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Posto de Turismo Municipal tem nova morada e imagem renovada

No passado dia 18 de junho teve lugar a abertura do novo Posto de Turismo Municipal, no n.º 7 da R. Alves Redol (edifício “Café Central”).
Em dia de apresentação dos programas no âmbito da 26.ª Semana da Cultura Tauromáquica e da grande festa do Concelho, “Colete Encarnado”, foi apresentado o novo visual do serviço municipal de informação turística. Preterido o caráter formal de atendimento público
por um ambiente tertuliano, confortável e potenciador da descoberta turística do Município, o novo espaço atrai atenções para elementos decorativos únicos que marcam a nossa Identidade. Num edifício, que por si só encerra um interessante enquadramento histórico
e sociocultural, imagens de grande formato e pormenores alusivos ao património identitário Municipal acolhem o visitante. O Posto de
Turismo despertará os sentidos do turista e o interesse em conhecer as nossas tradições. Conferir ao público um novo e melhorado
espaço, com possibilidade de um atendimento mais personalizado é uma mais-valia conseguida com este projeto. Vale a pena conhecer,
pelo que esperamos por si no novo Posto de Turismo Municipal.
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Empresas do Concelho aderem ao Programa de Estágios
promovido pelo Município

No passado dia 9 de junho, as primeiras empresas interessadas no Programa de Atribuição de Estágios, promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, assinaram o respetivo documento de
adesão. Estiveram representadas na sessão, decorrida no Salão Nobre da Autarquia, oito das nove
empresas que atribuirão 20 estágios – o número máximo previsto no regulamento do Programa.
Prevê-se, posteriormente, a adesão de mais empresas a este programa que permite que finalistas
do ensino secundário e superior, com distinção no seu desempenho escolar, tenham períodos de
formação em contexto real de trabalho. O objetivo é, sobretudo, proporcionar a aquisição de competências técnicas e sócio profissionais indispensáveis à sua futura inclusão no mercado de emprego,
fatores aos quais a Câmara Municipal continua atenta, zelando, também desta forma, pela franja
mais jovem do Concelho. ADP Fertilizantes, S.A. ; Laboratórios ATRAL, S.A.; CIPAN – Companhia Industrial Produtora de Antibióticos, S.A.; CMAS – Systems Consultants Lda.; Laboratório de Análises
Clínicas Dr. J. Leitão Santos, Lda.; LOGIC – Logística Integrada, S.A.; OGMA – Indústria Aeronáutica
de Portugal, S.A.; SANDOMETAL – Metalomecânica e Ar Condicionado, S.A.; SPC – Serviço Português
de Contentores, S.A. foram as empresas que aderiram a este protocolo.

Câmara Municipal atribui 800 mil euros ao Movimento
Associativo do Concelho
As atividades que constam
da agenda da presente publicação
podem vir a sofrer alterações
por motivos imprevistos.
Todas as informações atualizadas,
assim como a inscrição
na newsletter digital, estão
disponíveis em www.cm-vfxira.pt

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a atribuição de perto de 800 mil euros a 105
instituições do Movimento Associativo do Concelho que desenvolvem atividade nas áreas de Ação
Social, Cultura, Desporto, Educação e Federativa. Este apoio, atribuído de acordo com as regras
definidas pelo Programa de Apoio ao Movimento Associativo, divide-se por duas áreas: Atividade
Regular (500 mil euros) e Investimentos - Obras e Aquisição de Viaturas - (300 mil euros).
A cerimónia que formalizou este apoio decorreu a 27 de abril, na Quinta Municipal do Sobralinho,
com a assinatura dos respetivos protocolos.
No que diz respeito ao apoio à atividade regular, as verbas distribuem-se da seguinte forma:
• Ação Social: €180.800,00 • Agentes Culturais: €145.300,00 • Associações Desportivas: €135.650,00 •
Atividade Física para populações específicas: €27.600,00 • Associações de Pais: €6.500,00 • Federações
Concelhias: €1.620,00
No apoio ao investimento, 220 mil euros serão para realização de obras e cerca de 80 mil euros
destinam-se à aquisição de viaturas.
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Cara e Caro Munícipe,
Em pleno verão e época de férias para grande parte da nossa população, é com agrado que lhe trazemos
a notícia de que, 39 anos depois, a “Volta a Portugal” em bicicleta está de regresso ao Concelho de Vila
Franca de Xira.
O acontecimento terá lugar no dia 9 de agosto, dando continuidade à aposta de promover o nosso
Concelho, em prol do seu desenvolvimento económico e social. Queremos demonstrar que Vila Franca
de Xira é um Concelho de qualidade e competitivo para viver, visitar e investir.
Assim, no dia 9 de Agosto, é com toda a alegria e hospitalidade que Vila Franca de Xira se constituirá
como anfitriã da partida da última etapa da prova, numa jornada de 132,5 quilómetros que passará por
grande parte do território do Concelho Vilafranquense, rumo à capital.
Ainda no âmbito da aposta turística, convidamo-lo a visitar o novo Posto de Turismo da Câmara Municipal,
que funciona nas instalações do antigo “Café Central” (Rua Alves Redol, em Vila Franca de Xira), depois
de obras de adaptação e remodelação. A decoração do espaço inclui elementos e imagens alusivos à
cultura e património identitários do Concelho, com o objetivo de bem acolher quem nos visita.
Ao nível económico e educativo, encetámos o Programa Municipal de Atribuição de Estágios promovido
pela Câmara Municipal. Perto de 10 empresas assinaram o documento de adesão ao programa, que
atribuirá cerca de 20 estágios (o número máximo por ano, previsto no regulamento do Programa).
Para além de conferir aos nossos jovens melhores competências para integrar o mercado de trabalho,
esperamos que este programa venha a dar um contributo importante para que, cada vez mais, a nossa
oferta educativa vá de encontro às necessidades empresariais do nosso Concelho.
Nos próximos meses, várias vias ao longo de todo o Concelho (num processo de seleção em parceria com
a Juntas de Freguesia), vão receber obras de melhoria de pavimento. Estou certo que as vantagens de
circulação a obter no final dos trabalhos superarão os incómodos que possam ser causados e para os
quais solicitamos a melhor compreensão de todos.
Até final de julho decorre a votação no seu projeto de eleição, no âmbito do processo de Orçamento
Participativo a decorrer. A análise técnica apurou 55 propostas, que podem ser conhecidas no Portal do
Orçamento Participativo e que estão agora sujeitas a votação, no referido portal por telemóvel.
Os mais jovens também não foram esquecidos neste período de férias escolares. Há várias atividades
organizadas pela Câmara Municipal e outras entidades que podem ocupar os seus tempos livres de
forma lúdica, saudável e pedagógica. Conheça-as nas páginas deste boletim e inscreva o seu educando.
Por último, pretendo ainda referir que fomos surpreendidos no mês de junho com duas situações
bastante desagradáveis, de que não podemos deixar de dar nota pública: a extinção da SIMTEJO e o
surgimento do novo sistema multimunicipal de água e saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, que agrega
mais de 80 Municípios, com prejuízo para os direitos e interesses do nosso Município e da população
que servimos; e a notificação da Autoridade da Concorrência que não se opõe à aquisição da EGF pela
SUMA, permitindo a privatização do setor de resíduos e a constituição de um monopólio privado nesta
área essencial para o nosso bem-estar coletivo.
Inconformados com tais situações, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para defender o superior
interesse das populações, o serviço público e a qualidade de vida.

Editorial

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
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Município recebe a maior prova do ciclismo nacional
nos próximos três anos, a Volta a Portugal
O Concelho de Vila Franca de Xira volta a ser anfitrião da maior
prova do ciclismo nacional. No passado dia 29 de maio decorreu a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal, a
Podium Events, entidade organizadora da Volta a Portugal, e a
Federação Portuguesa de Ciclismo que designa Vila Franca de
Xira como um dos palcos desta competição nos próximos três
anos. Nesta ocasião, o Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, destacou a importância deste compromisso para o
desenvolvimento económico e social da região, acrescentando
que “poderemos promover Vila Franca de Xira, mostrando a diversidade turística que temos para oferecer a quem nos visita”.

A 9 de agosto, Vila Franca de Xira
dá a partida para a última etapa da 77.ª Volta a Portugal
A prova, que decorrerá de 29 de julho a 9 de agosto, volta ao Município passados 39 anos. Assim, é já no dia 9 de agosto que a caravana da 77.ª Volta a Portugal Liberty Seguros tem partida marcada em Vila Franca de Xira para a derradeira etapa deste grande
momento desportivo. Serão 132,5 quilómetros realizados pelo Concelho e por outros limítrofes, sendo os últimos concluídos já
na Capital com um circuito de seis voltas. No Marquês do Pombal, para a festa da vitória, aguarda-se o grande vencedor de uma
das provas mais exigentes e carismáticas do cenário desportivo nacional.
O País estará de olhos postos num dos eventos mais populares e mais mediáticos e, por essa razão, a Autarquia preparará um
espaço específico que reunirá animação, ações promocionais, degustação de produtos locais e regionais, promovendo a principal
oferta Municipal. A nossa mascote “Xiro” já confirmou a sua presença!
Com parceria estabelecida até 2017, o Município volta a ser palco, no próximo ano, do contrarrelógio final que vai encerrar a
competição e, no último ano, em 2017, acolhe a saída da primeira etapa em linha.

“A

parceria que estabelecemos com a organização da
Volta a Portugal é de grande importância para Vila
Franca de Xira, na medida em que trazemos até ao nosso
território uma das maiores manifestações desportivas
do país. Por outro lado, através dela, nos próximos três anos,
(…). poderemos promover Vila Franca de Xira, mostrando a
diversidade turística que temos para oferecer a quem
nos visita. Pensamos que estas parcerias poderão contribuir para
o desenvolvimento económico e social das regiões

por onde passa a Volta a Portugal.”

Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita
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3.º Passeio da Volta
Além de estar na etapa final, Vila Franca de Xira vai ser também, a 9 de agosto, cenário do
3.º Passeio da Volta, prova de cicloturismo, sem carácter competitivo e aberta a todos (com
idade superior a 14 anos), que vai terminar em Lisboa. A iniciativa destinada aos amantes da
bicicleta, e da Volta em particular, terá a distância de 34 km, os últimos da Etapa da Volta a
Portugal feita nesse mesmo dia (em horário distinto) pelos ciclistas profissionais. O percurso irá ligar o Parque Urbano de Vila Franca de Xira ao Marquês de Pombal em Lisboa, com
passagem na Estrada Nacional 10, Parque das Nações e Praça do Comércio.
Inscrições abertas e mais informaçoes em www.volta-portugal.com

Refira-se que o Município constituiu-se por três
vezes de rampa de lançamento para contrarrelógios, sempre com o mesmo destino: Lisboa. Nas
primeiras duas ocasiões, 1969 e 1970, Joaquim
Agostinho (Sporting) foi o mais rápido a chegar à
capital mas em 1976, último ano em que a Volta
partiu do concelho ribatejano, foi Marco Chagas
(Costa do Sol) a triunfar nos derradeiros 35 quilómetros que ligaram Vila Franca de Xira a Lisboa.
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Obras e requalificação urbana

Obras em curso

↑ Póvoa de Santa Iria
Eletrificação do Mercado de Levante
Valor: 7.833,40 € (IVA incluído)
Prazo de execução: 30 dias

Vialonga
Adaptação do edifício do ninho de empresas para
instalações da EB nº 2
Valor: 141.602,44 € + IVA
Obra em fase de conclusão

↑ Sobralinho
Mais uma obra concluída no âmbito
do Orçamento Participativo - Pintura do Centro de
Convívio Álvaro Pinheiro

No âmbito do projeto Orçamento Participativo 2013/2014, a empreitada “Pintura do Centro de Convívio Álvaro Pinheiro” (Sobralinho),
que teve início a 4 de maio, está concluída, totalizando o valor total previsto de 15 675,52€. Trata-se de mais um projeto conseguido pela aproximação entre o Município e a Comunidade, através da
viabilização da participação direta dos cidadãos nos investimentos
públicos municipais.

↑ Vila Franca de Xira
Requalificação da R. Luís de Camões

Valor: 147.621,75 € + IVA
Obra em curso com execução de passeios, a interromper durante o
Colete Encarnado e a concluir até meados de setembro de 2015.

Beneficiação do sistema de drenagem pluvial
do mercado retalhista
Valor: 56.300,00 € + IVA
Prazo de execução: 120 dias

Concelho - Recarga de pavimentos em 2015

Encontra-se em fase de celebração de contrato com a empresa
adjudicatária, a empreitada de Recargas de Pavimentos 2015, a
levar a cabo no Município. Num total de investimento previsto de
329.264,53€(+ IVA), os arranjos terão uma duração de execução de
45 dias e consistirão em trabalhos preparatórios, saneamentos em
pavimentos, fresagem, execução de camada de desgaste em betão
betuminoso, execução de lombas redutoras de velocidade e de de
marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação, entre outros trabalhos. Serão beneficiadas diversas vias nas várias freguesias.

Obras concluídas

↑ Castanheira do Ribatejo
Regularização fluvial do Rio Grande da Pipa
e Construção de Pontão

Valor: 4.390.000,00 € + IVA
Novo pontão rodoviário e respetivos acessos concluídos.

↑ Vialonga
Câmara Municipal renova 4 parques infantis

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira concluiu a obra de requalificação de quatro parques infantis, em Vialonga, no âmbito do
processo de Orçamento Participativo, conferindo aos espaços as
condições adequadas para as brincadeiras dos mais pequenos.
Os parques infantis são o Parque Infantil da Quinta da Flamenga
Sul; o Parque Infantil da Quinta da Flamenga Norte; o Parque Infantil do Cabo de Vialonga e o Parque Infantil da Granja, num investimento de cerca de 27 mil euros.

Obras aprovadas
Aprovado loteamento “Marinhas do Mulato e Telhal”
- Póvoa de Santa Iria

Foi aprovado em Reunião da Câmara Municipal um loteamento de
cerca de 17ha, entre o Bairro dos Pescadores da Póvoa de Santa
Iria, o Parque Linear Ribeirinho e a zona de passagem sobre a linha férrea a Norte da cidade. O projeto de loteamento designado
por “Marinhas do Mulato e Telhal” permitirá requalificar uma zona
degradada de Póvoa de Santa Iria, ganhando a mesma infraestruturas e serviços, desde estabelecimentos escolares a comércio. Uma
área de 96 500 m² será destinada a equipamentos e zonas verdes
que rodearão 606 fogos e 1315 lugares de estacionamento.
Beneficiando o local de uma forma geral, este loteamento teve de
abarcar soluções para algumas questões levantadas durante todo o
extenso processo que acabou por ser alvo de várias reformulações.
O projeto vai proporcionar outras vantagens como, por exemplo,
um espaço para acostagem de barcos de recreio e condições para a
prática de desportos náuticos inexistentes naquela zona.
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De 11 de junho a 31 de Julho decorre a fase de votação das propostas do Orçamento Participativo (OP) 2015
apresentadas e consideradas elegíveis pelas normas em vigor. As 55 propostas que reuniram condições para
prosseguir para a fase de votação e respetivos códigos encontram-se elencados na tabela que se segue.
Poderá votar enviando um SMS gratuito para o número 3302, indicando o código da proposta em que pretende
votar - salientando-se que apenas é contabilizado o primeiro voto de cada n.º de telefone -, ou através do site do
OP (sendo necessário para votar, caso ainda não esteja, registar-se, algo simples e rápido).
Participe! O milhão de euros que o Município disponibiliza serve para implementar as propostas que os cidadãos
propuseram e decidirem!
Contamos consigo para continuarmos a fazer história, superando agora o número total de votos nas propostas
colocados a votação em anteriores OP!
Código SMS

2015

OP 2015
Projetos
a Votação
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Mais de 2200 livros
distribuídos em 2014

Construção da Escola EB n.º 2 de Vialonga vai avançar

Arranca em breve a construção da nova Escola EB1 n.º 2 de Vialonga. Com um investimento no valor de € 1.981.994,90 e um prazo de execução previsto para 330 dias.
Este equipamento ficará dotado de 14 salas de aula (duas para Educação Pré-escolar
e 12 para 1.º Ciclo), refeitório escolar, sala polivalente, sala de ATL, biblioteca, gabinete médico, entre outros e contará com a renovação do espaço exterior, adequando-o
às faixas etárias que o frequentarão. As crianças poderão ainda usufruir do Pavilhão
Municipal, dada a sua contiguidade, para apoio à prática de atividade física.
Trata-se de um investimento que tem vindo a ser planeado em parceria com a comunidade educativa local (direção do Agrupamento, Associações de Pais e Junta de
Freguesia) e que pretende melhorar as condições de educação e ensino, permitindo
eliminar os horários duplos atualmente em vigor e a passagem de um significativo
número de alunos para a Escola a Tempo Inteiro.
Assim, prevê-se para o ano letivo de 2015/2016 a mudança temporária dos alunos
deste estabelecimento de ensino para o Ninho de Empresas de Vialonga (que também
recebe obras de adaptação para os receber) e a inauguração da Escola no início do ano
letivo de 2016/2017.

Câmara entrega à Pediatria do Hospital de Vila Franca de
Xira bens recolhidos na Campanha “Reciclar + Dar = Ajudar”

Brinquedos, DVD’s, jogos e outros materiais didáticos foram entregues pela Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, representada pelo Vice-Presidente Fernando Paulo
Ferreira, na tarde de 1 de junho, à Pediatria do Hospital de Vila Franca de Xira. A iniciativa, que conseguiu a recolha de um total de 20 caixotes equivalentes a 600L dos
referidos artigos e, ainda, 450 livros realizou-se no âmbito da campanha “Reciclar +
Dar = Ajudar”, assinalando também o Dia da Criança. Os materiais foram doados ao
longo dos últimos meses pelos munícipes nas Casas de Juventude do Concelho. Com
este ato, a Autarquia espera contribuir para a motivação e melhor recuperação possível das crianças internadas.

O Banco do Livro Escolar (BLE), que iniciou o
seu funcionamento em 2012, tem como principal objetivo a promoção da troca gratuita de
livros escolares, novos ou usados, do ensino
básico e secundário, adotados pelo Ministério
da Educação e Ciência.
Durante o ano de 2014 recorreram a esta
resposta da autarquia 2017 pessoas a maioria residente no Concelho), entre doadores
e recetores de manuais escolares. Foram
movimentados 1148 livros escolares e 1050
manuais de apoio (cadernos de testes, exercícios, dicionários, etc.).
Em abril de 2014 entrou em vigor a Campanha Reutilizar CTT, no âmbito do protocolo
estabelecido entre o Movimento Reutilizar e
os CTT, que permitiu a qualquer pessoa entregar os livros escolares numa Loja CTT,
sendo estes encaminhados gratuitamente
para um dos bancos recetores (onde está
incluído o BLE concelhio). Embora se tenha
constatado que maioria não se encontrava
em condições de reutilização para serem disponibilizadas ao público, ou já não se encontravam em vigor de acordo com a adoção feita pelo Ministério da Educação e Ciência, os
manuais que não puderam ser canalizados
no âmbito do BLE, foram encaminhados para
duas campanhas em curso: Banco Alimentar
Contra a Fome de Lisboa (10. 532 Kg de papel
através da Associação para a Integração de
Pessoas com Necessidades Especiais – AIPNE) e Moçambique (o Exército Português realizou a recolha de 2137 manuais/750Kg).
O BLE tem sede na Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo (telef.: 219 575 908, e-mail:
bancodolivroescolar@cm-vfxira.pt)
sendo
que para além deste ponto de recolha existem no Concelho outros locais descentralizados para o efeito: a Fábrica das Palavras
(Biblioteca Municipal e equipamento cultural,
Vila Franca de Xira), as Bibliotecas Municipais
do Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria e Vialonga, bem como o Bibliomóvel, sempre que
este se deslocar ao Sobralinho, Alhandra,
Castanheira do Ribatejo, Cachoeiras, Calhandriz e Cotovios.
Local de Funcionamento:
Casa da Juventude de Alverca
Rua da Escola
(Edifício Panorâmico),
Bairro da Chasa
2615 – 070 Alverca do Ribatejo
GPS: 38º 53’ 34,646’’N 9º 2’ 41,031’’ W
Horário:
julho a outubro - 4.ª, 5.ª e 6.ª - feira, 14h/18h0
novembro a junho - 4.ª e 6.ª - feira, 14h/18h
Contactos:
Telefone: 219 575 908
E-mail: bancodolivroescolar@cm-vfxira.pt
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Cem mil euros para apoio a famílias carenciadas
em protocolo entre o Município
e a Central de Cervejas

Dia 28 de abril foi assinado mais um protocolo entre a Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira (CM VFX) e a SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, SA
(SCC), para apoio a famílias carenciadas do Concelho de Vila Franca de Xira, no
montante de 100 mil euros. O documento insere-se nas políticas de proximidade
e colaboração levadas a cabo pelo Município com os parceiros sociais e agentes
económicos do concelho.
Este ato estabelece-se no âmbito das preocupações sociais de ambas as entidades, numa parceria que visa continuar a dar resposta a alguns dos problemas com
que muitas famílias do Concelho se deparam ao nível socioeconómico.
A cerimónia contou com a presença do Presidente da CM VFX, Alberto Mesquita, e
dos Administradores da empresa, Arnoldus Elzen e José Luís Torres, e teve lugar
nas instalações SCC (estrada da Alfarrobeira, Vialonga).

