freguesia de Vialonga> Exposição paralela à BF14
20 de novembro, 5.ª-feira
Fotografia do Espólio do Museu Municipal de Vila Franca de Xira> Patente até 11
janeiro’15>Boiça Hotel, Vila Franca de Xira> Exposição paralela à BF14
22 de novembro, sábado
Fotografia de Joaquim Correia, Assoc. de Artistas Plásticos do Concelho de Vila
Franca de Xira - AAPCVFX> Patente até 3 janeiro’15>Sede da AAPCVFX, São João
dos Montes> Exposição paralela à BF14
Até 23 de novembro, domingo
Exposição “Lezíria”, da Tribo Fotografia> Lezíria Parque Hotel, Vila Franca de Xira>
Exposição paralela à BF14

Campanha de Gastronomia em novembro - Pratos
regionais exaltados em Vila Franca de Xira

Nos fins de semana de novembro, a Câmara Municipal e
os restaurantes do Concelho, participantes na Campanha,
apostam numa das mais importantes manifestações culturais, a
gastronomia. Cerca de 20 estabelecimentos, em várias freguesias,
servem receitas ribeirinhas, outras ligadas a carne de caça, bem
como diversas iguarias com ferro ribatejano (Caldeirada mista,
Coelho da horta, Dobrada à Vila Franca, Ensopado de borrego,
Ensopado de enguias, Galinha de cabidela, Cozido de carnes
bravas e Torricado de bacalhau). Durante este mês, as ementas
são uma verdadeira montra dos sabores tradicionais da região:
além dos pratos eleitos para esta Campanha de Gastronomia,
os restaurantes divulgam também a sua especialidade, tendo
por base o uso de produtos tradicionais na receita. Consulte
os restaurantes participantes e as ofertas dos parceiros desta
iniciativa no Site Municipal e faça o seu roteiro gastronómico!

Cultura
Inauguração do Espaço Cultural Fernando
Augusto na Póvoa de Sta. Iria

O espaço cultural Fernando Augusto, na Póvoa de Sta. Iria, é
inaugurado 5 de dezembro. Este equipamento construído pela
Câmara Municipal no âmbito do programa de requalificação
urbana “Eco bairros” e que contou com 65% de financiamento
comunitário, teve um custo de 761.577,33 €, estando localizado
na zona histórica da Cidade. No total o edifício tem uma área de
300m2, contempla receção, com apoio de bar, sala de espetáculos
(dotada de régie que lhe permite valências técnicas tais como
sonoplastia, desenho de luz e projeção de imagens e vídeo) e
sala se ensaios. Fernando Carlos Mascarenhas Augusto (1947
– 2003), nascido em Alhandra, foi uma destacada figura cívica e
intelectual do concelho de Vila Franca de Xira, deixando décadas
de intenso e criativo trabalho, representando uma referência
incontornável para todos aqueles que fazem da sua cidadania
um ato de intervenção social e cultural. Formado pela Escola
Superior de Teatro (1975/1979), a sua obra foi repetidamente
premiada. Ator de grande mérito, foi também escritor e encenador,
trabalho que desenvolveu com verdadeira sensibilidade artística.

28 de novembro, 6.ª-feira
Exposição “A Passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima pelo
Concelho de Vila Franca de Xira”> Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca
de Xira>Patente até 29 de março 2015
29 de novembro, sábado
Fotografia do Núcleo de Fotografia da Sociedade Euterpe Alhandrense> Patente até
4 janeiro’15>Galeria de Exposições do Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Sta. Iria>
Exposição paralela à BF14
6 de dezembro, sábado
Exposição Documental do Centenário de Joaquim Namorado, com curadoria de
Curadoria de António Pedro Pita>Museu do Neo - Realismo, Vila Franca de Xira>
Patente até 28 de junho de 2015
Até 22 de fevereiro’15, 5.ª-feira
Exposição de Fotografia “Nasci com Passaporte de Turista e outras fotografias”, de
Afonso de Burnay>Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira> Exposição paralela
à BF14
Até 18 de janeiro’15, domingo
Exposição de Fotografia “Evoa (in)temporal” de Vitor Manike> EVOA - Espaço de
Visitação e Observação de Aves, Companhia das Lezírias> Exposição paralela à BF14
Até 31 de dezembro’15, 5.ª-feira
Exposição “Brincadeiras de Criança”>Museu Municipal - Núcleo de Alverca do
Ribatejo
4.ª-feira a domingo
Exposição “A Póvoa e o Rio”> Museu Municipal - Núcleo Museológico “A Póvoa e o
Rio” (Frente Ribeirinha da Zona sul do Concelho, Póvoa de Santa Iria)
4.ª-feira a domingo
Batalha pelo Conteúdo - Movimento Neo - Realista Português, Coletiva de
Iconografia, Documentação e Bibliografia>Museu do Neo - Realismo, Vila Franca
de Xira

Espetáculos
Subserra convida para fins de tarde culturais

No âmbito da política municipal de animação das quintas
municipais, o programa de animação “Fins de tarde em Subserra”,
tem vindo a oferecer à população várias propostas de ocupação
de tempos livres que vão desde a dança, o teatro e a música, que
são desenvolvidas num cenário cheio de História e beleza natural
exclusiva: a Quinta Municipal de Subserra, em São João dos
Montes.As próximas ofertas são as seguintes:
►Apresentação de Danças de Salão pelo Grupo do Ateneu Artístico
Vilafranquense | 23 de novembro, 16h
►Concerto de Natal, com a atuação do Coro Juvenil do Ateneu
Artístico Vilafranquense | 7 de dezembro, 16h
Entrada gratuita. Informações para Divisão de Desporto e Equipamentos,
pelo telef.: 263 287 600 (Ext.: 2730) ou desporto@cm-vfxira.pt.
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1 de novembro, sábado
17h30 – Ciclo de Música pelos Solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa: Trio
com Trompa>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
7, 14, 21 e 28 de novembro, 6.ª-feira
21h30 – Ciclo “Jam às Sextas”>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
8 de novembro, sábado
21h30 – “Sábados Originais ” – First Rays, João Luz e André Rodrigues
(Blues)>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
9 de novembro, domingo
16h – Atuação do Coro Ares Novos>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

8 de novembro, sábado
16h - Palácio Para os Pequeninos: Atelier de Construção de Instrumentos Musicais,
por Inês Batista>Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Sta. Iria> Para crianças dos 3
aos 12 anos (lotação da sala 15 crianças, com um acompanhante/criança)
15 de novembro, sábado
10h30 - Bebéteca - “Ver Ouvir e Sentir a Vida no Mar”>Fábrica das Palavras, Vila
Franca de Xira>Crianças dos 6 aos 24 meses
15 de novembro, sábado
15h45 - Bebéteca - “Ver Ouvir e Sentir a Vida no Mar”>Fábrica das Palavras, Vila
Franca de Xira>Crianças dos 25 aos 36 meses

15 de novembro, sábado
17h – Ciclo de Música pelos Solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa: Violino
& Piano>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

