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ATUAL

Candidatura intermunicipal a fundos comunitários

Ligação da zona ribeirinha
do Concelho de Vila Franca de Xira até Lisboa
Na sequência da requalificação ribeirinha que a Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira tem vindo a empreender no seu Concelho, o Município está
agora a desenvolver trabalho a fim de apresentar uma candidatura ao
programa de fundos comunitários “Portugal 20/20”, em parceria com os
Municípios de Loures e Lisboa, para a ligação das frentes ribeirinhas dos
três territórios, através de caminhos pedonais e cicláveis.
O Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, pretende,
através deste esforço intermunicipal, ver concretizado o ambicionado
“caminho ribeirinho, pedonal e ciclável, que estabeleça a ligação sul do
concelho com o Parque das Nações (Lisboa), atravessando o Concelho de
Loures ao longo do IC2”.
O Concelho de Vila Franca de Xira já conta com 7 km de frente ribeirinha
requalificada (entre Vila Franca de Xira e Póvoa de Santa Iria), através de
um investimento global de cerca de 28 milhões de euros, ao abrigo dos
programas comunitários “Polis” e “Polis XXI”.

25 de fevereiro a 1 de março

Concelho de Vila Franca de Xira
promoveu oferta turística na Bolsa de Turismo
de Lisboa 2015
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A oferta do Concelho foi apresentada em mais uma edição da Bolsa de Turismo de Lisboa – Feira
Internacional de Turismo - decorrida na Feira Internacional de Lisboa. Integrada no stand da Entidade
Regional de Turismo – Região de Lisboa, Vila Franca de Xira recebeu e informou sobre o que tem de melhor
para oferecer em termos turísticos. No dia dedicado ao Município, 27 de fevereiro, houve degustação de sável
frito com açorda de ovas, vinhos e doçaria regional, com o objetivo de lançar a primeira de Campanha de
Gastronomia do ano e demonstrar a nossa hospitalidade. Este evento recebe habitualmente mais de 35 mil
profissionais do turismo, sendo cerca de 2.900 estrangeiros, traduzindo-se numa fantástica montra para a
nossa marca e identidade que pode, desta forma, chegar mais longe, junto de públicos, quer nacionais quer
internacionais. Com o lema “Turismo, a Indústria do Sorriso”, esta edição teve como objetivo sensibilizar os
portugueses para a importância desta indústria na economia nacional, não só como fator gerador de receita
como também de emprego. O evento promoveu também o País enquanto destino religioso sendo o nosso
Concelho uma porta aberta no que concerne ao “Caminho Mariano” e ao “ Caminho de Santiago”.
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Câmara Municipal assinou protocolo
para apoio jurídico às vítimas do surto de legionella
A cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
e a Delegação do Concelho de Vila Franca de Xira da Ordem de Advogados, para apoio jurídico às vítimas
do surto de legionella, decorreu a 20 de janeiro, no Salão Nobre dos Paços do Município. O protocolo visa,
durante um período de três anos, facilitar o acesso à justiça por parte dos cidadãos afetados, em áreas cuja
competência a Câmara Municipal não tinha condição de garantir. O documento prevê o encaminhamento,
consulta jurídica e uma bolsa de advogados disponíveis para prosseguirem com eventuais processos
judiciais, estando também disponível uma linha telefónica de atendimento direto (263 285 602).
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Cara e caro Munícipe,
Nos últimos dois meses de atividade municipal, foram muitas as medidas e iniciativas que a Câmara
Municipal desenvolveu e que pode conferir neste Boletim, mas permita-me destacar as seguintes:
- Aquisição dos terrenos da chamada “Mata do Paraíso”, em Vialonga: trata-se de um espaço com
uma área superior a 18 hectares, para o qual desde há muito temos a ambição de criar um parque
urbano para fruição da população de Vialonga e de todo o Concelho. Esta aquisição proporcionouse devido a uma boa oportunidade de negociação de preço, sendo o primeiro grande passo para
tornar esta nossa ambição numa realidade. Trata-se de uma obra de grande dimensão que vai ser
desenvolvida de forma faseada.
A medida enquadra-se na estratégia que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver de aumento
e qualificação de amplas zonas verdes e Parques Urbanos no Concelho sendo disso exemplo, entre
outros, o Parque Urbano Dr. Luís César Pereira (Vila Franca de Xira), o Parque Linear Ribeirinho e a
Praia dos Pescadores (Forte da Casa), o Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria ou o Parque Urbano
da Flamenga (Vialonga).
- A requalificação ribeirinha é uma das áreas em que queremos continuar a apostar, desta feita
recorrendo ao programa de apoio financeiro comunitário “Portugal 2020”. Nesse sentido, estamos
a trabalhar para apresentar uma candidatura intermunicipal, em parceria com os Municípios de
Loures e Lisboa, por forma a permitir que a população dos três Concelhos possa estar interligada,
pelas suas zonas ribeirinhas, através de caminhos pedonais e cicláveis.
- Ultrapassado o surto de legionella do passado mês de novembro, é agora tempo de atender às
questões jurídicas. Estando neste campo as competências das autarquias limitadas, foi para nós
muito importante encontrar uma solução que pudesse conferir esse apoio e acesso à justiça aos que
mais necessitem. Para isso foi estabelecida uma parceria com a Delegação de Vila F. Xira da Ordem
dos Advogados, que prontamente se disponibilizou para criar uma bolsa de advogados, prestando,
numa primeira fase, esse apoio gratuitamente.
Estando este suporte aos cidadãos em marcha, a Câmara Municipal estudará a hipótese de ela
mesma vir a interpor uma ação judicial, tendo em conta os danos que a situação causou à Autarquia
e à Comunidade, após o Ministério Público concluir a investigação em curso.
Neste “Notícias do Município” destacamos também o desafio que lhe voltamos a apresentar relativo
ao “Orçamento Participativo”. A edição 2015 já está em desenvolvimento e, até final de março,
é tempo dos cidadãos nos fazerem chegar as propostas que entendam pertinentes. A Câmara
Municipal tem um milhão de euros reservados para aplicar nos projetos que vierem a ser escolhidos.
Esperamos a sua participação cívica neste processo decisório de investimentos municipais.
Esta edição apresenta-lhe ainda as iniciativas de cultura, desporto e lazer que preparamos para os
próximos meses. A campanha gastronómica Março, mês do Sável, que promove os nossos sabores
ribeirinhos; a 16.ª edição da Cartoon Xira, com o melhor do cartoon em Vila Franca de Xira – iniciativa
que se reveste de especial significado depois do atentado terrorista ao jornal francês Charlie Hebdo;
e a carismática Corrida das Lezírias são algumas das propostas a não perder.
Contamos consigo!

Alberto Mesquita

Editorial

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
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Obras e requalificação urbana

Obras concluídas
O Forte da Casa está mais perto do Rio
Foi inaugurada no passado dia 17 de janeiro a nova passagem
superior pedonal do Forte da Casa. O ponto de encontro foi o
jardim no Parque Urbano do Forte da Casa (1.ª fase), o momento
foi assinalado com animação, nomeadamente com o Grupo de
Cavaquinhos da Associação de Reformados do Forte da Casa e com
o Grupo Gruta Forte. Este último acompanhou os convidados ao
longo do percurso, após o descerramento da placa de inauguração
pelos Presidentes da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal
e da Junta da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte
da Casa.
A obra teve um investimento de cerca de €1.360.000,00, sendo que
cerca de €560.000,00 são financiados por fundos comunitários,
fazendo parte do total de cerca de sete milhões de euros investidos
na requalificação ribeirinha da zona sul do Concelho, no âmbito da
candidatura efetuada ao programa “Polis XXI”.
A nova passagem sobre a EN e a linha férrea, com uma extensão
total de 222 metros, a uma altura de 20 metros do chão, permite
a ligação do aglomerado urbano do Forte da Casa (a partir do
Parque Urbano – 1.ª fase) ao Parque Linear Ribeirinho do Estuário
do Tejo e ao Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria, aproximando a
sua população da beira-rio.

Recargas de Pavimentos 2014 – Concelho de Vila Franca de Xira
VALOR: 477.000,01 € + IVA

1] Requalificação dos Lagos do Jardim José Vidal – Alverca do
Ribatejo
VALOR: 136.282,85 € + IVA

2] Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga
Fase 4a – Vialonga
VALOR: 224.561,16 € + IVA

1]

2]

Obras em curso
SMAS trabalha na remodelação das redes de abastecimento
de água e de saneamento do Concelho
Estão em execução, pelos SMAS, nas Uniões de Freguesias de Alhandra,
São João dos Montes e Calhandriz; de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e,
ainda, na freguesia de Vila Franca de Xira, diversos trabalhos que incluem o
prolongamento da rede de abastecimento de água e dos respetivos ramais
domiciliários, com execução de novas condutas, bem como a realização
de coletores domésticos. Estas obras refletem a constante preocupação
na melhoria da prestação de serviços às populações no abastecimento
público de água.

Regularização Fluvial do Rio Grande da Pipa
e Construção de Pontão – Castanheira do Ribatejo
Sede do Concelho
Comissão de Protecção a Crianças e Jovens
já funciona em novas instalações
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Franca de Xira
(CPCJ) já está, desde 29 de janeiro, a funcionar nas novas instalações (R.
Dr. Jacinto Nunes, n.º 14) na sede do Concelho. O momento contou com
as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
Alberto Mesquita e do Presidente da Comissão Nacional de Proteção
das Crianças e Jovens em Risco, Armando Leandro.
As instalações, foram alvo de obras de requalificação e adaptação, num
investimento da Autarquia de cerca de 30 mil euros (incluiu reparação
dos revestimentos interiores e exteriores, diversas adaptações,
colocação de equipamentos de ar condicionado, nova iluminação, novos
equipamentos de eletricidade e rede informática). No novo edifício é
possível uma nova organização no serviço prestado pela Comissão, quer
ao nível do atendimento, quer ao nível trabalho técnico que é necessário
desenvolver por uma unidade com estas valências.
As CPCJ são instituições oficiais não judiciárias, com autonomia
funcional que visam promover os direitos das crianças ou jovens
e colmatar situações que colocam em causa a segurança, saúde,
formação, educação ou o seu desenvolvimento integral.

