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Câmara Municipal e SMAS de Vila Franca de Xira
nos lugares cimeiros da eficiência financeira
Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2014, recentemente apresentado pela Ordem dos Contabilistas Certificados, quer a Câmara Municipal, quer os Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira ocupam lugares de topo nos
respetivos rankings.
Com rigor, equilíbrio e responsabilidade, o Município ocupa a 3ª posição no ranking global
da eficiência financeira, sendo que no setor empresarial local e Serviços Municipalizados no
setor autárquico, os SMAS de Vila Franca de Xira, que ocuparam o 3º lugar em 2013, ascenderam em 2014 ao 2º lugar, num quadro nacional com 29 entidades.

Bolsa de estacionamento junto à Estação da CP em Alverca do Ribatejo
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Na cidade da Póvoa de Santa Iria, concluiu-se a empreitada de execução de um parque de estacionamento provisório junto à estação de comboios (entre a Av. Isidoro Assunção Antunes Costa
e a R. Eng.º Clement Dumoulin). O objetivo é proporcionar aos utentes dos transportes públicos
da zona um local com as condições adequadas ao estacionamento dos seus veículos, enquanto o
empreendimento para ali destinado não avança. A utilização do espaço, para cerca de 500 lugares, é gratuita mas contou com um investimento municipal de cerca de 52 mil euros.
Para a mesma cidade, o Executivo aprovou a criação de outras duas bolsas de estacionamento:
uma, provisória, perto de um centro comercial na zona do Casal da Serra; outra, na Rua do Alviela. Ao todo, as duas bolsas permitem a criação de quase 100 lugares de estacionamento, para
um investimento total estimado em 51 mil e quinhentos euros.
Em Alverca, junto à Escola Básica Pedro Jaques Magalhães, já está concluída a obra para aumento
da capacidade de estacionamento. O reaproveitamento do espaço entre a escola e a linha férrea
permitiu a criação de mais 52 lugares de estacionamento, por um valor de cerca de 76 mil euros.
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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

Processos de reconversão de AUGI’S em curso

Ciente da importância da continuidade da requalificação das Áreas Urbanas de Génese Ilegal
(AUGI) do Concelho, a Câmara Municipal continua a desenvolver os respetivos processos de reconversão. Das regularizações em curso são de referir os três alvarás já emitidos, nomeadamente, o alvará para o loteamento Quinta da Bela Vista, o alvará para o loteamento Quinta da
Ponte e para o Bairro do Estacal e, ainda, a aprovação do estudo de loteamento do Casal da
Carcaça na Reunião de Câmara de 15 de julho’15 (quanto a este último aguarda-se que o solicitador da Comissão proceda à entrega dos elementos necessários para a elaboração do alvará
pela Autarquia). Das 45 propriedades delimitadas como AUGI no Concelho, foram já emitidos
títulos de reconversão para 32. Os restantes (13), cuja reconversão ainda não está concluída,
encontram-se, em diferentes estágios, prevendo o município a conclusão dos processos com a
maior brevidade possível.
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Alberto Mesquita

Cara e Caro Munícipe,
Aproximamo-nos do final do ano de 2015, altura em que passam dois anos do atual mandato autárquico e
que também corresponde à preparação dos instrumentos necessários à governação financeira do Município
do próximo ano.
Sobre os dois anos de mandato, julgo ser de referir alguns aspetos relevantes, no quadro das prioridades que
definimos no nosso programa eleitoral:
Na área da Educação, saliento a construção da nova Escola Básica do Sobralinho, o lançamento da obra
da nova Escola Básica n.º 2 de Vialonga, a remoção das coberturas de amianto em todas as escolas da
rede municipal, as intervenções efetuadas em vários edifícios escolares, que permitiram reduzir os horários
duplos e alargar a escola a tempo inteiro, bem como o reforço dos apoios socioeducativos.
No domínio da Cultura, importa realçar a inauguração da nova Biblioteca de Vila Franca de Xira e a abertura
do Centro Arqueológico das Cachoeiras, o Centro Cultural Fernando Augusto, na Póvoa de Santa Iria, bem
como o conjunto diversificado de iniciativas desenvolvidas.
A construção da passagem superior do Forte da Casa, a obra de regularização do Rio Grande da Pipa, a
aprovação de uma estratégia de Regeneração Urbana para o Concelho, a aquisição da Mata do Paraíso e
os investimentos ambientais na área da higiene urbana, ao nível das ilhas ecológicas e da frota automóvel,
merecem, também, uma referência particular. No mandato em curso, continuamos a apoiar o nosso
movimento associativo, fator essencial de desenvolvimento, em termos logísticos e financeiros.
Nesta edição damos destaque à concretização de uma das medidas que preconizámos, que visa maior
rapidez e agilização na relação com os munícipes e empresas do Concelho, no âmbito da simplificação e
modernização administrativa: a abertura da “Loja do Munícipe”. Com o atendimento centralizado que
proporciona aos cidadãos, já não é preciso percorrer a cidade para resolver com a Autarquia e os SMAS os
mais diversos assuntos.
Para o próximo ano, já estão aprovados pela Câmara Municipal os orçamentos da Autarquia e dos SMAS.
O Município tem um instrumento de gestão que considero rigoroso, sem abdicar do investimento no que
consideramos imprescindível para a melhor qualidade de vida no Concelho. As medidas de apoio às famílias
e empresas continuam no topo das nossas preocupações, como se comprova pela aprovação do chamado
IMI Familiar e a Derrama para as empresas. A solidez da situação orçamental e financeira do Município e
dos SMAS, são demonstrados no recente Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, em que a Câmara
Municipal ocupa a terceira posição no ranking global da eficiência financeira, e os SMAS o segundo.
Passa cerca de um ano que o surto de legionella assolou o Concelho. Até agora ainda não há conclusões à
investigação do Ministério Público sobre o caso - o que lamentamos.
Sabemos que se trata de uma averiguação complexa, no entanto, é necessário, por respeito às vítimas – a
quem reafirmamos a nossa solidariedade - que a Justiça conclua rapidamente este processo e que ele sirva
de exemplo e de prevenção a situações semelhantes. A análise à regulamentação existente é necessária e
que se procedam às alterações que se vierem a considerar pertinentes.
Como afirmei na altura, o Município interporá também uma ação, mediante a acusação que vier a ser
deduzida, a fim de ser ressarcido pelos danos de que o Concelho foi alvo, quer ao nível de imagem, quer ao
nível dos recursos técnicos e humanos que foi necessário alocar.
São várias as iniciativas que o Município promove nas próximas semanas. Convido-o a participar na campanha
de gastronomia de novembro em que a receita do “Torricado com Bacalhau Assado” é o principal destaque.
Na quadra natalícia, voltaremos a ter iluminação de Natal nas três cidades do Concelho, num investimento
que esperamos contribua para ir de encontro ao espírito da época e também dinamizar as compras no
comércio local.
Estou convicto que, desta forma, continuaremos a servir a população e a construir um Concelho mais
próspero e solidário.

Editorial

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
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LOJA DO MUNÍCIPE

Atendimentos
da Autarquia
concentrados
na Quinta da Mina,
Vila Franca de Xira

O Município de Vila Franca de Xira inaugurou a 27 de outubro a “Loja do Munícipe”, um serviço que centraliza, num único espaço, todos os atendimentos da Autarquia dispersos pela
cidade de Vila Franca de Xira, de modo a responder com rapidez e eficácia às solicitações
dos munícipes e agentes económicos. Com este projeto a Câmara Municipal prossegue
os objetivos da simplificação e da modernização administrativa, promovendo uma maior
interação entre a Administração, os cidadãos e as empresas, cujo relacionamento será facilitado e agilizado.
Com a implementação da “Loja do Munícipe”, são substituídos os atendimentos realizados
pelos vários serviços competentes e com localizações díspares, para um atendimento especializado, de localização única. Passa-se assim de um paradigma do “atendimento especializado” para uma moderna “especialização em atendimento”, sistema devidamente
suportado pelas novas tecnologias de informação e comunicação, bem como por sistemas
de gestão de conhecimento, com enfoque no utente.
Desta forma, a concretização do projeto da “Loja do Munícipe” permitirá a tão necessária
e indispensável concentração de serviços de atendimento ao público, redimensionando-os
em função da procura e indo ao encontro das necessidades e disponibilidades dos cidadãos
e das empresas, que se relacionam com o Município.

Contactos:
Praça Bartolomeu Dias, n.º 9
Quinta da Mina
2600-076 Vila Franca de Xira
lojadomunicipe@cm-vfxira.pt
263 285 600
GPS: 38° 57’ 13.94” N | 8° 59’ 36.95” W
Horário de atendimento:
2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª-feira: 9h00/18h30
4.ª-feira: 9h00/20h00
Horário da tesouraria:
2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª-feira: 9h00/18h00
4.ª-feira: 9h00/19h00
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DOCUMENTOS PROVISIONAIS 2016

Câmara Municipal e SMAS de Vila Franca de Xira
aprovam orçamento para 2016
no valor global de perto de 71 milhões de euros
Município de Vila Franca de Xira mantém
IMI na taxa mínima e aplica reduções a famílias com filhos para 2016
A autarquia deliberou, por um lado, manter a taxa
do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no seu
valor mínimo (0,3); por outro, aplicar reduções a
famílias com filhos, de acordo com o seguinte:
Projeto para futura EB n.º 2 de Vialonga

Os orçamentos da Câmara Municipal e dos SMAS de Vila Franca de Xira, para
2016, foram aprovados em reunião de câmara em 29 de outubro. O documento
da Câmara Municipal ascende a cerca de 51,5 milhões de euros. O dos SMAS
é de cerca de 19,3 milhões de euros, Ambos serão remetidos à aprovação da
Assembleia Municipal.
Na apresentação do orçamento da Câmara Municipal, o Presidente da edilidade, Alberto Mesquita, referiu que o mesmo “é um orçamento rigoroso
e responsável, sem abdicar dos nossos propósitos de investimento”, sublinhando que “as grandes opções do plano e o orçamento em análise revelam
e combinam precaução e capacidade de investimento. Precaução na previsão
da receita (…). Capacidade de investir, na vontade de servir mais e de servir
melhor as nossas populações, colocando o investimento público qualificador
ao serviço da coesão social, da inovação, da sustentabilidade ambiental, da
criação de emprego e do desenvolvimento económico.”
Num contexto de desconhecimento sobre o Orçamento de Estado para 2016, a
estratégia orçamental municipal para o próximo ano fundamenta-se, segundo
refere o seu documento, “na prossecução de uma política de rigor orçamental, com vista à contínua consolidação do equilíbrio financeiro e à continuidade de projetos estruturantes no decurso do presente mandato”.
Do programa de investimentos do município, destacam-se as seguintes
ações:
- Construção da nova EB n.º2 de Vialonga;
- Esquadra da PSP de Vila Franca de Xira;
- Obras mediante candidaturas, no âmbito do Portugal 2020 (há a
intenção, por exemplo, de efetuar a ligação do Parque Linear Ribeirinho
à União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; a ligação da
Vala do Carregado ao Município de Alenquer; e a ligação do Parque Urbano de Póvoa de Santa Iria aos concelhos de Loures e Lisboa);
- Parques Urbanos: Quinta da Flamenga (Vialonga) e Quinta da
Piedade (Póvoa de Santa Iria);
- Orçamento Participativo;
- Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana;
- Arruamentos e pavimentos;
- Aquisição de viaturas de frota ambiente e ilhas ecológicas.
O Orçamento dos SMAS, de acordo com o seu documento, traduz os objetivos traçados pela sua Administração: “continuidade dos princípios de rigor
e contenção, sem prejuízo do cumprimento da sua principal missão: a prestação de um serviço público essencial como o selo de Qualidade Exemplar da
Água para o Consumo Humano assim o exige”.
Na apresentação do orçamento, o Presidente do Conselho de Administração
dos SMAS, António Oliveira, salientou que “As medidas e a gestão realizadas
permitem um acentuado equilíbrio entre as receitas e as despesas, gerando o autofinanciamento dos SMAS, o qual permite o investimento de acordo
com o Plano construído, num valor global inicial de 2.378.500,00 Euros, no
âmbito da melhoria das redes de saneamento e abastecimento”.