22 de novembro, sábado
16h - Palácio Para os Pequeninos: Workshop de Expressão e Movimento, por Telma
Vaz> Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Sta. Iria>Para crianças dos 4 aos 10 anos
(lotação da sala 5 crianças, com dois acompanhantes/criança)

22 de novembro, sábado
21h30 – “Sábados Originais ” - Marta Rosa (Fado)>Fábrica das Palavras, Vila Franca
de Xira

13 de dezembro, sábado
10h30 – Manhãs no Museu: Oficina de Natal>Museu Municipal de Vila Franca de
Xira>Crianças a partir dos 3 anos

23 de novembro, domingo
16h – Fins de Tarde em Subserra: Danças de Salão pelo Grupo do Ateneu Artístico
Vilafranquense> Quinta Municipal de Subserra, São João dos Montes

13 de dezembro, sábado
10h30 - Bebéteca - “Animálua”>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira>Crianças
dos 3 aos 6 anos e pais

23 de novembro, domingo
16h – Atuação do Coro da Sociedade Euterpe Alhandrense>Fábrica das Palavras,
Vila Franca de Xira
5, 12 e 19 de dezembro, 6.ª-feira
21h30 – Ciclo “Jam às Sextas”>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
6 de dezembro, sábado
21h30 – “Sábados Originais ” – Paulo Brissos Trio (Blues)>Fábrica das Palavras,
Vila Franca de Xira
7 de dezembro, domingo
16h – TGB (Sérgio Carolino, Mário Delgado e Alexandre Frazão – Jazz)>Fábrica das
Palavras, Vila Franca de Xira
13 de dezembro, sábado
17h – Ciclo de Música pelos Solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa: Trios
com Piano (Beethoven/Chopin)>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
20 de dezembro, sábado
21h30 – Atuação do Coro Ateneu Artístico Vilafranquense>Fábrica das Palavras,
Vila Franca de Xira

Cinema
9 e 16 de novembro, domingo
11h - Domingos Mágicos - Ernest & Celestine >Fábrica das Palavras, Vila Franca de
xira> Classificação: M/6
23 e 30 de novembro, domingo
11h - Domingos Mágicos - Thor: o Martelo dos Deuses> Fábrica das Palavras, Vila
Franca de Xira> Classificação: M/6
7 e 14 de dezembro, domingo
11h - Domingos Mágicos – Arthur Cristmas> Fábrica das Palavras, Vila Franca de
Xira> Classificação: M/6
21 e 284 de dezembro, domingo
11h - Domingos Mágicos – Conto de Natal dos Marretas> Fábrica das Palavras, Vila
Franca de Xira> Classificação: M/6

Infância

Associativismo
4.ª edição da Avixira traz belezas raras
ao Pavilhão Multiusos

O Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira volta a ser o palco
da quarta edição da Avixira, iniciativa integrada no Campeonato
Internacional de Ornitologia. Nos dias 7, 8 e 9 de novembro,
milhares de aves, provenientes de vários países e das mais variadas
espécies, estarão em exposição e entram a concurso perante um
júri internacional especializado. Serão atribuídas várias “Penas de
Ouro” aos exemplares apresentados. O evento é organizado pelo
Clube Ornitológico de Vialonga e Clube Ornitológico de Peniche,
com o apoio do Município de Vila Franca de Xira e sua Abertura
Oficial terá lugar no dia 7 de novembro, pelas 10h00, com abertura
ao público pelas 11h00.

Gala de Mérito Desportivo
distingue atletas do Concelho

Dia 14 de novembro (sexta-feira), a Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira distingue os atletas de mérito do Concelho pelos
resultados alcançados ao longo da época desportiva 2013/2014.
Trata-se da 5.ª edição da Gala de Mérito Desportivo, que terá lugar
no Ateneu Artístico Vilafranquense, pelas 21h30.
Entre títulos individuais e coletivos estão envolvidos atletas ligados
a coletividades municipais, nas mais variadas modalidades, de
acordo com o estipulado no Programa de Apoio ao Movimento
Associativo. Estes títulos são divididos em três categorias distintas:
- Distinção “Batista Pereira” – para participação em competições
internacionais;
- Distinção “Carlos Manuel Lopes” – para os três primeiros lugares
em campeonatos nacionais;
- Distinção “Pedro Alves” – para campeões regionais.
Além das distinções, a noite conta com momentos de animação.

1 de novembro, sábado
11h - Conta-me um conto...com António Fontinha>Fábrica das Palavras, Vila
Franca de Xira>Crianças, avós e pais>Integrado no Programa do XX Maratona do
Contadores de Histórias
1 de novembro, sábado
15h30 - Constantino Guardador de Vacas e de Sonhos, pelo Teatro Zero>Crianças,
avós e pais>Integrado no Programa do XX Maratona do Contadores de Histórias
2 de novembro, domingo
11h - Conta-me um conto… com Cristina Fernandes> Crianças, avós e pais>Fábrica
das Palavras, Vila Franca de Xira >Integrado no Programa do XX Maratona do
Contadores de Histórias
2 de novembro, domingo
16h - Conta-me um conto...com Rodolfo Castro> Crianças, avós e pais>Fábrica das
Palavras, Vila Franca de Xira>Integrado no Programa do XX Maratona do Contadores
de Histórias
8 de novembro, sábado
16h - Palácio Para os Pequeninos: Atelier de Construção de Instrumentos Musicais,
por Inês Batista> Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Sta. Iria> Para crianças dos 3
aos 12 anos (lotação da sala 15 crianças, com um acompanhante/criança)

Dádiva de Sangue e Medula Óssea - Futebol Clube De Alverca
8 de novembro, das 09h00 às 13h00, no Estádio do Futebol Clube de Alverca
Organização: Futebol Clube de Alverca

AGENDA 15

Ambiente
Sopa da Horta na Póvoa de Santa Iria

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira organiza a 22 de novembro
com os hortelões do Ecoparque da Póvoa de Santa Iria, pelas 13h00,
nas novas instalações do Complexo Académico de Desportos (Póvoa
de Sta. Iria), o evento Sopa da Horta, um prato muito especial por
ser confecionado com produtos de cultivo próprio.
Com o espírito de comunidade entretanto criado entre estes
hortelões, esta é uma forma da Autarquia reconhecer a forma
entusiástica como corresponderam ao desafio lançado. Sublinhese que as Hortas Urbanas do Ecoparque, na Póvoa de Santa Iria
foram atribuídas em Março de 2014, através de um sorteio público,
onde se registou um número de inscritos quase três vezes superior
às hortas disponibilizadas. Durante os meses seguintes deu-se
o processo de instalação dos hortelões e no verão as primeiras
culturas deram os seus frutos.