Festival da Juventude proporcionou
Workshops por Vasco Gargalo

O Festival da Juventude, decorrido entre os dias 7 e
9 de maio, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de
Xira, acolheu os mais jovens para um sem número
de atividades e muitos concertos. De destacar os
dois workshops ministrados pelo ilustrador e cartoonista Vasco Gargalo, dirigidos aos participantes no “Laboratório de Artistas” (iniciativa levada a
cabo pela Autarquia pela quarta vez), que tiveram
oportunidade de adquirir e pôr em prática diversos
conhecimentos técnicos/artísticos junto do artista.

2.ª Eliminatória concluída, rumo à grande final do RIFFEST

Decorreu no dia 6 de junho, no Centro Cultural do Bom Sucesso (em Alverca), a 2.ª eliminatória do RIFFEST – Concurso de Bandas Jovens,
à qual assistiu cerca de uma centena de jovens. Agora caberá ao júri analisar os melhores no cômputo geral das duas seleções já levadas
a cabo. A final em data a anunciar terá a atuação das três bandas com melhor classificação, para atribuição do 1.º prémio no valor de
1500,00€, 2.º prémio no valor de 1000,00€ e o 3.º prémio no valor de 500,00€.
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Mais de 4.000 visitantes
no 4.º Salão de Automóveis
e Motociclos Clássicos de Vila
Franca de Xira

O Pavilhão Multiusos do Cevadeiro voltou a encher-se de admiradores de veículos antigos,
em mais um “Salão de Automóveis e Motociclos
Clássicos de Vila Franca de Xira”. Ao longo dos
três dias do Salão, foram mais de 4.000 as pessoas que se deslocaram à cidade para apreciar
os 45 automóveis e 30 motociclos patentes ao público, alguns deles exemplares únicos no nosso
país.
O Salão, que na sua 4.ª edição teve como tema
principal o comparativo entre modelos de fabrico
norte-americano e japonês das décadas de 40 a
60 do século passado, distinguiu-se pelo reforço
da oferta de ações dirigidas ao público infanto-juvenil, com especial destaque para os motociclos de Pedro Nuno, o jovem vila-franquense
campeão da modalidade.
No âmbito da educação para a segurança rodoviária, louvamos a presença da PSP e da GNR com
o programa “Escola Segura”, que registou grande adesão junto das escolas.

Quotidianos do feminino: 1900 aos Anos de Mudança

Patente no Núcleo de Alverca do Museu Municipal, a exposição “Quotidianos do Feminino: 1900 aos Anos de Mudança”, reúne um importante conjunto de testemunhos e documentos históricos que dão conta da extraordinária evolução do papel feminino na sociedade ao longo
do último século.
Fruto de um vasto trabalho de investigação e recolha realizado pela equipa do Museu Municipal, a mostra afirma-se como um fiel retrato
das modificações sócio culturais ocorridas no nosso país. Integrado nesta exposição tem lugar um conjunto de conferências, apresentadas
por especialistas em diferentes matérias, com enfoque na reflexão sobre a condição feminina na sociedade.

Teatro pelas escolas do Concelho
no Ateneu Artístico Vilafranquense

Nos passados dias 15 e 16 de maio, os Núcleos de Teatro das sete escolas do Concelho participantes na 21.ª
edição dos Aprendizes do Fingir fizeram as apresentações finais das suas peças de teatro, no Ateneu Artístico
Vilafranquense, em Vila Franca de Xira.
Foi um evento muito participado, onde os Núcleos de
Teatro das escolas (Escola Básica Soeiro Pereira Gomes, Escola Básica do Bom Sucesso, Escola Básica D.
António de Ataíde, Escola Secundária de Gago Coutinho, Escola Básica de Vialonga, Agrupamento de Escolas do Forte da Casa e Escola Básica Pedro Jacques de
Magalhães) apresentaram à comunidade o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo e que contou com bons
momentos de comédia, música, dança, e onde também
houve espaço para uma abordagem aos grandes clássicos como “O Auto da Barca do Inferno” e “Amor de
Perdição”, entre outras vivências.
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O sítio arqueológico
de Monte dos Castelinhos
– Vila Franca de Xira.
Em busca
de Ierabriga
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A propriedade privada da Quinta da Marquesa, na Castanheira do Ribatejo, conserva vestígios de um antigo povoado
fortificado com uma longa diacronia de
ocupação humana com início há mais de
três mil anos. A toponímia antiga preservou a memória da existência de antigas
vivências neste espaço denominando-o
como o “Monte dos Castelinhos”. A exposição patente no Núcleo Museológico
do Mártir Santo desde maio apresenta
ao público os resultados do importante
trabalho de investigação arqueológica
desenvolvido no Monte dos Castelinhos.
Com a iniciativa pretende o Município
contribuir para a promoção e salvaguarda do seu património, neste caso
concreto dos vestígios que dão conta da
ocupação romana da então Lusitânia.
Face à relevância científica e patrimonial
de Monte dos Castelinhos, é intenção da
Câmara de Vila Franca de Xira dar continuidade e consubstanciar o projeto nos
próximos anos.

A importância do desporto na vida dos jovens debatida na Assembleia Municipal Jovem

A iniciativa Assembleia Municipal Jovem, dinamizada pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, decorrida no
Centro Cultural do Bom Sucesso (a 23 de maio) veio, mais uma vez, contribuir para o desenvolvimento, nos jovens, de competências para
o exercício de uma cidadania ativa e responsável. Valorizando a sua participação junto dos Órgãos Municipais, nomeadamente dando-lhes
voz no debate das políticas municipais, mais diretamente relacionadas com a juventude, este público ganha incentivo e sensibilidade para
as questões do poder local. Sob o tema Desporto com Vida – a Importância do Desporto na vida dos Jovens, os jovens puderam abordar
questões no âmbito da realidade do Concelho.

Revisitar um quarto de século
do Núcleo de Alverca do Museu Municipal
Ao longo dos seus 25 anos de existência, o Núcleo de Alverca do Museu Municipal tem-se afirmado pela forte ligação à comunidade e
pela interação com o público local.
A exposição documental agora patente neste núcleo museológico dá
conta deste percurso, revelando o importante trabalho realizado ao
longo destes anos em prol do conhecimento e salvaguarda da história e património locais, com especial destaque para a freguesia de
Alverca.
Neste percurso de quarto de século, o Núcleo Museológico de Alverca
cresceu em termos de dimensão, reforçando as acções do seu serviço educativo e diversificando a oferta da sua programação cultural.
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Bombeiros do Concelho homenageados em Alverca do Ribatejo

A simbólica homenagem anual aos Bombeiros do Concelho decorreu no dia 24 de maio, em Alverca. No Dia Municipal do Bombeiro,
homens e mulheres das corporações dedicadas à segurança da população desfilaram numa bonita cerimónia, que contou, ainda, com
a condecoração dos elementos por 10, 20 e 30 anos de serviço, seguindo-se as intervenções oficiais. O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, mencionou a relevância do trabalho e disponibilidade dos bombeiros do Concelho, razão pela qual se reveste de
toda a importância a continuação do trabalho desenvolvido por todos no que toca à Formação Conjunta. Pelo segundo ano consecutivo
que se realiza a Escola de Estagiários para Ingresso na Carreira de Bombeiro e, este ano, é realizada também a Formação Conjunta
para a Progressão na Carreira de Bombeiro Voluntário. O Presidente referiu ainda a disponibilidade da Autarquia para apoiar a atuação
das Corporações, retomando um apoio financeiro anual, de 40 mil euros, a atribuir às corporações que recebem as comemorações
do Dia Municipal do Bombeiro, para a aquisição de equipamento. Nesta sequência decorreu a entrega desse apoio à Corporação dos
Bombeiros Voluntários de Alverca do Ribatejo que será aplicado na aquisição de uma ambulância de socorro.

O sucesso escolar abordado
em Seminário dedicado à Educação

A Fábrica das Palavras foi palco, no dia 28 de maio, do seminário anual
promovido pela Câmara Municipal e pelo Conselho Municipal de Educação, tendo sido a presente edição dedicada ao tema “A educação como
agente de mudança pessoal e social: pensar o sucesso escolar”. O
evento foi conduzido por um painel de vários especialistas nacionais na
matéria, tendo ainda contado com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita; do Presidente do Conselho Nacional de
Educação, David Justino e do Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, José Duarte.
Com mais de uma centena de participantes, o seminário abordou várias
temáticas relacionadas com a garantia do acesso à educação para todos, analisando os dados vigentes sobre as desigualdades na educação
e os apoios concedidos, com vista a delineação de soluções possíveis e
eficazes.
A importância do sucesso escolar, a influência da família na valorização
da escola, o investimento que é feito naquelas instituições, a importância dos projetos extracurriculares na motivação do aluno, nomeadamente em prol da aprendizagem e da assiduidade, foram outras das
questões que mereceram atenção neste encontro.