Encontra-se em fase de conclusão, faltando apenas a execução de
valetas e sinalização horizontal e vertical. Em curso está a execução de
infraestruturas de gás, eletricidade e águas, assentamento de lancis,
execução de descarga pluvial a jusante das pontes ferroviárias e trabalhos
preparatórios para a demolição do pontão existente.
Valor: 4.390.000,00 € + IVA

Requalificação da Rua Luis de Camões - Vila Franca de Xira
A abertura do procedimento de concurso público recebeu aprovação na
Reunião de Câmara de 28/01/2015
Esta intervenção visa promover a requalificação estética e funcional desta
zona e inclui a intervenção dos SMAS para substituição de condutas de
saneamento. A sua implementação permitirá equilibrar as condições de
circulação pedonal e viária; alterar a imagem desordenada e degradada
associada a alguns troços; proporcionar uma via digna aos visitantes e um
espaço público confortável aos moradores.
Preço base: 230.900,00 € | Prazo de execução: 120 dias

Recargas de Pavimentos 2015 – Município de Vila Franca de Xira
A abertura do procedimento de concurso público foi aprovado em Reunião
de Câmara de 28/01/2015
Preço base: 286.000,00 € | Prazo de execução: 45 dias

Execução da Escola Básica do 1.º ciclo do Sobralinho
Obra em desenvolvimento
Valor: 1.499.155,05 € + IVA | Data de início: 21/02/2014
Prazo de execução: 270 dias
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Campanha de solidariedade recolhe
mais de 10 toneladas de papel para converter
em alimentos
No âmbito do programa de caráter social “Reciclar + Dar = Ajudar”,
levado a cabo pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, foi muito
satisfatório o resultado de uma das campanhas de solidariedade
integradas, nomeadamente, “Papel por Alimentos”. Foram recolhidas
10,532 toneladas de papel e, no dia 23 de janeiro, na Casa de Juventude
de Alverca, procedeu-se à sua entrega ao Banco Alimentar Contra a
Fome, para conversão em alimentos para as instituições do Concelho que
trabalham com a referida entidade.
A “Campanha para o Hospital”, também integrada neste Programa numa
parceria com a capelania do Hospital de Vila Franca de Xira, continua
em curso e pretende promover a doação de pertences didáticos e/ou
para lazer como livros, brinquedos e jogos, para motivação e melhor
recuperação possível dos internados na ala pediátrica. Esta entrega é
realizada nas Casas de Juventude e prolonga-se até maio.

RESPEITAMOS O AMBIENTE
OBRIGADO POR APANHAR OS DEJETOS DO SEU CÃO
O cão é o animal de estimação de muitas famílias
portuguesas, companheiro por excelência de crianças e
adultos e, por vezes com a importante função de guarda (bens
e/ou gado). Contudo, ter um cão é uma decisão que implica
o cumprimento de um conjunto de responsabilidades que
deverão ser asseguradas pelos seus proprietários.
Os parasitas intestinais nos cães, como por exemplo o
Toxocara canis (lombriga), são um problema muito comum
e de elevada perigosidade, pois afetam a saúde do próprio
animal e podem simultaneamente transmitir-se aos seres
humanos, aquando do contacto destes com cães infetados
ou com as suas fezes. As crianças são muito suscetíveis de
contágio com os parasitas intestinais dos canídeos, pelo seu
contacto frequente com os animais, através de lambidelas,
festas e brincadeiras em geral.
A situação de contágio será minimizada se, por parte dos
proprietários dos cães, houver o cuidado de recolher as
fezes destes dos locais públicos (passeios e relvados).
O processo de recolha dos dejetos é muito simples:
1.º Introduzir a mão num saco de plástico como se de uma
luva se tratasse;
2.º Apanhar os dejetos;
3.º Voltar o saco do avesso;
4.º Dar um nó na extremidade do saco;
5.º Colocar o saco no contentor ou numa papeleira.

A sua ação é muito importante
para a salvaguarda da saúde pública
de todos os cidadãos.

Finalista na categoria de “Cidades Sustentáveis”

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira recebe
Menção Honrosa no Green Project Awards Portugal
O Município de Vila Franca de Xira, com a obra de Requalificação da Frente
Ribeirinha da Zona Sul do Concelho “Parque Linear Ribeirinho Estuário do
Tejo” foi distinguido com Menção Honrosa no Green Project Awards Portugal.
Os vencedores, da 7.ª edição dos prémios que destacam os projetos com
contributos na promoção da partilha de boas práticas e no desenvolvimento
do empreendedorismo, inovação, desenvolvimento sustentável e da economia
verde, foram anunciados no dia 21 de janeiro, tendo recebido a distinção pelo
Município, o Vice-Presidente, Fernando Paulo Ferreira.
A implementação do Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo insere-se
num conjunto mais vasto de intervenções que o Município de Vila Franca
de Xira tem vindo a concretizar no âmbito da Requalificação da Frente
Ribeirinha do Concelho, tendo estabelecida como prioridade uma estratégia
de desenvolvimento sustentável.
O momento contou ainda com um debate em torno de temas relativos
à Economia Verde, promovendo a divulgação de trabalhos originais,
nomeadamente de natureza académica e científica, nas temáticas que
contribuem para o desenvolvimento sustentável.
Trata-se de mais um reconhecimento das boas práticas do Município, desta
feita, em matéria de sustentabilidade em Portugal.

Conselho Metropolitano da Área Metropolitana
de Lisboa reuniu em Vila Franca de Xira
Pela primeira vez o Conselho Metropolitano de Lisboa - órgão deliberativo da
Área Metropolitana de Lisboa – reuniu no dia 15 de janeiro, em Vila Franca
de Xira. A decisão de descentralizar a reunião para Vila Franca de Xira foi
tomada com o objectivo de manifestar solidariedade para com o Município e
as populações, na sequência do grave surto de “legionella” que recentemente
se registou no Concelho.
Os autarcas quiseram também demonstrar que o problema de saúde foi debelado e
que visitar o Concelho não constitui qualquer risco acrescido. A Câmara Municipal
aproveitou para dar a conhecer aos eleitos uma das suas mais recentes apostas
de requalificação ribeirinha, urbanística e cultural - a Fábrica das Palavras.
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Educação

↗ Gabinete de Orientação

Escolar e Profissional
com polo de atendimento
em Vila Franca de Xira

Alhandra recebe o XI Concurso de Cultura Geral das Universidades Seniores
O XI edição do Concurso de Cultura Geral da Associação Rede de Universidades
da Terceira Idade (RUTIS), decorreu no dia 28 de janeiro, na Sociedade Euterpe
Alhandrense (Alhandra). No evento, que reuniu mais de 800 seniores provenientes de
todo o país, responderam 20 equipas, em representação das seguintes Universidades
Seniores: Abrantes, Alenquer, Caldas da Rainha, Golegã, Gondomar, Lisboa, Loures,
Miranda do Corvo, Odivelas, Paços de Ferreira, Penela, Pinhel, Ponte de Sor, Porto,
Santarém, Seixal, Terras de Aguiar, Vila Nova de Famalicão e Vila Franca de Xira.
O grande vencedor foi a equipa da Universidade Sénior de Gondomar, aliás multicampeã
neste desafio, tendo já arrecadado o cobiçado troféu em três anteriores edições.
Terras de Aguiar arrebataram a medalha de prata e a medalha de bronze foi para a equipa
da capital Portuguesa.
A prova foi constituída por três meias-finais, com questões de cultura geral, abordando
temáticas de história, matemática, culinária, música, tecnologia e desporto, bem como
questões relacionadas com o concelho de Vila Franca de Xira. O programa contemplou
ainda um momento de animação assegurado pelo Grupo de Cantares da Universidade
Sénior do nosso concelho.

O Gabinete de Orientação Escolar e Profissional
(GOEP) da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira, com sede na Casa de Juventude de Alverca
do Ribatejo, tem desde 18 de fevereiro, um polo
de atendimento, em Vila Franca de Xira, na
Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e
Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira. O
GOEP consubstancia-se num serviço de Psicologia
e Orientação (vocacional e profissional) para os
estudantes de estabelecimentos de ensino do
Concelho que ainda não possuem aquela oferta,
possibilitando assim aos oriundos da zona norte
do Concelho uma maior proximidade no acesso
a esta resposta da Autarquia. O Município de Vila
Franca de Xira, sempre atento às necessidades
da sua população, dos seus jovens neste caso
particular, quer assim assegurar uma resposta
de maior proximidade, permitindo uma maior
qualidade no serviço prestado. O polo do GOEP
em Vila Franca de Xira faz atendimento à segunda
e quarta-feira (período da tarde), mediante
agendamento prévio (pelos telefones: 219577437
/219575908), ou ainda através do correio
eletrónico: goep@cm-vfxira.pt

↗ Espólio do Museu
Municipal de Vila Franca
de Xira patente numa
importante exposição
em Mérida

Algumas peças do espólio do Museu Municipal
de Vila Franca de Xira, provenientes da estação
arqueológica de Monte dos Castelinhos
(Castanheira do Ribatejo), irão integrar a
exposição “Lusitânia Romana. A origem de dois
povos”, que estará patente a partir de março
no Museu Nacional de Arte Romana de Mérida,
Espanha.

Município promove seminário em torno do Associativismo e da Juventude
A Câmara Municipal em parceria com a Animar – Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local levaram a cabo, a 7 de fevereiro, na Fábrica das Palavras |
Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, o IV Seminário, sob o
tema “Associativismo e Juventude – Desafios e Atitudes”.
A abertura contou com as intervenções dos Presidentes da Câmara Municipal e da Animar
e o programa proporcionou diversos workshops e um painel para a abordagem de temas
como “Inovação e Empreendedorismo”, “Intervenção Cultural”, “Jovens e Desporto”, entre
outros.
Este encontro permitiu a partilha de experiências, troca de conhecimentos e a apresentação
de alguns exemplos no que respeita à dinamização juvenil e comunicação do movimento
associativo.

Prevê-se que esta exposição venha a ter um
circuito de itinerância, marcado nomeadamente
pela vinda a Portugal ao Museu Nacional de
Arqueologia, em outubro de 2015; a ida ao Museu
Nacional de Arqueologia de Madrid, em 2016 e
em 2017, e ao Museu Nacional de Arqueologia de
Berlim.
O escudo Romano de Monte dos Castelinhos
(na foto) assume-se assim como uma das peças
de maior relevância científica e patrimonial do
Museu Municipal.
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XIX Duatlo das Lezírias

– lama e chuva não venceram os atletas

Ricardo Gouveia e Mariana Pombo
ganham a 19.ª edição
Ricardo Gouveia (Garmin Olímpico de Oeiras) e Mariana Pombo (Benfica)
venceram a prova principal, a contar para a Taça de Portugal PORterra
do XIX Duatlo das Lezírias. Na prova aberta o ouro foi para o atleta Pedro
Baptista (individual). De registar ainda o aumento de participantes no
Duatlo Jovem, pontuável para o Campeonato Nacional Jovem de Clubes e
cujo 1.º lugar foi arrebatado pelo Alhandra Sporting Club.

