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Projeto para novo parque e ciclovia ribeirinhos aprovado
pelo Executivo Municipal de Vila Franca de Xira
Continuando a aposta na requalificação ribeirinha do Concelho de Vila Franca de Xira, o Executivo
Municipal aprovou o projeto de execução do Parque Ribeirinho “Moinhos da Póvoa” e “Ciclovia do
Tejo”. O projeto pretende fazer a ligação entre o atual Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria e o
Concelho de Loures, prevendo-se para o futuro Parque uma área total de cerca de 23000 m2 e para
a Ciclovia uma extensão ribeirinha de perto de 2 km. Está prevista também uma ligação direta, pedonal e ciclável, à cidade da Póvoa de Santa Iria, perpendicular ao rio.
A obra será candidatada ao fundos comunitários do Portugal 2020, pretendendo-se, com a
mesma, continuar o investimento de requalificação ribeirinha que tem vindo a ser feito nos últimos
anos no Concelho, devolvendo à população uma ligação privilegiada ao Rio, proporcionando condições de lazer e desporto em contacto com a natureza e contribuindo para uma efetiva qualidade de
vida no Município.
Aproveitando a sua posição estratégica na Área Metropolitana de Lisboa, a intervenção permitirá
ainda a ambicionada ligação aos Concelhos de Loures e Lisboa.

Câmara de Vila Franca de Xira avança com a construção
da nova esquadra da PSP na sede de Concelho
O Executivo Municipal de Vila Franca de Xira aprovou na reunião de câmara de 10 de fevereiro, a
adjudicação e a minuta de contrato para a construção da nova esquadra da PSP de Vila Franca de Xira.
A empreitada terá um valor de perto de €400,000,00 (quatrocentos mil euros) mais IVA, com um prazo
de execução previsto de 180 dias. Depois de assinado o protocolo com o Ministério da Administração
Interna para o efeito, em finais de julho do ano passado, a Câmara Municipal dá assim cumprimento à
sua parte do acordado: para além da cedência do espaço, avança para a construção e fiscalização da
obra, sendo posteriormente ressarcida pelo Governo. Depois de vários anos de impasse quanto à tão
necessária nova esquadra, com várias sugestões e disponibilidade de colaboração demonstrada pelo
Município, é finalmente tempo de ver concretizado este projeto. A parceria promovida pela Autarquia
permite que o processo se desenrole com maior celeridade, para benefício da população ao nível do
funcionamento desta força de segurança. A PSP de Vila Franca de Xira terá assim um equipamento
adequado ao cumprimento da sua missão, criando condições para uma maior eficácia na sua atuação
e para uma melhor prestação deste serviço público.
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Em 2016, o Município mantém IMI na taxa mínima e aplica
pela primeira vez, este ano, reduções a famílias com filhos
Atenta ao esforço monetário da população, nomeadamente dos seus Munícipes, a autarquia deliberou
para algum alívio dos orçamentos familiares, manter a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
no seu valor mínimo (0,3) e aplica-se pela primeira vez reduções a famílias com filhos, de acordo com
o seguinte:
- 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.

Outubro a janeiro – Balanço de três meses
A Loja do Munícipe já alcançou os 20 000 atendimentos

A Loja do Munícipe, inaugurada a 27 de outubro último, já atingiu, no dia 6 de janeiro, cerca de 20 000
atendimentos.
A entrada em funcionamento deste serviço representa uma mudança na relação do Município com os
cidadãos e as empresas. Os atendimentos espalhados pela cidade de Vila Franca de Xira passaram a
estar centralizados num único espaço, com condições de acolhimento modernas e capazes de responder com rapidez, transparência e eficácia às solicitações dos munícipes e agentes económicos.
Sempre se acreditou que os cidadãos e as empresas iriam continuar a privilegiar o atendimento presencial e que culturalmente seria interiorizado que a Loja do Munícipe é efetivamente o ponto de contacto privilegiado para o cidadão e para a empresa. O tempo e os números assim o confirmaram. As
expetativas iniciais foram de facto superadas e atestam que existe uma enorme facilidade de adaptação
às novas realidades e uma rápida adesão aos processos facilitadores das relações. Os objetivos da
simplificação e modernização administrativa, um serviço de qualidade e referência, através do qual se
eliminaram os tradicionais entraves e burocracias, concretizaram-se.
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Alberto Mesquita

Cara e Caro Munícipe,
A requalificação da nossa frente ribeirinha é um dos muitos exemplos da profunda e bem-sucedida
transformação do nosso Concelho, tendo promovido uma alteração estrutural nos hábitos dos munícipes. A frente ribeirinha é hoje um espaço de lazer, prática desportiva e fruição do património natural do
Concelho. Estamos determinados a cumprir a nossa ambição de, nos próximos anos, ligar a totalidade
da nossa frente ribeirinha de norte a sul do Concelho, bem como conseguir chegar ao território da
capital, num circuito pedonal e ciclável até ao Parque das Nações em Lisboa.
Com a aprovação do projeto do Parque Urbano “Moinhos da Póvoa” e da “Ciclovia do Tejo” é dado mais
um passo decisivo no alcançar deste objetivo: são mais 23.000m² de espaços verdes e cerca de 2 Km de
caminho ciclável, com a qual ligaremos a cidade da Póvoa de Santa Iria ao Concelho de Loures, criando
assim mais um espaço de referência para utilização de todos.
No seguimento do nosso objetivo de dotar a PSP da cidade de Vila Franca de Xira de um espaço adequado às suas necessidades operacionais e no âmbito do protocolo firmado com o Governo, já procedemos à adjudicação das obras de construção do equipamento. À semelhança de tantos outros casos de
idênticas delegações de competências no Município, todos os prazos serão cumpridos, e, mais uma vez,
estivemos onde estamos sempre - do lado da solução.
A Câmara Municipal decidiu ceder à Associação dos Escoteiros de Portugal parte das instalações do
Centro Interpretação Ambiental e da Paisagem, situado na Praia dos Pescadores, na Póvoa de Santa
Iria, para ai instalar um novo Grupo. Com isso, teremos uma maior dinamização do espaço, mantendo a
vertente educativa do centro de interpretação acessível à população.
A tradição dos sabores ribeirinhos ganha força, todos os anos, em março, com a promoção da campanha gastronómica “Março, mês do Sável” (marca registada), pela Câmara Municipal. O desenvolvimento
desta campanha, que conta com a parceria de diversos agentes económicos locais, tem apresentado
resultados muito positivos na imagem do Concelho e de todos os envolvidos. Nesta edição do “Notícias
do Município” encontra informação sobre as vantagens em participar e onde apreciar esta nossa iguaria.
Contamos consigo.
Sendo o Rio Tejo um ativo peninsular, nacional e local, promovemos nos dias 19 e 20 de março o 2.º
Fórum Ibérico Tejo, a decorrer no nosso Pavilhão Multiusos. Especialistas ibéricos irão discutir o
tema “Economia, Cultura e Ambiente”, centrado no Tejo e nos principais desafios que atualmente se
lhe colocam.
A já tradicional Corrida das Lezírias marca o calendário desportivo do mês de março; e a abertura da
Cartoon Xira convida a todos a entrar no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, onde encontraremos, uma vez mais, o trabalho dos melhores cartoonistas portugueses e da reconhecida belga Cécile
Bertrand, com muitos motivos para sorrir.
Em abril serão apresentadas as contas municipais relativas a 2015. Uma vez mais, daremos provas da
solidez da nossa gestão e da sua sustentabilidade, o que é o garante para continuarmos a dar cumprimento integral das responsabilidades da Câmara Municipal para com a sua população.