Município assinala Dia da Floresta Autóctone

No sentido de sensibilizar a comunidade educativa para a Floresta
Autóctone, a Autarquia desenvolve, nos dias 21 e 22 de novembro,
diversas ações no Centro de Interpretação do Ambiente e da
Paisagem (Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo) e na Quinta
Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria. Desta forma é levada
a cabo uma comemoração que visa, em simultâneo, sensibilizar
para a importância do papel das árvores representativas da
Floresta Autóctone Portuguesa. Dirigido ao público escolar
do 1.º ciclo, o conjunto de ações integra projeção de um filme
sobre a Floresta Portuguesa, uma oficina de aproveitamento
da cortiça e outras atividades de forma a incrementar
conhecimentos sobre as árvores originárias do nosso país.
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Valorizar a diversidade para acabar
com a diferença

No âmbito das comemorações municipais do “Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência”, a Câmara Municipal organiza mais
uma edição, a 3 de dezembro, pelas 9h30, do grande espetáculo
“Todos Juntos pela Diferença”, na Sociedade Euterpe Alhandrense.
Congregando cerca de 600 crianças e jovens, e através da música
e teatro, procura-se sensibilizar as crianças e jovens de escolas
e Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho,
para a aceitação e inclusão daqueles que são portadores de
deficiência. Um convívio onde a diferença não é valorizada, apenas
a troca de experiências gratificantes que resultam da diversidade.

Encontros, Seminários
e Visitas Patrimoniais
1 de novembro, sábado
18h30 - Palestra-Performance “A Viagem do Artenauta e o Contador de
Histórias”, por Prof. Doutor Amílcar Martins>Fábrica das Palavras, Vila Franca
de Xira> Destinado a profissionais ou pessoas com interesses na área da Arte e
Educação>Integrado no Programa do XX Maratona do Contadores de Histórias
5 de novembro, 4.ª-feira
16h - Tardes de Conversa: “Jardins da Quinta Municipal de Subserra”, por Catarina
Conde (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira)>Museu Municipal - Núcleo de
Alverca do Ribatejo
6 de novembro, 5.ª-feira
9h30 – Seminário “Inclusão e Empregabilidade na Deficiência”>Fundação CEBI,
Alverca do Ribatejo
8 de novembro, sábado
10h – Conhecer Alverca – Visitas guiadas dedicadas à história e ao património da
freguesia de Alverca: Visita à fonte de São Romão e ao Centro Cultural do Bom
Sucesso>Local do encontro: Fonte de São Romão, Bom Sucesso
8 de novembro, sábado
16h - O Mistério do Bilhete de Identidade e Outras Histórias Crónicas das Fronteiras
da Ciência” com Jorge Buescu >Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
13 de novembro, 5.ª-feira
16h - Apresentação do Projeto da Carta Arqueológica do Município>Museu
Municipal de Vila Franca de Xira
15 de novembro, sábado
15h – Passeios com História – Visitas guiadas ao Património Concelhio: Núcleo
Museológico “A Póvoa e o Rio”>Póvoa e o Rio” (Frente Ribeirinha da Zona sul do
Concelho, Póvoa de Santa Iria)
22 de novembro, sábado
15h - Colóquio “Folclore Todo o Ano”>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Seniores
Seminário “Inclusão e empregabilidade
na deficiência”

No âmbito do trabalho que a Câmara Municipal, tem vindo a
desenvolver na área da deficiência, será realizado o seminário
alusivo ao tema “Inclusão e empregabilidade na deficiência”, no
dia 6 de Novembro, no auditório da Fundação CEBI, em Alverca
do Ribatejo, das 9h30 às 16h30. O seminário pretende refletir
sobre as boas práticas ao nível da empregabilidade de pessoas
com deficiência por parte de empresas locais, bem como sobre
as dificuldades sentidas pelas instituições de apoio à deficiência e
pelas pessoas com deficiência, sem integração institucional, no que
se refere às respostas de emprego.

III Encontro de Grupos Seniores
Promoção de Envelhecimento Saudável

A 3.ª edição do Encontro de Grupos Seniores, subordinada ao tema
projeto “ Promoção do Envelhecimento Saudável”, realiza-se, no
dia 7 de novembro (14h/18h), na Sociedade Filarmónica Recreio
Alverquense, no âmbito da Comissão Municipal de Apoio ao Idoso
(CMAI). Esta iniciativa visa proporcionar um momento em que os
grupos musicais existentes no concelho apresentem o seu trabalho,
proporcionar aos participantes momentos de convívio e de troca
de experiências na vertente musical, incentivar os seniores para a
aprendizagem e aperfeiçoamento da música e promover momentos
e espaços que possibilitem a redução do isolamento e da solidão.

29 de novembro, sábado
16h – Programa Conversas Sobre o Património e História: “O Património Azulejar
a Norte do Tejo: Notas para uma Visita”, por Alexandra Gago da Câmara (Docente
da Universidade Aberta. Doutorada em História de Arte)>Museu Municipal - Núcleo
de Alverca do Ribatejo
29 de novembro, sábado
18h30 – A Viagem das Palavras: “O Diário de Viagem”, com a presença do autor
Eduardo Salavisa>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
3 de dezembro, 4.ª-feira
16h - Tardes de Conversa: “A Missão do Setor de Património no Museu Municipal
de Vila Franca de Xira”, por Lénia Oliveira, Maria Adelaide Ferreira, Maria João
Martinho (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira)>Museu Municipal - Núcleo de
Alverca do Ribatejo
5 de dezembro, 6.ª-feira
17h – Sextas Patrimoniais: “Pintura Antiga – Novas Perspetivas”, por Vitor Serrão
(Docente Universitário e Diretor do Instituto de Hist. de Arte da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa)>Museu Municipal de Vila Franca de Xira
13 de dezembro, sábado
10h – Conhecer Alverca – Visitas guiadas dedicadas à história e ao património da
freguesia de Alverca: Visita à Igreja de S. Pedro
20 de dezembro, sábado
18h30 – A Viagem das Palavras: “Biografia Involuntária dos Amantes”, com a
presença do autor João Tordo>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Desporto
29 de novembro, sábado
16h – Programa Encontros Desportivos Concelhios Xira2015 (Futsal, Natação,
Voleibol, Minibasquetebol e Ténis)>Instalações desportivas municipais do
Concelho>Decorre até junho de 2015
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Protocolos com a comunidade educativa
Câmara Municipal investe na educação e assina protocolos
com os parceiros da comunidade educativa no valor de 3.000.000, 00€
No dia 1 de outubro teve lugar a
cerimónia de assinatura de protocolos
entre o Município de Vila Franca de Xira
e entidades parceiras da comunidade
educativa, num total de 31 entidades.
Os protocolos visam o âmbito das
áreas de intervenção dos respetivos
parceiros e têm especial importância
no decorrer do ano letivo.
Destacam-se nomeadamente a ação
social escolar, transportes escolares,
fornecimento de refeições, atividades
de animação e apoio à família e
atividades de enriquecimento curricular.
Os apoios totalizaram o montante
superior a 3.000.000,00€.