“A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira –
Grandes Obras” - exposição reúne peças
dos séculos XV a XIX
Até 25 de outubro está patente ao público no Núcleo sede do Museu
Municipal, em Vila Franca de Xira, a exposição “A Arte no Concelho
de Vila Franca de Xira – Grandes Obras”, mostra que proporciona
aos visitantes e estudiosos o contacto direto com um património
artístico de inesperada riqueza no que toca ao recheio das igrejas,
capelas, palácios, antigos conventos, museus e coleções privadas,
num conjunto de peças de inestimável valor histórico e patrimonial,
entre escultura, pintura, azulejos, talha dourada, têxteis, mobiliário,
lapidária, ferragem e outras modalidades.
A exposição reúne pela primeira vez um conjunto significativo
destas obras, produzidas no decurso da história da região entre os
séculos XV e XIX, e surge na sequência de um trabalho de proteção
patrimonial levado a cabo pelo Município ao longo das últimas
décadas, enriquecido agora pela investigação realizada com o
objetivo de dar a conhecer tão vasto património, que testemunha a
identidade cultural de toda a população.
“A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira – Grandes Obras”, conta
com o comissariado científico dos Professores Doutores Vitor Serrão
e José Meco, bem como com a colaboração de um conjunto de
investigadores locais e nacionais de reconhecido mérito nas áreas de
investigação da História, História de Arte e Conservação e Restauro.

Homenagem ao cavaleiro Mestre Baptista
encheu Salão Nobre nos Paços do Concelho
No dia 23 de janeiro teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
uma sessão de homenagem ao cavaleiro tauromáquico José Mestre
Batista, no âmbito dos 30 anos do seu falecimento, numa iniciativa
organizada pelo Clube Taurino Vilafranquense, a qual contou, entre
outros, com o apoio do Município de Vila Franca de Xira.
Tina Mestre Baptista, viúva do homenageado, foi a convidada
especial para este momento.
Luís Miguel da Veiga, Rui Salvador, Emídio Pinto, António Garçoa e
Frederico Cunha, com a moderação de Miguel Alvarenga, foram os
oradores neste tributo póstumo.
Um dos maiores nomes do toureio a cavalo no País, aquele que,
para muitos, criou uma autêntica revolução na arte tauromáquica,
foi recordado nesta sessão por um leque de reconhecidas
personalidades do universo tauromáquico. Ana Baptista e António
Ribeiro Telles foram algumas das muitas presenças de destaque.
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Carnaval de Alhandra

O Carnaval de Alhandra é um dos mais tradicionais da região e este ano
voltou a atrair a população para estas festividades que contaram com a
colaboração das associações, escolas, coletividades e grupos de cidadãos
do Concelho de Vila Franca de Xira. Reconhecendo a importância desta
organização a Câmara Municipal atribuiu-lhe um apoio de 6000€.
No dia 13 de fevereiro arrancaram oficialmente os festejos, com o Desfile
das Escolas pelas ruas de Alhandra. Nos dias 14 e 16 de fevereiro tiveram

lugar, na Sociedade Euterpe Alhandrense, os Bailes de Carnaval com a
Banda Octopus, referência na animação destes momentos. O tradicional
Corso Carnavalesco decorreu a 15 de fevereiro (domingo), com repetição
na terça-feira de Carnaval. Participaram vários grupos e carros alegóricos,
demonstrando o trabalho e empenho levado a cabo pelas coletividades
e pela população, que fazem destes momentos verdadeiras memórias,
recheadas de criatividade, humor e animação.

Carnaval das escolas no Concelho
Sobralinho [1], Vialonga [2], Alhandra [3], Vila Franca de Xira [4], Póvoa de Santa Iria [5], Forte da Casa [6], Castanheira do Ribatejo [7].
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Barco Varino Liberdade proporciona
momentos únicos de paisagem e história

O “Liberdade”, um dos núcleos museológicos
do Concelho, reúne numa só visita uma série
de características extraordinárias, aliando
várias vertentes do turismo de natureza,
fluvial e cultural. Incluindo um passeio a
bordo pelo rio Tejo, os visitantes usufruem
de momentos ricos em paisagem e
história. Avivando as memórias da vida
passada pelas gentes da beira-rio, a
visita proporciona todo um manancial
de conhecimentos, do qual faz também
parte a diversidade da fauna e flora do
Estuário do Tejo. Esta é uma das ofertas
especiais do Município de Vila Franca de
Xira e vem sendo descoberto por cada
vez mais interessados em experienciar
momentos privilegiados. Visitas
agendadas, com partida no cais de
Vila Franca de Xira às 15h00:
25 e 26 • abril
30 e 31 • maio
6 e 7 • junho
11 e 12 • julho
29 e 30 • agosto
5 e 6 • setembro
10 e 11 • outubro
14 e 15 • novembro
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O MEU CONC[S]ELHO

[NOME]
Bruno Ferreira
[IDADE]
39 anos
[PROFISSÃO]
Jornalista
[FREGUESIA DE RESIDÊNCIA]
Póvoa de Santa Iria

Residente desde muito pequeno (dois anos) na Póvoa de Santa
Iria, Chefe do Agrupamento de Escuteiros 773 do CNE da Póvoa
de Santa Iria e jornalista da TVI, Bruno Ferreira, hoje com 39
anos, partilha connosco o modo como vive o seu Concelho.
De que espaços ao ar livre do Concelho usufrui com maior
regularidade?
Palácio da Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria e Parque Linear
Ribeirinho do Estuário do Tejo
Participa habitualmente nas atividades, eventos e campanhas de
gastronomia levadas a cabo pela Câmara Municipal? Quais? E por
que motivos são apelativas?
Participo sempre que tenho disponibilidade. A minha prioridade vai
sempre para a Festa do Colete Encarnado onde Vila Franca mostra
o que tem de melhor. Em relação à gastronomia local destaco a
caldeirada avieira e o cozido de carnes bravas.
Quais as obras/intervenções que, na sua opinião, contribuíram
para melhor qualidade de vida dos Munícipes?

Para marcações e bilhetes - através de turismo@cm-vfxira.pt
ou no Posto de Turismo Municipal. Podem ser marcadas outras
visitas, para além das previstas no calendário, realizando-se,
contudo, mediante um número mínimo de 15 participantes.
Preços: entre os 4,00 e os 6,00€. Para crianças até aos 11 anos a
visita é gratuita.
Conheça os percursos fluviais em www.cm-vfxira.pt

Assinatura do Contrato
de Doação do Espólio Literário de Arsénio Mota
ao Museu do Neo - Realismo
O consagrado autor Arsénio Mota doou ao Município de Vila
Franca de Xira parte do seu espólio literário. Este importante
acervo documental, que contempla, entre outros, peças de
produção literária do autor, correspondência vária, fotografia,
artes plásticas ou monografias, foi incorporado faseadamente
no Museu do Neo-Realismo, desde a primeira entrega, em
2011, até 31 de outubro de 2013.
Ao longo da sua vida Arsénio Mota consolidou uma importante
obra no domínio das artes literárias tendo convivido com
algumas das mais eminentes personalidades do movimento
neorrealista, tais como Mário Sacramento, Óscar Lopes,
Fernando Namora, Alexandre Cabral, Ferreira de Castro, entre
outros. A assinatura do Contrato de Doação do Espólio Literário
de Arsénio Mota ao Museu do Neo-Realismo teve lugar no dia
21 de fevereiro, integrada na sessão “Arsénio Mota: Literatura
Infantojuvenil”.

Vivo no Concelho há três décadas. As intervenções realizadas ao
longo deste período são imensas. Na freguesia onde vivo lembrome da recuperação do Palácio Municipal, da construção de
equipamentos desportivos ou a recente requalificação parcial da
zona ribeirinha. Isto para não falar nos acessos e na melhor e mais
cuidada manutenção dos espaços envolventes. Outros exemplos fora
da freguesia podem ser o Parque de Campismo / Piscinas em Vila
Franca de Xira (VFX) ou a Zona Ribeirinha entre Alhandra e VFX e o
Parque de Alverca.
Trabalhando em Lisboa quais os maiores motivos para manter
residência no concelho de Vila Franca de Xira?
Tenho raízes criadas na freguesia onde vivo. É uma cidade com
elevada densidade populacional, mas onde existe segurança,
tranquilidade e onde é possível fazer “vida de bairro”. Destaco ainda
a possibilidade de usufruir dos espaços da Quintinha e da Zona
Ribeirinha.
O que gostaria de ver incrementado no que respeita a lazer,
equipamentos, (outros)?
Seria interessante ligar toda a frente Ribeirinha do Concelho. Era
uma mais valia para todos os munícipes, também seria interessante
a marcação de percursos pedestres nas áreas mais “montanhosas”
do concelho. Dinamizar a vida ativa nas Lezírias. Em relação à
Cidade da Póvoa de Santa Iria falta um grande espaço coberto que
possibilite a dinamização de eventos desportivos e/ou recreativos.
Para recomendar uma visita ao Concelho de Vila Franca de Xira,
quais os aspetos, espaços ou equipamentos que destacaria?
Tudo o que falei anteriormente e acrescento os Palácios do Sobralinho
e da Subserra, o Museu do Neo-Realismo. Para além disso muitas e
boas caminhadas ou pedaladas no “interior” do Concelho. Garanto que
há pequenos trilhos escondidos que nos surpreendem a cada passo.
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Alhandra - Bolsa de estacionamento junto à Secção
Náutica