- Redução de 5% para agregados familiares
com um filho;
- Redução de 10% para agregados familiares
dois filhos;
- Redução de 15% para agregados familiares
com três ou mais filhos.
Ao todo, prevê-se que sejam abrangidos cerca de
15 mil agregados familiares. Aquando da apresentação desta proposta, o Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, referiu que “a aplicação
do IMI familiar constitui uma desoneração e um alívio dos orçamentos familiares, já muito penalizados
pela severa carga fiscal, em especial sobre o trabalho, não obstante a solução legislativa adotada não
ser a mais adequada, designadamente do ponto de
vista da igualdade”.

Câmara de Vila Franca de Xira
aprova isenção de Derrama
a empresas criadoras de emprego
Procurando dinamizar a criação de emprego no
Concelho de Vila Fanca de Xira, a Câmara Municipal
deliberou, no que à Derrama diz respeito, isentar
as empresas com volume de negócios até 300 mil
euros, desde que, em 2015 e 2016, criem e mantenham postos de trabalho, nos seguintes termos:
- Microempresas: 1 posto de trabalho;
- Pequenas empresas: 3 postos de trabalho;
- Médias empresas: 6 postos de trabalho.
Para além desta isenção, foi ainda aprovado que todas as empresas com volume de negócios até 150
mil euros fiquem também isentas do pagamento
deste imposto.
Por outro lado, aprovou-se que às empresas com
volume de negócios superior a 150 mil euros e que
não se encontrem nas condições acima referidas
para isenção, seja lançada uma Derrama de 1,5%
sobre o lucro tributável.
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Obras e requalificação urbana

EM CURSO
Alverca do Ribatejo
Reabilitação da via central
do Caminho Entre Escolas

Forte da Casa
Impermeabilização da Cobertura
do Mercado

Valor: 115.571,00€ + IVA
Prazo de execução: 75 dias
Em fase de conclusão, iniciando as pinturas.

Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria
Execução de Trabalhos
de Pavimentação (2 troços)
e Obras Acessórias na EN10
Valor: 149.000,00€ + IVA
Prazo de execução: 120 dias

Póvoa de Santa Iria
Decorrem até dezembro as obras
de conclusão da Fase 2A do Parque
Urbano da Quinta da Piedade

A Câmara Municipal iniciou em agosto as
obras de reabilitação da via central do Caminho Entre Escolas, em Alverca. A zona respeita ao caminho entre a Escola Secundária
Gago Coutinho e o Centro de Formação Profissional, na zona da estação dos caminhos-de-ferro de Alverca (entre a R. Irene Lisboa,
junto à rotunda, e a R. Eng.º Vilar Queirós).
A intervenção compreende trabalhos de remoção de fundação e lancis, de pilaretes e
de pavimentos existentes. Serão colocados
lancis de outras características, nomeadamente na zona de acesso ao portão secundário da Escola, bem como pavimentos e outros trabalhos inerentes. Com um prazo de
execução de 70 dias, os trabalhos envolvem
um investimento de cerca de 52 000,00€. A
autarquia dá assim continuidade a trabalhos
de requalificação que vêm melhorar artérias
importantes, de acesso a zonas de comércio,
às Escolas, aos caminhos-de-ferro, como é
o caso da R. Eng.º Vilar Queirós, em Alverca.

O Município deu início às obras de conclusão da Fase 2A do Parque Urbano da Quinta
da Piedade. As intervenções, cujo prazo se
prolonga até 10 de dezembro de 2015, representam um investimento de 141.341,22€
e decorrerem da necessidade de requalificação do espaço, visando proporcionar uma
adequada inserção no meio urbano envolvente. Esta fase corresponde à construção
de uma bolsa de estacionamento para 47
lugares e à conclusão do passeio, estabelecendo-se assim um circuito pedonal contínuo. Situado a nascente da nova Esquadra da PSP e da Escola Básica-Jardim de
Infância da Póvoa Norte (JI e 1.º Ciclo), na
União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa, possui no seu todo cerca
de 12.500 m2 e já se encontra construído
em cerca de 2.200 m2 (1.ª Fase). Os restantes 10.300 m2, onde se inclui toda a orla
de estacionamento automóvel, correspondem à proposta de intervenção da 2.ª Fase,
esta última subdividida nas Fases 2A e 2B.

Vialonga
Construção da EB N.º 2

Valor: 1.981.994,90€ + IVA
Prazo de execução: 330 dias
Trabalhos com montagem de estaleiro

CONCLUÍDAS
Concelho
Recargas de Pavimentos 2015
Município de Vila Franca de Xira
Valor: 329.264,53 € + IVA

Castanheira do Ribatejo
Construção de Nichos de Inumação no Cemitério
da Castanheira do Ribatejo (foto 1)
Valor: 113.572,78 € + IVA

Vialonga
Adaptação do Edifício do Ninho de Empresas
para instalações da EB N.º 2 de Vialonga (foto 2)

1

Valor: 141.602,44 € + IVA

Vila Franca de Xira
Requalificação da Rua Luís de Camões
Valor: 147.621,75 €+ IVA

Beneficiação do Sistema de Drenagem
Pluvial do Mercado Retalhista
Valor: 56.300,00 € + IVA
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Serviços Educativos Municipais oferecem atividades,
dentro e fora de portas, ao público escolar

A Câmara Municipal, prepara, anualmente, uma programação dirigida ao público escolar que
reúne, em simultâneo, as vertentes lúdica e pedagógica. Os serviços educativos Municipais
procuram uma transversalidade entre diversas áreas que vão desde atividades fora de portas
como uma ação de educação ambiental, a visitas a galerias, bibliotecas e museus para leituras
animadas, visitas a exposições ou até para desenvolver competências nos mais variados ateliers temáticos. Pode consultar no sítio do município na internet a publicação que elaborámos
neste âmbito, reunindo toda a oferta disponível, projetada de forma a incrementar nos mais jovens o gosto pelas artes, pela história, pela leitura e todas as áreas que, afinal, integram a vida.

Arranca o 11.º ano letivo da Universidade Sénior

Teve início no dia 5 de outubro o 11.º ano letivo da Universidade Sénior. A Sessão Solene de Abertura decorreu no Salão Nobre do Palácio da Quinta da Piedade e contou as intervenções do Presidente da Associação de Alunos daquela Universidade, Carlos Reis, a representante do respetivo Corpo Docente,
Josefa de Morais Soares, e do Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita. A Universidade Sénior congrega atualmente
uma comunidade académica de 496 alunos e uma oferta formativa repartida
por 82 disciplinas, antevendo-se mais um ano letivo repleto de atividades, fazendo justiça ao objetivo primordial deste projeto, que consiste na promoção
do envelhecimento ativo. Na cerimónia que marcou o arranque desta nova
temporada houve ainda lugar a uma atuação da INOPORTUNA, Tuna Académica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, num momento de convívio e lazer da comunidade docente, discente e demais convidados.

Rota Histórica das Linhas de Torres entre os melhores projetos apresentados
na Conferência The Best in Heritage, na Croácia

Entre os dias 24 e 26 de setembro realizou-se em Dubrovnik, na Croácia, a 14.º edição do The Best in Heritage, uma conferência
anual onde são apresentados e divulgados projetos premiados, quer a nível nacional quer internacional, de âmbito patrimonial,
museológico e de conservação do património. Este ano foram selecionados 28 projetos, considerados os mais inovadores e inspiradores e que representaram as melhores práticas, entre os quais o da Rota Histórica das Linhas de Torres, vencedora do prémio
União Europeia para o Património Cultural / Prémios Europa Nostra 2014. A par de muitos outros países, a Rota Histórica das
Linhas de Torres representou Portugal no de que melhor se faz em matéria de conservação e promoção do património.

Jornadas Europeias do Património 2015

Enquadradas no tema “Património Industrial e Técnico”, decorreram de 25 a 27 de setembro as Jornadas Europeias do Património às quais o Município foi uma vez mais convidado a associar-se pela Direção - Geral do Património Cultural. O tema remete-nos para um vasto legado com o qual convivemos quotidianamente, e que faz memória das conquistas técnicas que ao longo
de séculos ditaram o percurso e a evolução das sociedades contemporâneas. Neste contexto, e com o objetivo de aproximar a
comunidade dos seus Museus e Património, o Município, através do seu Museu Municipal e Museu do Neo-Realismo, levou a cabo
um conjunto de iniciativas, entre palestras, visitas guiadas, oficinas e outras.
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desenvolvimento sustentável

Orçamento Participativo 2015
Obras

Pavilhão Multiusos
do Bairro do PER
da Castanheira do Ribatejo
em obras de recuperação

Deu-se início, às obras de Reabilitação do Pavilhão Multiusos do Bairro do PER da Castanheira do Ribatejo. Esta
reabilitação está enquadrada nas intervenções a realizar
no âmbito do Orçamento Participativo (OP) 2014, no qual
aquela obra granjeou, na unidade territorial da Castanheira do Ribatejo, a maior votação. O investimento está orçado em 33 mil euros e tem a duração prevista de 60 dias.

Recuperação
do Edifício das Coletividades
na Calhandriz

As obras de Recuperação do Edifício das Coletividades, estão a decorrer na Calhandriz. Os trabalhos preveem a reparação da fachada e respetiva pintura, a substituição da
cobertura em telhas por chapas metálicas tipo sandwich,
assim como, o fornecimento de equipamentos para a cozinha. Esta reabilitação está enquadrada nas intervenções
a realizar no âmbito do Orçamento Participativo (OP) 2014,
no qual aquela obra granjeou, na unidade territorial da Calhandriz, a maior votação. O investimento está orçado em
pero de 40 mil euros e tem a duração prevista até novembro
de 2015.