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Partido Socialista

Coligação Democrática Unitária

Coligação Novo Rumo

Cara e Caro Munícipe,

Caro(a) Munícipe,

Caros Amigos,

Faz agora um ano que se iniciou o atual mandato
autárquico no qual, à semelhança dos anos anteriores,
temos assegurado o desenvolvimento de uma política
que garante, no Concelho de Vila Franca de Xira,
um desenvolvimento sustentável e de qualidade,
suportado em serviços públicos municipais eficientes.
Saiba que continuamos empenhados, como no primeiro
dia, a trabalhar na concretização das propostas que
apresentámos aos eleitores, disponíveis para ouvir e
considerar as propostas sérias no quadro da cultura
democrática que faz parte intrínseca da nossa forma
de agir.
Enumerar aqui tudo o que conseguimos fazer no ano
que agora passou, não é possível, mas o Concelho
de Vila Franca de Xira continuará a ser, como até
aqui, exemplo de boas políticas e práticas, em que
bem servir o cidadão, num quadro em que o governo
condiciona de forma evidente a atuação dos Municípios,
será garantido por todos os meios ao nosso alcance.
A apresentação pelo governo do Orçamento de
Estado para 2015 veio apenas, e uma vez mais, à
semelhança dos anteriores, dar corpo a políticas
que afetam negativamente a vida dos portugueses e
não permitem antever um horizonte de esperança a
Portugal, continuando a todos prejudicar.
Afirmamos e reafirmamos o que todos conhecem:
Esta não é a nossa política.
No passado dia 28 de Setembro milhares de
portugueses puderam pela primeira vez participar
na escolha do candidato a Primeiro-Ministro de um
partido político em Portugal, situação até então
exclusiva aos seus militantes. Ganhou a democracia e
vai ganhar Portugal, pois está renascida a esperança
de uma alternativa séria e competente a este atual
desgoverno.
Contacte-nos diretamente através de gav.ps@cm-vfxira.pt

Passado um ano do mandato autárquico, os eleitos da
CDU continuam na defesa intransigente das populações.
Já o Governo PSD/CDS ataca o Poder Local (retirando
meios financeiros e autonomia) e destrói os serviços
públicos, como sucede com a privatização da EGF /
Valorsul.
Em VFX, a gestão PS caracteriza-se por um desnorte
permanente: uma gestão mal planeada, onde se
desperdiçam meios essenciais para resolver os
problemas do concelho. É disso exemplo a errada
planificação de alguns equipamentos coletivos, em
detrimento de outros exigidos pelas populações.
Ao invés de investir nas áreas da sua competência,
o PS preferiu investir milhões em parcerias públicoprivadas (novo hospital e plataforma logística), retirando
capacidade de investimento em áreas deficitárias, como
são o caso das acessibilidades ou do ambiente.
As consequências destas políticas erradas do PS são
notórias:
- Não há uma política regular e descentralizada na
cultura e no desporto;
- Má gestão na recolha dos lixos urbanos;
- Inexistência de estímulos à criação de emprego e
valorização das iniciativas económicas.
- Atrasos na reconversão das AUGI.
A CDU continua a defender uma política que sirva as
populações e os trabalhadores: uma gestão participada,
de que é exemplo o trabalho ímpar das juntas CDU
em VFX; uma política de defesa de serviços públicos,
combatendo o esvaziamento de competências do
Tribunal de VFX e a privatização da Valorsul; que volte a
apostar nas áreas industriais do concelho; uma política
que defenda o Poder Local e que ajude a derrotar o
Governo. Assim, apelamos à participação no dia Nacional
de Indignação e Luta, convocada pela CGTP, para o dia 13
de Novembro.
Contem com a CDU!
Contacte-nos através de: gav.cdu@cm-vfxira.pt ou tel.
263 285 623

Passado um ano desde o início do Mandato, a Coligação
Novo Rumo (PSD | MPT | PPM) reforça-se como força
política portadora de um projecto alternativo para o
Concelho, sempre com uma atitude crítica e construtiva.
Apresentámos desde a tomada de posse da Câmara
Municipal várias propostas que foram incluídas
no Orçamento Municipal, das quais destacamos a
Conclusão das Obras do Parque Urbano da Quinta
da Flamenga em Vialonga, e dos arranjos exteriores
a tardoz da Esquadra da PSP da Póvoa de Sta. Iria, a
conclusão do Trilho Pedonal entre a Póvoa e Alverca, e
a criação de um Balcão Único Municipal.
Também são da nossa autoria a criação de um
Regulamento Municipal de Publicidade Exterior, as
Incubadoras de Empresas e de Ideias, a criação do
Prémio de Mérito para alunos do Ensino Básico e de
uma Bolsa de Estágios para alunos de mérito do Ensino
Secundário e Superior, a ligação de todos os edifícios
públicos com rede de fibra óptica, a criação de uma
rede de hotspots wifi gratuita em todos os edifícios,
parques e pracetas públicas, e também o Concurso de
Ideias para Colaboradores e Funcionários Municipais.
Continuámos a apresentar várias propostas e
requerimentos, pedindo esclarecimentos sobre
diversos assuntos como as falhas na Recolha de Lixo
e na Manutenção dos Espaços Verdes, ou sobre as
AUGI, mas também apresentámos vários problemas
mais locais, que por vezes dizem apenas respeito a
uma Freguesia, a um Bairro, a uma Rua. Propomos
e criticamos, mas acima de tudo, queremos ver em
“cima da mesa” todos os assuntos de forma clara para
que sobre eles possamos, em conjunto, reflectir, mas
sobretudo agir.
Fale connosco, exija responsabilidades!
Pode entrar em contacto connosco através de:
Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24
2600-186 Vila Franca de Xira
Tel: 263285603 | Tlm: 965163788
gav.cnr @ cm-vfxira.pt
www.facebook.com/ColigacaoNovoRumo

Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.
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DELIBERAÇÕES
Reunião da Câmara Municipal | 27 ago. 2014
Salão Nobre da Câmara Municipal | Vila Franca de Xira

5ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades municipais da câmara
municipal para 2014
Aprovado por maioria - abstenção CDU

Abertura de procedimento concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para 3 postos de trabalho na categoria de
Assistente Operacional (área de Canalizador) - Recrutamento
excecional – SMAS de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado para 2 postos de trabalho na categoria
de Assistente Operacional (área de Varejador) - Recrutamento
excecional – SMAS de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
para 1 posto de trabalho na categoria de Técnico Superior
(área de Engenharia Civil) - Reserva de recrutamento Recrutamento excecional – SMAS de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
para Assistente Técnico (área Administrativa) - 2 lugares Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Reservatório R2 - Quinta da Piedade (C.79,8) – Póvoa de
Stª Iria - Abertura de procedimento de concurso público e
remessa à assembleia municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual – SMAS de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de vigilância e segurança humana
das instalações do Porto da Areia - Castanheira do Ribatejo
- Concurso público - Remessa à assembleia municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual – SMAS de Vila
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de consumíveis para as
multifuncionais dos agrupamentos escolares do concelho Remessa à assembleia municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de gás natural veicular
para abastecimento das viaturas afetas à frota ambiente
do município, durante os anos de 2015 e 2016 - Início do
procedimento e remessa à assembleia municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de assistência técnica da porta
rotativa da Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira Remessa à assembleia municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por maioria - abstenção CDU