Alhandra - Bolsa de estacionamento junto às
Piscinas Baptista Pereira

Alverca do Ribatejo - Praceta da Cabine

Vialonga - Praça Alegre

Alverca do Ribatejo - Lagos do Jardim José Álvaro Vidal

Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira

1 milhão de euros para aplicar
onde a população decidir
O Município de Vila Franca de Xira, na prossecução dos princípios
gerais da transparência e participação democráticas, reconhecendo
a importância da criação de instrumentos que aproximem os
cidadãos da decisão política, deu início, em 2011, ao projeto do
Orçamento Participativo (OP). Nas imagens estão alguns exemplos
dos projetos realizados desde então, por sugestão e escolha dos
cidadãos.
O OP surge como um instrumento democrático de envolvimento
dos cidadãos, promovendo a inclusão sociopolítica, a equidade
e a inovação sociais, dentro de um território específico, sendo
considerado por várias instituições internacionais como uma boa
prática de governação e a sua dinamização incentivada.
Portugal tem, neste momento, cerca de 50 processos de OP, sendo
Vila Franca de Xira um Concelho pioneiro no seu desenvolvimento.
Para este projeto a autarquia disponibiliza, do seu orçamento
anual, uma verba a utilizar pelos cidadãos para a implementação
dos projetos que considerem prioritários para o desenvolvimento
do Concelho e melhoria da sua qualidade de vida. Os cidadãos
são, assim, codecisores das políticas públicas, contribuindo

para o aprofundamento do processo democrático e para a
sustentabilidade das intervenções no território.
O OP 2014 foi, com as mais de 100 propostas apresentadas e as
suas 11.400 participações, um salto quantitativo e qualitativo de
promoção de uma democracia mais participada e participativa.
Pretende-se que o OP 2015 possa consolidar este processo,
indo ao encontro dos paradigmas da sustentabilidade e da
participação – promovendo um Concelho de criatividade, inovação,
responsabilidade, sentido de pertença e de compromisso.
No âmbito do OP 2015 decorre, até final de março, a fase de
apresentação de propostas e das sessões de esclarecimento. A
presente edição mantém um orçamento de €1.000.000, mantendo
também os instrumentos participativos alargados, como os
espaços na Internet, as sessões públicas, a votação por SMS.
Para mais esclarecimentos consulte o nosso site www.cm-vfxira.pt
ou http://op.cm-vfxira.pt/
Participe! Venha Decidir.
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O OP 2015 em números:

c) União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras: 85.000€ (oitenta e cinco mil euros);
d) União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da
Casa: 255.000€ (duzentos e cinquenta e cinco mil euros);
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Até março

a) União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes
e Calhandriz: 120.000,00€ (cento e vinte mil euros);
b) União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e
Sobralinho: 235.000€ (duzentos e trinta e cinco mil
euros);

NOTÍCIAS

2015

Arrancou a fase de Esclarecimento
e de Recolha de Propostas

Próximas sessões:
3 de março | 21h00 | Sobralinho | Casa da Juventude do Sobralinho
5 de março | 21h00 | Alhandra | Comissão Unitária de Reformados
e Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra

7 de março | 15h00 | São João dos Montes | EB1 dos Cotovios

e) Freguesia de Vialonga: 160.000€ (cento e sessenta
mil euros);

10 de março | 21h00 | Vila Franca de Xira | Fábrica das Palavras

f) Freguesia de Vila Franca de Xira: 145.000€ (cento e
quarenta e cinco mil euros);

Castanheira do Ribatejo

12 de março | 21h00 | Castanheira do Ribatejo | Associação Promoção Social da
14 de março | 15h00 | Cachoeiras | Delegação da União das Freguesias
da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Para qualquer informação e esclarecimento:
Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público
Telefone: 263 285 600 | E-mail: ambiente@cm-vfxira.pt
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Parque Urbano de Vila Franca de Xira

Idosos em saudável convívio
fazem a Festa da Flor
O Município de Vila Franca de Xira, através do projeto
“Envelhecer de Modo Saudável e Equilibrado através
da Atividade Física e Movimento”, volta a promover,
no dia 23 de abril, um grande evento exclusivamente
dedicado à população sénior do Concelho: a Festa
da Flor.
As políticas de Ação Social do Município concentram
uma especial preocupação para com os idosos,
no que concerne nomeadamente à organização
de dinâmicas que promovam a sua inclusão, um
envelhecimento ativo e saudável, quer físico quer
mental. A Festa da Flor consubstancia, anualmente,
este enfoque, reunindo mais de 1000 idosos,
provenientes de todo o Concelho, onde trocam
experiências, convivem e mostram o resultado dos
trabalhos artesanais que desenvolvem com muito
carinho. É disso expoente máximo a já tradicional
Marcha dos Arcos de Flores de Papel. À semelhança
do ano anterior a animação começa na praça
principal da cidade, o Largo da Câmara Municipal,
com uma saudação especial do Presidente da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e segue
para o Parque Urbano de Vila Franca de Xira, onde a
festa continua com jogos tradicionais, espetáculos e
uma mega aula de ginástica.

Jovens dos 6 aos 16 anos – Páscoa 2015

Férias no Concelho com Programa de Atividade Física Gratuita
Apostando no exercício como um meio fundamental para o desenvolvimento adequado das crianças e jovens, no que diz respeito à boa
forma física e psíquica, assim como uma excelente maneira de ocupar os tempos livres, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
através da Divisão de Desporto, volta a apresentar, de 23 de março a 2 de abril, o programa “Férias Desportivas da Páscoa”.
Durante a interrupção letiva as crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, têm acesso a um conjunto de
ofertas agendadas nas várias instalações desportivas municipais (Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo, Forte
da Casa e Póvoa de Santa Iria) do Concelho, que se constituem como garantia para os educadores de uma ocupação de tempos livres
de qualidade, com o acompanhamento adequado de técnicos com formação desportiva. A participação é gratuita, sendo obrigatória a
utilização de roupa desportiva.

Dia Mundial da Saúde – 7 de abril

Rastreios e ações de sensibilização para uma vida saudável
No próximo dia 7 de abril, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde, a Câmara Municipal vai dinamizar vários rastreios
gratuitos à população, bem como, ações de sensibilização para a adoção de estilos de vida saudáveis, um pouco por todo o Concelho.
As ações terão lugar nos Mercados Municipais de Vila Franca de Xira, Alhandra, Alverca do Ribatejo, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria
e Vialonga, pretendendo-se sensibilizar e informar as pessoas da importância dos autocuidados na manutenção de uma boa saúde.

Comemorações de Abril

41 anos de Liberdade
No ano em que se assinalam os 41 anos do
25 de Abril, a importante efeméride será,
uma vez mais, assinalada através de uma
Sessão Solene Comemorativa da Assembleia
Municipal.
Um pouco por todo o Concelho, os nossos
grupos, coletividades e associações, que
integram um movimento associativo de
extraordinária dinâmica e relevância,
desenvolvem um conjunto de ações em torno
da Revolução dos Cravos.
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Corrida das Lezírias 2015
Inscrições abertas
15 km de corrida de Vila Franca à Lezíria

A Corrida das Lezírias, este ano já na sua 20.ª edição, volta a trazer
a Vila Franca de Xira e às Lezírias milhares de atletas que, num
percurso de 15,5 km, não faltam a esta prova, que proporciona
simultaneamente um interessante desafio competitivo, a prática
de um excelente exercício físico através da corrida, assim como
a fruição de uma paisagem que se constitui num dos ex-libris
de Vila Franca de Xira: a Lezíria. No dia 8 de março, pelas 10h,
todos estarão a postos, no Parque Urbano de Vila Franca de
Xira, para iniciar a contagem decrescente para a partida, aliás
que se consubstancia também na meta da prova, não sem antes
terem vencido as ruas da cidade de Vila Franca de Xira, a Ponte
Marechal Carmona e as planícies da Lezíria.
À semelhança das edições anteriores são esperados mais de
2000 atletas para a prova principal a que acrescem os mais de
600 participantes nas provas paralelas: a “Mini Corrida” (com
percurso Vila Franca de Xira - Alhandra - Vila Franca de Xira,
pelo Caminho Ribeirinho) e a “Corridinha”, especificamente
preparada para os mais pequenos (no Parque Urbano do
Cevadeiro, Vila Franca de Xira). No mesmo local, pelas 9h30, há
ainda a hipótese de participar na mega aula aeróbica.
A Corrida das Lezírias organizada pela Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira tem como principal objetivo a promoção uma
iniciativa que, para além da competição, incentive a prática de
desporto e de um estilo de vida saudável. Participando ou não,
vale a pena agendar, com a família ou amigos, o próximo dia 8
de março, para vencer a prova, torcer pelos atletas, descobrir
a Lezíria ou aclamar o vencedor no Parque Urbano, usufruindo
de todas as condições de lazer disponíveis (cafetaria, parque
infantil, acesso ao caminho pedonal ribeirinho ou a mega aula
de ginástica).
Inscrição online em www.xistarca.pt.

14 de março a 10 de maio
Vila Franca de Xira recebe o melhor do cartoon
na Cartoon Xira

De 14 de março a 10 de maio voltam ao Celeiro da Patriarcal, em
Vila Franca de Xira alguns dos maiores cartoonistas da atualidade.
Aos nomes de António, Bandeira, Brito, Carrilho, Cid, Cristina,
Gonçalves, Maia e Monteiro, alguns dos quais participantes na
iniciativa desde a sua primeira edição, junta-se este ano Vasco
Gargalo, vila-franquense, com formação em ilustração e banda
desenhada e a frequentar o mestrado em Ilustração Artística, e
com um já diversificado currículo na colaboração com editoras,
jornais, revistas, agências de publicidade e projetos artísticos de
Ilustração e Banda Desenhada.
Ao elenco dos dez autores nacionais cabe fazer a retrospetiva
dos principais factos, personagens e eventos do ano 2014 na já
tradicional exposição “Cartoons do Ano”.
A exposição paralela deste ano, “Reflexos”, será dedicada ao
trabalho de Pawel Kuczynski, destacado cartoonista polaco que é
o convidado estrangeiro deste ano.
Kuczynski, que apesar de jovem, granjeia mais de uma centena
de prémios e distinções internacionais, apresenta um trabalho
altamente satírico, que nos obriga a refletir sobre temas tão
decisivos e transversais da nossa atualidade como a sociedade, a
política, o ambiente ou a economia.