21 a 29 de novembro de 2015
A Semana Europeia da Prevenção da Produção de Resíduos (SEPR)
tem como objetivo principal sensibilizar a população para a problemática dos resíduos, incidindo em particular sobre a área da
prevenção, com diversas iniciativas, como animações, workshops,
exposições e outras atividades sobre a temática, que poderão contribuir para motivar e responsabilizar os cidadãos para o mudança
de comportamento face aos resíduos. Em 2015,a Semana Europeia
da Prevenção de Resíduos (SEPR) terá lugar entre os dias 21 e 29
de novembro com o tema “desmaterialização: fazer mais com menos”. A SEPR está aberta a todas as instituições, grupos ou cidadãos
que queiram proactivamente desenvolver uma iniciativa ou evento,
promovendo a redução de resíduos. Os interessados, deverão proceder à inscrição da sua ação no site da EWWR (http://www.ewwr.
eu/register), através de registo e preenchimento do formulário de
participação. À semelhança de edições anteriores, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através da Divisão de Ambiente Sustentabilidade e Espaço Público e do Programa de Educação Ambiental
(PREDAMB), irá associar-se a esta grande iniciativa que em 2014
contou com a realização de 888 ações a nível nacional.
As preocupações ambientais devem ser assumidas diariamente,
pelo que deixamos algumas sugestões que, quando aplicadas, conduzem à redução dos resíduos.
√ Beber água da torneira;
√ Elaborar uma lista de compras;
√ Escolher produtos concentrados
ou com embalagens recarregáveis;
√ Comprar as embalagens familiares;
√ Dar preferência a produtos pouco embalados ou a granel;
√ Utilizar sacos reutilizáveis;
√ Colocar um autocolante “Publicidade aqui não”, na caixa do correio;
√ Evitar o desperdício alimentar.

A sua ação é importante. Participe.

Programação detalhada em www.cm-vfxira.pt

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁvEL
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Mais de 800 pedalaram
pelo Ambiente!

A manhã do dia 20 de setembro revelou-se
num convívio salutar para os cerca de 800
apreciadores de passeios de bicicleta, que
marcaram presença na 8.ª edição da Pedalada pelo Ambiente. Realizada no âmbito da
Semana Europeia da Mobilidade e do Dia Europeu sem Carros, a Câmara Municipal assinala com esta iniciativa, não só a efeméride
como a sua pegada que se pretende cada vez
mais ecológica.

Município recebe galardão
Eco XXI pela quinta vez consecutiva

O galardão ECO XXI foi atribuído, pela quinta vez consecutiva, ao
nosso Município. O prémio é conferido pela Associação Bandeira
Azul da Europa (ABAE), no âmbito do programa ECO XXI, tendo por
objetivo reconhecer boas práticas promovidas pelos Municípios que
fomentem o desenvolvimento sustentável, assente na educação e
na qualidade ambientais. São valorizados diversos indicadores, dos
quais se destacam: educação ambiental, participação pública, conservação da natureza e ordenamento do território e qualidade do ar,
da água e do ambiente sonoro. Paralelamente o Município de Vila
Franca de Xira ganhou um prémio no valor de 10.000€, com o patrocínio da Essentia, no âmbito do Desenvolvimento de Projeto de “Desenvolvimento Responsável” no valor de 100 horas de consultoria.

Programa Ecovalor sensibiliza a comunidade
educativa para a educação ambiental

No dia 5 de novembro, o Palácio Municipal do Sobralinho acolhe o
evento Ecovalor 2015/2016, o qual envolve o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental da Valorsul, na área dos resíduos. O
mesmo tem como objetivo esclarecer a comunidade escolar para a
gestão dos resíduos, com base nos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), clarificando os diversos tratamentos e destinos finais. Através deste Programa, a Valorsul apoia os Programas de Educação
Ambiental desenvolvidos pelos 19 municípios da área de intervenção da Valorsul. Integrado neste momento, a Câmara Municipal
irá promover sua oferta educativa na área do ambiente, através
da distribuição da brochura “Serviços Educativos Municipais”.

Projecto do Parque Linear Ribeirinho Estuário
de Tejo vencedor nos Archmarathon Wards

O projeto do Parque Linear Ribeirinho Estuário de Tejo, desenvolvido pela Topiaris – Estudos e Projectos de Arquitectura, para o Município, localizado nas
margens do rio Tejo ao longo de 15,5 hectares entre Alverca do Ribatejo e a Póvoa
de Santa Iria, foi o vencedor na categoria Landscape and Public Spaces dos Archmarathon Wards, prestigiado prémio internacional de arquitetura que decorreu
no Líbano de 8 a 10 de outubro.
O Parque Linear faz parte de uma intervenção mais ampla de requalificação da
zona ribeirinha sul do Concelho, que abrange as localidades de Alverca do Ribatejo, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria, preconizando o aproveitamento dos
recursos naturais já existentes no sentido de potenciar a fruição por parte da
população, assumindo-se assim como infraestrutura estratégica em termos de
recreio e lazer. A atribuição deste galardão é mais um reconhecimento da importância de que se reveste o investimento que tem vindo a ser feito pelo Município
na sua frente ribeirinha, cujo impacto se alarga aos domínios pedagógico, científico e de conservação da natureza.
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Inaugurado
o Monumento de Homenagem
ao Combatente

Inaugurado nas Cachoeiras
Centro de Estudos Arqueológicos

Da autoria do reputado artista plástico João Duarte, inaugurou a 5 de setembro, na entrada Sul da cidade de Vila Franca de Xira, um Monumento
de Homenagem ao Combatente. A inauguração contou com as intervenções do Secretário-Geral da Liga dos Combatentes, o Coronel Faustino
Alves Lucas Hilário, do Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira, Alberto Mesquita, e também do escultor João Duarte. Na ocasião,
que contou com grande adesão popular, tiveram lugar Cerimónias Militares e Religiosas e a atuação da Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense.
Na altura em que se evoca o Centenário da Grande Guerra, o Município
presta assim o seu sentido reconhecimento aos heróis do nosso Concelho.

Desde o dia 26 de setembro o Concelho conta um novo
equipamento científico e cultural, com a reconversão da
antiga escola primária das Cachoeiras, num moderno e
polivalente Centro de Estudos Arqueológicos. O CEAX –
Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira,
reflete o investimento que o Município tem vindo a fazer
ao longo dos últimos anos na investigação arqueológica,
promovendo trabalhos de natureza científica que têm permitido a descoberta de importantes factos sobre a ocupação humana do território do nosso Concelho ao longo dos
séculos. Neste espaço, que conta com uma área expositiva onde está patente a exposição “Arqueologia em Vila
Franca de Xira. O desvelar de um património milenar”, e
onde serão desenvolvidas diversas atividades no domínio
da investigação, promoção e divulgação do património arqueológico, encontra-se a partir de agora a reserva das
coleções de Arqueologia do Museu Municipal. O Centro de
Estudos Arqueológicos poderá ser visitado por escolas, investigadores, estudiosos ou outras pessoas com interesse
na matéria por marcação prévia, junto do Museu Municipal
(telf. 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt).

Lazy Generation vence o concurso de bandas jovens RIFFEST

Os Lazy Generation foram os grandes vencedores do RIFFEST. O grupo, proveniente de São João dos Montes, arrecadou o primeiro
prémio, 1.500,00€ em equipamentos nas lojas de música do Concelho que apoiaram o evento (Armazém do Rock e DiscóSom). A
vitória foi-lhes atribuída no dia 2 de outubro, no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, onde se realizou, perante
uma centena de espetadores, a atuação e fase final. Em segundo lugar ficou a banda D’MK – D’Moura e Kastiço (de Cascais) e, em
terceiro, Black Bombain (de Alverca do Ribatejo,) recebendo, respetivamente, os prémios de 1.000,00€ e 500,00€ nos mesmos moldes dos vencedores. Os critérios que presidiram à atribuição dos lugares no “pódio” foram a prestação em palco, a execução e composição musical e letras, com avaliação de um júri composto por Nélson Lopes (músico em substituição de Paulo Brissos); Telmo
Lopes em representação da ACIS (Associação Empresarial dos Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos) e Sérgio Lima
em representação do Município. Segundo o júri foi notória a evolução musical dos Lazy Generation desde a primeira eliminatória
desta edição, a 7 de maio, até à final. Uma banda que, com influências musicais de bandas como Green Day, Blink-182, My Chemical
Romance, deu o primeiro concerto no dia 19 de outubro de 2013 e preparam-se agora para editar o primeiro álbum.

Primeiro Aniversário da Fábrica das Palavras

Assinalou-se durante todo o mês de setembro o primeiro aniversário da Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal
de Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, um inovador projeto de arquitetura de Miguel Arruda, que tem
merecido arreigados elogios e distinções em Portugal e no estrangeiro. O programa de comemorações deste
Equipamento Cultural que veio trazer uma nova dinâmica à cidade, num percurso de afirmação como um pólo
multidisciplinar de fruição cultural, integrou uma oferta diversificada, entre exposições, cinema espetáculos de
música e teatro, conferências e, claro está, apresentações de obras literárias.
Nos últimos doze meses, o espaço tem cumprido o papel a que se propôs: o de se constituir como uma sólida
oferta cultural no Concelho e na região, quer na área de biblioteca e literária, quer noutras áreas, como a música,
as artes visuais ou o teatro. Ao longo deste ano foi possível construir uma programação regular, multidisciplinar e
de acesso livre, que vai de encontro aos mais diferentes públicos, com proveniências, expectativas e necessidades
distintas. A comprová-lo, salientam-se as novas inscrições: cerca de 1000, não apenas do Concelho, mas de diversos
pontos do País, de Leiria a Évora.

EventoS

11

NOTÍCIAS

DO

MUNICÍPIO

NOV | DEZ 2015

O MEU CONC[S]ELHO
[NOME]
Vile /
Rodrigo Sepúlveda Nunes
[IDADE]
31 anos
[PROFISSÃO]
artista
[FREGUESIA
DE RESIDÊNCIA]
Vila Franca de Xira
Como entrou a arte do grafiti na sua vida?
O Graffiti na minha vida começou quando tinha 13/14 anos,
nessa altura o graffiti já tinha um forte movimento em
Lisboa e outras cidades e recordo-me de apanhar o comboio em Vila Franca e ficar fascinado quando ia a Lisboa
e questionava que pinturas eram aquelas. No início não
sabia porque as faziam nem quando mas sabia que também as queria fazer. Então comecei a pintar como todos
os jovens que começam, a pintar ilegal, sendo mais um a
riscar paredes. Vivi isso e absorvi tudo o que o graffiti representa em todas as suas formas, mas ao longo dos anos
tenho feito as minhas escolhas e devido a muita ambição,
dedicação e gosto pelo desenho e pintura, tenho aprendido
e evoluído como artista.
De que forma as características do Concelho influenciaram os temas dos seus trabalhos ainda que, de cada
obra, cada indivíduo possa realizar a sua própria interpretação?
Não me inspiro especificamente nas características do
Concelho, mas se falarmos das pinturas que realizei no
passeio ribeirinho aí tenho, claro, influências humanas e
locais do nosso concelho. Saliento que a maior parte dos
meus trabalhos não são só no Concelho de Vila Franca de
Xira e dentro de cada cliente ou trabalho tenho que ter a
sensibilidade e capacidade de adaptação nas temáticas e
influências para poder ir ao encontro com o que se pretende em cada pintura. Mas não sendo um trabalho encomendado mas sim pintura livre em murais (exemplo:
muros do Bairro de Santa Sofia em Vila Franca) abordo
questões sociais e, por vezes, até pessoais que nada têm
a ver com o Concelho. Ou seja só me influencio por temas
locais caso seja apropriado para o fazer.