Contratação de serviços de assistência técnica aos
elevadores instalados na Biblioteca Municipal de Vila
Franca de Xira e respetiva passagem superior - Parecer
prévio vinculativo e remessa à assembleia municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por maioria - abstenção CDU

Contratação de serviços de assistência técnica para o
sistema de ar condicionado da Biblioteca Municipal de
Vila Franca de Xira - Parecer prévio vinculativo e remessa
à assembleia municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por maioria - abstenção CDU

Contratação de serviços de limpeza da Biblioteca Municipal
de Vila Franca de Xira e respetiva passagem superior Parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por maioria - abstenção CDU

Contratação de serviços de assistência técnica para
manutenção do sistema AVAC do Museu do Neo-Realismo Parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de café, descafeinado, açúcar e
adoçante para o Setor de Restaurante e Bares do município Remessa à assembleia municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Alteração ao loteamento sito na rua da Igreja - Calhandriz
- Alvará de loteamento nº 10/81, de 09/03 - Aceitação de
princípio e abertura de inquérito público
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote A37 do loteamento Casal da Espardela - Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote A38 do loteamento Casal da Espardela - Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração “L”, sita
no lote 2, nº 1 da rua Fernando Pessoa – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Empreitada da obra de recargas de pavimentos 2014 Minuta do contrato
Aprovado por maioria - votos contra CNR

Doação de obra da autoria do pintor Nuno San-Payo, por
Helena San-Payo
Aprovado por unanimidade

Curso “Cultura Contemporânea - Práticas Críticas,
Artísticas e Curatoriais”
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote A41 do loteamento Casal da Espardela - Alverca do
Ribatejo

III Salão Automóvel e Motociclos Clássicos de Vila Franca de
Xira - Constituição de fundo de maneio

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o
lote 38 do loteamento Terra da Pastoria - Forte da Casa

Evocações do Centenário da Grande Guerra - Protocolos
a celebrar com a Direção de História e Cultura do Exército
Português, Liga dos Combatentes, ISCTE e Sociedade de
Ciências Médicas de Lisboa

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o
lote 146 do loteamento Casal do Álamo - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o
lote 150 do loteamento Casal do Álamo - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote 33 do loteamento Baltares – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Aumento de comproprietários - Casal da Palhoça –
Badalinho - São João dos Montes – Ratificação
Aprovado por unanimidade

Obras de conservação coercivas - Calçada da Costa Branca, nº
58, r/c Dtº - Vila Franca de Xira - Restituição de verba
Aprovado por unanimidade

Obras de conservação coercivas - Calçada da Costa Branca, nº
58, r/c Esqº - Vila Franca de Xira - Restituição de verba
Aprovado por unanimidade

Requalificação e ampliação da EB 2,3 Dr. Vasco Moniz - Vila
Franca de Xira - Conta final
Aprovado por unanimidade

Estabilização e contenção do talude da Encosta do Monte
Gordo - Qt.ª de Santo Amaro - Vila Franca de Xira - Conta final
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção
de um novo pontão - Castanheira do Ribatejo – 1ª revisão de
preços provisória
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção
de um novo pontão - Castanheira do Ribatejo – Projeto
de alteração para o tratamento do terreno e contenção
das margens no troço do rio sob as pontes ferroviárias –
Ratificação
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção
de um novo pontão - Castanheira do Ribatejo - Plano de
prevenção específica de segurança para os trabalhos a
realizar nas pontes ferroviárias – Ratificação
Aprovado por unanimidade

Execução do parque urbano da Quinta da Flamenga - Fase
4A – Vialonga - Revogação da nomeação do coordenador de
segurança em obra e nomeação de novo coordenador de
segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal - Jardins do Arroz
- Vila Franca de Xira - Acionamento da caução para correção
de deficiências da obra
Aprovado por unanimidade

Requalificação do mercado de levante da Póvoa e
estruturação urbanística da envolvente - Póvoa de Stª Iria Conta final
Aprovado por maioria - abstenção CNR

Prestação de serviços por avença - Engenheiro Civil Revogação da deliberação de 2013/12/27
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços na área de Engenharia Civil - Equipa
Multidisciplinar da Reabilitação Urbana - Parecer prévio
vinculativo e abertura de procedimento por ajuste direto do
regime geral
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação do contrato de
prestação de serviços por avença – Ana Sofia Saraiva Gomes

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2014 - Alteração na listagem da
seleção de candidatos com lugar atribuído - Talhão A (pista
de automóveis)
Aprovado por unanimidade

Horários das bibliotecas municipais

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro a Ana Cristina da Silva
Guerreiro, no âmbito da participação nos Jogos Equestres
Mundiais
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços para elaboração do Plano
Municipal do Ambiente – Parecer prévio vinculativo e
remessa à assembleia municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por maioria - votos contra CDU

Projeto de alteração ao Regulamento de Habitação
Municipal - Discussão pública
Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal | 10 set. 2014
Sociedade Euterpe Alhandrense

Informação económica e financeira semestral da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira – 2014
Tomado conhecimento, e deliberado, por unanimidade, remeter à
Assembleia Municipal para conhecimento

Informação económica e financeira semestral dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira
– 2014
Tomado conhecimento, e deliberado, por unanimidade, remeter à
assembleia municipal para conhecimento

Comparticipação municipal na obra de arranjos exteriores
do Bairro Calouste Gulbenkian – Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Isenção de pagamento de taxas ao Movimento Associativo Comemorações da elevação da Castanheira do Ribatejo a vila
– Protocolo a celebrar com o Clube Taurino Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Feira das Sopas de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Obras de urbanização da zona 4A do loteamento denominado
por Malva Rosa - Verdelha (Ex-Mague) - Alverca do Ribatejo Receção provisória parcial
Aprovado por unanimidade

Obras de urbanização do loteamento denominado por Malva
Rosa - Verdelha (Ex-Mague) - Alverca do Ribatejo - Alteração
aos projetos de infraestruturas
Aprovado por maioria - votos contra CDU

Alteração ao loteamento denominado por Malva Rosa
- Verdelha (Ex-Mague) - Alverca do Ribatejo - Alvará de
loteamento nº 4/03, de 17/07
Aprovado por unanimidade

Obras de urbanização do loteamento sito na Terra do Curro
- Sobralinho - Receção definitiva e cancelamento da garantia
bancária
Aprovado por unanimidade

Obras de urbanização do loteamento sito na Quinta da Seta
- A-dos-Bispos - Vila Franca de Xira - Receção definitiva e
cancelamento da garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote A33 do loteamento Espardela - Alverca do Ribatejo