Março, Mês do Sável - Campanha de Gastronomia
promove iguaria ribeirinha

Imagine um prato com uma saborosa açorda com sável frito e a sua
degustação com vista para o rio. Durante o mês de março, o sável é
rei nos restaurantes que participam nesta campanha gastronómica.
Nada melhor do que provar um peixe do rio num Concelho onde
é longa a experiência de o bem confecionar. Marcadas pela vida
e dinâmica do Rio, as populações ribeirinhas viram nesta iguaria,
durante bastante tempo, o seu sustento. A faina traz o sável que
entra nos rios entre março e maio, quando este se desloca para as
zonas superiores, locais propícios para a desova. A homenagem à
história e tradição é empratada e vai à mesa em todo o Concelho.
Consulte em www.cm-vfxira.pt os estabelecimentos participantes
nas várias freguesias, bem como as vantagens em alojamento
e doçaria regional, oferecidas pelos parceiros desta iniciativa.
Seminário “Sável - A Afirmação de uma Marca do Tejo“

O produto turístico “sável” estará também em foco num seminário a
levar a cabo pela Autarquia no próximo dia 21 de março, a partir das
9h00, no Pavilhão Multiusos em Vila Franca de Xira. Dirigido a setores
e a organismos oficiais do Turismo, ao comércio, mas também ao
público em geral, o evento, sob o lema “Sável - A Afirmação de uma
Marca do Tejo” tratará desta tradição enquanto identidade. Além de
intervenções e animação está previsto no programa um showcooking
com o renomado Chef Hélio Loureiro.
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Exposições
Exposição de longa duração
“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português” > Museu do
Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
Patente desde 27 de setembro 2014
“Ligações Europeias do Neorrealismo”, acervo museológico do MNR > Livraria
do Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
Até 29 de março
“Nasci com Passaporte de Turista e Outras Fotografias” > Exposição de
Fotografia de Afonso de Burnay > Fábrica das Palavras – Biblioteca e
Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
Até 7 de junho 2015
“Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”>
integrada nas comemorações do Centenário do Nascimento do poeta e ensaísta
Joaquim Namorado, com curadoria de António Pedro Pita > Museu do NeoRealismo, Vila Franca de Xira
Até 25 de outubro 2015
“A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira – Grandes Obras” > Núcleo Sede do
Museu Municipal, Vila Franca de Xira
14 de março a 10 de maio 2015
“Cartoon Xira” > “Cartoons do Ano 2014” (António, Bandeira, Brito, Carrilho, Cid,
Cristina, Gargalo, Gonçalves, Maia e Monteiro) e “Reflexos” (Pawel Kuczynski) >
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira. Mais detalhes na página 13.
De 28 março a 7 de junho 2015
“O jornal do mundo que há-de vir” > Segmento da exposição “Tudo existe o que
se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”, com base em materiais
gráficos editados à época por Joaquim Namorado, com a curadoria de António
Pedro Pita > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Encontros, Formação, Seminários
e Visitas Patrimoniais
7 de março 2015, sábado
17h00 - Lançamento do livro “A Reivenção do Real – Curadoria e arte
contemporânea no Museu do Neo-Realismo”, de David Santos, com apresentação
por Delfim Sardo e Pedro Pousada > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
7 de março 2015, sábado
15h00 – Ciclo de Conferências “A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira – Grandes
Obras”> | Museologia | Núcleo Sede do Museu Municipal, Vila Franca de Xira>
Telef: 263 280 350; museumunicipal@cm-vfxira.pt
11 de março 2015, quarta-feira
16h00 – “Tardes de Conversa” - “O republicanismo na Póvoa de Santa Iria” > Núcleo
de Alverca do Museu Municipal, Alverca do Ribatejo | mais informações: Telef: 219
570 305; museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt
19 de março 2015, quinta- feira
15h00 – “Conhecer o Castelo e a Fonte do Choupal” (visita guiada mediante inscrição
prévia) > mais informações: Núcleo de Alverca do Museu Municipal, Alverca do
Ribatejo > Telef: 219 570 305; museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt
21 de março 2015, sábado
09h00 – Seminário “Sável - A Afirmação de uma Marca do Tejo“> Pavilhão Multiusos
de Vila Franca de Xira
21 março 2015, sábado
15h00 – “Passeios com História”> Rota Histórica das Linhas de Torres – Circuito do
Forte da Casa (visita guiada mediante inscrição prévia) | mais informações: Núcleo
Sede do Museu Municipal > Telef: 263 280 350; museumunicipal@cm-vfxira.pt
Durante o mês de abril
“O Homem que se oculta na Máscara” > Oficina integrada na exposição “Tudo existe
o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”> Museu do Neo –
Realismo, Vila Franca de Xira > Sujeito a marcação prévia > mais informações: Tel.:
263 285 626 | Email: neorealismo@cm-vfxira.pt
8 de abril 2015, quarta-feira
16h00 – “Tardes de Conversa” - “Do Direito à História e Património” > Núcleo de
Alverca do Museu Municipal, Alverca do Ribatejo > mais informações: Telef: 219 570
305; museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt
11 abril 2015, sábado
15h00 – Ciclo de Conferências “A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira – Grandes
Obras”|“Património Imóvel” > Núcleo Sede do Museu Municipal, Vila Franca de
Xira> mais informações: Telef: 263 280 350; museumunicipal@cm-vfxira.pt
11 abril 2015, sábado
16h00 – Sessão “A Poesia como prática política”, com as presenças de Rosa Martelo
e Manuel Gusmão (integrada na exposição “Tudo o que se inventa é a descrição
Joaquim Namorado 100 anos”)> Museu do Neo – Realismo, Vila Franca de Xira

16 de abril 2015, quinta-feira
15h00 – “Conhecer o Palácio do Sobralinho” (visita guiada mediante inscrição
prévia) > mais informações: Núcleo de Alverca do Museu Municipal, Alverca do
Ribatejo > Telef: 219 570 305; museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt
18 abril 2015, sábado
10h30 – “Manhãs no Museu” - Ateliê educativo e lúdico “A Roda das Cores”, dirigido
a famílias (mínimo de 10 inscrições) > Núcleo-Sede do Museu Municipal, Vila Franca
de Xira > mais informações: Telef: 263 280 350; museumunicipal@cm-vfxira.pt
18 abril 2015, sábado
16h00 – Autores convidados a designar, no âmbito do projeto “A Viagem das Palavras”
> Fábrica das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
23 de abril, quinta-feira
Festa da Flor > Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira>Mais detalhes na página 12.

Espetáculos
8 de março, domingo
16h00 – “Artes de Cá!” – Apresentação do livro “Alpapé”, de Catarina Romão
Gonçalves, com ilustração de Mónica Marina > Fábrica das Palavras – Biblioteca e
Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
13 de março, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” > Fábrica das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural
do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
27 de março, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” > Fábrica das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural
do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
28 de março, sábado
17h00 – Ciclo de Música pelos Solistas da Orquestra Metropolitana e Lisboa “Trios
com Piano: Beethoven/ Schubert”> Fábrica das Palavras – Biblioteca e Equipamento
Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
29 de março, domingo
16h00 – “Artes de Cá!” - Concerto Conservatório Silva Marques > Fábrica das
Palavras - Biblioteca e Equipamento Cultural
10 de abil, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” > Fábrica das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural
do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
11 de abril, sábado
17h00 – Ciclo de Música pelos Solistas da Orquestra Metropolitana e Lisboa “Recital
Barroco” > Fábrica das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho
de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
24 de abril, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” > Fábrica das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural
do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
26 de abril, domingo
16h00 – “Artes de Cá!”, Concerto do Conservatório Regional Silva Marques > Fábrica
das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira

Infância
De terça a sexta-feira
Poemário Infantil Neorrealista > Sessão dirigida a crianças com mais de 8 anos
(mediante inscrição prévia, obedecendo a um mínimo de 10 participantes) > Museu
do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira > Mais informações: Telef. 263 285 626;
neorealismo@cm-vfxira.pt
De terça a sexta-feira
Jogo da Glória do Neorrealismo > Jogo dirigida a crianças com mais de 6 anos
(mediante inscrição prévia, obedecendo a um mínimo de 10 participantes) > Museu
do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira > Mais informações: Telef. 263 285 626;
neorealismo@cm-vfxira.pt

XXI Semana dos Contadores de Histórias
14 de março, sábado
11h00 - “Ler, Ouvir e Contar”, pelo grupo Bica Teatro > dos 6 aos 12 anos > Fábrica
das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira
↗ 15h30 - “Contatapetes”, pelo grupo Trimagisto > dos 4 aos 10 anos > Fábrica das
Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira
↗ 21h30 - Sessão de contos por Thomas Bakk > jovens e adultos > Fábrica das
Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira
15 de março, domingo
↗ 11h00 - “Conto Por Ponto”, por Bru Junça > dos 4 aos 10 anos > Fábrica das
Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira
↗ 15h30 - Sessão de Contos, por Carlos Marques > dos 6 aos 16 anos > Fábrica das
Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira

AGENDA 15

Cinema
1 e 8 de março, domingo
11h00 – Domingos Mágicos - “A Fuga do Planeta Terra” > Fábrica das Palavras –
Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca
de Xira > Duração: 86 min. > Classificação: M/6
7 de março, domingo
21h30 – Doc. Sábados - “Futebol de Causas”, de Ricardo Antunes Martins > Fábrica
das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira
22 e 29 de março, domingo
11h00 – Domingos Mágicos - “Mr. Peabody & Sherman”, de Rob Minkoff > Fábrica
das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira > Duração: 92 min. > Classificação: M/6
12 e 19 de abril, domingo
11h00 – Domingos Mágicos - “A Casa da Magia”, de Jeremy Degruson > Fábrica das
Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira > Duração: 82 min. > Classificação: M/6
26 de abril, domingo
11h00 – Domingos Mágicos - “O Gangue do Parque”, de Peter Lepeniotis> Fábrica
das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira > Duração: 86 min. > Classificação: M/6

Desporto
7 de março, sábado
Futsal Petizes – 5.º Encontro>Pavilhão Municipal do Olival de Fora
(Vialonga)>Integrado no Programados Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015
8 de março, domingo
Corrida das Lezírias – Vila Franca de Xira>IMais detalhes na página 13.
14 de março, sábado
↗ Futsal Traquinas – 6.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do
Ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos
Concelhios Xira 2015
↗Voleibol de Pavilhão – 5.º Encontro>Pavilhão Municipal do Olival de Fora
(Vialonga)>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015
15 de março, domingo
Voleibol de Praia – 2.º Encontro>Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo
(Praia dos Pescadores – Forte da Casa) >Integrado no Programa dos Encontros
Desportivos Concelhios Xira 2015
21 de março, sábado
Futsal Benjamins – 8.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do
Ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos
Concelhios Xira 2015
22 de março, domingo
Natação Grau I – 1.º Encontro>Piscina Municipal de Vila Franca de Xira>Integrado
no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015
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12 de abril domingo
Voleibol de Praia – 3.º Encontro> Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo
(Praia dos Pescadores – Forte da Casa)>Integrado no Programa dos Encontros
Desportivos Concelhios Xira 2015
18 de abril, sábado
↗ Futsal Petizes – 6.º Encontro>Pavilhão Municipal do Sobralinho>Integrado no
Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015
↗ Futsal Benjamins – 7.ª Jornada > Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do
Ribatejo) e da Castanheira do Ribatejo>Integrado no Programa dos Encontros
Desportivos Concelhios Xira 2015
26 de abril, domingo
Natação Grau I – 2.º Encontro>Piscina Municipal de Vila Franca de Xira>Integrado
no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015