Final Four Hóquei em Patins
decorreu em Vila Franca de Xira

A Federação de Patinagem de Portugal, com a colaboração da Associação de Patinagem de
Lisboa, da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e da União Desportiva Vilafranquense, organizou a Final Four da Taça de Portugal de Seniores Masculinos em Hóquei em Patins, decorrida
entre os dias 23 e 24 de maio, no Pavilhão José Mário Cerejo, em Vila Franca de Xira.
O grande vencedor foi o Sport Lisboa e Benfica, que derrotou na final o Sporting Clube de Portugal por uns expressivos 3-0, juntando assim a Taça de Portugal ao Campeonato Nacional já
anteriormente conquistado.
O Município teve um papel importante no acolhimento deste evento desportivo em Vila Franca
de Xira, ao garantir e financiar a empreitada de reparação e beneficiação do piso desportivo do
Pavilhão do União Desportiva Vilafranquense. A empreitada teve o valor de 13.492,95€ (IVA incluído), melhorando as condições daquele equipamento desportivo para receber este prestigioso evento e, principalmente, para as atividades do clube, onde movimenta cerca 300 praticantes
no Hóquei em Patins, Patinagem Artística e Basquetebol.
Resultados
Dia 23 de maio de 2015 – Meias-finais
OC Barcelos – 2 x SL Benfica - 3 | Sporting CP – 4 x UD Oliveirense - 1
Dia 24 de maio de 2015 - Final
SL Benfica - 3 x Sporting CP - 0
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Parque da Quinta da Piedade
encantou príncipes e princesas
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Os “Castelos Encantados” que povoaram, a 31 de maio, a Quinta da Piedade, na Póvoa de Sta. Iria, atraíram mais de 4000 pessoas (as crianças,
jovens e famílias) que puderam vivenciar, num domingo bem solarengo,
uma verdadeira história de príncipes e princesas!
O Parque Urbano da Quinta da Piedade foi o cenário natural escolhido
para que todos os presentes (pequenos e graúdos) experienciassem
mais uma comemoração bem inesquecível do Dia Mundial da Criança.
A decoração, os personagens que povoaram o espaço e toda a animação conseguiram transformar todo o parque, uma vasta e agradável
área verdejante de lazer urbano, num fantástico espaço encantado, digno das adoráveis histórias do “faz de conta”.
O evento, organizado pelo Município de Vila Franca de Xira, pretendeu,
mais uma vez, proporcionar a todas as crianças, jovens e famílias um
dia inesquecível repleto de diversões variadas e originais, uma oferta
de lazer de entrada gratuita, cheia de cor e alegria.

Exposição Canina elege “Best in Show”
e consegue donos para 10 cachorros
do Canil Municipal

A Exposição Canina, realizada no Pavilhão Multiusos, viu eleitos
por um júri, os melhores exemplares a concurso nas mais diversas categorias. A par de um fim de semana bem divertido, junto
destes bons amigos, houve lugar a inúmeras atividades proporcionadas pelos apoios com que esta iniciativa contou.
Este evento revelou-se ainda de suma importância dada a presença do Canil Municipal que levou, até ao local, alguns dos animais
à sua guarda. Em dois dias foi conseguida a adoção de todos os
cachorros ali disponíveis (um total de 10, provenientes de 3 ninhadas diferentes), com os quais foram oferecidos, pelas marcas presentes na Exposição, kits com produtos para cuidado dos caninos.
Melhores Exemplares da Exposição – “Best in Show”
• 1.º Classificado na edição Internacional
“BOSTON STYLE CHOICE THE BEST “
Boston Terrier
Prop. Juan Manuel Lopez Rodriguez
• 1.º Classificado na edição Nacional
“ARISCO RABISCO DOS MAKUAS”
Jack Russell Terrier
Prop. Pedro José Vitoriano Gonçalves
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Seniores brilharam
na Passerelle D’Ouro
No dia 19 de junho, a Praça de
Toiros Palha Blanco voltou a ser
o palco de um momento muito
aguardado, quer pelos participantes quer pelo público que
preenche as suas bancadas – a
Passerelle D’Ouro. Este ano
não foi exceção, na passadeira
desfilarem seniores e a assistir
contaram-se milhares. O espetáculo contou com a arte de Joaquim Salvador que abrilhantou a
prestação destes modelos especiais. A animação musical esteve
a cargo de Margarida Arcanjo,
Micaela, Romana, Sérgio Rossi e
DJ Kiky Tavares. A apresentação
foi levada a cabo por Pedro Marques e Paula Fialho, locutores da
Rádio M80.

1.ª Corrida Cidade de Alverca

Decorreu no passado dia 6 de junho, com o apoio do Município de Vila Franca de Xira, a 1.ª Corrida Cidade de Alverca, organizada pela
Associação Portugal Talentus, uma recém-criada associação daquela freguesia. Este evento desportivo integrou uma corrida de 10
km e uma caminhada de 5 km, nas quais participaram ao todo cerca de 800 atletas, que tiveram a oportunidade única de experimentar correr na pista de aviação de Alverca. O pódio foi ocupado por atletas do Concelho: em primeiro ficou Hermano Ferreira, um dos
melhores meio-fundistas portugueses do Sporting Clube de Portugal e Alexandre Nobre e Pedro Gaspar, ambos triatletas do clube
organizador, ocuparam as restantes posições, 2.ª e 3.ª respetivamente.

EVENTOS 15

“Mário Coelho.
Da Prata ao Ouro.
A Vida de um Toureiro”
A 3 de outubro de 1955, na Praça de
Touros Palha Blanco, em Vila Franca
de Xira, Mário Coelho faz a sua apresentação de praticante para bandarilheiro profissional apadrinhado por
Manuel Paveia.
A exposição “Mário Coelho. Da Prata ao Ouro. A Vida de um Toureiro”,
patente no Celeiro da Patriarcal, em
Vila Franca de Xira, até ao próximo
dia 11 de outubro, faz a retrospetiva
destes 60 anos dedicados à Tauromaquia, numa homenagem àquele
que é dos seus nomes maiores de
todos os tempos.
Ao longo da sua carreira, na qual foi
e continua a ser considerado o melhor bandarilheiro do mundo, Mário
Coelho pisou as mais importantes
Praças, num percurso ímpar no domínio da história da tauromaquia nacional e internacional.

A 26.ª Semana da Cultura Tauromáquica
reuniu o melhor dentro e fora de portas

A abertura da Semana da Cultura Tauromáquica foi marcada pela
inauguração da Exposição de homenagem a Mário Coelho, no Celeiro
da Patriarcal. As imagens fortes e os elementos únicos que compõem
esta exposição proporcionaram o enquadramento ideal para os três
colóquios decorridos e que trouxeram, a Vila Franca de Xira, inúmeras
figuras de prestígio do universo tauromáquico. A reflexão e a partilha
de opiniões em torno da Festa Brava foi enriquecida pela voz de quem
conhece e vive o meio.
Mas, a Semana dedicada à arte e cultura tauromáquica também saiu
para o campo: realizou-se uma visita para apreciar os toiros das Esperas e ainda houve lugar, na emblemática Praça de Toiros Palha Blanco,
para uma Novilhada Popular com a Escola de Toureio José Falcão e a
convidada Escola de Málaga. As tertúlias também sairam à rua para
o convívio que se coloriu com diversa animação musical. O prelúdio
perfeito para a grande festa do Colete Encarnado.
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8ª Pedalada
pelo Ambiente
No âmbito da comemoração da Semana
Europeia da Mobilidade e do Dia Europeu
Sem Carros,

Prémio Literário Alves Redol
Candidaturas até 30 de setembro

Com o objetivo de prestar homenagem à memória do grande romancista vilafranquense, o Município instituiu o Prémio Literário “Alves Redol”, galardão que se afirma como um incentivo à criatividade literária.
As obras aceites a concurso, tema livre na área do conto e do romance,
deverão ser trabalhos originais, e cada concorrente só poderá enviar um
trabalho por cada modalidade literária.
As condições detalhadas de participação podem ser consultadas no regulamento em www.cm-vfxira.pt. O prazo de entrega dos originais termina no dia 30 de Setembro de 2015.

A Semana Europeia da Mobilidade e do
Dia Europeu Sem Carros, que decorre
anualmente de 16 a 22 de Setembro,
pretende incutir nos cidadãos a opção
por modos suaves de transporte (a
pedonalização e o uso da bicicleta) e
transporte coletivo (transporte público,
partilha de automóveis, car pooling,) em
detrimento do uso individual do carro
têm implicações diretas na proteção
da qualidade do ar, contribuindo para o
abrandamento do aquecimento global e na
redução do ruído.
Sensível a estas questões, a Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira irá realizar
no dia 20 de setembro de 2015, a oitava
edição da Pedalada pelo Ambiente.
Esta iniciativa consiste num passeio em
bicicleta, num percurso aproximado de 21
kms, atravessando o concelho no sentido
norte-sul, com partida às 9H00 da Estação
de Comboios de Castanheira do Ribatejo e
termino na Quinta Municipal da Piedade,
na freguesia da Póvoa de Santa Iria.
A participação é gratuita e poderá fazer a
sua inscrição no site municipal até ao dia
17 de setembro. Apareça, faça exercício
físico e contribua para um concelho mais
sustentável.

Viagem Projectual, Exposição
de Miguel Arruda Arquitetos Associados

Patente da Galeria de Exposições da Fábrica das Palavras – Biblioteca
Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, a exposição de
Miguel Arruda Arquitectos Associados, documenta, através de fotos, maquetas, e outros documentos, entre outros, o processo de conceção deste
projeto arquitetónico que veio alterar, não só a zona ribeirinha da cidade,
como a vida cultural da sua população, afirmando-se como um moderno
e pluridisciplinar centro de cultura.
O contemporâneo edifício da nova Biblioteca Municipal de Vila Franca de
Xira integra múltiplas valências, num espaço que se quis aberto à comunidade. A conhecer melhor, através da visita a esta exposição.

AGENDA 17

Exposições
Até 31 de dezembro
“25 anos do Museu Municipal – Núcleo de Alverca”” > Museu Municipal - Núcleo
de Alverca do Ribatejo
Até 5 de julho
Pintura de Carlos Godinho > Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo
11 de Julho a 13 de setembro
Pintura e Instalação, de António Aires > Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca
do Ribatejo
Exposição de longa duração
“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português” > Museu do Neo –
Realismo, Vila Franca de Xira
Exposição de longa duração
“A Póvoa e o Rio” > Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio” > Frente Ribeirinha da
Zona sul do Concelho, Póvoa de Santa Iria
Desde 7 de maio
“Fábrica das Palavras: Viagem Projectual”, Miguel Arruda Arquitetos Associados >
Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira
Até 20 de setembro
“Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos” > Museu
do Neo – Realismo, Vila Franca de Xira
Até 20 de setembro
“O jornal do mundo que vai surgir” (segmento da exposição “Tudo existe o que se
inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”) > Museu do Neo – Realismo,
Vila Franca de Xira
Até 11 de outubro
“Mário Coelho. Da Prata ao Ouro. A Vida de um Toureiro” > Celeiro da Patriarcal,
Vila Franca de Xira
Até 25 de outubro
“A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira – As Grandes Obras”> Museu Municipal
de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
Até 31 de dezembro
“Brincadeiras de Criança”> Museu Municipal - Núcleo de Alverca, Alverca do
Ribatejo
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8 de julho, quarta-feira
16h00 - Ciclo de Conferências “Tardes de Conversa” | Tema: “O Foral manuelino
de Vila Franca de Xira”, Paulo Silva > Museu Municipal - Núcleo de Alverca, Alverca
do Ribatejo
11 de julho, sábado
15h00 - Ciclo de Conferências “A Arte no concelho de Vila Franca de Xira – Grandes
Obras” | Temas: “A importância da divulgação dos bens documentais”, Graça
Nunes; “Análise ao conteúdo do Foral manuelino de Vila Franca de Xira”, Paulo
Silva; “A Conservação e restauro do Pergaminho de Povos e do Foral Quinhentista”,
Catarina Rosa > Museu Municipal - Núcleo de Sede, Vila Franca de Xira
18 de julho, sábado
10h30 – Manhãs no Museu > Iluminuras > Museu Municipal – Núcleo-Sede, Vila
Franca de Xira
31 de julho, sexta-feira
18h00 – Ciclo de Conferências “Quotidianos do Feminino: 1900 aos anos de
mudança” > Tema: “A Arte da Costura Aprendida no Feminino”, Guiomar
Alves > Museu Municipal -Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo
1 de agosto, sábado