Projeto de Arte Urbana no caminho ribeirinho
entre Vila Franca de Xira e Alhandra concluído
O projeto de Arte Urbana, promovido pela Autarquia, cuja implementação teve início em maio no caminho ribeirinho, entre Vila Franca de
Xira e Alhandra, está finalizado e no dia 19 de setembro recebeu a visita do Presidente da edilidade, Alberto Mesquita. São 19 pinturas em
grafiti, em outros tantos pontos de estadia existentes ao longo de cerca
de 2km, da autoria do artista Vile, que é natural do Concelho de Vila
Franca de Xira. O autor é já reconhecido ao nível deste tipo de projetos,
com uma vasta mostra de trabalhos, quer ao nível nacional quer ao
nível internacional. O trabalho tem como objetivo reforçar a ligação da
população ao rio, aliando a paisagem envolvente à atividade desportiva
e cultural. O conceito da proposta visa criar uma interação com os utilizadores, retratando personalidades e situações reais no espaço, num
contexto de autoidentificação na realização de múltiplas ações comuns
a todos. A Câmara Municipal leva a cabo, desta forma, mais uma intervenção nos seus espaços exteriores, apoiando um movimento artístico
que é, afinal, não só uma forma de expressão pública no campo das
artes visuais mas, também, um meio de expressão social recheado de
criatividade.

De que espaços municipais ao ar livre usufrui com maior
regularidade no Concelho?
Frequento por vezes o jardim de Santa Sofia em Vila
Franca, e o passeio ribeirinho de Vila Franca a Alhandra.
Que ações (nas várias áreas de atividade da Autarquia)
gostaria de ver implementadas no Município?
Gostaria que houvesse mais atividade e iniciativas para
os jovens, como eventos ou concursos de graffiti, skate e
bandas, acredito que é uma forma a cativar e estimular
os jovens a evoluírem nas suas atividades dento do seu
concelho.
Quais considera serem as mais-valias do Concelho que o
levam a recomendar uma visita para conhecê-lo?
As mais-valias são o rio Tejo e a sua paisagem, a cultura e
história local e, claro, os graffitis por cá feitos.

Inauguração - Rio Grande da Pipa

Foi inaugurada a 26 de setembro a obra de regularização fluvial do Rio
Grande da Pipa, intervenção realizada pela Câmara Municipal na localidade da Vala do Carregado (União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras). O principal objetivo desta complexa obra, que abrangeu uma extensão de 2.275 metros, foi o de acautelar a segurança da
população, uma vez que serão substancialmente minorados os riscos de
cheias e inundações causadas pelo Rio Grande da Pipa, principalmente
na época das chuvas. A intervenção, que representou um investimento
de perto de 5.000.000€, com uma comparticipação de fundos comunitários (POVT) na ordem dos 3.250.00€, incluiu ainda o arranjo urbanístico
na zona envolvente, permitindo doravante o seu aproveitamento para atividades de lazer ou desporto.
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Dia Municipal para a Igualdade comemorado pela
primeira vez em Vila Franca de Xira

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira comemorou pela primeira vez, no passado dia 23 de outubro, o “Dia Municipal para a Igualdade”, na Fábrica das Palavras
– Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira. A instituição
deste dia teve como objetivo contribuir para a sensibilização e o debate em torno
das questões de género, nomeadamente ao nível da relação entre o Trabalho, a
Família e a Igualdade de Género.

Seminário apresenta “Dignilândia – Terra dos Direitos”
– um jogo para fomentar jovens mais interventivos na
defesa dos direitos humanos e sociais

Dia 16 de outubro, na Fábrica das Palavras, a Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira (CMVFX), em parceria com a Associação para Promoção, Saúde e Desenvolvimento Comunitário (APSDC) levou a cabo um seminário onde foi apresentado um
jogo cujo principal objetivo é promover a participação dos jovens na defesa dos
direitos humanos e sociais. O jogo foi originalmente criado na Europa, sendo que a
sua tradução para adaptação a Portugal foi promovida pela CMVFX e pela APSDC.
Denominado “Dignilândia – Terra dos Direitos”, pretende constituir-se como um
instrumento de trabalho para o incremento de gerações futuras mais capazes e
interventivas na área social. A iniciativa, teve os educadores como principais destinatários e contou com a participação de jovens do Concelho. Indo de encontro às
diretivas do Conselho da Europa que preconizam um conjunto de políticas e medidas que visam o combate à exclusão, discriminação e violência que afetam sobretudo as faixas etárias mais jovens, o Município promove uma vez mais iniciativas e
projetos que procuram contribuir ativamente para a igualdade e salvaguarda dos
direitos fundamentais do ser humano.

Museu do Neo-Realismo comemora 8.º Aniversário

Assinalou-se no dia 20 de outubro o 8.º Aniversário do Museu do Neo-Realismo no seu atual edifício, data em torno da qual o
Município promoveu com um conjunto de ações. Entre elas destaca-se a Sessão Solene que decorreu nesse dia, e onde foram
assinados contratos de doação entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e doadores e/ou familiares de doadores dos espólios literários de Júlio Graça, Carlos Coutinho, Joaquim Namorado e Álvaro Feijó.
Criado em 1990, a partir da atividade de um Centro de Documentação sobre o movimento neorrealista português, o projeto do
Museu do Neo-Realismo é hoje uma referência no panorama nacional cultural como atestam os três prémios e uma menção honrosa recebidos da Associação Portuguesa de Museologia. Têm sido oito anos de intensa atividade, em que enriqueceu e diversificou o seu património, desenvolvendo coleções museológicas, com destaque para espólios literários e editoriais, arquivos documentais,
acervos iconográficos, obras de arte, bibliotecas particulares e uma biblioteca especializada na temática neorrealista.

Museu do Neo-Realismo promove três importantes exposições

No mês em que comemorou oito anos nas suas atuais instalações, o Museu do Neo-Realismo inaugurou três importantes exposições que farão parte da oferta cultural do Município durante os próximos meses. A primeira das mostras a ser inaugurada,
“Garcez da Silva – Percursos”, surge integrada nas comemorações do centenário do nascimento do autor, artista plástico, poeta
e publicista que fez parte do Grupo neorrealista de Vila Franca de Xira, e estará patente ao público até 20 de março de 2016.
Até 30 de abril do próximo ano, todo o primeiro piso do Museu estará ocupado com a exposição “Manuel Guimarães – Sonhador
Indómito”, exposição que nas palavras da sua curadora, Leonor Areal, “vem fazer luz sobre um cineasta importante e ingloriamente malogrado”, único realizador neorrealista do cinema português, autor de um legado ímpar de onde se destaca, entre
muitas outras obras, o filme “Nazaré” com argumento de Alves Redol.
Ocupando diversos espaços do Museu,“SemConsenso, Banda Desenhada, Ilustração e Política”, foi das três exposições a mais
recentemente inaugurada. Com curadoria de Pedro Moura, que selecionou trabalhos de 20 jovens artistas “advindos do universo contemporâneo português na criação da banda desenhada, cartoon e ilustração, com implicações no conceito do político”,
apresenta um conceito expositivo inovador, assente no diálogo dos trabalhos destes artistas com os diversos espaços do Museu.
A visitar até 20 de março de 2016.
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Gala de Mérito Desportivo distingue atletas do Concelho
No dia 13 de novembro, pelas 21h30, a Câmara Municipal distingue os atletas de mérito do Concelho pelos resultados alcançados
ao longo da época desportiva 2014/2015. Trata-se da 6.ª edição da
Gala de Mérito Desportivo, que terá lugar no Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, em Vila Franca de Xira. Nos distinguidos a nível concelhio, entre títulos individuais e coletivos
estão envolvidos centenas de atletas, ligados às coletividades do
Concelho, nas mais variadas modalidades, de acordo com o estipulado no Programa de Apoio ao Movimento Associativo. Estes
títulos são divididos em três categorias distintas, com o nome de
outros três atletas consagrados do Concelho, a saber: Distinção
“Batista Pereira” ; Distinção “Carlos Manuel Lopes” e Distinção
“Pedro Alves”.

Encontros, Seminários
e Visitas Patrimoniais

Mas, esta edição, contará ainda com outras distinções especiais.
Um concelho que prima por possuir atletas e treinadores com
reconhecido destaque a nível nacional e internacional merece o
devido tributo pelo seu Município. Assim serão, este ano, ainda
eleitos (por um júri constituído especialmente para o efeito) e
atribuídos prémios nas seguintes seis categorias:
Atletas Masculino Feminino do Ano; Atleta do Ano; Atleta Revelação do Ano; Equipa do Ano; Treinador do Ano e Prémio Carreira.
Será uma noite de celebração do Desporto, onde apontamentos
de música e dança farão parte do espetáculo.

4 de dezembro, sexta-feira

18h30 – Apresentação do livro “Wind & Biodiversity”, da autoria de Miguel
de Mascarenhas, com a presença do autor> Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca
de Xira

7 de novembro, sábado

5 de dezembro, sábado

11 de novembro, quarta-feira

5 de dezembro, sábado

16h00 – Apresentação do livro “O Doutor Grilo“, da autoria de Carlos
Nuno Granja e Vasco Gargalo, com a presença dos autores)> Fábrica
das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila
Franca de Xira, Vila Franca de Xira
16h00 – Programa “Tardes de Conversa”, com Ricardo Silva, Mestre em
História Contemporânea pela FCSH-UNL > Tema: Um vila-franquense na
Frente Leste (1941)> Museu Municipal – Núcleo de Alverca > Alverca do
Ribatejo
11 de novembro, quarta-feira

4.ª edição do Encontro de Grupos Seniores

Promover o envelhecimento saudável e combater o isolamento
Terá lugar na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense a 4.ª edição do Encontro de Grupos Seniores, iniciativa promovida pelo Município em parceria com a CMAI - Comissão Municipal de Apoio ao Idoso, e
que se enquadra no projeto “Promoção do Envelhecimento Saudável”.
14 de novembro

1.º Congresso da Confederação das Tertúlias do Concelho de Vila Franca
de Xira > 9h00 às 17h00 – Salão dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca
de Xira. 18h00 - Salão Nobre dos Paços do Concelho

11h00 – Apresentação do livro de poesia infantil “Isaac: o cão-gato”, da
autoria de Cristina Gomes, Ondina Santos e Pedro Bürin, com a presença dos autores> Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento
Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
16h00 – Lançamento do livro “Não desistas”, de Joana Salvador, edição
Chiado Editora> Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo
9 de dezembro, quarta-feira

16h00 – Programa “Tardes de Conversa”, com Catarina Conde, Mestre em
Reabilitação Urbana e Arquitetónica pelo ISCTE-IUL> Tema: Atividades
pedagógicas na Quinta Municipal da Piedade > Museu Municipal – Núcleo
de Alverca> Alverca do Ribatejo
12 de dezembro, sábado

16h00 – Ciclo “A Viagem das Palavras”, Convidado a definir > Fábrica das
Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira
12 de dezembro, sábado

16h00 - Recital de Poesia pelo grupo “Poesia no Palácio” > Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

Exposições

14 de novembro, sábado

16h00 – Ciclo “A Viagem das Palavras”, apresentação das obras “Se eu
fosse chão: Histórias do Palace Hotel” e “Debaixo de algum céu”, da autoria de Nuno Camarneiro, com a presença do autor > Fábrica das Palavras,
Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila
Franca de Xira
19 de novembro, quinta -feira

1.ª Conferência sobre a Navegabilidade no Tejo. Este evento inicia um ciclo
de conferências preparatórias para o Congresso do Tejo III e versará, fundamentalmente, sobre os irrefutáveis contributos do Rio para o crescimento
económico da sua bacia e do próprio país. > Consulte o programa específico
em www.cm-vfxira.pt > Org.: Tagus Vivan > Apoio: Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira
21 de novembro, sábado

11h00 – Apresentação do livro “Eu e a minha família”, da autoria de Maria
João Ferreira, com a presença da autora> Fábrica das Palavras, Biblioteca
Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
28 de novembro, sábado

16h00 - Lançamento do livro de poesia “Alicerces de uma Vida” de Artur
António Antunes Ferreira, edição Sinapis Editores > Museu Municipal Núcleo de alverca > Alverca do Ribatejo
3 de dezembro de 2015

“Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”

No próximo dia 3 de dezembro, a Autarquia promove no Auditório da
Sociedade Euterpe Alhandrense, das 10h00 às 12h00, um espetáculo
ao vivo, com o nome de “Fada Juju”, a cargo de Paula Teixeira, cantora e
intérprete de linguagem gestual portuguesa. Este espetáculo “convida
todas as crianças e jovens a fazerem uma viagem única pelo mundo dos
valores da amizade, igualdade, solidariedade e respeito pelas diferenças”. A
Câmara Municipal assinala, todos os anos, o “Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência” com uma iniciativa pedagógica, cujo objetivo é contribuir
para a sensibilização, aceitação e respeito pela diferença, numa lógica de
valorização e diversidade. A mesma é dirigida a crianças e jovens, com e
sem deficiência, das Instituições de apoio às pessoas com deficiência,
instituições particulares de solidariedade social e escolas do Concelho.