Efemérides
Dia Mundial da Poesia > 21 de março
20 de março, sexta-feira
15h00 – “20 Dizer”, Poesia e Música pelo Grupo de Teatro Acert > Fábrica das
Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira
21 de março 2015, sábado
↗ 10h00 - Abertura da exposição “Camões e as viagens dos Descobrimentos”, na
Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo
↗ 15h00 - “A Poesia é uma máquina de produzir entusiasmo”, integrado na
Exposição “Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”>
Visita guiada à exposição > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira > Sujeito a
marcação prévia > mais informações: Tel.: 263 285 626 | neorealismo@cm-vfxira.pt
↗ 15h30 - VIII Encontro de Poetas do Concelho de Vila Franca de Xira. Encerramento
pelo Grupo Coral Ares Novos > Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Palácio
Municipal Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria
↗ 16h00 - “A Poesia é uma máquina de produzir entusiasmo”, integrado na Exposição
“Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”> Leitura
de poemas, com a participação de várias associações do Concelho de Vila Franca de
Xira, integrada na Exposição “Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim
Namorado 100 anos” > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
↗ 21h30 – “20 Dizer” Poesia e Música pelo grupo de Teatro Acert > Fábrica das
Palavras - Biblioteca e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira
22 de março 2015, domingo
15h00 – Festival comemorativo do XXV Aniversário do Coro Notas Soltas. Atuação
do Grupo Coral Notas Soltas, Vila Franca de Xira e do Grupo Coral de Minde e Grupo
Corelis > Fábrica das Palavras – Biblioteca e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira

Dia Internacional do Artesão
21 e 22 de março 2015, sábado e domingo
↗ 11h00/19h30 e 11h00/19h00 - Feira de Artesanato do Concelho > Largo do Município

Dia Mundial do Teatro
27 de março 2015, sexta – feira
Comemorações do Dia Mundial do Teatro > Programa a anunciar em www.cm-vfxira.pt

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

23 a 27 de março
↗10h/12h - Multiatividades> Pavilhões Municipais do Olival de Fora (Vialonga) e do
Sobralinho>Integrado no Programa das Férias Desportivas da Páscoa
↗15h/17h - Atividades Aquáticas>Piscinas Municipais de Alverca do Ribatejo, Forte
da Casa, Vila Franca de Xira>Integrado no Programa das Férias Desportivas da Páscoa

18 de abril 2015, sábado
Comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios > Programa a
anunciar em www.cm-vfxira.pt

28 de março, sábado
Futsal Benjamins – 9.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do
Ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos
Concelhios Xira 2015

23 de abril 2015, quinta - feira
21.30h – Sessão com o escritor António Lobo Antunes > Fábrica das Palavras –
Biblioteca e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira

11 de abril sábado
↗Voleibol de Pavilhão – 6.º Encontro>Pavilhão Municipal do Olival de Fora
(Vialonga)>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015
↗Futsal Traquinas – 7.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Alverca do Ribatejo e do
Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015

Dia Mundial do Livro e do Autor

Dia da Liberdade
25 abril 2015, sábado
Comemorações do 6.º Aniversário do CCBS > Centro Comunitário do Bom Sucesso,
Alverca do Ribatejo > Programa a anunciar em www.cm-vfxira.pt

Dia Mundial da Dança
29 de abril 2015, quarta-feira
Comemorações do Dia Mundial da Dança > Programa a anunciar em www.cm-vfxira.pt

Atividades do Movimento Associativo
7 e 8 de março 2015
↗ 10h30 – Workshop de Iniciação às Sevilhanas > organização: GRD
Bragadense, Bairro das Bragadas, Póvoa de Santa Iria > mais informações:
grdbragadense@sapo.pt
↗ 12h00 – Workshop de Compás e Cajon (Ritmo) > organização: GRD
Bragadense, Bairro das Bragadas, Póvoa de Santa Iria > mais informações:
grdbragadense@sapo.pt
↗ 14h30 – Workshop Sevilhanas com Leque> organização: GRD Bragadense, Bairro
das Bragadas, Póvoa de Santa Iria > mais informações:grdbragadense@sapo.pt

1 de março 2015
10h00 às 12h00 – Breakfast motard > organização: Clubes Motards do Concelho >
Motoclube de Alhandra, Alhandra > mais informações: 219 511 488
7 de março 2015
22h00 – Baile da Pinha, com o Grupo musical Nova Banda > organização: Sociedade
Recreativa da Granja, Granja - Vialonga> mais informações: srgranja1929@gmail.com
8 de março 2015
10h00 às 12h00 – Breakfast motard > organização: Clubes Motards do Concelho >
Motoclube de Alverca, Alverca do Ribatejo > mais informações: 212 460 012
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Vialonga - Mata do Paraíso
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
aprova aquisição de terrenos da “Mata do Paraíso”
O Executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a aquisição,
no valor de 300 mil euros, dos terrenos da designada “Mata do Paraíso”, em
Vialonga, com uma área superior a 18 ha.
Desde há muito que existe a ambição de criar, no local, um parque urbano
para fruição da população de Vialonga e de todo o Concelho. De acordo com o
Presidente da Câmara, Alberto Mesquita, esta decisão constitui-se como “um
primeiro e grande passo para poder vir a tornar esta ambição numa realidade”.
Esta aquisição, aprovada em reunião de Câmara de 26 de janeiro último,
enquadra-se na estratégia que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver de
aumento e qualificação de amplas zonas verdes e Parques Urbanos no Concelho
sendo disso exemplo, entre outros, o Parque Urbano Dr. Luís César Pereira (Vila
Franca de Xira), o Parque Linear Ribeirinho e a Praia dos Pescadores (Forte da
Casa), o Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria e Parque Urbano da Flamenga
(Vialonga).

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Partido Socialista

Coligação Democrática Unitária

Coligação Novo Rumo

Cara|Caro Munícipe,

À População,

Caros Amigos,

Na sequência do investimento estruturado e estratégico
que a gestão socialista tem desenvolvido na liderança
da Câmara Municipal, foi possível criar e desenvolver
espaços de qualidade, utilização e lazer, que são hoje
referenciais na área metropolitana, e com isso alterar
de forma decisiva e definitiva, entre outros, a relação das
pessoas com o rio Tejo.

No passado mês de Janeiro, a CDU votou favoravelmente
a aquisição do terreno da Mata do Paraíso pela Câmara
Municipal, satisfazendo um antiga reivindicação da
população local, sempre secundado pela CDU. A
exigência da CDU foi assim alcançada, sendo de realçar
que defendemos a valorização desta importante área
ambiental livre de ónus ou de compromissos imobiliários.
Contudo, esta aquisição não nos faz esquecer as
políticas locais de PS e PSD levaram ao abandono do
projeto de quintas municipais, sendo preocupante a o
adiamento de investimentos na quinta da Subserra e da
Quinta da Piedade e a inatividade municipal na quinta do
Sobralinho. Na opinião da CDU, estas quintas municipais
deverão ser muito mais fruidas pelas populações do
concelho, em especial pela comunidade escolar.

Apresentámos ao abrigo do Estatuto do Direito de
Oposição, algumas propostas e medidas que foram
acolhidas pelo PS e introduzidas nas Grandes Opções
do Plano e Orçamento Municipal 2015, demonstrando
em Vila Franca de Xira as convergências que são
necessárias no País.
Duas dessas medidas são a recuperação do Apoio aos
Bombeiros, e o aumento do Apoio às Famílias na Área
da Educação.
Na sequência da nossa posição sobre as Actividades
de Animação e de Apoio à Família (AAAF), ainda
conhecidas por CAF (Componente de Apoio à Família),
neste ano lectivo o Município aumentou o apoio às
crianças com Acção Social Escolar (ASE), sendo que
estas - neste ano lectivo - apenas suportam um custo
de 5 euros/mês com este serviço. Este foi o caminho
iniciado, que com os nossos contributos evolui este
ano, passando o Município a suportar integralmente o
custo que caberia as famílias tanto do escalão A como
no B com as AAAF, a partir do próximo ano lectivo.
Na Área da Segurança e Protecção Civil havia
caminhos que o município iniciou mas que foram
interrompidos e que nós propusemos recuperar,
nomeadamente, que o Município retome a prática
existente até 2003 de contemplar rotativamente cada
uma das Associações de Bombeiros Voluntários do
Concelho, em cada Dia Municipal do Bombeiro, com
uma verba equivalente a 80% do custo, para aquisição
de uma Ambulância de Socorro, ou para aquisição
de Equipamentos de igual valor. Esta é outra das
nossas medidas incluídas no Orçamento Municipal,
que reflecte o que defendemos para as 6 associações
humanitárias de Bombeiros Voluntários.
Conheça outras medidas que incluímos no Orçamento
Municipal em:
www.facebook.com / Coligacao Novo Rumo
Fale connosco, exija responsabilidades!
gav.cnr @ cm-vfxira.pt

Para além da qualificação das zonas ribeirinhas de
Alhandra a Vila Franca de Xira e da Póvoa de Santa Iria
(que esperamos juntar à cidade de Alverca), estamos
a incentivar a concretização de uma candidatura em
parceria multimunicipal para ligar o nosso caminho
ribeirinho ao Parque das Nações. Aumentar e qualificar
ambos os espaços públicos, e preservá-los de pressão
urbanística, tem sido a nossa prática ao longo dos anos.
A recente aquisição pelo município da Mata do Paraíso,
em Vialonga (com uma área superior a 18 hectares)
é mais um passo dado com a mesma filosofia. O que
era, para muitos, não mais do que uma ambição, foi
agora possível concretizar perspectivando no futuro a
concretização de um novo Parque Urbano para Concelho.
Este, e outros investimentos de idêntica natureza, só
são possíveis pelo desenvolvimento sustentado de uma
política de rigor e afetação cuidada dos recursos públicos,
com prioridade à área social, mantendo paralelamente
uma política de baixos impostos municipais, para assim
aliviar as pessoas já de si fortemente penalizadas pela
crise que o país atravessa.
Continuamos, iguais a nós próprios, empenhados em
servir, e concentrados em continuar a construir um
melhor Concelho para todos. Contamos consigo.
Estando os nossos eleitos sempre disponíveis, contactenos diretamente através de gav.ps@cm-vfxira.pt
Acompanhe-nos também em http://ps-vfx.com

Também não esquecemos que, depois de gastos milhões
de euros públicos no financiamento do projeto privado da
Plataforma Logistica, na Castanheira, aprovado por PS
e PSD, não só não se criou nenhum dos cerca de 17 mil
postos de trabalho prometidos como se destruiu uma
das áreas de maior valor ambiental do concelho.
Comprometida com as populações e com a certeza de
que, mais cedo que tarde, seremos novamente chamados
a conduzir o rumo da autarquia, a CDU garante uma
sólida presença nos órgãos, além de propor soluções
que atendem aos problemas do concelho. Exemplo disso
são as propostas de reforço de meios para a área da
limpeza e higiene, bem como para a recolha dos resíduos
sólidos, para que, para além do brio e qualidade de vida,
sejamos, novamente, considerados como uma autarquia
merecedora de prémios nacionais como sucedeu com a
gestão CDU.
Contacte-nos através de: gav.cdu@cm-vfxira.pt ou tel.
263 285 623.