10h00 – Programa “Conhecer Alverca e o Sobralinho” visita guiada ao Palácio do
Sobralinho> Quinta Municipal do Sobralinho, Sobralinho

Espectáculos
sexta-feira de julho e agosto

21h00 – “Noites no Largo do Pelourinho”> Museu Municipal - Núcleo de Alverca,
Praça João Mantas, Alverca do Ribatejo
domingos de julho e agosto

16h00 – “Música no Museu”> Museu Municipal - Núcleo de Alverca, Praça João
Mantas, Alverca do Ribatejo
12 de julho, domingo

16h00 – ““Cellostatus” > Músicos do Conservatório Silva Marques interpretam
obras de Astor Piazzola, Carlos Gardel, Gershwin, Debussy, Tchaikovsky, Scott
Joplin, Vinicius de Morais, The Beatles e Harold Arlen > Fábrica das Palavras –
Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira.

Infância

Até 16 de abril de 2016
“O sítio arqueológico de Monte dos Castelinhos – Vila Franca de Xira. Em busca de
Ierabriga” > Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira

Terças - feiras

Até 31 de dezembro de 2017
“Quotidianos do Feminino: 1900 aos anos de mudança”> Museu Municipal - Núcleo
de Alverca, Alverca do Ribatejo

10.00h às 16.00h - Poemário Infantil Neorrealista> Sessão dirigida a crianças
entre os 6 e os 12 anos (mediante inscrição prévia, obedecendo a um mínimo de
10 participantes - Telef. 263 285 626; neorealismo@cm-vfxira.pt)> Museu do NeoRealismo, Vila Franca de Xira.

Encontros, Formação, Seminários
e Visitas Patrimoniais
Conferencistas de renome apresentam palestras sobre História e Arte no
Museu Municipal, em Vila Franca de Xira
No âmbito da exposição “A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira – Grandes
Obras”, mostra patente ao público no Museu Municipal de Vila Franca de Xira,
decorre de março a outubro um ciclo de conferências, de entrada gratuita,
com a participação de vários especialistas de renome, cujas temáticas incidem
sobre Museologia, Património Imóvel, Escultura, Pintura, Salvaguarda de
Bens Patrimoniais, História Local, Restauro, entre outras.
“A importância da divulgação dos bens documentais”, a “Análise ao conteúdo
do Foral Manuelino de Vila Franca de Xira - Sociedade, Comércio, Fiscalidade
e Justiça” e “A conservação e restauro do Pergaminho de Povos e do Foral
quinhentista”, são os temas a apresentar no dia 11 de julho, pelas 15h00,
no Museu Municipal, naquela que será uma importante oportunidade de
aprendizagem e reflexão para alunos, professores, estudiosos, e de uma
forma geral todos aqueles que se interessam por História.
Mais informações sobre esta sessão e o programa completo do Ciclo de
Conferências podem ser encontradas no sítio electrónico do Município, em
www.cm-vfxira.pt

3 de julho, sexta-feira
18h00 – Ciclo de Conferências “Quotidianos do Feminino: 1900 aos anos de
mudança” | Tema: “Os Bordados de Tibaldinho”, com Pedro Pina Nóbrega > Museu
Municipal - Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo
4 de julho, sábado
10h00 – Programa “Conhecer Alverca e o Sobralinho”, visita guiada ao castelo de
Alverca e à fonte do Choupal> Museu Municipal - Núcleo de Alverca, Alverca do
Ribatejo

Quartas - feiras

10.00h às 16.00h - Poemário de Joaquim Namorado > Sessão dirigida a crianças
com mais de 12 anos (mediante inscrição prévia, obedecendo a um mínimo de 10
participantes - Telef. 263 285 626; neorealismo@cm-vfxira.pt)> Museu do NeoRealismo, Vila Franca de Xira.
Quartas - feiras, Mês de julho

10h30 – “Palavra Ilustrada: Oficina de Desenho e Ilustração” > Sessão dirigida
a crianças dos 6 aos 10 anos (mediante inscrição prévia) – Telef. 219 533 050;
bm.qp@cm-vfxira.pt > Biblioteca Municipal da Póvoa de Stª. Iria
Quintas - feiras

10.00h às 16.00h - Jogo da Glória do Neorrealismo> Sessão dirigida a crianças
com mais de 6 anos (mediante inscrição prévia, obedecendo a um mínimo de 10
participantes - Telef. 263 285 626; neorealismo@cm-vfxira.pt)> Museu do NeoRealismo, Vila Franca de Xira.
7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de julho

10h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h00 – “De Férias na Biblioteca - Ateliês
de Verão” > Sessão dirigida a crianças dos 6 aos 10 anos (mediante inscrição
prévia) – Telef. 219 533 050; bm.qp@cm-vfxira.pt > Biblioteca Municipal da
Póvoa de Stª. Iria
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho

14h30 – “Ateliês de Verão com o livro sempre na mão” > Sessão dirigida
a crianças dos 6 aos 10 anos (mediante inscrição prévia) – Telef. 219 573 344;
bm.alv@cm-vfxira.pt > Biblioteca Municipal de Alverca
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Cinema
5 de julho, domingo

11h00 – “Os Pinguins de Madagáscar” | Cinema Infanto Juvenil M/6> Fábrica
das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila
Franca de Xira, Vila Franca de Xira
12 de julho, domingo

11h00 – “Abelha Maia” | Cinema Infanto Juvenil M/6> Fábrica das Palavras –
Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira

13 a 31 de julho, 15h|17h
Multiatividades>Piscina Municipal de Vila Franca de Xira> Integrado no Programa
Férias Desportivas de Verão. Org.: CMVFX – Divisão de Desporto e Equipamentos
20 de julho a 7 de agosto 10h|102h e 15h|17h
Multiatividades>Pavilhão Municipal da Castanheira do Ribatejo> Integrado no
Programa Férias Desportivas de Verão. Org.: União das Freguesias da Castanheira
do Ribatejo e Cachoeiras

Atividades do Movimento Associativo

19 de julho, domingo

11h00 – “Abelha Maia” | Cinema Infanto Juvenil M/6> Fábrica das Palavras –
Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira
26 de julho, domingo

11h00 – “O Livro da Vida” | Cinema Infanto Juvenil M/6> Fábrica das Palavras –
Biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca
de Xira

Desporto
Até 3 de julho, 10h|12h				
Canoagem e Vela>Secção Náutica do Alhandra Sporting Club>Integrado no
Programa Férias Desportivas de Verão.Org: Alhandra Sporting Club
3 de julho, 10h|12h
Ténis>Campos de Ténis, Póvoa de Santa Iria> Integrado no Programa Férias
Desportivas de Verão. Org.: Clube Académico Desportos
Até 3 de julho, 9h|13h
Multiatividades>Instalações do JAV> Integrado no Programa Férias Desportivas de
Verão. Org.: Jovens Associados de Vialonga (JAV)
Até 10 julho , 10h|12h
Multiatividades>Pavilhão Municipal de Arcena, Alverca do Ribatejo>Integrado no
Programa Férias Desportivas de Verão. Org.: CERCITEJO
Até 10 de julho , 15h|17h
Multiatividades>Instalações da SEA, Alhandra> Integrado no Programa Férias
Desportivas de Verão. Org.: Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA)
Até 10 de julho, 15h|17h
Atividades Aquáticas>Piscina Municipal de Alverca do Ribatejo>Integrado no
Programa Férias Desportivas de Verão. Org.: CMVFX – Divisão de Desporto e
Equipamentos
17 de julho, 9h|12h30
Multiatividades>Pavilhão Municipal de Vialonga>Integrado no Programa Férias
Desportivas de Verão. Org.: Movimentos PMCO
17 de julho, 9h|12h30
Multiatividades>Instalações da SFRA> Integrado no Programa Férias Desportivas
de Verão. Org.: Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA)

FESTAS POPULARES
Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa
3 de julho, 22h00
Baile com o teclista Luís António
4 de julho, 22h00
Baile com o conjunto Royal Mix
FESTAS DE S. SEBASTIÃO
Sociedade Recreativa da Granja – Vialonga
31 de julho
22h00 - Baile com a Banda “ESTADO MAIOR”
22h30 - Garraiada Noturna
1 de agosto
22h00- Baile com a banda “ KRIS ROSA Quinteto”
22h30 - Garraiada Noturna
2 de agosto
8.h30 - 8º Passeio Motard /1º Passeio Clássicos da Granja
13h00 -Almoço de convívio
15h00- Concerto com a atuação “OS REGUILAS”
17h00 - Missa Solene
18h00 - Precisão em Honra do Mártir São Sebastião
(Acompanhado pela Orquestra Ligeira de São Julião do Tojal)
21h00 - Baile com a Banda “ CRISTAIS DA NOITE”
COMEMORAÇÕES DO 25.º ANIVERSÁRIO
Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas
22 e 23 de agosto
(programa a indicar)
FESTAS DE SANTA EULÁLIA
Grupo Desportivo de Santa Eulália – Vialonga
28, 29 e 30 de agosto
(programa a indicar)

Até 17 de julho 16h|18h
Basquetebol>Pavilhão Municipal do Forte da Casa>Integrado no Programa Férias
Desportivas de Verão. Org.: União Desportiva e Cultural do Forte
Até 10 de julho, 16h|18h
Andebol>Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo> Integrado no Programa Férias
Desportivas de Verão. Org.: União Juventude de Alverca
1 a 17 de julho, 10h|12h
Atividades Aquáticas>Piscina Municipal da Póvoa de Santa Iria> Integrado no
Programa Férias Desportivas de Verão. Org.: CMVFX – Divisão de Desporto e
Equipamentos
6 de julho a 24 de julho , 10h|12h
Multiatividades>Pavilhão Municipal do Sobralinho>Integrado no Programa Férias
Desportivas de Verão. Org.: Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho
6 a 24 de julho, 10h|12h
Futsal>Polidesportivo do Clube Académico Desportos, Póvoa de Santa Iria>
Integrado no Programa Férias Desportivas de Verão. Org.: Clube Académico
Desportos
13 a 31 de julho, 15h|17h
Multiatividades>Escola Básica 1 / Jardim Infância Malvarosa, Alverca do Ribatejo>
Integrado no Programa Férias Desportivas de Verão. Org.: Assoc. Pais Enc. Educ.
Malvarosa
27 a 31 de julho, 10h|12h
Multiatividades>Instalações da CERCIPÓVOA, Póvoa de Sta. Iria> Integrado no
Programa Férias Desportivas de Verão. Org.: CERCIPÓVOA