Fornecimento em contínuo de pastelaria para o Setor de
Restaurante e Bares do município - Remessa à assembleia
municipal para autorização prévia do compromisso plurianual

Parecer prévio vinculativo e prorrogação do contrato de
prestação de serviços por avença – Maria Helena Duarte
Monteiro

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote A34 do loteamento Espardela - Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de pão para o Setor de
Restaurante e Bares do município - Remessa à assembleia
municipal para autorização prévia do compromisso plurianual

Protocolo com o Instituto de Formação Tecliform - Formação
em contexto de trabalho

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote 140 do loteamento da Terra da Pastoria - Forte da Casa

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

QREN-E - OPERAÇÂO LISBOA-02-0741-FEDER-000753 Núcleo Museológico - Comunidade Avieira/Barcos do Tejo/
Arranjos exteriores e recinto de espetáculos - 1ª adenda
ao contrato de financiamento reembolsável celebrado em
2011/12/07

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote 25 do loteamento da Quinta da Azinheira - Alverca do
Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Comparticipação municipal na obra de requalificação da
nova sede da junta de freguesia da União das Freguesias de
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Rejeitado por maioria - votos contra CDU e CNR

Projeto de loteamento sito no Casal da Aboboreira Vialonga- Deserção de processo
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Eleição para o Parlamento Europeu 2014 - Transferência de
verbas para as juntas de freguesia
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote 26 do loteamento da Quinta da Azinheira - Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

NOTÍCIAS

DO
NOV | DEZ 2014

MUNICÍPIO
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DELIBERAÇÕES
Desobrigação do direito de preferência sobre o lote 394 do
loteamento Quinta da Bela Vista - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Desobrigação do direito de preferência sobre os lotes 454 e
455 do loteamento Quinta da Bela Vista - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Desobrigação do direito de preferência sobre o lote 456 do
loteamento Quinta da Bela Vista - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Construção de um polidesportivo com bancadas e trabalhos
complementares na EB Pedro Jacques de Magalhães Alverca do Ribatejo - Conta final
Aprovado por unanimidade

Execução de equipamento de utilização coletiva na Vala do
Carregado - Castanheira do Ribatejo - Liberação de 15% da
caução
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção
de um novo pontão - Castanheira do Ribatejo - Alteração do
material do pavimento do caminho pedonal
Aprovado por maioria, com a abstenção CNR

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção de
um novo pontão - Castanheira do Ribatejo - Alteração da data
de conclusão da obra
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho de Vila Franca de
Xira - Plano de segurança e saúde
Aprovado por maioria, com os votos contra CNR

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho de Vila Franca de
Xira - Devolução do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Execução do parque urbano da Quinta da Flamenga –
Vialonga - Fase 4A - Devolução do valor pago pelas peças do
procedimento
Aprovado por unanimidade

Arranjo exterior na zona do Barracão do Sal e Cine-Nazaré Póvoa de Santa Iria - Receção definitiva e liberação da caução
Aprovado por unanimidade

Beneficiação da estrada 501 (Estrada da Alfarrobeira) Alverca do Ribatejo - Auto de vistoria e liberação parcial da
caução
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação do contrato de
prestação de serviços por avença – António José Jesus
Carvalho
Aprovado por maioria, com os votos contra CDU

Comparticipação municipal na obra de arranjos exteriores
do Bairro Calouste Gulbenkian – Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Isenção de pagamento de taxas ao Movimento Associativo Comemorações da elevação da Castanheira do Ribatejo a vila
– Protocolo a celebrar com o Clube Taurino Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Feira das Sopas de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Obras de urbanização da zona 4A do loteamento denominado
por Malva Rosa - Verdelha (Ex-Mague) - Alverca do Ribatejo Receção provisória parcial
Aprovado por unanimidade

Obras de urbanização do loteamento denominado por Malva
Rosa - Verdelha (Ex-Mague) - Alverca do Ribatejo - Alteração
aos projetos de infraestruturas
Aprovado por maioria, votos contra CDU

Alteração ao loteamento denominado por Malva Rosa
- Verdelha (Ex-Mague) - Alverca do Ribatejo - Alvará de
loteamento nº 4/03, de 17/07
Aprovado por unanimidade

Obras de urbanização do loteamento sito na Terra do Curro
- Sobralinho - Receção definitiva e cancelamento da garantia
bancária
Aprovado por unanimidade

Obras de urbanização do loteamento sito na Quinta da Seta
- A-dos-Bispos - Vila Franca de Xira - Receção definitiva e
cancelamento da garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote A33 do loteamento Espardela - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote A34 do loteamento Espardela - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote 140 do loteamento da Terra da Pastoria - Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote 25 do loteamento da Quinta da Azinheira - Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre
o lote 26 do loteamento da Quinta da Azinheira - Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Devolução do valor pago indevidamente pela emissão de
certidão
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de lavagem e higienização de
contentores de resíduos sólidos urbanos no concelho de Vila
Franca de Xira - Libertação da retenção de valores
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2014 - Lugar de farturas F3 Recurso hierárquico – Indeferimento
Aprovado por maioria, votos contra CNR

Feira Anual de Outubro 2013 - Aplicação de penalidades
contratuais
Aprovado por unanimidade

Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial
das Linhas de Torres - Quota Anual
Aprovado por unanimidade

Atribuição da 2ª fase de subsídios no âmbito do Programa
Férias Desportivas de Verão 2014
Aprovado por unanimidade

Prossecução do Projeto “Jardim Observado” - Protocolo de
colaboração celebrado com o CASBA – Centro de Apoio Social
do Bom Sucesso
Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão do pavilhão desportivo do
Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso - Época desportiva
2014/2015
Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão do pavilhão desportivo
do Agrupamento de Escolas Dr. Sousa Martins - Época
desportiva 2014/2015
Aprovado por unanimidade

Protocolo de gestão dos pavilhões desportivos do
Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria - Época
desportiva 2014/2015
Aprovado por unanimidade

Programa Encontros Desportivos Concelhios - XIRA 2015

Tomado conhecimento

Reunião da Câmara Municipal | 8 out. 2014
Misericórdia de Alverca do Ribatejo

Voto de pesar do Município de Vila Franca de Xira, pelo
falecimento do acordeonista e dirigente associativo Joaquim
Manuel de Matos Caldeira Dias
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o município - Modificação
objetiva ao contrato e minuta da adenda ao contrato Remessa à assembleia municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Devolução do valor pago a mais e indevidamente, a título
de coima, de duas prestações no âmbito de processos de
contraordenação

Desobrigação do direito de preferência sobre o lote 394 do
loteamento Quinta da Bela Vista - São João dos Montes

Devolução do valor pago indevidamente pela emissão de
certidão

Desobrigação do direito de preferência sobre os lotes 454 e
455 do loteamento Quinta da Bela Vista - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de lavagem e higienização de
contentores de resíduos sólidos urbanos no concelho de Vila
Franca de Xira - Libertação da retenção de valores

Desobrigação do direito de preferência sobre o lote 456 do
loteamento Quinta da Bela Vista - São João dos Montes