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 Assembleia Municipal
22 de Dez. 2014
Sta. Eulália I Vialonga

Fornecimento de Refeições Escolares - Ano letivo
2014/2015 - Protocolo
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – votos
contra BE)

Serviço de Refeições Escolares - Lanches - Ano
letivo 2014/2015 – Protocolo

Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS –
abstenções BE)

3ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos da Câmara Municipal para 2014
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e BE – votos contra
CDU e CDS)

Regularização Fluvial do Rio Grande da Pipa e
Construção de um Novo Pontão - Alteração da Data
de Conclusão da Obra – Reprogramação Financeira
Aprovado por unanimidade

Comparticipação Financeira Municipal à Junta de
Freguesia de Vila Franca de Xira, para Requalificação
da Fonte do Farrobo, Execução de Separador na Rua
da Mata e Aquisição de Elementos Decorativos de
Natal
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal para
Constituição de Relação Jurídica de Emprego
Público por Tempo Indeterminado - Assistente
Operacional (Jardineiro)
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado - Assistente Operacional (Auxiliar
de Ação Educativa) - Prorrogação do Prazo para
Homologação da Lista de Classificação Final
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado - Técnico Superior (Área de Gestão) Prorrogação do Prazo para Homologação da Lista de
Classificação Final
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado - Assistente Operacional (Pedreiro) Prorrogação do Prazo para Homologação da Lista de
Classificação Final
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado - Assistente Operacional (Condutor
de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) Prorrogação do Prazo para Homologação da Lista de
Classificação Final
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Mercearia e de
Charcutaria para os Refeitórios e Bares do Município,
para o Ano 2015 - Aprovação Prévia do Compromisso
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Limpeza, Conservação
e Manutenção do Cemitério Municipal de Vila
Franca de Xira, Ano 2015 - Aprovação Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Assistência Técnica
e Manutenção do Equipamento de Fotolitos Aprovação Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de Serviços ao Abrigo do AcordoQuadro da AML - Fornecimento de Energia Elétrica
em Baixa Tensão Normal (BTN) e em Baixa Tensão
Especial (BTE) – Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Projeto de Execução de Adaptação da Antigas
Instalações do Posto da GNR a Esquadra da PSP
de Vila Franca de Xira - Repartição de Encargos
Orçamentais - Compromisso Plurianual, Resultante
da Reprogramação Financeira

Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS –
abstenções BE)

Prestação de Serviços de Manutenção para 2
Elevadores Montados na Passagem Superior
Pedonal do Forte da Casa - Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Bebidas para o
Setor de Restaurante e Bares do Município, Ano de
2015 - Aprovação Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços para Limpeza e
Desmatação de Várias Áreas do Concelho Parecer Prévio Vinculativo - Aprovação Prévia do
Compromisso Plurianual

Fornecimento de energia elétrica para a Casa
Museu Mário Coelho - Remessa à assembleia
municipal para aprovação prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e CDS – votos contra
CDU e BE)

Contrato de prestação de serviços de assistência
técnica de software de eleições - Renovação
enquadrada no parecer prévio genérico - Remessa
à assembleia municipal para aprovação prévia do
compromisso plurianual

Contratação de Serviços de Manutenção dos
Elevadores da Biblioteca Municipal de Vila Franca
de Xira e Respetiva Passagem Pedonal - Aprovação
Prévia do Compromisso Plurianual

Execução do Parque Urbano da Quinta da
Flamenga – Vialonga - Fase 4A - Devolução do valor
pago pelas peças do procedimento

Contratação de Serviços de Manutenção da Porta
Rotativa da Biblioteca Municipal de Vila Franca de
Xira - Aprovação Prévia do Compromisso Plurianual

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

Fornecimento de Energia Elétrica para a Casa
Museu Mário Coelho - Aprovação prévia do
compromisso plurianual

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e
construção de um novo pontão - Castanheira do
Ribatejo – 2º processo de revisão de preços do novo
pontão

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS –
abstenções BE)

Aprovado por unanimidade.

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU - abstenção CNR)

Contrato de Prestação de Serviços de Assistência
Técnica de Software de Eleições - Renovação
Enquadrada no Parecer Prévio Genérico - Aprovação
Prévia do Compromisso Plurianual

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e
construção de um novo pontão - Castanheira do
Ribatejo – 2º processo de revisão de preços

Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e de
Patrocínio Judiciário – M. Rodrigues e Associados –
Sociedade de Advogados, RL

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e
construção de um novo pontão - Castanheira do
Ribatejo – Desenvolvimento do plano de segurança
e saúde

Reunião da Câmara Municipal I 17 dez.2014

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e
construção de um novo pontão - Castanheira do
Ribatejo – Nomeação do novo coordenador de
segurança em obra

Aprovado por unanimidade

Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU e CNR – votos contra
BE e CDS)
Salão Nobre da Câmara Municipal I Vila Franca de Xira

Protocolo a celebrar com a Ordem dos Advogados
para apoio jurídico a cidadãos afetados pelo surto da
“legionella”
Aprovado por unanimidade

Contratação da aquisição de serviços jurídicos e de
patrocínio judiciário
Aprovado por unanimidade

7ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades municipais da
câmara municipal para 2014
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - votos contra
CDU)

3ª revisão ao orçamento e plano plurianual de
investimentos da câmara municipal para 2014

Aprovado por maioria ((votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Projeto de execução de adaptação das antigas
instalações do posto da GNR a esquadra da PSP
de Vila Franca de Xira - Repartição de encargos
orçamentais,
resultante
de
reprogramação
financeira - Remessa à assembleia municipal

Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU - abstenção CNR)

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Execução da EB1 e Jardim de Infância (Malvarosa) Alverca do Ribatejo – Receção definitiva e libertação
de garantias
Aprovado por unanimidade.

Processo nº 0084/EE/13 do Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP) – Devolução de verba
Aprovado por unanimidade

Processo nº 0019/PAC/13 do Instituto de Emprego
e Formação Profissional (IEFP) – Devolução de verba
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de pavimentos nas estradas
municipais do Apeadeiro e do Porto da Areia Castanheira do Ribatejo – Revisões de preços Restituição de valores
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade.

Contratação de serviços para o abate de palmeiras
e plantação de árvores no complexo municipal das
piscinas e na praça Bartolomeu Dias - Vila Franca de
Xira – Parecer prévio vinculativo

Prestação de serviços de manutenção para 2
elevadores montados na passagem superior pedonal
do Forte da Casa - Remessa à assembleia municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual

Contratação de serviços de vigilância do pátio e
oficinas de Povos e receção e assistência de alarmes
- Parecer prévio vinculativo

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de bebidas para o Setor
de Restaurante e Bares do município, ano de 2015
- Remessa à assembleia municipal para aprovação
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para limpeza e
desmatação de várias áreas do concelho - Parecer
prévio vinculativo e remessa à assembleia municipal
para aprovação prévia do compromisso plurianual
Aprovado por maioria ((votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Contratação de serviços de manutenção dos
elevadores da biblioteca municipal de Vila Franca
de Xira e respetiva passagem pedonal - Remessa
à assembleia municipal para aprovação prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de manutenção da porta
rotativa da biblioteca municipal de Vila Franca
de Xira - Remessa à assembleia municipal para
aprovação prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aquisição de uma viatura pesada de 19 Toneladas
para recolha de resíduos sólidos urbanos, com
uma retoma - Início do procedimento, aprovação
das peças concursais e da composição do júri, ao
abrigo do acordo-quadro celebrado pela Entidade
de Serviços Partilhados da Administração Pública,
IP (ESPAP)
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração
sita na rua António Aleixo, nº 63, no Bairro da Chasa
- Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração
sita no Bairro da Chabital, nº 28, 3º esqº - Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a
fração sita na rua João Tarré Ribeiro, nº 15, 2º dtº,
Urbanização de Arcena - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Atribuição/Alteração de topónimos na União das
Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e
Calhandriz, na Freguesia de Vila Franca de Xira e na
Freguesia de Vialonga
Aprovado por unanimidade

Doação de bens culturais pertencentes ao espólio
literário-artístico do Dr. Avelino Cunhal, por Maria
Eugénia Cunhal
Aprovado por unanimidade

Protocolo a celebrar com a Escola Superior Agrária
de Santarém (ESAS)
Aprovado por unanimidade

Jardins do Arroz - Passeio ribeirinho - Vila Franca
de Xira – Auto de vistoria e liberação de 15% das
garantias
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de
contrato de prestação de serviços por avença – Rosa
Maria Lopes Pacheco
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a
constituição da relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado - Assistente Técnico
(Vigilante Rececionista) – Recrutamento
Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal I 30 dez. 2014
EB 2,3 de Vialonga

8ª alteração ao orçamento municipal, plano
plurianual de investimentos e plano de atividades
municipais da câmara municipal para 2014
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Expropriação amigável do prédio urbano e
Restaurante Katequero, sitos na estrada da Vala do
Carregado, no âmbito das obras de regularização do
Rio Grande da Pipa
Aprovado por unanimidade

Expropriação de terrenos em Bom Sucesso /
Arcena no âmbito do Programa PROQUAL - Parcela
nº 6 - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum
para a constituição da relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado - Técnico Superior
(área de Direito)

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 - Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Apoio recebido relativo ao processo 0009/PAC/13 –
Devolução de verba
Aprovado por unanimidade

Moção - Sobre o Orçamento de Estado para 2015

Aprovado por maioria ((votos favor PS, CDU - votos contra CNR)

Museu da Tauromaquia - Programa funcional e
cronograma
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014 e 2014/2015 - Ponto de situação
atualizado
Analisado

Orçamento Participativo 2015 - Normas de
participação
Aprovado, por unanimidade

Proposta nº 4 - Centro Cultural do Bom Sucesso Dotação de equipamentos - Alverca do Ribatejo
Analisado.

Receção definitiva das obras de urbanização
e cancelamento da hipoteca sobre o lote 15 do
loteamento dos Enxofrais – Granja – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Receção definitiva das obras de urbanização e
redução da caução do loteamento da Terra da Fonte
e Pedreira – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade.