Até 31 de dezembro de ‘15

“Brincadeiras de Criança” > Museu Municipal - Núcleo de Alverca
“25 anos do Museu Municipal - Núcleo de Alverca” > exposição documental > Museu Municipal - Núcleo de Alverca
Até 31 de dezembro de ‘17

“Quotidianos do feminino: 1900 aos anos de mudança” > Museu Municipal
- Núcleo de Alverca
Até 28 de fevereiro’ 16

“A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira
Grandes Obras”

Com data de término inicialmente prevista para outubro, considerando a
importância da exposição e o interesse que tem vindo a ser demonstrado
pelo público, o Município decidiu prolongar até 28 de fevereiro’16 a
exposição “A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira – Grandes Obras”,
patente no Museu Municipal, em Vila Franca de Xira.
“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português”, exposição de longa duração > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
“Fábrica das Palavras - Viagem Projectual”, de Miguel Arruda Arquitectos Associados> Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
“Eterno Regresso – Para que se dê a mudança, há que agir… e ousar
existir”, de Rogério Godinho> Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila
Franca de Xira
Até 20 de março’ 16

“Garcez da Silva _ Percursos”, exposição integrada nas comemorações do centenário do nascimento do autor com a curadoria de Fátima Pires e Odete Belo> Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
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Até 20 de março’ 16

“Sem Consenso”, exposição de Banda Desenhada, Cartoon e Ilustração,
com a curadoria Pedro Moura> Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
Até 20 de março’ 16

Mostra de Escultura da Coleção do Museu do Neo-Realismo, com a curadoria António Pedro Pita > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
Até 2 de abril’ 16

O sítio arqueológico de Monte de Castelinhos. Em busca de Ierabriga >
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira
Até 30 de abril’ 16

“Manuel Guimarães - Sonhador Indómito”, exposição integrada nas comemorações do centenário do nascimento do autor com a curadoria de Leonor Areal> Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
1 de novembro a 31 de dezembro

“C9H8N2”, exposição de Fonseca da Silva> Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo
6 a 8 de novembro

Avixira 2015

O Pavilhão Multiusos, no Parque Urbano de Vila Franca de Xira, acolhe,
entre os dias 6 e 8 de novembro, mais uma edição da Avixira. Aqui poderão
ser apreciadas milhares de aves canoras e ornamentais, portuguesas e
estrangeiras. O evento inclui, também, o V Campeonato Ornitológico COM
de Vila Franca de Xira. A Exposição, organizada em conjunto pela Câmara
Municipal e pelos Clubes Ornitológicos de Vialonga e de Peniche, tem a
sua abertura oficial pelas 19h00 do dia 6 de novembro, sendo que abre
portas ao público no mesmo dia, mais cedo, logo a partir das 11h00. Não
falte! Horário de abertura ao público: sexta, 6 de novembro - Das 11h00
às 20h00 | sábado, 7 de novembro - das 10h00 às 20h00 | domingo, 8 de
novembro - das 10h00 às 18h00 | 18h00 Cerimónia de encerramento
12 de novembro a 31 de dezembro

“Metáfora viagem: Palavra do Poeta”> Biblioteca Municipal da Póvoa de
Santa Iria, Póvoa de Santa Iria
14 e 15 de novembro

Embarque na natureza em novembro

Visita ao núcleo museológico barco varino “Liberdade”. Com partida no
cais de Vila Franca de Xira às 14h00 (mediante um número mínimo de 15
participantes). Para marcações e bilhetes: turismo@cm-vfxira.pt ou no
Posto de Turismo Municipal .

Espetáculos
Até 16 Janeiro de 2016

Exposiçâo de Fotografia “Integrar pela Arte – Histórias do Eu” em parceria
com o MEF – Movimento de Expressão Fotográfica> Galeria Municipal de
Exposições Palácio Quinta da Piedade
6, 13, 20 e 27 de novembro, sexta-feira

21h30 – “Jam às Sextas” > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e
Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
08 de novembro, domingo

21h30 – “Transição”, de Fernando Augusto, pelo GITEP – Grupo Independente de Teatro Experimental da Póvoa. Encenação de Rúben Milheiras>
Espaço Cultural Fernando Augusto, Póvoa Santa Iria - Espetáculo Candidato ao Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves/ 2015
15 de novembro, domingo

16h00 – Ciclo “Artes de Cá – Palavras que se tocam”, com a colaboração do Conservatório Silva Marques da Sociedade Euterpe Alhandrense>
“Obras de Edvard Grieg e Avelino Soares”, pelo Quarteto de Cordas de Sintra > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural
de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
21 de novembro, sábado

21h30 – “Dias Felizes”, de Samuel Beckett, pelo Teatro do Zero de Vila Franca de Xira. Encenação de Vasco Lavado> Cais 27, Povos, Vila Franca de Xira
- Espetáculo Candidato ao Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves/ 2015
22 de novembro, domingo

21h30 – “A Mais Antiga História da Liberdade (Musical)”, de Miguel Dantas
e Renato Charrua, pelo Grupo de Teatro Amador “Artifontinhas” de Alverca.
Encenação de Miguel Dantas > Fórum Cultural da Chasa, Alverca do Ribatejo - Espetáculo Candidato ao Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves/ 2015
28 de novembro, sábado

21h30 – Ciclo “Sons na Fábrica”> “Peregrinação”, recital cénico-musical
dirigido ao público em geral > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e
Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
29 de novembro, domingo

16h00 – Ciclo “Artes de Cá – Palavras que se tocam”, com a colaboração do Conservatório Silva Marques da Sociedade Euterpe Alhandrense>
“Cante Alentejano” interpretadas pelo Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo> Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural
de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
4, 11 e 18 de dezembro, sexta-feira

21h30 – “Jam às Sextas” > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e
Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

5 de dezembro, sábado

21h30 – “O Júri”, Inspirado em 12 Angry Men, de Reginald Rose, versão
de João Santos Lopes, pelo Grupo Teatro Esteiros da Sociedade Euterpe
Alhandrense. Encenação de João Santos Lopes> Sala estúdio Grupo Teatro Esteiros na sede da Sociedade Euterpe Alhandrense, Alhandra - Espetáculo Candidato ao Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves/ 2015
6 de dezembro, domingo

16h00 – Ciclo “Artes de Cá – Palavras que se tocam”, com a colaboração do
Conservatório Silva Marques da Sociedade Euterpe Alhandrense> “Música
para Palhetas Duplas: Obras de Villa Lobos; Enio Morricone; J. S. Bach e Nélson Jesus” > Duo Árgon (Oboé e Fagote)> Fábrica das Palavras, Biblioteca
Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
12 de dezembro, sábado

21h30 – “O Dia Seguinte”, de Luís Francisco Rebello, pela Companhia de Teatro Ato Certo de Vialonga. Encenação do coletivo - Companhia de Teatro Ato Certo> Centro Comunitário de Vialonga, Vialonga
- Espetáculo Candidato ao Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves/ 2015
15 de dezembro, terça-feira

21h30 - Prémio Carlos Paredes – Edição 2015. Atuação de LST – Lisbon
String Trio, vencedor da edição de 2015 do Prémio Carlos Paredes, no Auditório do Centro Cultural Fernando Augusto, Póvoa de Santa Iria. A mesma ocasião atuará ainda um quinteto composto por elementos da Banda
do Grémio Dramático Povoense e será entregue o galardão.
19 de dezembro, sábado

21h30 – Ciclo “Sons na Fábrica” > Concerto de Jazz pelo Trio LST (José
Peixoto, Carlos Barreto e Bernardo Couto> Fábrica das Palavras, Biblioteca
Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
19 de dezembro, sábado

21h30 – “Nunca Te Disse Que Conheço as Almas Boas Pelo Calor das Mãos”,
de Fernando Augusto, pelo Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense.
Encenação de Pedro Cera> Espaço Cultural Fernando Augusto, Póvoa Santa
Iria - Espetáculo Candidato ao Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves/ 2015

Cinema
1 de novembro, domingo

11h00 - Domingos Mágicos – “Os Monstros das Caixas”, realizado por Anthony Stacchi; Graham Annable – Maiores de 6 anos – 91 min.> Fábrica das
Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira
8 de novembro, domingo

11h00 - Domingos Mágicos – “Os Monstros das Caixas”, realizado por Anthony Stacchi; Graham Annable – Maiores de 6 anos – 91 min.> Fábrica das
Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira
15 de novembro, domingo

11h00 - Domingos Mágicos – “As Asas do Vento”, realizado por Hayao Miyazaki – Maiores de 6 anos – 121 min > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
22 de novembro, domingo

11h00 - Domingos Mágicos – “As Asas do Vento”, realizado por Hayao
Miyazaki – Maiores de 6 anos – 121 min > Fábrica das Palavras, Biblioteca
Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
29 de novembro, domingo

11h00 - Domingos Mágicos – “Home: A minha casa”, da Dreamworks –
Maiores de 6 anos – 94 min > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e
Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
6 de dezembro, domingo

11h00 - Domingos Mágicos – “Home: A minha casa”, da Dreamworks –
Maiores de 6 anos – 94 min > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e
Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
13 de dezembro, domingo

11h00 - Domingos Mágicos – “Como salvar o Pai Natal”, realizado por
Leon Joosen e Aeron Seelman – Maiores de 6 anos – 83 min > Fábrica das
Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira
20 de dezembro, domingo

11h00 - Domingos Mágicos – “Como salvar o Pai Natal”, realizado por Leon Joosen e Aeron Seelman – Maiores de 6 anos – 83 min > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

Desporto
Fins-de-semana

Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016> Programa
detalhado em www.cm-vfxira.pt

Infância
14 de novembro, sábado

16h00 – Apresentação do livro: “A Vila das Cores” com o autor Bruno Magina, para crianças e seus acompanhantes> Biblioteca Municipal da Póvoa
de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

AGENDA 15
28 de novembro, sábado

16h00 – Apresentação do livro: “Ganhei mais um pedaço de Portugal”, com
a autora Ama Cristina Lourenço> Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa
Iria, Póvoa de Santa Iria
28 de novembro, sábado