FESTIVAL DE FOLCLORE
Associação Desportiva Cultural e Social do Parque Residencial de Vialonga
Festival de Folclore
25 de julho, 17h00
Ranchos participantes:
Rancho Folclórico da Ass. Desp. Cult. e Soc. do Parque Res. de Vialonga
Rancho Folclórico C S R Arvorense - Vila do Conde
Rancho Folclórico da Murgeira - Mafra
Rancho Folclórico e Etnográfico do Cabeço de Montachique – Loures
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PROGRAMAS DE FÉRIAS PARA O PÚBLICO JUVENIL
SOCIEDADE EUTERPE ALHANDRENSE
Academia de Tempos Livres “Férias de Verão” (dos 4 aos 13 anos)
Música e Movimento, Oficina de Escrita e de Áudio Visuais, Artes, Ofícios e
Decorações, Vida Saudável e Ambiente, Animação de Histórias, Workshop de
línguas estrangeiras, Laboratório de Tecnologias, Apoio a tarefas escolares,
Passeios pedagógicos, Piscina ao Ar Livre.
15 de junho a 17 de setembro
Local: Sociedade Euterpe Alhandrense
UNIÃO DESPORTIVA VILAFRANQUENSE
Férias Desportivas (dos 6 aos 15 anos)
Futebol, Basquetebol, Vela, Hóquei Patins, dança, Equitação, Canoagem,
Natação, Ténis de Mesa, Ginástica Acrobática, Karaté, Muay-Tahi
1º turno – 6 a 10 de julho
2º turno – 13 a 17 de julho
3º turno – 20 a 24 de julho
Local: Pavilhão Mário Cerejo e Campo do Cevadeiro
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA CASTANHEIRA DO RIBATEJO (APS)
Verão Azul – Colónia de Férias Fechada” (dos 6 aos 15 anos)
Surf, Equitação, Canoagem, Piscinas, Reserva Animal “Monte Selvagem”
e atividades de animação
Proposta de ocupação de tempos livres dirigida a crianças e jovens que
favorece o crescimento e a descoberta de novos valores, promove experiências
de enriquecimento cultural e desportivo fora do contexto familiar, incentiva
o espirito de equipa e a criação de boas amizades, num ambiente de muita
alegria e diversão.
1.º turno: 13 a 17 de julho
2.º turno: 20 a 24 de julho
Inscrições abertas até 3 de Julho
XIRA CLUBE
Férias Culturais e Desportivas (dos 6 aos 14 anos)
Atividades Pré-desportivas, Jogos Pré-desportivos, Tag-Rugby, Futebol,
Basquetebol, Natação, Praia/Parque Aquático, Visita a Museu, Quinta
Pedagógica
1º turno – 6 a 10 de julho
2º turno – 13 a 17 de julho

CASA DA JUVENTUDE DE ALVERCA
Workshop de iniciação à prática teatral (dos 9 aos 15 anos)
13 a 17 de julho
14h30 às 17h30
(workshop da responsabilidade do grupo de teatro “Os Diletantes”, ministrado
por Íris do Carmo e Ana Carvalho).
CASA DA JUVENTUDE DA PÓVOA DE SANTA IRIA
Recicl’Art (dos 8 aos 12 anos)
Ateliers de artes plásticas através da reciclagem de materiais
1º turno – 6 a 10 de julho
2º turno – 13 a 17 de julho
14h00 às 17h00
CASA DA JUVENTUDE DE VIALONGA
Atividades de Verão (dos 9 aos 14 anos)
Atividades lúdicas e recreativas
1 a 22 de julho
2ªs, 4ªs e 6ªs feiras
14h30 às 16h30

OUTRAS INICIATIVAS
ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DAS OGMA
Convívio Piscatório e Sardinhada
12 de julho
Local: Parque Ambiental de Santa Margarida – Constância
XX Curso de Direção Coral e Técnica Vocal de Vila Franca de Xira
14 a 23 de Agosto
Concerto de Encerramento – 23 de agosto, 17h00
Local: Palácio do Sobralinho
Org: Associação Coral Ares Novos

Visita guiada à exposição
“Mário Coelho. Da Prata ao Ouro. A Vida de um Toureiro”
Orientada pelo maestro Mário Coelho
Público-Alvo: escolar, adultos e sénior (até 24 participantes)
Horário: 3ª feira a domingo (14h/19h)
Número mínimo de inscritos para realização de visitas: 10 pessoas

Participação gratuita, mediante inscrição prévia.
Museu Municipal de Vila Franca de Xira
Telefone: 263 280 350 | E-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt
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Nova Escola Básica do Sobralinho
Concluída a nova Escola
Básica n.º 1 do Sobralinho
A Escola Básica 1 do Sobralinho, planificada para 12 salas (nove salas de aula, duas
para ATL e uma sala de multideficiência),
distribuídas por três pisos encontra-se
concluída. Esta obra permite, com as suas
diferentes valências, passar todos os alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico do Sobralinho a horário normal (9h00/15h30). O
novo edifício é dotado de refeitório escolar,
assegurando o almoço a um maior número de alunos e beneficará também da
proximidade ao Pavilhão Polidesportivo da
localidade, possibilitando o seu usufruto
para a prática desportiva. A inauguração
deste estabelecimento de ensino, cujo investimento alcançou o valor de a confirmar
1.476. 217,76€ + IVA, está agendada para o
ano letivo de 2015/2016.

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Partido Socialista

Coligação Democrática Unitária

Coligação Novo Rumo

Cara |Caro Munícipe,

No concelho como no país, CDU é solução

DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO

No plano nacional, o PS volta a inovar na apresentação
de propostas alternativas às políticas de direita do atual
governo. O PS convoca todos para a participação e
discussão construtiva das suas propostas programáticas,
algo inovador e revelador de uma intervenção política
transparente e produtiva. Não apresentamos slogans
de supostas soluções vazias e inconsequentes, nem
cultivamos sistemáticas críticas destrutivas de quem
nunca constituirá alternativa. O que colocamos à
disposição são propostas concretas, do único Partido
com condições para governar Portugal. Participe!
No nosso Concelho, esse dinamismo é igualmente
evidenciado na forma de governar dos nossos autarcas,
atenta e aberta, sendo igualmente o que explica a evidente
transformação realizada no território do Concelho aos
mais diversos níveis: desde da criação de condições para
a existência de um novo Hospital, de modernas unidades
de saúde de proximidade, uma reabilitação profunda da
frente ribeirinha e a construção de uma rede abrangente
de equipamentos desportivos, culturais e de ensino,
alguns de clara referência supramunicipal, como a nova
«Fábrica das Palavras» ou o Museu do Neo-Realismo.
Este dinamismo e capacidade de construir e implementar
soluções reais (e não demagógicas) em que se continua
a trabalhar, ajudam a qualificar o território para todas
e todos, tendo igualmente presente as condições de
competitividade das empresas aqui localizadas, o
bem-estar de todos os residentes e de quem – cada
vez mais – nos visita.

A situação que vivemos de empobrecimento e destruição
do tecido produtivo é fruto da política de direita que os
sucessivos Governos PS/PSD e CDS-PP têm imposto ao
povo e ao país.
A Coligação Democrática Unitária, com o seu programa
de desenvolvimento do país e das regiões tem estado
sempre ao lado dos trabalhadores e das populações nos
seus protestos, reivindicações e manifestações e tem
levantado os seus problemas nos órgãos em que está
representada sejam autárquicos e/ou nacionais, sempre
procurando encontrar as soluções mais adequadas
e consentâneas com os anseios dos trabalhadores e
populações.
Temos estado ao lado dos utentes dos serviços públicos
e com eles protestado contra a falta de médicos e de
diminuição de cuidados prestados, contra o fecho de
escolas, contra a desertificação das freguesias rurais e
posterior extinção, somos contra a privatização da EGF
e consequente aumento dos custos com a recolha dos
lixos, lutamos contra o fecho de empresas no concelho e
sua substituição por enclaves residenciais, culminando
processos de especulação imobiliária, etc.
Nós não dizemos só que o país já não aguenta mais esta
política de direita, nós vamos à luta por uma política
patriótica e de esquerda para o concelho e para o país
como foi evidente na Marcha Nacional «A Força do
Povo» em que mais de 100 mil portugueses, comunistas,
ecologistas e muitos democratas, mostraram que há
alternativa ao empobrecimento e à capitulação externa.
É possível uma vida melhor!