Aquisição de novas versões de software MEDIDATA/
Aplicações SIGMA para os serviços da câmara municipal e
dos SMAS - Início do procedimento e remessa à assembleia
municipal para autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2014 - Lugar de farturas F3 Recurso hierárquico – Indeferimento
Aprovado por maioria, com os votos contra CNR

Feira Anual de Outubro 2013 - Aplicação de penalidades
contratuais
Aprovado por unanimidade

Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial
das Linhas de Torres - Quota Anual
Aprovado por unanimidade

Atribuição da 2ª fase de subsídios no âmbito do Programa
Férias Desportivas de Verão 2014
Aprovado por unanimidade

Prossecução do Projeto “Jardim Observado” - Protocolo de
colaboração celebrado com o CASBA – Centro de Apoio Social
do Bom Sucesso
Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão do pavilhão desportivo do
Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso - Época desportiva
2014/2015
Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão do pavilhão desportivo
do Agrupamento de Escolas Dr. Sousa Martins - Época
desportiva 2014/2015
Aprovado por unanimidade

Protocolo de gestão dos pavilhões desportivos do
Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria - Época
desportiva 2014/2015
Aprovado por unanimidade

Programa Encontros Desportivos Concelhios - XIRA 2015

Tomado conhecimento

Reunião de Câmara Muncipal | 24 set. 2014
Salão Nobre da Câmara Municipal | Vila Franca de Xira

Informação económica e financeira semestral da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira – 2014
Tomado conhecimento, e deliberado, por unanimidade, remeter à
Assembleia Municipal para conhecimento

Informação económica e financeira semestral dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira
– 2014
Tomado
remeter

conhecimento,
e
deliberado,
por
à
assembleia
municipal
para

unanimidade,
conhecimento

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Construção de um polidesportivo com bancadas e trabalhos
complementares na EB Pedro Jacques de Magalhães Alverca do Ribatejo - Conta final
Aprovado por unanimidade

Execução de equipamento de utilização coletiva na Vala do
Carregado - Castanheira do Ribatejo - Liberação de 15% da
caução
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção
de um novo pontão - Castanheira do Ribatejo - Alteração do
material do pavimento do caminho pedonal
Aprovado por maioria, abstenção CNR

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção de
um novo pontão - Castanheira do Ribatejo - Alteração da data
de conclusão da obra
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho de Vila Franca de
Xira - Plano de segurança e saúde
Aprovado por maioria, votos contra CNR

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho de Vila Franca de
Xira - Devolução do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Execução do parque urbano da Quinta da Flamenga –
Vialonga - Fase 4A - Devolução do valor pago pelas peças do
procedimento
Aprovado por unanimidade

Arranjo exterior na zona do Barracão do Sal e Cine-Nazaré Póvoa de Santa Iria - Receção definitiva e liberação da caução
Aprovado por unanimidade

Beneficiação da estrada 501 (Estrada da Alfarrobeira) Alverca do Ribatejo - Auto de vistoria e liberação parcial da
caução
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação do contrato de
prestação de serviços por avença – António José Jesus
Carvalho
Aprovado por maioria, votos contra CDU

Devolução do valor pago a mais e indevidamente, a título
de coima, de duas prestações no âmbito de processos de
contraordenação
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de rações para animais Remessa à assembleia municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para manutenção do sistema de
ventilação e AVAC e AQS do Pavilhão Multiusos de Vila Franca
de Xira - Parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia
municipal para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de impressão e acabamento de 6
edições anuais do Boletim Informativo Municipal - Parecer
prévio vinculativo e remessa à assembleia municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de manutenção simples aos 22
elevadores instalados nos vários equipamentos municipais Parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Cedência em direito de superfície à Associação de Promoção
Social da Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para recrutamento e seleção do
cargo de direção intermédia do 2º grau - Chefe da Divisão
Municipal Financeira, Patrimonial e de Controlo Orçamental e
remessa à assembleia municipal para aprovação do júri
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
- Técnico Superior - Engenheiro Civil - Prorrogação do prazo
para homologação da lista de classificação final
Aprovado por unanimidade

Aumento de comproprietários - Granja de Alpriate, artº 10,
secção BB – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Aumento de comproprietários - Casal do Palmeiro de Fora
- São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Execução da Escola Básica do 1º Ciclo do Sobralinho
- Desenvolvimento do plano de segurança e saúde Procedimento de segurança para riscos específicos
(coberturas)
Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Estabilização do talude da encosta e restabelecimento do troço
acidentado da estrada de S. Marcos – Calhandriz - Conta final
Aprovado por unanimidade

Procedimento para atribuição do direito ao arrendamento do
espaço municipal destinado a cafetaria e designado por “Café
Central” - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Fundo de maneio - Notariado Privativo Municipal

Aprovado por unanimidade

Transportes escolares 2014/2015 - Alunos portadores de
deficiência – Compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Doação de relógio a corda-despertador, por Maria Vitalina
Lopes Cordeiro, ao Núcleo Museológico de Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Doação de objetos museológicos de serviços/escritório, por
Maria José dos Santos, ao Núcleo Museológico de Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de segurança para a Feira Anual de
Outubro e Salão de Artesanato 2014 - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2014 - Venda ambulante

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2014 - Atribuição de subsídio
compensatório aos campinos
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2014 - Alteração do horário de
funcionamento do Posto de Turismo
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2014 - Prevenção de acidentes

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2014 - Constituição de fundo de maneio

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2014 - Horário de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais
Aprovado por unanimidade

“Merchandising” para a Nova Biblioteca de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Reunião da Assembleia Municipal | 25 set. 2014

Clube de Trancoso

Cedência de Terreno em Direito de Superfície ao Grupo
Desportivo de Vialonga

Aprovado por Maioria (Votos a favor: CDU, PS, CNR, CDS-PP - Votos
Contra: BE)

Cedência em Direito de Superfície à Associação de Promoção
Social de Castanheira
Aprovado por Unanimidade

Procedimento Concursal para a Constituição de Relação
Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para
Assistente Operacional (Área de Cantoneiro de Limpeza) –
Recrutamento Excecional
Aprovado por Unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado para 3 Postos de Trabalho na Categoria de
Assistente Operacional (Área de Canalizador) – Recrutamento
Excecional - SMAS
Aprovado por Unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por
Tempo Indeterminado para 2 Postos de Trabalho na Categoria
de Assistente Operacional (Área de Varejador) – Recrutamento
Excecional - SMAS
Aprovado por Unanimidade

Procedimento Concursal Comum para Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado
para 1 Posto de Trabalho na Categoria de Técnico Superior
(Área de Engenharia Civil) – Reserva de Recrutamento Recrutamento Excecional - SMAS
Aprovado por Unanimidade

Procedimento Concursal Comum para Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado
para Assistente Técnico (Área Administrativa) – 2 Lugares Recrutamento Excecional
Aprovado por Unanimidade