10h30 – Bebéteca – “Ver, ouvir e sentir a vida no mar…”, crianças dos 6
aos 36 meses> Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento
Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira – participação mediante inscrição prévia através do telefone 263 271 200 (mínimo de 3 e um
máximo 6 bebés com 1 acompanhante).
5 de dezembro, sábado
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CASA DA JUVENTUDE DO FORTE DA CASA
4, 11, 18 e 25 de novembro

Oficina Criativa > 4.ª-feiras, das 14h00 às 17h00
6, 13, 20 e 27 de novembro

3, 2, 1… Ação! > 6.ª-feiras, das 14h00 às 17h00
2, 9 e 16 de dezembro

Oficina Criativa > 4.ª-feiras, das 14h00 às 17h00
4, 11 e 18 de dezembro

3, 2, 1… Ação! > 6.ª-feiras, das 14h00 às 17h00

11h00 – “Gatinhar nos Clássicos”, crianças dos 24 aos 36 meses> Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo – participação mediante inscrição prévia através do telefone 219 573 344 (mínimo 2 e máximo10 bebés
com um acompanhante)

21 a 31 de dezembro

12 de dezembro, sábado

Exposição de Desenho “Quando Fechamos os Olhos…” de Miguel Matos > 2.ª
a 6.ª feira, das 13h00 às 18h00

10h30 – Bebéteca - “Ver, ouvir e sentir a vida no mar…”, crianças dos 6 aos
36 meses> Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira – participação mediante
inscrição prévia para o telefone 263 271 200 (mínimo de 3 e um máximo 6
bebés com um acompanhante).
12 de dezembro, sábado

11h00 – “Gatinhar nos Clássicos”, crianças dos 24 aos 36 meses > Biblioteca Municipal de Alverca – participação mediante inscrição prévia para o
telefone 219 573 344 (mínimo 2 e máximo 10 bebés com um acompanhante)
21 a 23 de dezembro, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira,

Das 10h30 às 12h30 e das 14h00 -16h30 – Ateliê de Natal para crianças
dos 6 aos 10 anos> Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de
Santa Iria – participação mediante inscrição prévia para o telefone 219 533
050 (mínimo 5 e máximo 10 participantes)
22 de dezembro, terça feira

Oficina de Natal – Artes & Jogos > De 2.ª a 5.ª-feira, das 14h00 às 17h00
CASA DA JUVENTUDE DA PÓVOA DE SANTA IRIA
19 de outubro a 27 de novembro de 2015
17 a 20 de novembro de 2015

Painel Temático “Dia Internacional dos Estudantes” > 2.ª a 6.ª feira, das 13h00
às 18h00
23 a 27 de novembro de 2015

Painel Temático “Dia Mundial do Olá” > 2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00
21, 22 e 23 de dezembro de 2015

Oficina de Natal “Presentes com Arte”> 2.ª a 4.ª Feira, das 14h00 às 17h00
CASA DA JUVENTUDE DE ALVERCA DO RIBATEJO
13 de outubro de 2015 a 30 de junho de 2016

Curso de Artes Decorativas > 3ª e 5ª feiras das 15h00 às 18h00
De 15 a 17 de dezembro de 2015

Exposição coletiva das alunas do curso de Artes Decorativas > 3ª e 5ª feiras das 15h00 às 18h00

14h30 – “De férias na Biblioteca - Natal”, para crianças dos 6 aos 10 anos >
Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila
Franca de Xira – participação mediante inscrição prévia para o telefone
263 271 200 (mínimo 6 e máximo 10 crianças)

De 21 a 23 de dezembro

22 de dezembro, terça feira

Recicle- Às voltas com a decoração de Natal > 4ª feiras das 15h00 às 17h00

14h30 – “Procuram-se ajudantes de Pai Natal”, para crianças dos 5 aos 10 anos>
Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo – participação mediante
inscrição prévia para o telefone 219 573 344 (mínimo 3 e máximo12 crianças)
23 de dezembro, quarta feira

14h30 – “Procuram-se ajudantes de Pai Natal”, para crianças dos 5 aos 10 anos>
Biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do Ribatejo – participação mediante inscrição prévia para telefone 219 573 344 (mínimo 3 e máximo12 crianças)
29 de dezembro, terça feira

14h30 - “De férias na Biblioteca - Natal”, para crianças dos 6 aos 10 anos>
Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila
Franca de Xira – participação mediante inscrição prévia para 263 271 200
(mínimo 6 e máximo 10 crianças)
30 de dezembro“, quarta feira

14h30 - “De férias na Biblioteca - Natal”, para crianças dos 6 aos 10 anos>
Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila
Franca de Xira – participação mediante inscrição prévia para 263 271 200
(mínimo 6 e máximo 10 crianças)

Juventude
CASA DA JUVENTUDE DE VIALONGA
26 de novembro, 09h00

Ação de sensibilização “Sobre a minha sexualidade decido EU!”- Abordagem aos comportamentos de risco associados à sexualidade, contando
com a colaboração de Joana Paias, enfermeira que irá cooperar na dinamização da ação. > Público-alvo: Jovens enquadrados no 3.º ciclo e secundário, dos 14 aos 16 anos.> Duração: 2h30 (período da tarde)
20 de novembro, 09h00

Ação de sensibilização “Alertas” - Fomentar a consciência através de uma
dinâmica participada, para a importância das tomadas de decisão na utilização da internet. Desenvolver uma consciência para os perigos e consequências dos comportamentos de risco associados à utilização da internet>
Público-alvo: Esta ação destina-se a jovens enquadrados no 2.º e 3.º ciclo,
com idades compreendidas dos 12 aos 15 anos > Duração: cerca de 2h00
1, 15 e 22 de dezembro

CRIARTE - Atividade com uma dinâmica de grupo, esta pretende envolver os
jovens utentes da CJV, para a transformação de matérias através de reciclagem de materiais > Público-alvo: Todos os jovens frequentadores do espaço
da CJV > Datas: 3, 10, 17 e 24 de novembro. >Duração: 2h00 (período da tarde)
5, 12, 19 e 26 de novembro | 3, 10 e 17 de dezembro

J8GOS - Promoção e utilização de jogos didáticos da Casa da Juventude
Público-alvo: Todos os jovens frequentadores do espaço da CJV > Duração:
2h00 (período da tarde)
21 a 23 de dezembro

OFICINA DE NATAL. Público-alvo: Todos os jovens frequentadores do espaço da CJV com idades compreendidas entre os 9 e os 15
anos de idade > Duração: 2h00 diárias a decorrer no período da tarde.

Oficina de teatro > De 2.ª a 4.ª feira > Das 10h00 às 12h00 das 14h30 às
17h30 > Publico alvo: do 9 aos 14 anos >Org: Diletantes
5 de novembro e 2 de dezembro
De 23 a 27 de novembro

Alborca - Feira de troca de livros > De 2.ª a 6.ª feira das 14h00 às 18h00
30 de dezembro

3,2,1 Ação >6ª feiras das 14h30 às 17h00

ATIVIDADES NO ÂMBITO
DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO
DESPORTO

1 de novembro, 9h00

Maratona BTT (25/50 km) > Organização: União Desportiva e Columbófila
Adoslouquense >Local: À-dos-Loucos
5 de dezembro, 15h30

4 ª Gala de Natal de Ginástica e Dança > Organização: União Desportiva e Columbófila Adoslouquense >Local: Pavilhão Gimnodesportivo de À-dos-Loucos

ESPETÁCULOS

7 de novembro, 21h30

Grande Comédia Não Há Pai! De Júlio Mathias, Direção e Adaptação de
Tó Zé Martinho e Jorge Sequeira > Organização: Sociedade Filarmónica
Recreio Alverquense > Local: Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
7 de novembro, 21h30

Noite de Fados - III Noite das Tertúlias Vilafranquenses > Organização:
Grupo Desportivo e Cultural da Loja Nova > Local: Grupo Desportivo e Cultural da Loja Nova
20 de novembro, 20h00

Sérgio Godinho “Liberdade“ > Organização: Ateneu Artístico Vilafranquense > Local: Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira
13 de dezembro, 17h00

Concerto de Natal > Banda da Sociedade Euterpe Alhandrense > Coro da
Sociedade Euterpe Alhandrense > Organização: ARIPSI – Ass. Reformados
Pensionistas e Idosos da Póvoa de Santa Ira

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS
8 de novembro, 12h30

Almoço Solidário > Organização: Associação “Os Companheiros da Noite”
> Local: Sala Multiusos da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria > Rua
Raúl Alves, n.º 40 – Póvoa de Santa Iria
14 de novembro, 22h00 FOTO

Concerto Solidário Cercitejo > Richie Campbell & The 911 Band > Org.: Cercitejo >Local: Vila Franca de Xira - Pavilhão Multiusos
27 de novembro, 21h30

Grande Noite Solidária “Somos Todos…” > Organização: CAJIXIRA – Centro de Apoio à Juventude e Infância de Vila Franca de Xira > Local: Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense
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Um certame
recheado de tradição
Decorreu com o já esperado e reconhecido espírito de
festa e tradição mais uma edição da Feira Anual e um
fantástico Salão de Artesanato que assinalamos com
algumas imagens para recordar.

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Partido Socialista

Coligação Democrática Unitária

Coligação Novo Rumo

Cara | Caro Munícipe,
Em 2016 será aplicado no Concelho o denominadoIMI familiar, o que irá permitir reduzir o
valor pago em 5%, 10% e 15% consoante o número de filhos (1, 2 ou 3). Estas reduções serão
aplicadas sobre o valor da taxa mínima permitida de IMI, 0,3%, já hoje em vigor no Concelho.
Só uma gestão financeira rigorosa e equilibrada permite a aplicação desta medida social,
assegurando, paralelamente, um nível de investimento significativo no desenvolvimento do
Concelho e ainda garantindo a execução das
funções autárquicas tradicionais. A competitividade fiscal do nosso Concelho é estratégica na gestão do PS, pelo que, igualmente, as
empresas criadoras de emprego com um volume de negócios até trezentos mil euros ficam
isentas de derrama. Numa altura em que se
cumprem dois anos deste mandato autárquico, outubro marcou a concretizaçãode mais
um compromisso eleitoral do PS: a abertura
da Loja do Munícipe, local de atendimento que
centraliza as respostas às diversas necessidades dos munícipes, com uma equipa interdisciplinar de trabalhadores, formada e dedicada.
No passado dia 4 de outubro o PS foi novamente
a força política mais votada no Concelho de Vila
Franca de Xira, tendo vencido em todas as suas
Freguesias, num resultado superior àquele
que foi a média nacional do PS. A todos os que
confiaram no PS, o nosso muito obrigado. Os
portugueses, com o seu voto, transmitiram um
claro sinal de mudança ao país, que deverá ser
agora corporizado na nova composição da Assembleia da República, a «Casa da Democracia». O PS manterá os seus compromissos na
preservação do estado social, dos direitos dos
trabalhadores, do serviço nacional de saúde,
do emprego, das empresas e da defesa da escola pública, valores dos quais não abdicamos.
Estando os nossos eleitos sempre disponíveis,
através de gav.ps@cm-vfxira.pt e acompanhe-nos http://ps-vfx.com