ALBERTO MESQUITA

EDITORIAL

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
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Campanha de Gastronomia “Março, mês do Sável”

UMA MARCA REGISTADA DO CONCELHO
Se o sável é já reconhecido como uma iguaria gastronómica que diferencia o Concelho de Vila Franca de Xira, durante o mês de março, é rei
nos restaurantes participantes na Campanha Gastronómica que lhe
é dedicada. Nada melhor do que provar um peixe do rio num Concelho onde é longa a experiência de o bem confecionar. Marcadas pela
vida e dinâmica do Rio, as populações ribeirinhas, nomeadamente
a comunidade Avieira, viram nesta iguaria, durante bastante tempo,
o seu sustento. Homenageando os sabores ribeirinhos, mas, sobretudo, a importância do Tejo na vida das gentes da Região este é um
convite para experienciar a tipicidade e identidade deste Concelho.
Este ano contamos novamente com um vasto roteiro de restaurantes (26) nas várias freguesias do Concelho, que se propõem a mostrar a sua arte de bem cozinhar a açorda de ovas com finas postas
de sável frito. Parceiros nesta iniciativa, os restaurantes participantes dão o seu contributo numa das grandes manifestações culturais
que é a gastronomia. Outros parceiros, nomeadamente no que toca
a alojamento, vêm também associar-se a esta Campanha, proporcionando descontos na estadia dos comensais. Acompanhar este
prato com os bons vinhos da região e terminar a refeição com bolos
regionais são outras das vantagens proporcionadas pelo comércio,
que se alia a esta iniciativa Municipal.
Empenhada em preservar e divulgar uma receita que, recorde-se,
chegou a pré-finalista no concurso das “7 Maravilhas da Gastronomia” de Portugal”, a Câmara Municipal realizou, no passado ano, o
seminário “Sável – a afirmação de uma marca do Tejo”. Este evento abordou questões históricas e culturais relacionadas com a faina

deste peixe e com a vertente económica que a marca “Sável” pretende, cada vez mais, assumir. Nesta altura, o Município aproveitou o
ensejo e avançou para a criação e registo da marca “Março, mês do
Sável” que ganhou assim, em 2015, logótipo próprio. Este constituiu-se como um dos primeiros passos para um projeto já pensado e que
tem vindo a ser amadurecido: uma confraria dedicada à gastronomia
do rio, incluindo uma “rota do sável” pelo Tejo. Este será o mote para
a promoção dos municípios da borda de água, cabendo a Vila Franca
de Xira a notoriedade já atribuída ao sável enquanto produto turístico. Conferindo-lhe a importância que lhe pertence e consciente do
seu potencial, a Câmara Municipal pretende continuar a impulsionar
o Sável enquanto marca, levando-o mais longe, a mais gente, difundindo a cultura e tradições ribeirinhas. Constituindo-se como um
aspeto distintivo, que encerra um conteúdo tradicional Português
e que corresponde, portanto, a um dos grandes eixos estratégicos
para o Plano Nacional de Turismo, esta é uma aposta em trazer o
passado para o futuro.
Este ano contamos com a realização, também em paralelo com a
Campanha Gastronómica,do 2.º Fórum Ibérico do Tejo, nos dias 19
e 20 de março, que visa, entre outros aspetos relacionados com o
Rio, contribuir para a concretização da referida Confraria. O Pavilhão
Multiusos de Vila Franca de Xira acolherá reconhecidas personalidades ibéricas do mundo académico, político e económico que darão o
seu contributo, através da sua experiência e conhecimentos, para a
otimização da riqueza deste curso de água.
Mais desenvolvimento na pág.13.
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Restaurantes participantes
ALHANDRA
GOLFINHO BRANCO Lg. Angélico Marques, 10 . T: 214 013 630 | Encerra ao
domingo | 38° 55’ 35,055” N 9° 0’ 34,300” W. Prove também, Sável Grelhado

GRELHA Av. Afonso de Albuquerque, 35 - A . T: 219 511 777 | Encerra à terçafeira | 38° 55’ 43,219” N 9° 0’ 36,373” W
U14 Av. Sousa Martins, 101 – R/c . T: 219 501 492 | Encerra à terça-feira | 38° 55’
33.62” N 9° 0’ 24.84” W
VOLTAR AO CAIS Av. Major José Joaquim de Paiva, 55 . T: 219 512 373 | Encerra
ao domingo ao jantar e segunda-feira | 38° 55’ 26,517” N 9° 0’ 26,998” W
ALVERCA
MAGNÍFICOS EN 10, 17 . T: 219 580 324 | Encerra à terça-feira | 38° 53’ 53,315”
N 9° 2’ 18,807” W