Abertura de Procedimento para Recrutamento e Seleção do
Cargo de Direção Intermédia do 2.º Grau – Chefe da Divisão
Municipal, Financeira, Patrimonial e de Controlo Orçamental Aprovação do Júri
Aprovado por Unanimidade

Procedimento Concursal Comum para Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado
– Técnico Superior – Engenheiro Civil – Prorrogação do Prazo
para Homologação da Lista de Classificação Final
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de Serviços De Fornecimento de Energia Elétrica,
em Nível de Baixa Tensão Normal (BTN), em Regime de
Mercado, ao Sistema de Iluminação Pública do Município de Vila
Franca de Xira – Autorização Prévia de Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento de Combustíveis Rodoviários ao Abrigo do
Acordo Quadro – Pº 04/14 APRV.AD.CM – Início do Procedimento
– Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Reservatório R2 – Quinta da Piedade (C.79,8) – Póvoa de Santa
Iria – SMAS – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança Humana das
Instalações do Porto da Areia – Concurso Público – SMAS –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Consumíveis para as
Multifuncionais dos Agrupamentos Escolares do Concelho –
Autorização Prévia de Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Gás Natural Veicular para
Abastecimento das Viaturas afetas à Frota Ambiente do
Município, durante os anos de 2015 e 2016 – Autorização Prévia
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Contratação de Serviços e Assistência Técnica da Porta
Rotativa da Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (Votos a favor: PS, CNR, CDS-PP - Votos Contra:
BE - Abstenções: CDU)

Contratação de Serviços de Assistência Técnica aos
Elevadores Instalados na Biblioteca Municipal de Vila Franca
de Xira e Respetiva Passagem Superior – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual

Aprovado por Maioria (Votos a favor: PS, CDS-PP, CNR, BE - Abstenções:
CDU)

Contratação de Serviços de Assistência Técnica para o
Sistema de Ar Condicionado da Biblioteca Municipal de Vila
Franca de Xira – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por Maioria (Votos a favor: PS, CDS-PP, CNR, BE - Abstenções:
CDU)

Contratação de Serviços de Limpeza da Biblioteca Municipal
de Vila Franca de Xira e Respetiva Passagem Superior –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por Maioria-(Votos a favor: PS, CDS-PP, CNR, BE - Abstenções: CDU

Contratação de Serviços para Manutenção do Sistema
AVAC do Museu do Neo-Realismo – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Café, Descafeinado, açúcar e
adoçante para o Setor de Restaurante e Bares – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

NOTÍCIAS

DO

MUNICÍPIO

NOV | DEZ 2014

PRÓXIMAS
REUNIÕES
DE CÂMARA
05 de novembro* - 4.a feira
09h30
União de Freguesias da Castanheira
do Ribatejo e Cachoeiras
Intervenção do Público: 12h30
19 de novembro - 4.a feira
09h30
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
03 de dezembro* - 4.a feira
09h30
União de Freguesias da Póvoa de Sta.
Iria e Forte da Casa
Intervenção do Público: 12h30
17 de dezembro - 4.a feira
09h30
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
30 de dezembro* - 4.a feira
09h30
Freguesia de Vialonga
Intervenção do Público: 12h30

PRÓXIMA
ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

Fornecimento em Contínuo de Pastelaria para o Setor de
Restaurante e Bares – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual

dezembro** 18h00 – Sessão Ordinária

Fornecimento em Contínuo de Pão para o Setor de
Restaurante e Bares – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual

* Reuniões itinerantes, consulte locais
específicos em www.cm-vfxira.pt
** Data e local a confirmar em www.cm-vfxira.pt

Aprovado por Unanimidade

Aprovado por Unanimidade

Plano Municipal do Ambiente – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual

Ficha Técnica

Contratação de Seguros para o Município – Modificação
Objetiva ao Contrato e Minuta da Adenda ao Contrato Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Aprovado por Maioria (Votos a favor: PS, CNR, CDS-PP - Votos Contra:
BE, CDU)

Aprovado por Maioria (Votos a favor: CDU, PS, CDS-PP, CNR Abstenções: BE)

Fornecimento em Contínua de Rações para Animais –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Aquisição de Novas Versões de Software – MEDIDATA Aplicações SIGMA para os Serviços da Câmara Municipal e
SMAS – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (Votos a favor: CDU, PS, CDS-PP, CNR Abstenções: BE)

Contratação de Serviços para Manutenção do Sistema AVAC e
Águas Quentes Sanitárias do Pavilhão Multiusos de Vila Franca
de Xira – Autorização Prévia do Compromisso
Aprovado por Unanimidade

Contratação de Serviços de Impressão e Acabamento de 6
Edições Anuais do Boletim Informativo Municipal – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (Votos a favor: CDU, PS, CNR - Votos Contra: BE
- Abstenções: CDS-PP)

Contratação de Serviços de Manutenção Simples aos 22
Elevadores Instalados nos Vários Equipamentos Municipais –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Propriedade

NIF: 506 614 913
Praça Afonso de Albuquerque, n.º 2
2600-093 Vila Franca de Xira
38º 57’ 11,871” N , 8° 59’ 26,494” W
Tel.: 263 285 600
www.cm-vfxira.pt
TÍTULO

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
Boletim Municipal
Direção

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara Municipal
Coordenação

Cláudio Lotra

Divisão de Informação Municipal
e Relações Públicas
Edição e Redação

Ana Sofia Coelho, Cláudio Lotra,
Prazeres Tavares, Susana Santos
Divisão de Informação Municipal
e Relações Públicas

Transportes Escolares 2014/2015 – Alunos Portadores de
Deficiência – Compromisso de Verbas – Autorização Prévia de
Compromisso Plurianual

Mário Nuno Duarte, Susana Santos

Comparticipação Municipal na Obra de Arranjo Paisagístico
do Bairro Calouste Gulbenkian – Junta de Freguesia da União
das Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Carla Félix, Patrícia Vitorino

Aprovado por Unanimidade

Aprovado por Unanimidade

Atribuição da 2.ª Fase de Subsídios no Âmbito do Programa
Férias Desportivas de Verão 2014 – Junta de Freguesia da União
das Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
Aprovado por Unanimidade

Contratação de Serviços de Confeção e Fornecimento
de Refeições nos Refeitórios Municipais – Parecer Prévio
Vinculativo – Inicio do Procedimento – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (Votos a favor: PS, CNR, CDS-PP,BE - Votos
Contra: CDU )

Assessoria de Imprensa
Design e Paginação

Divisão de Informação Municipal
e Relações Públicas
Fotografia

Helder Dias, Jorge Figueira, Marco Aurélio,
Miguel Mestre, Ricardo Caetano, Vitor Cartaxo
Divisão de Informação Municipal
e Relações Públicas
Impressão

SOGAPAL
Tiragem

75.000 exemplares
Distribuição gratuita
Depósito Legal

380393/14

O Munícipio
de Vila Franca de Xira
deseja-lhe

Boas Festas
e um Feliz 2015