A CDU saúda todos os que com o seu voto voltaram a confiar nesta força que sempre os defendeu e defenderá, além dos muitos que pela
primeira vez, entenderam confiar na CDU. O
compromisso da CDU é com os trabalhadores
e com o povo e esta é a mais sólida garantia
de que cada um destes votos será novamente respeitado e usado para defender as suas
aspirações e os seus direitos.O resultado da
CDU – traduzido em mais votos, maior expressão eleitoral e mais deputados – ainda que não
traduzindo integralmente a corrente de apoio
sentida nas lutas dos últimos anos, é inseparável do percurso de intervenção em defesa
dos interesses dos trabalhadores e do povo, da
comprovada coerência das posições e acção da
CDU, e dos valores de trabalho, honestidade e
competência que lhe são reconhecidos, sendo
ainda de assinalar a efectiva derrota eleitoral
da coligação PSD/CDS-PP que tem como principal expressão a perda da maioria absoluta e
da legitimidade política para formar Governo.
No plano do Concelho de Vila Franca de Xira, a
CDU confirma a sua forte implantação eleitoral, registando igualmente maior percentagem
(17.2%) e maior número de votos (11.800), em
comparação com os resultados eleitorais de
2011. Um resultado que confirma a importância das lutas desenvolvidas por trabalhadores,
jovens, reformados e pensionistas e de vastas
camadas da população, em defesa dos seus direitos, salários, pensões e reformas, assumindo particular relevo a recente decisão do Tribunal Constitucional de reposição das 35 horas
de trabalho semanal dos trabalhadores da Administração Local. O resultado obtido pela CDU
traduz uma sólida confiança de que é possível
uma vida melhor e mais digna.
Contacte-nos: gav.cdu@cm-vfxira.pt
ou tel.: 263 285 623

COMUNISTAS CONTRA REDUÇÃO DO IMI
PROPOSTA PELA CNR

Proposto pela CNR, foi aprovado em Reunião
de Câmara o “IMI Familiar”, que na prática representa uma redução ou minoração da Taxa
de IMI de 5%, 10% e 15% para famílias com 1, 2
e 3 ou mais dependentes, respetivamente, nos
casos de imóvel destinado a habitação própria
e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, cujo agregado familiar, a 31
de Dezembro, integre um ou mais dependentes a cargo do sujeito passivo. Esta medida é a
conclusão de uma proposta apresentada pela
Coligação Novo Rumo, votada em Reunião de
Câmara, e que apesar da total discordância dos
Comunistas, foi aprovada, vindo assim beneficiar perto de 15 mil famílias no nosso Concelho.
Por considerar que a fatura com a habitação é
elevada, se a Coligação Novo Rumo governasse
o Município, apresentaria 10%, 15% e 20%, no
entanto, quando reclamámos a implementação
desta medida, estivemos disponíveis para em
conjunto com as outras forças políticas discutir
e avaliar uma proposta de consenso para um
valor justo. Não foi possível consensualizar, e
a Câmara Municipal apresentou uma proposta para minorar ou reduzir em 5%, 10% e 15%,
respetivamente as famílias com 1, 2, e 3 ou
mais dependentes.O PS não é muito entusiasta
por esta iniciativa mas aprovou. Os Comunistas são contra, e nem sequer votaram. Escusaram-se a votar. Em conclusão, conseguimos
aprovar o IMI familiar. A oposição faz-se com
propostas e responsabilidade. Não somos todos iguais. Fale connosco, exija responsabilidades! Conheça outras medidas propostas pela
Coligação Novo Rumo em:
www.facebook.com / Coligacao Novo Rumo
Pode entrar em contacto connosco através de:
Tel: 263285603 | Tlm: 965163788
gav.cnr @ cm-vfxira.pt

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
31 ago. 2015
APS - Associação de Promoção Social
de Castanheira do Ribatejo
Atribuição de subsídio - Edição de livro de
homenagem aos 10 anos de existência da
Universidade Sénior

Exercício do direito de preferência sobre a fração
sita na rua José Paz Branco, nº 4 - Alverca do
Ribatejo

Aprovado por unanimidade

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

Exercício do direito de preferência sobre as
frações “AM”, correspondente à garagem nº 4, e
“AF”, correspondente ao 1º andar esqº, sitas na rua
António Sérgio nºs 125, 127, 129 e 131, lote A, no
Bairro da Chasa - Alverca do Ribatejo

Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “E”, sita na rua Antero de
Quental, nº 1, 2º esqº - Vialonga

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Atribuição do direito ao arrendamento do espaço
municipal destinado a estabelecimento designado
por “Cafetaria do Parque Linear Ribeirinho Estuário
do Tejo”, Praia dos Pescadores – Póvoa de Santa
Iria - Relatório final

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“K”, sita na rua das Linhas de Torres, nº 4, 3º dtº Alhandra

Aprovado por unanimidade

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

Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de
contrato de prestação de serviços por avença António José Jesus Carvalho

Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “G”, sita na rua João Villaret,
nº 2, 3º esqº - Forte da Casa

Aprovado por unanimidade

Fornecimento de energia elétrica, em nível de
baixa tensão normal (BTN), em regime de mercado
livre, ao sistema de iluminação pública do Município
- Ano 2016 - Minuta do contrato

Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de energia elétrica, em
baixa tensão normal (BTN) no Município - Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

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

Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “F”, sita na rua José Augusto
Gomes, lote 18, 2º esqº, em Arcena - Alverca do
Ribatejo

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

Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “D”, sita na rua Quinta do Cabo,
nº 21, 1º esqº, em Povos - Alteração à deliberação
tomada na reunião de 2015/02/25

Aprovado por unanimidade

Projeto Jardim Observado 2015 - Subsídio para
custos administrativos

Aprovado por unanimidade

Relatórios semestrais/2014 - Acordos
execução e contratos interadministrativos

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

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para técnico superior
(área de direito) - Prorrogação do prazo para
homologação da lista de ordenação final

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 131 do loteamento Terra da
Pastoria - Forte da Casa

Reunião Câmara Municipal
09 set. 2015

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 63 do loteamento Pinhal das
Areias - Alverca do Ribatejo

de

Salão Nobre dos Paços do Município
Vila Franca de Xira

7ª Alteração ao orçamento e plano plurianual de
investimentos, e 6ª alteração ao plano municipal de
atividades da Câmara Municipal para 2015

Aprovado por unanimidade

Fundo de maneio para 2015 - Alteração de
titularidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 384 do loteamento Quinta da
Bela Vista - S. João dos Montes

Procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado - Assistente técnico
(área de vigilante rececionista) – Recrutamento
excecional

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de atividades físicas para
as piscinas municipais do Concelho - Caducidade
da adjudicação e revogação da decisão de contratar

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de atividades físicas para
as piscinas municipais do Concelho durante o ano
de 2015 - Parecer prévio vinculativo

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

Contratação de serviços de atividades físicas para
as piscinas municipais do Concelho para o ano
de 2016 - Parecer prévio vinculativo e remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

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

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
Município sobre o lote 92 do loteamento Quinta da
Coutada - Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Construção da EB1 nº 2 de Vialonga - Reembolso
do valor pago pelas peças do concurso – Norasil –
Sociedade de Construção Civil, SA

Aprovado por unanimidade

Construção da EB1 nº 2 de Vialonga - Reembolso
do valor pago pelas peças do concurso – Tecnopaços
– Construção e Obras Públicas, Lda.

Aprovado por unanimidade

Construção da EB1 nº 2 de Vialonga - Reembolso
do valor pago pelas peças do concurso – Costa &
Carvalho, SA

Fornecimento de produtos químicos para o
tratamento da água das piscinas municipais do
Concelho durante o ano de 2016 - Remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Subscrição de acesso a uma base de dados
jurídica, para cinco utilizadores do Município Remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de material de rega
para as zonas verdes afetas ao Município - Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aquisição e montagem de contentores
subterrâneos para deposição de resíduos sólidos –
Adjudicação

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“D”, sita na Urbanização da Chasa, lote 4.5A/rua
José Lopes, nº 2 - Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a
garagem nº 2, sita na rua das Linhas de Torres, nº
6B - S. João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
sita na rua José Maia Tavares, nº 12, 3º esqº Alhandra

Aprovado por unanimidade

Execução de parques de estacionamento junto ao
Centro Comercial Serra Nova e na rua do Alviela
– Póvoa de Santa Iria - Remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual
Proteção anticorrosiva do tabuleiro da passagem
superior de peões sobre a EN 10 e via do norte –
Alhandra - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual
Alteração ao Regulamento de Trânsito da
Freguesia de Vila Franca de Xira - Discussão pública

Aprovado por unanimidade

35º Salão de Artesanato – Alteração à redação do
edital

Abertura de procedimento concursal comum
para a constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado - Técnico superior
(área de engenheiro eletrotécnico)

Aprovado por unanimidade

Ajuste direto do regime geral - Prestação de
serviços de apoio e informação ao Gabinete dos
Vereadores da Coligação Democrática Unitária Parecer prévio vinculativo e remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual

Aprovado por unanimidade

Ajuste direto do regime geral - Prestação de
serviços de médico veterinário – Parecer prévio
vinculativo e remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de lavagem e
higienização de equipamentos para deposição de
resíduos sólidos urbanos no Concelho - 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)

Solução de printing para o Município - Início de
procedimento e remessa à Assembleia Municipal
para abertura de procedimento e autorização prévia
do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aquisição de 1500 exemplares do livro
“Fotobiografia de José Júlio” - Remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público de leques no Posto de
Turismo

Exercício do direito de preferência sobre a
garagem nº 1, fração “U”, sita na rua Miguel Torga,
nº 2, Quinta da Maranhota – Vialonga

Aprovado por unanimidade

Protocolo para uso e gestão da galeria de
exposições Augusto Bértholo

Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de um passaporte do Padre
Dr. Vasco Moniz, por José dos Santos Correia, para
incorporação na coleção do Espólio Vasco Moniz

Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “E”, sita na rua António Sérgio,
nº 11, 1º dtº - Alverca do Ribatejo

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

Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento de Trânsito do
Concelho de Vila Franca de Xira – Anexo para a
Freguesia de Vialonga

Aprovado por unanimidade

Lanches na Escola D. António de Ataíde - Ano
letivo 2015/2016 – Protocolo a celebrar com o
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde –
Remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Comparticipação municipal para apoio à realização
da 2ª Feira de Sopas – Clube Taurino Vilafranquense

Centro de Saúde de Vila Franca de Xira - Auto de
vistoria para liberação parcial de 15% da caução

Aquisição de 2 viaturas pesadas de 19 toneladas
para a frota ambiente – Adjudicação

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Apoio municipal à realização de ação de formação
de atores-Cegada - Grupo de Teatro

Ecoparque da Póvoa - Hortas urbanas – Póvoa de
Santa Iria - Auto de vistoria para liberação parcial de
30% da caução

Aquisição de licenciamento de software Microsoft
para o Município - Libertação de garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Construção do Centro de Saúde de Alhandra - Auto
de vistoria para liberação parcial da caução

Aquisição e montagem de contentores
subterrâneos para deposição de resíduos sólidos
urbanos - Minuta do contrato

Aprovado por unanimidade

Organização dos encontros de mini-basquetebol
no Xira 2016 - Encontros Desportivos Concelhios Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
– Clube de Jovens Alves Redol - Aprovação e
remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aquisição de material desportivo para a modalidade
de triatlo - Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo – Alhandra Sporting Club

Construção da EB1 nº 2 de Vialonga - Plano de
segurança e saúde

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2015 - Concelho de Vila
Franca de Xira - Auto de vistoria e receção provisória

Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2015 - Venda ambulante

11º Campeonato da Europa de Juniores de
Ginástica - Atribuição de subsídio à Sociedade
Euterpe Alhandrense

Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão do pavilhão
desportivo do Agrupamento de Escolas do Bom
Sucesso - Época desportiva 2015/2016 - Aprovação
e remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão dos pavilhões
desportivos do Agrupamento de Escolas da Póvoa de
Santa Iria - Época desportiva 2015/2016 - Aprovação
e remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal
23 set. 2015
Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de
Castelo Branco
Póvoa de Santa Iria
Alteração ao Regulamento Orgânico dos Serviços
Municipais da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Feira Anual de Outubro 2015 - Alteração da
designação e da ocupação do “Bar 3” e respetiva
base de licitação
Programa “Verão Total” - Comparticipação de
despesas - Transferência de verba para o Município
de Sobral de Monte Agraço

Aprovado por unanimidade

Adenda ao protocolo de colaboração entre o
Município de Vila Franca de Xira e o ISCTE - Instituto
Universitário de Lisboa

Aprovado por unanimidade

CEAX - Centro de Estudos Arqueologia de Vila
Franca de Xira - Venda de materiais de merchandising

Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade

Informação económica e financeira semestral dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Vila Franca de Xira

Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de
contrato de prestação de serviços por avença – Luís
Filipe Moreira Freire

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de manutenção
preventiva, corretiva e evolutiva da base de dados
para inventariação de património cultural móvel
e imóvel - In Patrimonium do Município - Parecer
prévio vinculativo

Aprovado por unanimidade

Correção das deficiências da EB1 nº 4 (Bolonha) Acionamento de garantias

Aprovado por unanimidade

Empreitada para a correção das deficiências da
EB1 nº 4 (Bolonha) – Póvoa de Santa Iria - Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
município sobre o lote 427 do loteamento da Quinta
da Bela Vista - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
município sobre o lote 439 do loteamento da Quinta
da Bela Vista - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
município sobre o lote 462 do loteamento da Quinta
da Bela Vista - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Ponto de situação das AUGI - Setembro de 2015

Aceitação da doação de uma carta, por Manuel
Simões, para integrar o espólio literário de Joaquim
Namorado

Aprovado por unanimidade

Devolução do valor da taxa de utilização do
atelier/telheiro na Quinta Municipal da Piedade –
Póvoa de Santa Iria

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Ampliação e construção (6 salas e refeitório) da
EB1 nº 1 da Póvoa de Santa Iria - Conta final e auto
de vistoria para liberação da caução
Feira Anual de Outubro 2015 - Atribuição de
subsídio compensatório aos campinos
Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal
07 out. 2015
Salão Nobre dos Paços do Município
Vila Franca de Xira
Eleição da Assembleia da República - Comparticipação
dos membros das mesas - Transferência de verbas para
as juntas de freguesia
Procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado para assistente
operacional (coveiro) - Recrutamento excepcional

Fornecimento em contínuo de gás natural veicular
para abastecimento de viaturas afetas à frota
ambiente do Município - Substituição de garantia
bancária

Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores do pavilhão desportivo
da Castanheira do Ribatejo - Acionamento de
garantias bancárias - Revogação da deliberação de
2015/07/15

Procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado - Assistente operacional
(auxiliar de ação educativa) - Recrutamento
excepcional

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
município sobre o lote 388 do loteamento da Quinta
da Bela Vista - S. João dos Montes

Aceitação da doação do espólio literário de
Joaquim Namorado, pelos seus herdeiros

Aprovado por unanimidade

Requalificação da rua Alves Redol - Fase 3 Sustituição de valores retidos por garantia bancária

Aprovado por unanimidade

Tomado conhecimento

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do
município sobre o lote 386 do loteamento da Quinta
da Bela Vista - S. João dos Montes

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Informação económica e financeira semestral da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado para assistente
operacional (área de lavador de viaturas) Prorrogação do prazo para homologação da lista
de ordenação final
Aprovado por unanimidade

Aquisição de uma retroescavadora, com retoma Remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de consumíveis para a
multifuncional Xerox 550 - Remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de levantamento
topográfico na frente ribeirinha Alverca do Ribatejo/
Sobralinho - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Apoio à realização do Congresso da Confederação
de Tertúlias do Concelho de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Iluminação de Natal 2015/2016 - Contratação
do fornecimento de energia elétrica - Remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

VIII Passeio de Cicloturismo Lisboa-Santarém –
(Festival Bike) – Isenção de taxa de condicionamento
de trânsito
Aprovado por unanimidade

Atribuição de subsídio à APATI – Associação
Promotora de Apoio à Terceira Idade
Aprovado por unanimidade

Realização de obras no domínio público municipal
– Isenção do pagamento de taxas municipais –
Associação para o Bem-Estar Infantil da Freguesia
de Vialonga
Aprovado por unanimidade

Posição de princípio sobre a crise dos refugiados
na Europa
Reprovada por maioria, com votos contra dos membros do PS e da
CNR, a moção dos Vereadores da CDU e aprovado por unanimidade o
documento da Associação Nacional de Municípios Portugueses
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DELIBERAÇÕES
Sessão da Assembleia Municipal
29 set. 2015
APS – Associação de Promoção Social Castanheira
do Ribatejo
Relatórios Semestrais/2014 – Acordos de Execução
e Contratos Interadministrativos

Tomado Conhecimento

Informação Económica e Financeira Semestral da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Tomado Conhecimento

Informação Económica e Financeira Semestral dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

Tomado Conhecimento

Procedimento Concursal Comum para a
Constituição de Relação Jurídica de Emprego
Público por Tempo Indeterminado para Técnico
Superior (Área de Direito) – Prorrogação do Prazo
para Homologação da Lista de Ordenação Final

Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum
para a Constituição de Relação Jurídica de Emprego
Público por Tempo Indeterminado – Técnico Superior
(Área de Engenheiro Eletrotécnico)

Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Atividades Físicas
para as Piscinas Municipais do Concelho para o
Ano de 2016 – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual

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

Fornecimento de Produtos Químicos para o
Tratamento da Água das Piscinas Municipais do
Concelho Durante o Ano de 2016 – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Subscrição de Acesso a uma Base de Dados
Jurídica, para Cinco Utilizadores do Município –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Material de
Rega para as Zonas Verdes afetas ao Município –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Aquisição de Serviços de Energia Elétrica, em Baixa
Tensão Normal (BTN) no Município – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Execução de Parques de Estacionamento Junto
ao Centro Comercial Serra Nova e na Rua do
Alviela – Póvoa de Santa Iria – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual

Recrutamento Excecional de Assistentes Técnicos
(Área de Vigilante Rececionista)

Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público
por Tempo Indeterminado – Assistente Operacional
(auxiliar de Ação Educativa) – Recrutamento
Excecional

Aprovado por unanimidade

Ajuste Direto do Regime Geral – Prestação de
Serviços de Apoio e Informação ao Gabinete dos
Vereadores da Coligação Democrática Unitária –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

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

Ajuste Direto do Regime Geral – Prestação de
Serviços de Médico Veterinário – Autorização Prévia
do Compromisso Plurianual

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

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

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

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

Alteração ao Regulamento Orgânico dos Serviços
Municipais da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira

Aprovado por unanimidade

Aquisição de Serviços de Gestão de Cobranças,
Printing & Finishing – Concurso Público – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Enquadramento Paisagístico do Loteamento do Bairro
Olival da Porta – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual

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

Aquisição de Serviços de Fornecimento de
Energia Elétrica para Instalações Alimentadas
em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa
Tensão Normal dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira – Anos
2015/2018 – Concurso Público – Autorização Prévia
do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Assistência Técnica
e Manutenção das Máquinas de Fotolitos – AGFA –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Rações para Animais –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Café, Descafeinado,
Açúcar e Adoçante para o Setor de Restaurante
e Bares do Município – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços para Elaboração do Plano
de Mobilidade e Transportes no Concelho de Vila
Franca de Xira – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual

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

Proteção Anticorrosiva do Tabuleiro da Passagem
Superior de Peões sobre a EN 10 e Via do Norte –
Alhandra – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual
Contratação de Serviços de Lavagem e Higienização
de Equipamentos para Deposição de Resíduos
Sólidos Urbanos no Concelho – Autorização Prévia
do Compromisso Plurianual

Solução de Printing para o Município – Inicio do
Procedimento e Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual
Aquisição de 1500 Exemplares do Livro
Fotobiográfico de José Júlio – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Lanches na Escola D. António de Ataíde – Ano
Letivo 2015/2016 – Protocolo – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Organização dos Encontros de Mini-Basquetebol
no Xira 2016 – Encontros Desportivos Concelhios –
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
– Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Renovação do Protocolo de Gestão do Pavilhão
Desportivo do Agrupamento de Escolas do BomSucesso – Época Desportiva 2015/2016 – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Renovação do Protocolo de Gestão dos Pavilhões
Desportivos do Agrupamento de Escolas da Póvoa
de Santa Iria – Época Desportiva 2015/2016 –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

NOTÍCIAS

DO

MUNICÍPIO

NOV | DEZ 2015

PRÓXIMAS
REUNIÕES
DE CÂMARA
04 de novembro - 4ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
18 de novembro* - 4ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Intervenção do Público: 12h30
02 de dezembro - 4ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
16 de dezembro* - 4ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União de Freguesias de Alverca do
Ribatejo e Sobralinho
Intervenção do Público: 12h30
30 de dezembro - 4ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
*Reuniões Itinerantes, consulte locais
específicos em www.cm-vfxira.pt

PRÓXIMAS
ASSEMBLEIAS
MUNICIPAIS
26 de novembro - 5ªfeira**
16h00 – Sessão Ordinária
Intervenção do Público: 20h00
**Local a definir
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Alteração ao Regulamento de Trânsito do Concelho
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Gastronomia de novembro

Sabor do Campo à Mesa
O rei desta Campanha da Gastronomia é um exlibris da tradição Ribatejana: o Torricado com
Bacalhau Assado. Este prato tem a sua origem
nos camponeses e campinos que, em períodos
que exigiam o seu afastamento de casa, levavam
um “farnel”, o qual tinha de conter comida fácil de
conservar.
Assim, um dos alimentos era o pão, que, enquanto
mole, iam comendo e, quando duro, improvisavam
com o mesmo uma reconfortante receita.
Esfregavam, então, o alho no pão e torravam-no
em cima das brasas, untando, depois, com azeite
e rematando com uns salpicos de sal. Levavam
consigo bacalhau salgado para acompanhar o
“Torricado”. Em várias freguesias do Município,
os restaurantes dão o seu toque especial nesta
receita. Em novembro, aos fins-de-semana, reinam
sabores típicos, com a marca da autenticidade,
nos restaurantes do Concelho participantes.
Consulte o roteiro em www.cm-vfxira.pt

A partir de 27 de novembro

A magia do Natal
chega a Vila Franca de Xira

Há semelhança do ano anterior, as três
cidades do Concelho – Vila Franca de
Xira, Alverca do Ribatejo e Póvoa de
Santa Iria - voltarão a ter iluminações
de Natal, naquele que é um investimento do Município que procura não só assinalar a quadra festiva, e tudo quanto
ela representa, mas também promover
as compras no comércio local e atrair
visitantes. A iniciativa arranca a 27 de
novembro e decorre até ao Dia de Reis.