NOVO VIVEIRO R. do Trabalhador – Loja 2 – nº 2 . T: 219 573 228 | Encerra à
quinta-feira | 38° 53’ 29” N 09° 02’ 25” W
SOL NASCENTE EN 10, 20 . T: 219 580 221 | Encerra à segunda -feira | 38° 53’
52,856” N 9° 2’ 16,766” W

Sável fresco

PÓVOA DE SANTA IRIA
CABANA EN 10 – Lt F, Loja .T: 219 590 581 | Encerra à segunda-feira | 38° 51’
51,269” N 9° 3’ 41,496” W

SÃO JOÃO DOS MONTES
CASALEIRO’S (Food & Wine Restaurant) Casal Bisau | Cotovios . T: 968 458
Açorda de ovas de Sável

Sável frito

Sável em destaque na BTL

Não perca, ainda, a promoção desta campanha que terá
lugar no dia 4 de março (a partir das 17h00) , na FIL –
Parque das Nações, na Feira Internacional de Turismo,
onde o Município assinala o seu dia no stand (1 A 07, no
Pavilhão 1) da Entidade Regional de Turismo – Região de
Lisboa. Conte com uma degustação desta receita temperada de segredos e outras surpresas reservadas para
este momento.

Março, mês do Sável | Parceiros
(Descontos válidos durante o mês da campanha, mediante apresentação da
fatura de um dos restaurantes participantes)

A BARBEARIA DOS VINHOS

883 | Encerra aos almoços de sábado e de segunda-feira .38° 57’ 41,63” N 9° 2’
39,24” W . Prove também, Sável frito com Risotto d’ Ovas

GRANDE ELIAS Est. das Cardozinhas | Rondulha . T: 263 271 042 | Encerra à
quinta-feira | 38° 57’ 47,23” N 9° 1’ 25,75” W
SOBRALINHO
SABORES DO NORTE EN 10 - Vivenda St.ª Maria (Qt.ª da Figueira) . T: 212 480
015 | Encerra ao domingo | 38° 54’ 58,292” N 9° 1’ 15,652” W

VIALONGA
AMÉRICO R. Coronel Lobo da Costa, 287 - Morgado . T: 219 520 980 | Encerra
aos jantares de sábado e de domingo . 38° 52’ 11,340” N 9° 5’ 18,797” W . Prove
também, Sável frito com arroz de grelos ou migas

CHERNE R. 1.º de Maio, 46 A/B . T: 219 520 421 | Encerra à terça-feira | 38° 52’
31,219” N 9° 4’ 24,150” W
VILA FRANCA DE XIRA
AQUARIUS Lezíria Parque Hotel - EN 1 - Povos . T: 263 276 670 | Não encerra |
38° 57’ 59,460” N 8° 58’ 58,985” W

Prova de vinhos na loja, aos sábados, entre as 11h30 e as 13h00

Pastelaria ARACUÁ

30% desconto na caixa de Lezírias (encerra ao domingo)

BOIÇA HOTEL RURAL

10% desconto no alojamento (restaurante Solar da Boiça), ou 5% desconto
(outro restaurante) (válido para os Quartos Duplos Clássicos, sujeito a disponibilidade)

ESTALAGEM LEZÍRIA - QUARTOS PRIMOR

CABEÇA DE TOIRO R. Heróis da Guerra Peninsular 17 . T: 263 108 067 | Encerra
ao domingo | 38° 57’ 15,60” N 8° 59’ 24,48” W
CANOA Av. Pedro Vítor, 94 . T: 263 273 640 | Encerra ao sábado | 38° 57’ 10,427”
N 8° 59’ 23,802” W
COMBOIO R. Serpa Pinto, 126-128 . T: 263 273 080 | Encerra à quarta-feira | 38°
57’ 14,164” N / 8° 59’ 15,924” W
150 GRAMAS R. Serpa Pinto, 92 . T: 263 095 304 | Encerra ao domingo ao jantar
e à segunda-feira . 38° 57’ 12,14” N 8° 59’ 17,21” W . Prove também, Ceviche de
Sável

10% desconto no alojamento (válido para os dormitórios, quarto de casal ou
casa completa, para grupo)

DO TEJO PRO PRATO R. Barroca de Baixo, 18 . T: 263 091 756 | Encerra à
segunda-feira | 38° 57’ 14,49” N 8° 59’ 30,65” W

EVOA

Na compra de 1 bilhete individual, oferta do 2.º bilhete, de valor igual ou inferior

ESPETO REAL R. Dr. António José de Almeida, 50 . T: 263 272 564 | Encerra à
segunda-feira | 38° 57’ 10,055” N 8° 59’ 27,555” W

RESIDENCIAL FLORA

FORNO R. Dr. Miguel Bombarda, 143 . T: 263 282 106 | Encerra à segunda-feira |
38° 57’ 18,789” N 8° 59’ 25,359” W. Prove também, Sável grelhado

20% desconto no alojamento, extensível a 2 pessoas (exceto reservas on-line,
sujeito a disponibilidade)

LEZIRIA PARQUE HOTEL

10% desconto no alojamento ( restaurante Aquarius) ou 5% desconto (outro
restaurante)

MORGADO LUSITANO

MINA Alameda Capitães de Abril, 11-13 . T: 263 272 526 | Encerra à terça-feira |
38° 57’ 12,485” N 8° 59’ 41,352” W . Prove também Sável grelhado
REFÚGIO D’EL REI R. Alves Redol, 11 A . T: 263 272 308 | Encerra ao domingo |
38° 57’ 13,987” N 8° 59’ 24,303” W
RETIRO R. Luís de Camões, 14 . T: 263 274 453 | Encerra ao domingo | 38°57’
2,151” N 8° 59’ 26,958” W

33% desconto na Aula de Iniciação à Equitação | 20% em Pack de 4 aulas de
Volteio | Eventos - oferta de Bebida de Boas Vindas