Enquanto Vereadores da Coligação Novo Rumo,
partilhamos convosco a grande satisfação e agrado pelo
retomar de um apoio concreto às várias Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho, e
extinto em 2003, que é a atribuição de uma verba para
a aquisição de uma Ambulância de Socorro ou outro
equipamento considerado necessário.
No passado dia 24 de Maio, precisamente nas
comemorações do Dia Municipal do Bombeiro 2015, foi
a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Alverca a primeira instituição a ser contemplada com
este retomar de uma medida que, no nosso entender,
nunca deveria ter sido abandonada.
A aplicação prática desta medida, proposta pela
Coligação Novo Rumo e incluída no Orçamento Municipal
para 2015 ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição,
consiste em contemplar rotativamente cada uma das
Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho,
anualmente, em cada Dia Municipal do Bombeiro.
Esta foi outra das nossas medidas incluídas no
Orçamento Municipal, que reflecte o caminho que a
CNR defende para as 6 associações humanitárias de
Bombeiros Voluntários do nosso Concelho, compostas
por centenas de homens e mulheres, de diferentes
idades e condição social, que prestam um contributo
imprescindível e constituem um pilar da sociedade.
Fazem frente a acidentes ou catástrofes – de que os
incêndios florestais são apenas um exemplo – apoiam
pessoas doentes, promovem a segurança, a protecção
e o socorro das populações e dinamizam a cooperação
cultural e económica local.
A oposição faz-se com responsabilidade. Não somos
todos iguais.
Fale connosco, exija responsabilidades!
Conheça outras medidas que incluímos no Orçamento
Municipal em:
www.facebook.com / Coligacao Novo Rumo

Contacte-nos! Os nossos eleitos estão sempre
disponíveis diretamente, através de gav.ps@cm-vfxira.pt
e acompanhe-nos http://ps-vfx.com

Contacte-nos: 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 Câmara Municipal
22 abr. 2015

Palácio da Quinta Municipal da Piedade
Póvoa de Santa Iria
Protocolo de responsabilidade social com a
Sociedade Central de Cervejas e Bebidas para
apoio a famílias carenciadas do Concelho

Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimentos de recrutamento de
trabalhadores (SMAS) - Prazo para homologação
da lista de classificação final - Renovação das
deliberações de autorização da Assembleia
Municipal de 2014/09/25 e 2014/11/26

Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de limpeza das instalações
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Vila Franca de Xira - Oficina da Roque Annes,
armazém e arquivo do Porto D’Areia, oficina de
Alverca do Ribatejo e oficina da Póvoa de Santa Iria Concurso público - Remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de contratação de seguros
para os Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Vila Franca de Xira - Concurso
público - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

Polis XXI - Requalificação da frente ribeirinha da
zona sul do Concelho - Empreitada de execução
de 3 cais de pesca para os avieiros da Póvoa de
Santa Iria - Conta final

Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços de coordenação e
fiscalização, controlo de qualidade e coordenação
de segurança da empreitada de execução da EB 1,
nº 2 de Vialonga - Parecer prévio vinculativo

Aprovado por unanimidade

Conclusão da recuperação e ampliação da EB nº
2 e JI nº 4 - Conta final - Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Isenção de taxa –
Comissão de Festas da Igreja Paroquial de Nossa
Senhora do Rosário de Fátima – Póvoa de Santa
Iria

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“D”, sita na rua António Sérgio, nº 4 - Vila Franca de
Xira

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Apoio aos refeitórios escolares - Ano letivo
2015/2016 - Protocolo a celebrar com IPSS

Exercício do direito de preferência sobre a garagem
nº 4, sita na avenida Antero de Quental, lote A6, no
Bairro da Chepsi - Póvoa de Stª Iria

Aprovado por unanimidade

Refeições escolares - Ano letivo 2015/2016 Protocolo a celebrar com IPSS

Aprovado por unanimidade

Programa de rescisões por mútuo acordo na
administração local - Assistente operacional

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza das piscinas
municipais, Complexo Municipal de Desporto,
Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira e pavilhões
municipais - Erros e omissões e prorrogação do
prazo para apresentação de propostas

Aprovado por unanimidade

4ª alteração ao orçamento, plano plurianual
de investimentos e 3ª alteração ao plano de
atividades municipais da Câmara Municipal para
2015

Aprovado por unanimidade

Orientações para a consolidação de contas do
exercício de 2014 do Município

Condicionamento de trânsito - Isenção de taxa
– Comissão de Festas do Senhor Jesus da Boa
Morte – Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Procedimentos concursais comuns para a
constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado - Prorrogação
dos prazos para homologação das listas de
ordenação final

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

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Atribuição de medalhas de bons serviços
municipais aos trabalhadores da Câmara Municipal e
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a garagem
nº 7, sita na avenida Antero de Quental, lote A6, no
Bairro da Chepsi - Póvoa de Stª Iria

Estágio curricular do Curso de 1º Ciclo em
Fotografia – Universidade Lusófona

Aprovado por unanimidade

Contratação da banda musical “Diabo na Cruz”
para o Colete Encarnado 2015 - Parecer prévio
vinculativo

Aprovado por unanimidade

Contratação do grupo “Amor Electro” para o Colete
Encarnado 2015 - Parecer prévio vinculativo

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Colete Encarnado 2015 - Constituição de fundo de
maneio

Aprovado por unanimidade

Colete Encarnado 2015 - Prevenção de acidentes

Aumento de comproprietários - Quinta da Portela Alverca do Ribatejo
Condicionamento de trânsito - Isenção de taxa –
Provas de Atletismo – Povos – APMA – Associação
Portuguesa de Milsim e Airsoft, APD
Aquisição do projeto de reabilitação da EN 2483 – São João dos Montes - Remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual

Aprovado por unanimidade

Ampliação dos talhões P/Q do cemitério de
Vila Franca de Xira - Acionamento das garantias
bancárias

Contratação de serviços de impressão em tela e
vinil com colocação nas diversas estruturas situadas
no Concelho - Parecer prévio vinculativo

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Elaboração de plano de manutenção preventiva
de sistemas de climatização e respetiva execução Parecer prévio vinculativo e remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual

Feira Anual de Outubro de 2015 - Constituição de
fundo de maneio

Aceitação da doação de uma obra de Susana Pires,
por Paulo Alexandre Nunes

Colete Encarnado 2015 - Atribuição de subsídio
compensatório aos campinos

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

35º Salão de Artesanato - Organização e
procedimentos

Exposição “Sítio Arqueológico do Monte dos
Castelinhos” - Preço de venda ao público do catálogo

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de peças para
reparação de viaturas pesadas - Remessa à
Assembleia Municipal para autorização do
compromisso plurianual

Contratação de serviços de atividades físicas para
as piscinas municipais do Concelho - Parecer prévio
vinculativo e remessa à Assembleia Municipal para
início do procedimento e autorização prévia do
compromisso plurianual

Exposição “Quotidianos do Feminino: 1900 aos
anos de mudança” - Preço de venda ao público do
catálogo

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Colete Encarnado 2015 - Venda ambulante

Exercício de direito de preferência sobre a
fração “A”, sita no Casal do Álamo, rua da Nova
Esperança, lote I - São João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2015 - Constituição da
comissão coordenadora

Exercício de direito de preferência sobre a fração
“B”, sita no Casal do Álamo, Azinhaga do Lagar,
lote ZA - São João dos Montes

Apoio ao Movimento Associativo do Concelho
no âmbito do PAMA - Movimento Associativo do
Concelho

Aprovado por unanimidade.

Exercício de direito de preferência sobre a fração
designada pelas letras “II”, correspondente a
habitação no 7º andar, letra D, e arrecadação
na cave com o nº 7, do prédio urbano sito na av.
Antero de Quental, nº 1 - Póvoa de Stª Iria

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração
“N”, sita na rua Almada Negreiros, lote 8, nº 18 Alverca do Ribatejo

Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “M”, sita na praça Bento
Gonçalves, nº 3, 3º B – Vialonga

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Programa de animação cultural do Museu
Municipal, núcleo de Alverca, “Noites do Pelourinho
2015” – Protocolo – Cegada – Grupo de Teatro
Contratação de serviços de recolha de monos em
5 freguesias do Concelho - Remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito no Casal dos
Baixinhos - Alto da Agruela - Vila Franca de Xira Alvará de loteamento nº 3/00, de 24/02 - Aceitação
de princípio e abertura de inquérito público

Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “J”, sita na praça Bento
Gonçalves, nº 2, 2º D – Vialonga

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito nas Bragadas Póvoa de Stª Iria - Alvará de loteamento nº 28/80,
de 30/12

Aprovado por unanimidade

Receção definitiva das obras de urbanização e
libertação de caução do loteamento do Casal de
A-de-Freire, Cotovios - São João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal
06 mai. 2015

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza nos eventos
a realizar durante o ano de 2015 - Parecer prévio
vinculativo

Aprovado por unanimidade

Plano de ação do Município para cumprimento do
Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos
2020 - PERSU 2020

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

Programa PROHABITA - Reabilitação de frações
em edifícios no Bairro Municipal da Cevadeira Castanheira do Ribatejo - Receção definitiva parcial

Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal
20 mai. 2015

Sociedade Recreativa da Granja - Vialonga

Dia Municipal do Bombeiro 2015 - Atribuição de
subsídio – Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Alverca do Ribatejo

Salão Nobre dos Paços do Município – Vila
Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Programa de rescisões por mútuo acordo na
Administração Local - Assistente Operacional –
Custódio José Passarinho Arranja – Indeferimento

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Dia Municipal do Bombeiro 2015 - Atribuição de
Medalhas de Bons Serviços Municipais
Protocolo entre o Município e a Cimpor

Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Projeto de Regulamento de Afixação, Inscrição e
Difusão de Mensagens Publicitárias de Natureza
Comercial

Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação do
contrato de prestação de serviços por avença –
Ricardo Emanuel Garrido Lucas

Aprovado por unanimidade

Abertura de concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de Fiscal Municipal de
2ª classe na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado Carreira não revista

Aquisição de prestação de serviços para a
elaboração de levantamento, caracterização
e avaliação estrutural do Palácio da Quinta de
Subserra - São João dos Montes – Remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aquisição de projeto para a construção de muro
de contenção na calçada da Igreja, em Alhandra,
e de muro de contenção em gabiões na estrada
do Picamilho, nas Cachoeiras - Remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Alteração ao mapa de pessoal da Câmara
Municipal para o ano de 2015

Aquisição de duas viaturas de 19 toneladas
para a frota ambiente - Início do procedimento e
remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual

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

Parecer prévio vinculativo e abertura de
procedimento - Ajuste direto do regime geral Prestação de serviços de medicina no trabalho

Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para imóveis - Parecer
prévio vinculativo

Aprovado por unanimidade

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

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

Cedência de parcela de terreno a integrar no
domínio público - Rua Che Guevara, lote 2 - Póvoa
de Stª Iria

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito nas Bragadas
Grandes - Póvoa de Stª Iria - Alvará de loteamento
nº 6/99, de 24/06

Aprovado por unanimidade

Loteamento sito no Gentil - Vialonga – Receção
definitiva das obras de urbanização e libertação
de caução

Aprovado por unanimidade

Construção da EB1 Nº 2 de Vialonga –
Adjudicação

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

Recargas de pavimentos 2015 – Adjudicação

Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - Abstenção CNR)

“Corrida Cidade de Alverca” - ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo –
Associação Portugal Talentus

Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - Abstenção CNR)

Apoio municipal à realização do V Mercado
Medieval do Centro de Bem-Estar Infantil de Vila
Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Fundo de maneio - Assembleia Municipal Jovem 2015

Aquisição e montagem de contentores
subterrâneos para deposição de resíduos sólidos
urbanos - Início do procedimento
Feira Anual de Outubro 2015 – Regulamentos

Aprovado por unanimidade

Emissão de parecer prévio vinculativo concreto
favorável à celebração de contrato de prestação
de serviços em regime de avença e remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Consolidação de contas de 2014 do Município de
Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza de vários
equipamentos municipais - Parecer prévio
vinculativo