Receção provisória das obras de urbanização e
redução da caução do loteamento da Raposeira,
Olival dos Currais - Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
município sobre o lote 192 do loteamento Casal do
Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Retificação da deliberação tomada em 2014/12/03
- Cancelamento da hipoteca legal a favor do
município sobre a fração “A” do lote 39 do loteamento
Panasqueira I - Alverca do Ribatejo

União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes
e Calhandriz - Delegação da Calhandriz

Atribuição de topónimo “Largo da Música” no
Casal da Vinha Velha da Mata - Vila Franca de Xira
– Revogação
Aprovado por unanimidade

2ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades municipais da
câmara municipal para 2015
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Quotização da AMEGA para 2015 – Atualização

Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Exercício do direito de preferência sobre a fração
sita na rua Augusto Toscano Batalha, nº 6, r/c dtº
(antiga rua C, lote 16, r/c dtº), bairro da Chepsi Póvoa de Stª Iria

Aquisição de serviços de energia elétrica para as
instalações alimentadas em média e baixa tensão
especial do município - Libertação do seguro-caução

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“A”, sita na rua Augusto Toscano Batalha, nº 8, r/c
dtº - Póvoa de Stª Iria

Aquisição de uma viatura pesada de 19 toneladas
para recolha de resíduos sólidos urbanos, com uma
retoma, ao abrigo do acordo-quadro celebrado pela
Entidade de Serviços Partilhados da Administração
Pública - ESPAP - Adjudicação e minuta do contrato

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
sita na praceta Fernando Namora, nº 1, 2º esqº Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
sita na rua José Dias da Silva, nº 70, 1º A, tornejando
para a rua Almeida Garrett, nº 84 - Vila Franca de
Xira
Aprovado por unanimidade

Workshop integrado na BF14

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Contrato-programa para a instalação da Unidade
de Saúde de Alhandra - Devolução de verba

Reunião da Câmara Municipal I 28 jan. 2015

Reunião da Câmara Municipal I 14 jan. 2015
Salão Nobre da Câmara Municipal I Vila Franca de Xira

Voto de pesar pelas vítimas do atentado terrorista
em Paris
Aprovado por unanimidade

Reinício da atividade e laboração da empresa ADP
Fertilizantes
Tomado conhecimento

Contrato de prestação de serviços por avença Médico veterinário - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento industrial sito no
Cabeceiro dos Álamos - Quintas das Areias - Alvará
de loteamento nº 4/97, de 25/09 - Castanheira do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Execução de passeios entre a rua da República e
a rotunda da Bolonha – Póvoa de Stª Iria - Auto de
vistoria e receção definitiva e liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da estrada dos Caniços - Póvoa de
Santa Iria/Forte da Casa/Vialonga - Auto de vistoria
e receção definitiva e liberação de caução
Aprovado, por unanimidade

Beneficiação e ampliação do Jardim de Infância
João de Deus – Vila Franca de Xira - Auto de vistoria
e receção definitiva, conta final e liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Pavimentação e recargas de pavimentos 2011 Póvoa de Santa Iria, São João dos Montes, Vialonga
e Vila Franca de Xira - Conta final
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços ao abrigo do acordo-quadro
da AML - Fornecimento de energia elétrica em baixa
tensão normal (BTN) e em baixa tensão especial
(BTE) - Adjudicação do lote 1/BTE e anulação do lote
2/BTN
Aprovado por unanimidade.

Alteração ao Regulamento do Salão de Artesanato
- Discussão pública
Aprovado por unanimidade

Parceria de cooperação no âmbito da dinamização
de atividades de natação
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração
“I”, sita na praceta Natália Correia, nº 2, 1º dto
(antigo bairro da Chasa, lote 4.11) - Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cedência em regime de comodato Antiga EB nº 3, Brejo - Alverca do Ribatejo

Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
município sobre o lote A19 do loteamento Casal da
Espardela, Arcena - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
município sobre o lote 16 do loteamento Quinta da
Panasqueira I - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação e Taxas por Operações
Urbanísticas
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de peças para
reparação de viaturas pesadas - 2015/2016 Remessa à assembleia municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contrato de manutenção preventiva e curativa de
sistemas de sinalização semafórica no município Remessa à assembleia municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Beneficiação da EM 501 (estrada da Alfarrobeira)
– Alverca do Ribatejo - Auto de vistoria e receção
definitiva e liberação de caução

Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Execução da EB 01/Jardim de infância da Póvoa
de Santa Iria Norte - Auto de vistoria e receção
definitiva e liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal do Forte
da Casa - Conta final
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e
construção de um novo pontão - Castanheira do
Ribatejo - Desenvolvimento do plano de segurança e
saúde (procedimento de segurança para a demolição
do pontão)
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e
construção de um novo pontão - Castanheira do
Ribatejo - Orçamento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e
construção de um novo pontão - Castanheira do
Ribatejo - Procedimento de segurança para os
trabalhos de desvio da rede de gás
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade.

Requalificação da rua Luís de Camões - Vila Franca
de Xira - Abertura de concurso público

Requalificação urbana e recuperação do muro cais
da zona ribeirinha de Vila Franca de Xira - Auto de
vistoria e liberação de 15% das garantias

Recargas de pavimentos 2015 - Abertura de
procedimento

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
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Mercado retalhista de Alhandra - Alteração de
titularidade do lugar nº 41

2ª alteração ao Plano Diretor Municipal - Alteração
ao regulamento - Início do procedimento

Mercado abastecedor do concelho - Alteração ao
horário de funcionamento

Relatório de ponderação da discussão pública da
Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira

Atribuição de apoio financeiro destinado à realização
do Carnaval de Alhandra

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município
sobre o lote 99 do loteamento Casal do Álamo - S.
João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade.

Protocolo de parceria-cooperação na gestão do
Espaço de Visitação e Observação de Aves – EVOA
Aprovado por unanimidade

19ª Edição do Duatlo das Lezírias 2015 - Troféu José
Luís de Matos
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à associação Os
Companheiros da Noite, destinado à aquisição de uma
viatura ligeira de 9 lugares
Aprovado por unanimidade

Alteração ao protocolo com a ANIMAR – Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Local
Aprovado por unanimidade

Reprovado (Votos a favor PS - votos contra CDU e CNR)

Tomado conhecimento

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município
sobre o lote 224 do loteamento Casal do Álamo - S.
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município
sobre o lote 21 do loteamento Panasqueira I - Alverca
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cedência e afetação de parcela de terreno particular
ao domínio público municipal - Estrada municipal nº
524 – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2014 - Receção provisória

Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU - votos contra CNR)

Reunião da Câmara Municipal I 11 fev. 2015
Salão Nobre da Câmara Municipal I Vila Franca de Xira

Contrato de prestação de serviços por avença - Setor
de Turismo - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Abertura de procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego por tempo
indeterminado - Técnico Superior (área de educação
física)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego por tempo
indeterminado - Técnico Superior (área de engenheiro
de máquinas)
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado - Assistente Técnico (Vigilante
Rececionista) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Programa de rescisões por mútuo acordo na
administração local - Coordenadora Técnica –
Indeferimento
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Programa de rescisões por mútuo acordo na
administração local - Coordenadora Técnica –
Indeferimento
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Programa de rescisões por mútuo acordo na
administração local - Assistente Operacional –
Indeferimento
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara
Municipal para 2015
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR - abstenção CDU)

Contratação de serviços de manutenção preventiva,
periódica e especializada dos equipamentos
eletromecânicos das centrais técnicas das piscinas
municipais do concelho - Vila Franca de Xira - Parecer
prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços para hosting e housing das
principais plataformas aplicacionais, rede core e
acesso à internet, rede de comunicações e rede de voz
para o município - Cessão da posição contratual a favor
da MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“G”, sita no bairro do Fundo Fomento de Habitação,
porta 3, 2º dtº - Alhandra
Aprovado por unanimidade.

Exercício do direito de preferência sobre a garagem
sita no bairro do Fundo Fomento de Habitação, nº 34
– Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
sita na rua Augusto Toscano Batalha, nº 10, 2º dtº
(antiga rua C, lote 18), no bairro da Chpesi - Póvoa
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade.
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Execução da escola básica do 1º ciclo do Sobralinho
- Trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Construção da EB1 nº 2 de Vialonga - Remessa
à assembleia municipal para autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Construção da EB1 nº 2 de Vialonga - Abertura de
concurso público
Aprovado por unanimidade

Técnico responsável pela exploração das instalações
de utilização de energia elétrica do município Remessa à assembleia municipal para autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de energia elétrica em BTE e MT Remessa à assembleia municipal para autorização do
procedimento e compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Pagamento da despesa à Valorsul, respeitante ao
Imposto Único de Circulação das viaturas de recolha
de resíduos sólidos urbanos - Remessa à assembleia
municipal para autorização do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Contrato de inspeções periódicas obrigatórias para a
frota do município - Remessa à assembleia municipal
para autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contrato de portagens eletrónicas através do
sistema de via verde para a frota do município Remessa à assembleia municipal para autorização do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Cessação do contrato de arredamento do Café
Central - Acionamento de caução - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de uma cédula de inscrição
marítima e bolsa de acondicionamento, por Berta
Alice Duarte de Barros da Silva Sirgado
Aprovado por unanimidade

12 de março - 4.a feira
09h30
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
25 de março* - 4.a feira
09h30
União de Freguesias de Castanheira
do Ribatejo e Cachoeiras
Intervenção do Público: 12h30
08 de abril - 4.a feira
09h30
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
22 de abril* - 4.a feira
09h30
União de Freguesias da Póvoa de Sta.
Iria e Forte da Casa
Intervenção do Público: 12h30
*Reuniões Itinerantes, consulte locais
específicos em www.cm-vfxira.pt

PRÓXIMAS
ASSEMBLEIAS
MUNICIPAIS
01 de abril - 4.ª feira*
16h00 – Sessão Ordinária
Intervenção do Público: 20h00

25 de abril - sábado
Sessão Solene

Hora e Local a definir
*Local a informar em www.cm-vfxira.pt

Ficha Técnica
Propriedade

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
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
Coordenação EDITORIAL

Susana Santos

Redação

Aceitação da doação de um conjunto de 33 obras
de artes plásticas (desenhos, pinturas, aguarelas
e litografia), da autoria do pintor e gravador José
Augusto, por Maria de Lurdes Soares Gabriel Rainha
e Pereira

Ana Sofia Coelho, Carla Coquenim,
Cláudio Lotra, Prazeres Tavares

Aprovado por unanimidade

Divisão de Informação Municipal
e Relações Públicas
Design e Paginação

Aceitação da doação de um busto em gesso,
designado “Ceifeira”, da autoria de Fernando Louro de
Almeida, por Teresa Alexandra Dias Louro de Almeida
Gonçalves

Carla Félix, Patrícia Vitorino
Divisão de Informação Municipal
e Relações Públicas
Fotografia

Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação do espólio literário de Arsénio
Mota, pelo próprio
Aprovado por unanimidade

Corrida das Lezírias 2015

Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo

Aprovado por unanimidade

Estúdio Z, Helder Dias, Miguel Mestre,
Rafaela Roxo, Ricardo Caetano, Vitor Cartaxo
Divisão de Informação Municipal
e Relações Públicas
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