SOLAR DA BOIÇA Boiça Hotel Rural | Est. do Farrobo . T: 263 977 080 | Não
encerra | 38º 58’ 27,14” N 9º 00’ 19,06” W

Contactos e moradas em www.cm-vfxira.pt

SÓTÃO Av. Pedro Vítor, 39-41 . T: 263 272 030 | Encerra à quinta-feira ao jantar |
38° 57’ 10,129” N 8° 59’ 24,442” W
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OBRAS E REQUALIFICAÇÃO URBANA

CONCLUÍDAS

EM CURSO

Alverca do Ribatejo
Reabilitação da via central do caminho entre escolas
Investimento: 49.273€ + IVA

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Execução de trabalhos de pavimentação (2 troços) e obras acessórias
na EN 10
Investimento: 149.000,00 € + IVA

Póvoa de Santa Iria
Execução do Parque Urbano – 2.ª Fase
Estacionamento automóvel

A 2.ª Fase desta execução correspondeu ao
arranjo da orla de estacionamento automóvel do Parque Urbano, que ocupa 10.300
m2. A intervenção visou a requalificação do
espaço, para uma adequada inserção no
meio urbano envolvente e integrou a criação
de uma bolsa de estacionamento complementar, uma estrutura de circulação pedonal, zonas verdes de enquadramento entre a
nova bolsa de estacionamento e o edificado,
o reforço de Iluminação e, ainda, a reorganização do sistema de Resíduos Urbanos
com a introdução de uma ilha ecológica com
cinco cubas.
Investimento: 141.500,00€ + IVA

Execução de parques
de estacionamento no Casal da Serra
e Rua do Alviela
Investimento: 48.210,00€ + IVA

Vialonga
Setembro de 2015 marcou o início da construção
da EB N.º 2 e Jardim de Infância

O Executivo Municipal avançou, em setembro de 2015, para a construção de um novo edifício
que irá acolher a Escola Básica n.º 2 e Jardim de Infância de Vialonga, já no próximo ano
letivo. Os trabalhos de construção avançam a bom ritmo, sendo que estão concluídos os
trabalhos de fundações e de construção do piso térreo do equipamento.
Num investimento de €1.981.994,90 + IVA, a obra está em fase execução da superestrutura
em betão armado (pilares, vigas e lajes); dos muros de contenção em betão armado; impermeabilização de muros, ao que serão asseguradas as infraestruturas para drenagem de
águas residuais e pluviais. A decisão do Executivo Municipal vai reforçar o Parque Escolar do
Concelho, permitindo não só assegurar o horário normal aos alunos do 1.º ciclo, mas também irá disponibilizar duas salas para a educação pré-escolar, entre outros espaços com as
condições necessárias ao desenvolvimento social e educativo dos alunos (Hortas pedagógicas, campo de jogos, recreio livre e parque infantil). As atividades desportivas continuarão a
decorrer no Pavilhão Municipal contiguo à escola.

Alhandra
Proteção anticorrosiva do tabuleiro da passagem superior pedonal sobre a
EN10 e via norte

Investimento: 21.517,65 € + IVA
Prazo de execução: 45 dias
Em curso trabalhos de reabilitação do lado do caminho de ferro. Concluída a execução da
proteção anticorrosiva do tabuleiro, escadas e rampas da passagem superior pedonal do
lado da EN1.

São João dos Montes
Pavilhão do Clube Recreativo
e Desportivo de Trancoso
já tem novo piso desportivo

A Câmara Municipal terminou a colocação
do novo piso desportivo no Pavilhão do Clube
Recreativo e Desportivo de Trancoso. Adaptado à prática de diversas modalidades desportivas, nomeadamente Futsal, Andebol,
Basquetebol e Patinagem, o investimento
total de 33.773,72€ nesta obra veio melhorar as condições para a prática da atividade
física, potenciando a forma como a coletividade pode dinamizar o espaço.

Póvoa de Santa Iria
Reparações na Escola EB N.º 4

Investimento: 40.042,71€ + IVA
Prazo de execução: 60 dias
Retomamos a obra no final do ano letivo para conclusão das reparações da cobertura e
pinturas exteriores.

DESENVOLVIMENTO SOCIOEDUCATIVO

“A Minha Escola adota: Um museu,
um palácio, um monumento”

O concurso escolar “A minha Escola adota um Museu, um
Palácio, um Monumento” é uma iniciativa promovida conjuntamente pela Direção-Geral da Educação e pela Direção-Geral
do Património Cultural (DGPC). Considerando que o conhecimento do património cultural constitui uma importante experiência educativa, facilitadora da integração das crianças e
dos jovens na comunidade, torna-se pertinente proporcionar
às escolas e aos museus uma oportunidade de desenvolverem
ou de reforçarem a cooperação neste domínio. Este concurso
consiste na elaboração de trabalhos originais a partir de testemunhos dos Museus e Palácios que integram a Rede Portuguesa de Museus ou dos Monumentos tutelados pela DGPC.
Os trabalhos apresentados a concurso serão objeto de avaliação por um júri e de apresentação final em exposição num
museu ou palácio.
Este concurso é dirigido a alunos dos ensinos básico e secundário. Tal como em edições anteriores, o Museu Municipal de
Vila Franca de Xira, vai-se associar a esta iniciativa, disponibilizando quatro “testemunhos”, sobre os quais deverão recair
os trabalhos. O regulamento da iniciativa e a memória descritiva dos testemunhos podem ser consultados no sítio electrónico do Município em www.cm-vfxira.pt.
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Quinta Municipal de Subserra recebe
a 5.ª edição do Laboratório de Artistas

O “Laboratório de Artistas” é uma iniciativa dirigida aos alunos
das turmas de artes do nosso Concelho, constituindo-se, através do seu encontro anual, como um momento onde a formação e a partilha de ideias estimulam o desenvolvimento desta
vertente cultural. A decorrer de 21 a 23 de março, o tema proposto aos alunos das escolas secundárias do Forte da Casa,
de Vila Franca de Xira (Reynaldo dos Santos) e de Alverca do
Ribatejo (Gago Coutinho), para a realização do registo gráfico e
do workshop de pintura da Ar.co, é “O Vinho e a Vinha”.
Aliada à beleza natural da Quinta Municipal de Subserra, à
qual será realizada uma visita guiada para os formandos com
foco para toda a atividade vinícola, a atividade no seu todo, com
a duração de três dias, tem como objetivos principais proporcionar aos participantes formação extra curricular para enriquecimento dos conhecimentos técnicos e artísticos, valorizar
as suas competências pessoais e de grupo e, ainda, promover
o intercâmbio entre escolas numa área curricular comum.
O Laboratório de Artistas culminará com a realização de uma
exposição coletiva dos trabalhos realizados pelos alunos que
terá lugar no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, integrada na programação do Festival da Juventude nos dias 12,
13 e 14 de maio.