Aprovado por unanimidade

Recolha, transporte e eliminação de resíduos da
categoria M1 e de resíduos hospitalares perigosos
dos grupos III e IV - Parecer prévio vinculativo e
remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para assistência
técnica a extintores e bocas de incêndio do tipo
carretel - Parecer prévio vinculativo e remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Execução de trabalhos de pavimentação (2
troços) e obras acessórias na EN 10 – Póvoa de
Santa Iria - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual Póvoa de Stª Iria

Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - Abstenção CDU)

Condicionamento de trânsito - Realização do
tradicional arraial popular – Isenção de Taxa –
Grémio Dramático Povoense – Póvoa de Santa Iria

Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua Alves Redol - 1ª fase - Auto
de vistoria e acionamento de caução - Vila Franca
de Xira

Aprovado por unanimidade

Remodelação da rua Dr. Miguel Bombarda 1ª fase - Vila Franca de Xira – Auto de vistoria e
acionamento de caução

Aprovado por unanimidade

Aquisição de energia elétrica, em regime de
mercado livre, para as instalações alimentadas
em média tensão (MT) e baixa tensão especial
(BTE) do Município - Relatório final e decisão de
adjudicação

Aprovado por unanimidade

Aquisição de uma viatura pesada de 19 toneladas
para a recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU),
com retoma - Alteração do prazo de entrega

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Protocolo para apoio à temporada tauromáquica 2015

Protocolo de cooperação no âmbito da XXVI
Semana da Cultura Tauromáquica

Loteamento sito na Quinta das Índias - Vialonga
– Receção definitiva das obras de urbanização e
libertação de caução

Aprovado por unanimidade

Certidão de aumento do número de compartes
dos 356/31000 avos da AUGI Fonte Santa –
Vialonga

Aprovado por unanimidade

Certidão de aumento do número de compartes
dos 483/31000 avos da AUGI Fonte Santa –
Vialonga

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza das ruas das
esperas, dos curros e da praça de touros durante
os eventos de 2015 - Parecer prévio vinculativo
Contratação de serviços de espetáculos
pirotécnicos e piromusicais para os eventos de
2015 - Parecer prévio vinculativo
Prémio Carlos Paredes - Edição 2015 Constituição do júri

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 40 do loteamento Baltares
- Alverca do Ribatejo

Doação de um retrato de Joaquim Pedro
Monteiro, pertença de Fernando Van-Zeller
Pereira Palha - Retificação da deliberação de
18/09/2013

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
município sobre o lote 60 do loteamento Pinhal
das Areias - Alverca do Ribatejo

Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - Abstenção CNR)

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal
03 jun. 2015

5ª Alteração ao orçamento e plano plurianual de
investimentos e 4ª alteração ao plano de atividades
municipais da Câmara Municipal para 2015

Condicionamento de trânsito - Caminhada para
angariação de fundos - Isenção de taxa – APS –
Associação de Promoção Social de Castanheira do
Ribatejo

Loteamento sito na Granja de Alpriate - Vialonga
– Receção definitiva das obras de urbanização e
libertação de caução

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Salão Nobre dos Paços do Município – Vila
Franca de Xira
Programa de rescisões por mútuo acordo na
administração local - Técnica Superior – Sílvia
Cristina Fontes Jesus Serrado Cópio – Indeferimento

Condicionamento de trânsito - Corrida Solidária
da APAC - Isenção de taxa – Associação Popular
de Apoio à Criança – Póvoa de Santa Iria

Aprovado por unanimidade

Pedido de averbamento de processo - EN
10 - Quinta da Verdelha - Alverca do Ribatejo –
Restituição de verba

Aprovado por unanimidade

Execução da Escola Básica do 1º ciclo do
Sobralinho - Conta final

Aprovado por unanimidade

Remodelação do Jardim Municipal Constantino
Palha e qualificação dos espaços exteriores do
Bairro dos Avieiros - Vila Franca de Xira – Auto de
vistoria e liberação de 15% da caução

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Constituição da RHLT - Associação para o
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das
Linhas de Torres - Declaração de nulidade da
deliberação de 05/06/2013

Aprovado por unanimidade

Constituição da RHLT - Associação para o
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das
Linhas de Torres – Participação do Município

Deliberado por unanimidade

Revogação da cedência em direito de superfície
e cedência em regime de comodato ao Clube
Académico de Desportos - Sede e polidesportivo

Aprovado por unanimidade

Alienação de material lenhoso (eucalipto)
resultante do corte, abate e remoção de sobrantes
de exploração e limpeza do coberto vegetal –
Adjudicação

Reabilitação de pavimentos na estrada municipal
do Apeadeiro - Castanheira do Ribatejo – Auto de
vistoria e liberação de 30% da caução

Aprovado por unanimidade

Conclusão dos arranjos exteriores e campo
desportivo coberto da EB Dr. Vasco Moniz - Vila
Franca de Xira – Revisão de preços definitiva

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

Condicionamento de trânsito - Desfile da banda
– Ateneu Artístico Vilafranquense - Isenção de taxa

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Evento de
descidas de carrinhos de rolamentos - Isenção de
taxa – Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso
– São João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Desfile da fanfarra
- Isenção de taxa – Associação Humanitária dos
Bombeiros de Voluntários de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação
municipal “AJ”, sita na rua António José da Silva,
nº 4, 9º A – Vialonga
Atribuição da 1ª fase de subsídios no âmbito do
Programa Férias Desportivas de Verão 2015
Mercado Abastecedor do Concelho - Alteração
de titularidade do lugar nº 40 – Maria Rosa Borges
Martins da Gama

Aprovado por unanimidade

Mercado retalhista de Vila Franca de Xira –
Alteração de titularidade das bancas 11 e 12 da
placa 4 – Ana Paula Moreira Rodrigues

Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Pedido de isenção de pagamento da taxa de
comunicação prévia com prazo para serviços de
restauração ou de bebidas de caráter não sedentário
– Ateneu Artístico Vilafranquense

Transportes escolares - Ano letivo 2015/2016 Transferências para as freguesias - Remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade.

Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal
17 jun. 2015

Ação social escolar - Ano letivo 2015/2016 Atribuição de subsídio para material escolar, visitas
de estudo e livros - Remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual

Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso - União
das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes
e Calhandriz

Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio logístico e material ao Clube
Recreativo e Desportivo de Trancoso, relativo à
construção e implantação de piso desportivo no
respetivo pavilhão - São João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Acordo de execução e contrato interadministrativo
de delegação de competências - Antecipação de
verbas relativas às transferências financeiras de
dezembro 2015 - Remessa à Assembleia Municipal

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade.

Aprovado por unanimidade

6ª alteração ao orçamento e plano plurianual de
investimentos e 5ª alteração ao plano de atividades
municipais da Câmara Municipal para 2015

Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - Abstenção CDU)

2ª revisão ao orçamento e plano plurianual de
investimentos da Câmara Municipal para 2015

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado para assistente
operacional (jardineiro) - Prorrogação do prazo para
homologação da lista de ordenação final e remessa
à Assembleia Municipal

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de assistência técnica ao
elevador da escola básica do Sobralinho - Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de ferro para o
Município - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de tintas para o
Município - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de ferragens para o
Município - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de material elétrico
para o Município - Remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de madeira para o
Município - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza e desobstrução
do rio Crós-Cós e da ribeira de Santo António Parecer prévio vinculativo e remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual

Aprovado por unanimidade

Alteração por adaptação ao plano de pormenor Parque Ribatejo - Alverca do Ribatejo

Reprovado por maioria (votos favor PS e votos contra CDU e CNR)

Atividades de animação e apoio à família na
educação pré-escolar - Ano letivo 2015/2016 Compromisso de verbas - Remessa à Assembleia
municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual

Aprovado por unanimidade

Subsídio ao funcionamento e atividades - Ano
letivo 2015/2016 - Remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2015/2016
- Protocolo com o Centro Social para o
Desenvolvimento do Sobralinho e Associação de
Promoção Social de Castanheira do Ribatejo Remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2015/2016 Compromisso de verbas - Parecer prévio vinculativo
e remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Atividades de enriquecimento curricular - Ano
letivo de 2015/2016 - Parecer prévio vinculativo e
remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Estágio/formação em contexto de trabalho –
Escola Profissional Gustave Eiffel

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de atividades físicas para
as piscinas municipais do Concelho – Adjudicação

Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - Abstenção CDU)

Exercício de direito de preferência sobre a fração
“A”, sita no Casal do Álamo, lote F - S. João dos
Montes

Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração
“I”, sita na praceta Florbela Espanca, nº 28, 2º
esqº (antigo bairro da Chasa, lote F47) - Alverca do
Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Empreitada de construção da EB1 nº 2 de Vialonga
- Minuta do contrato

Aprovado por unanimidade

Empreitada de recargas de pavimentos 2015 Minuta do contrato
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PRÓXIMAS
REUNIÕES
DE CÂMARA
01 de julho - 4ªfeira
09h30
Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
15 de julho* - 4ªfeira
09h30
Reunião Ordinária e Pública
União de Freguesias
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Intervenção do Público: 12h30
29 de julho - 4ªfeira
09h30
Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
26 de agosto* - 4ªfeira
09h30
Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias
de Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras
Intervenção do Público: 12h30
*Reuniões Itinerantes,
consulte locais específicos
em www.cm-vfxira.pt

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito no Casal dos
Baixinhos - Alto da Agruela - Vila Franca de Xira Alvará de loteamento nº 3/00, de 24/02

Aprovado por unanimidade

Loteamento sito na Pontinha ou Torre - Sobralinho
- Receção definitiva das obras de urbanização e
libertação de caução

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 4 do loteamento Panasqueira
I - Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

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

Reabilitação da rua Alves Redol - 1ª fase - Conta
final - Vila Franca de Xira

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO

Execução da EB1 e jardim de infância no Casal da
Serra - Conta final - Póvoa de Stª Iria

Alberto Mesquita

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e
construção de um novo pontão - 3º processo de
revisão de preços - Castanheira do Ribatejo

Cláudio Lotra

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e
construção de um novo pontão - 3º processo de
revisão de preços provisória do pontão rodoviário Castanheira do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Protocolos para atividades de tempos livres - Ano
letivo 2015/2016

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2015 - Organização e
procedimentos

Aprovado por unanimidade

Catálogo da exposição: “Mário Coelho: Da prata ao
ouro” - Preço de venda ao público

Aprovado por unanimidade

Protocolo de gestão dos pavilhões desportivos
escolares - Alteração de dotação

Aprovado por unanimidade
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