Município cede instalações à Associação dos Escoteiros
de Portugal – Grupo da Póvoa de Santa Iria

Atenta às necessidades do Movimento Associativo Municipal, a Câmara Municipal
cedeu à Associação dos Escoteiros de Portugal – Grupo da Póvoa de Santa Iria, alguns
módulos do Centro Interpretação Ambiental e da Paisagem, situado na Praia dos
Pescadores, na Póvoa de Santa Iria, para instalação de sede e desenvolvimento de
atividades do Grupo. O potencial da utilização do equipamento será agora maximizado,
colmatando, em simultâneo, a falta de instalações sentida por este Grupo em
Formação da Associação dos Escoteiros de Portugal (a mais antiga associação juvenil
e fundadora do Escotismo em Portugal).

Aprendizes do Fingir
Naquela que é já a 22ª edição da iniciativa “Os Aprendizes do Fingir”, serão dez os Núcleos
de Teatro participantes, provenientes de vários Agrupamentos de escolas do Concelho. O
projeto, que há mais de duas décadas visa sensibilizar alunos para a dramaturgia, tem vindo
a dotar as escolas de condições para a prossecução da atividade teatral.
Durante todo o ano letivo é promovido um conjunto de ações, que vão desde a formação a
alunos e docentes, visitas ao teatro e contacto com atores profissionais ou a participação em
retiros artísticos e tertúlias teatrais, que culminam, como vem sendo habitual, numa mostra de teatro escolar, que tem lugar no Ateneu Artístico Vilafranquense, no dia 20 de maio.
Dos espetáculos apresentados serão escolhidos três, os quais serão posteriormente apresentados ao público em geral no Fórum Cultural da Chasa, em Alverca do Ribatejo; na
Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira; e Espaço Cultural Fernando Augusto, na Póvoa
de Santa Iria.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

21 de MARÇO

Dia Mundial
da Floresta
e Dia Mundial
da Água
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através do seu
Programa de Educação Ambiental (PREDAMB), vai promover
com os SMAS de Vila Franca de Xira, no dia 21 de março, a celebração de duas efemérides importantes: Dia Internacional das
Florestas e Dia Mundial da Água (22 de março).
A ter lugar na Quinta Municipal do Sobralinho, este ano, a iniciativa será dirigida aos idosos do Concelho. Estas terão oportunidade de participar na Oficina “Aromas da Floresta” para
produção de sabonetes artesanais de glicerina e na Oficina da
Água dinamizada pelos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento (SMAS).
Para além da visualização do filme “O Homem que Plantava
Árvores”, o local do evento proporcionará uma viagem sensorial na visita à Quinta Municipal. Uma dinâmica de interpretação, “Jogo dos Sentidos”, permitirá sensibilizar os participantes, através da riqueza do nosso património, para boas
práticas ambientais.
A 30 de novembro de 2012, as Nações Unidas deliberaram
que o dia 21 de março de cada ano seja celebrado, a partir de
2013, como o Dia Internacional das Florestas.
Esta alteração resultou dos sucessos obtidos em 2011, com a
celebração do “Ano Internacional das Florestas”, e assenta na
necessidade de garantir que as gerações futuras deverão continuar a beneficiar dos múltiplos serviços e produtos oriundos
das diversas florestas, havendo assim uma necessidade imperiosa de desenvolver uma adequada e sustentável gestão das
florestas, contemplando a conservação destas e garantindo um
ordenamento harmonioso dos espaços florestais naturais.
As florestas desempenham um papel crucial na luta contra as
alterações climáticas, pois conseguem absorver e armazenar
o carbono da atmosfera, na sua vegetação e solos. Paralelamente, as florestas desempenham um papel fundamental, pois
ajudam a:
a)Garantir a disponibilidade de água;
b)Proteger contra deslizamentos de terra;
c)Evitar a desertificação;
d)Fornecer meios de subsistência alternativos para as pessoas;
e)Manter a biodiversidade.

Jardim Municipal de Vila Franca de Xira
em requalificação
Um dos principais espaços verdes da cidade de Vila Franca de
Xira, o Jardim Municipal Constantino Palha, está a ser objeto de
uma intervenção que visa restabelecer o enquadramento paisagístico e reforçar o património arbóreo do espaço. Considerando
os sinais apresentados por algumas das árvores para o risco de
queda de ramos, está em curso o abate de 28 exemplares. Serão
ainda realizadas podas sanitárias e de manutenção noutros exemplares arbóreos. Após a realização destes trabalhos serão plantadas 39 árvores no Jardim Municipal, espaço privilegiado pela
sua localização junto ao rio e histórica ligação afetiva à cidade e
população local.

EVENTOS

XX Duatlo das Lezírias
Duatletas do Clube
Olímpico de Oeiras
arrebatam o ouro
em Vila Franca de Xira
A 2.ª etapa da Taça de Portugal PORterra foi
disputada no XX Duatlo das Lezírias, nos dias
6 e 7 de fevereiro. O pódio foi arrebatado por
Rui Narigueta e Maria do Céu Nunes (Clube
Olímpico de Oeiras), sem qualquer sombra
de dúvida, com ambos a terminaram a prova
com mais de um minuto de vantagem. Os
duatletas venceram o desafio deste grande
evento desportivo, organizado pelo Município de Vila Franca de Xira, com o apoio do
Alhandra Sporting Clube e da Federação
de Triatlo de Portugal, tendo feito o melhor
tempo na Lezíria, ao longo do percurso
composto por 6 km de corrida, 29 km de
BTT e 3 km de corrida.
No dia anterior, o Duatlo das Lezírias já
tinha consagrado, na prova aberta, Aníbal
Oliveira, do Amiciclo de Grândola. No Campeonato Nacional Jovem destacou-se o
Sport Lisboa e Benfica, o grande vencedor
da etapa, logo seguido pelo Alhandra Sporting Club. Consulte todos os resultados em
www.cm-vfxira.pt

Carnaval 2016
Folia de norte a sul
do Concelho
A Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira acompanhou de perto o carnaval
do Concelho, aquele que foi promovido
pelas escolas e associações e refletem
um trabalho genuíno, que resultou de
um trabalho árduo e muito empenhado
das pessoas que se envolveram a criar
um grande espetáculo. O Concelho tem
carnaval e foi fenomenal!
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Seis grupos disputam Prémio Municipal
de Teatro Mário Rui Gonçalves 2015

I Conferência Internacional
“Rotas e Paisagens da Língua
Portuguesa” recebeu Embaixador do
Japão em Vila Franca de Xira

Tem lugar no dia 6 de março a Cerimónia de Entrega do Prémio
Municipal de Teatro Mário Rui Gonçalves, ocasião onde os grupos
de teatro participantes do Concelho serão distinguidos em oito
categorias, de onde se destaca a de “Melhor Espetáculo”, à qual
corresponde o valor pecuniário de 2.500€. Concorreram a esta
edição o Grupo Independente de Teatro Experimental da Póvoa
(GITEP), o Grupo de Teatro de Alverca - Artifontinhas, o Grupo de
Teatro Esteiros da Sociedade Euterpe Alhandrense, o Grupo de
Teatro do Grémio Dramático Povoense, o grupo Teatro do Zero,
de Vila Franca de Xira, e a Companhia de Teatro Ato Certo, de
Vialonga. A cerimónia, que será aberta ao público em geral, será
antecedida pela apresentação do espetáculo “A Conta” de Karl
Valentim, com adaptação de Ildefonso Valério e interpretação de
José Teles.

Decorreu no dia 30 de janeiro, na Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, a
I Conferência Internacional “Rotas e Paisagens da Língua Portuguesa”, organizada pela Associação “Rotas da Lusofonia”. Dedicado ao Japão, o momento contou com a presença do Embaixador do Japão, Hiroshi Azuma, recebido no Salão Nobre dos Paços
do Concelho para assinatura do livro de honra da Câmara Municipal e troca de lembranças. A Associação Rotas da Lusofonia é
um projeto sem fins lucrativos, e tem por objetivo a promoção e o
conhecimento de Portugal e da realidade cultural e económica da
Língua Portuguesa no mundo. Esta conferência inaugural de um
ciclo, visou dar conhecimento sobre as estratégias e as práticas de
promoção da nossa Língua no país convidado, o Japão.

Apresentação do Diagnóstico Social
do Concelho e do Plano de Desenvolvimento
Social de Vila Franca de Xira

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promoveu, no dia 26 de
fevereiro, na Fábrica das Palavras o Encontro da Rede Social de Vila
Franca de Xira, ocasião onde foram apresentados o Diagnóstico
Social do Concelho e o Plano de Desenvolvimento Social, documentos estratégicos atualizados pela Rede Social no Concelho de Vila
Franca de Xira em 2016. O evento pretendeu ainda abordar a evolução e importância do Programa da Rede Social face aos novos paradigmas da sociedade atual. O Programa da Rede Social assume-se como fórum de articulação e congregação de esforços que tem
por objetivos, combater a pobreza e a exclusão social bem como a
promoção da coesão e inclusão sociais das populações e respetivos
territórios.

Boletim Cultural “Cira 13”
lançado a 27 de fevereiro

Patente ao público durante o último ano na sede do Museu Municipal, a exposição “A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira - Grandes Obras”, que teve o comissariado científico de Vitor Serrão e
José Meco, contou com um programa paralelo de conferências,
onde participou um vasto conjunto de investigadores locais e nacionais de reconhecido mérito.
Considerando a relevância dos temas debatidos e o importante trabalho de pesquisa que deu origem às mais de vinte comunicações
apresentadas ao longo de oito sessões, o Município decidiu dedicar
a 13.ª edição do Boletim Cultural Cira em exclusivo à perpetuação
destas intervenções, que resultaram num importante conjunto de
artigos na área da Museologia, Educação, História Local, Conservação e Restauro e a Educação.
O boletim em versão digital foi lançado a 27 de fevereiro estando
disponível em www.cm-vfxira.pt

Exposição “Mulheres de Alverca”
documenta realidade feminina

A exposição “Retratos das Mulheres de Alverca (1915-1965)”,
que integra o Plano Municipal para a Igualdade do Concelho
de Vila Franca de Xira, apresenta ao público a partir do dia 8
de março, um importante conjunto de fotografias, oriundas
quer de contexto de estúdio fotográfico, quer de registos do
quotidiano, que documentam a realidade feminina em tempos
passados. Estes registos fotográficos, provenientes do espólio
do Museu Municipal – Núcleo de Alverca, são fruto das doações que vários particulares têm feito àquele Museu ao longo
dos 25 anos da sua existência. A exposição estará patente até
31 de dezembro.

“Os Ciclos do Arroz” é a primeira
exposição no Museu do Neo-realismo

O Museu do Neo-Realismo prossegue a sua ação na promoção e divulgação do legado cultural do movimento neorrealista
português com a implementação de uma exposição temporária
subordinada ao tema do ciclo do arroz. A denominação resultou da experiência coletiva, artístico-literária, realizada em 1953
por iniciativa do escritor Alves Redol, na qual participaram Júlio
Pomar, Rogério Ribeiro, Alice Jorge, Cipriano Dourado, Lima
de Freitas e António Alfredo, e que consistiu nas jornadas que
efetuaram aos arrozais do ribatejo, para que contactassem de
perto com os trabalhadores, o seu modo de vida, as condições e
a dureza do trabalho nos campos de arroz. O registo desse trabalho de campo, sob a forma de apontamentos, fotografias, esquissos, desenhos ou estudos, seria utilizado como matéria-prima
e fonte de inspiração para os trabalhos artístico-literários que
foram produzidos pelos participantes, quer na criação de obras
de artes plásticas, nas técnicas do desenho, da gravura ou da
pintura, quer na produção literária. A exposição estará patente
de 2 de abril a 2 de outubro.
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O Cartoon está de regresso a Vila Franca de Xira!

Criada em 1999, a mostra “Cartoon Xira” reúne trabalhos de alguns dos maiores
cartoonistas portugueses da nossa atualidade. De 12 de março a 8 de maio, no
Celeiro da Patriarcal, o elenco presente integra os nomes de António, Bandeira,
Brito, Carrilho, Cid, Cristina, Gargalo, Gonçalves, Maia, Monteiro e Rodrigo, autores
estes que, através dos seus trabalhos, fazem a retrospetiva do ano 2015, passando
revista aos seus principais factos, acontecimentos e personagens. Desde há alguns
anos foi assumida a vertente da internacionalização do “Cartoon”, com o convite a
um autor estrangeiro de referência. Na edição deste ano, teremos a autora belga
Cécile Bertrand, com a exposição “25 Anos de Desenhos (1990/2015)”. Pelas suas
caraterísticas únicas e pelo nível dos intervenientes, a “Cartoon” tem-se vindo a
afirmar como uma referência incontornável no nosso país. A exposição é complementada com duas edições de prestígio, com a chancela da editora Sistema Solar.

SEXTA-FEIRA 1 DE JULHO
18h00 · Espera de Toiros seguida de Largada
20h00 · Concentração de Tertúlias e Coletividades seguida de Desfile
até ao Largo Conde Ferreira para a Missa Rociera
20h30 · Missa Rociera com o Coro Rociero “Jara y Encina”, seguida
de atuação dos fadistas de Vila Franca de Xira . Igreja Matriz
Palco Av. Pedro Victor
23h00/00h30 · D.A.M.A. | 1h00/02h30 · MT80
03h00/05h00 · DJ Tiago Prazeres

SÁBADO 2 DE JULHO
10h00 · Concentração de Campinos e Deposição de uma coroa de
flores no Monumento ao Campino . Av. Pedro Victor
10h30 · Corridas de campinos . Largo 5 de Outubro
10h00 · Concerto com a Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense
Praça Afonso de Albuquerque

Chegada do XIV Cruzeiro da Moita / Vila Franca de Xira / Moita
Concentração de barcos tradicionais . Cais de Vila Franca de Xira
16h00 · Homenagem ao Campino . Praça Afonso de Albuquerque
16h30 · Desfile de campinos, cavaleiros e amazonas/ Cortejo de tertúlias
Ruas da cidade

18h30 · Espera de Toiros seguida de Largada
22h30 · Noite da Sardinha Assada no posto público . R. 1.º de Dezembro
02h00 · Garraiada da Sardinha Assada . Praça de Toiros Palha Blanco
03h30 · Distribuição de Caldo Verde . Rua 1.º de Dezembro
Palco Av. Pedro Victor
23h00/24h00 · HMB | 1h00/02h30 · Fado Lelé
03h00/05h00 · David Antunes & The Midnight Band

DOMINGO 3 DE JULHO
09h00 · Maratona de Cycling . Jardim Municipal Constantino Palha
10h30 · Espera de Toiros seguida de Largada
18h00 · Corrida de Toiros . Praça de Toiros Palha Blanco
Palco da Av. Pedro Victor
22h00 · “Fado Lírico e Popular do Meu Ribatejo” e Fadistas de Vila
Franca de Xira

DESTAQUES | PROGRAMA 2016

24h00 · Fogo de artifício no Rio Tejo

25ABRIL
de

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Participe nas Comemorações!
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Exposições e Mostras Bibliográficas
“Lusitânia Romana. A origem de dois Povos”
O Museu Municipal de Vila Franca de Xira está representado,
através da cedência de peças da estação arqueológica de Monte
dos Castelinhos, na exposição “Lusitânia Romana. A origem de
dois Povos”, que está patente desde janeiro no Museu Nacional
de Arqueologia.
Exposição de Longa Duração

“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português > Museu do Neo-

-Realismo, Vila Franca de Xira.

Até 12 de março’ 16

Exposição de António Aires “Paisagens Sucessivas na Memória” > Galeria de

Espetáculos
5 de março, sábado

18h00 – “Clássica na Fábrica “ I “A música no período Barroco” – Obras para oboé
e cravo > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural

de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

6 de março, 16h

Fins de Tarde em Subserra: Concerto de Primavera pelo Coro Juvenil e Quarteto
de Guitarras do Ateneu Artístico Vilafranquense > Quinta Municipal de Subserra,

São João dos Montes

11 de março, sexta-feira

21h30 – “Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e cantores que queiram participar > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e

Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

Exposições Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria.

13 março, domingo

Até 20 de março’ 16

lavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira.

“Garcez da Silva, percursos”, exposição integrada nas comemorações do centenário do nascimento de Garcez da Silva, com a curadoria de Odete Belo e Fátima
Pires > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.
“SemConsenso, Banda Desenhada, Ilustração e Política”, com a curadoria de
Pedro Moura > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.
Mostra de Escultura da Coleção do Museu do Neo-Realismo, com a curadoria
de António Pedro Pita > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.

Até 30 de abril’ 16

“Manuel Guimarães, Sonhador Indómito”, exposição integrada nas comemorações do centenário do nascimento do cineasta Manuel Guimarães, com a curadoria de Leonor Areal > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.
Até 3 de abril’ 17

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

16h00 - “Artes de cá” | Música Tradicional Portuguesa: “Flor de Chá”, Grupo de
Música Popular Portuguesa do Grémio Dramático Povoense > Fábrica das Pa-

18 março, sexta-feira

21h30 – “Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e
cantores que queiram participar > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal

e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.
21 de março, segunda-feira

18h30 – “Adversus”, espetáculo poético, pelo Grupo Andante Associação Artística
> Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila

Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

3 abril, domingo

16h00 - Concerto do 26.º aniversário do Coro Notas Soltas > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira.
8 abril, sexta-feira

“Quotidianos do Feminino: 1900 aos Anos de Mudança” > Museu Municipal Nú-

21h30 – “Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e
cantores que queiram participar > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal

cleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.

e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

3 março a 8 de maio

10 de abril, domingo

Até 31 de dezembro’ 17

Exposição “Silvadesigners”, integrado no ciclo “EmaisE” [exposições editoriais /
editorial exehibitions] > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipa-

16h00 – “Artes de Cá – Música Tradicional Portuguesa” I Coro e Orquestra da Casa
do Povo de Arcena > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamen-

mento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

to Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

5 de março a 10 abril

16 de abril, sábado

“Manifestações Religiosas”, Fotografia, de Carlos Pinto > Centro Cultural Bom

Sucesso, Alverca do Ribatejo.

8 março a 31 dezembro

“Retratos das Mulheres de Alverca (1915-1965), Espólio do Museu Municipal de
Vila Franca de Xira> Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.
“Celebrando: Florbela Espanca” | Integrada nas Comemorações do dia Mundial da Poesia – Mostra Bibliográfica e exposição “Florbela Espanca: Perdidamente” > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento

Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.
12 de março a 8 de maio

“Cartoon Xira” | “Cartoons do Ano 2015”, de António, Bandeira, Brito, Carrilho,
Cid, Cristina, Gargalo, Gonçalves, Maia, Monteiro e Rodrigo; e “25 Anos de Desenhos (1990/2015)”, de Cécile Bertrand > Celeiro da Patriarcal, Vila Franca

de Xira.

1 abril a 1 maio

“Celebrando: 25 de Abril: Parece que foi Ontem – Oito Olhares, Duas Gerações” |
Exposição que reúne trabalhos de oito Fotógrafos> Fábrica das Palavras – Bi-

blioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca
de Xira.

2 de abril a 2 de outubro

“Os Ciclos do Arroz”, com curadoria de João Madeira > Museu do Neo-Realismo,

Vila Franca de Xira.

18h00 – “Clássica na Fábrica “ I “Músic’Alta” – Música de Altos Menistres. Música
dos séculos XV e XVI, interpretada em instrumentos da época > Fábrica das Pa-

lavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira,
Vila Franca de Xira.
22 de abril, sexta-feira

21h30 – “Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e
cantores que queiram participar > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal

e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.
29 de abril, sexta-feira

Comemorações do Dia Mundial da Dança > Programa a anunciar.
30 abril, sábado

21h30 - Espetáculo com Mr. Fortez Trio Plus> Integrado nas Comemorações do
Dia Internacional do Jazz > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equi-

pamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

Encontros, Seminários
e Visitas Patrimoniais
2 de março, quarta-feira

16h00 – Ciclo de conferências “Tardes de Conversa”> Tema | “As mulheres na
resistência”, com Antónia Balsinha > Museu Municipal – Núcleo de Alverca,

Alverca do Ribatejo.

9 abril a 28 maio

4 março, sexta-feira

de St.a Iria.

tural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

16 abril a 15 maio

5 de março, sábado

Exposição de Natália Gromicho “Arte do Século XXI. Nova Linguagem de Natália Gromicho > Galeria de Exposições Palácio Quinta da Piedade, Póvoa

Exposição Coletiva de Artes Plásticas da Ass. Epopeia de Artes-Associação
de Artes e Letras > Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo.

18h30 – “A Viagem das Palavras” | Encontro com o cientista e explorador polar,
José Xavier > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento Cul-

16h00 – Ciclo de conferências/ apresentação de obras de investigação “Quotidianos do Feminino: do Passado” | Integrado no Plano Municipal para a Igualdade do
Concelho de Vila Franca de Xira”>>> Tema: “As primeiras mulheres repórteres:

Portugal nos anos 60 e 70”, com Isabel Ventura> Museu Municipal – Núcleo
de Alverca, Alverca do Ribatejo.
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12 de março, sábado

16h00 – “Debater a Igualdade de Géneros” | Integrado no Plano Municipal para
a Igualdade do Concelho de Vila Franca de Xira > Tema: “Igualdade de Género:

História e Ação Presente”, com João Pereira, Maria de Fátima Antunes e Fátima Faria Roque> Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.
17 de março, quinta-feira

15h00 – Programa de visitas guiadas “Conhecer Alverca e Sobralinho” > “Conhecer o Palácio do Sobralinho”, visita guiada que visa dar a conhecer a história e
património deste espaço, por Graça Nunes > mediante inscrição, mínimo 5 e

máximo 30 participantes, telf 219 570 305, email museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt | Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do
Ribatejo.
19 março, sábado

11h00 - “Semana da leitura Infantojuvenil” | “Ler a valer” – Oficina de leitura
em voz alta, com Elsa Serra > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e

Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

15h00 – “Passeios com História” | Visita Guiada ao Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira, Cachoeiras > Inscrição Prévia junto do Museu

Municipal, telef. 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt. N.º mínimo
10 e máximo 20 participantes.

15h30 – IX Encontro de Poetas do Concelho de Vila Franca de Xira, com atuação
do Coro Ares Novos > Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de

Santa Iria.

20 de março, domingo

11h00 – Visita à exposição “Manuel Guimarães, Sonhador Indómito” orientada
pela Curadora, Leonor Areal > para maiores de 16 anos, mediante inscrição

prévia obedecendo a um mínimo de 10 e um máximo de 20 participantes:
tefef. 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt> Museu do Neo-Realismo,
Vila Franca de Xira.

10h30 | 11h45 – “Semana da leitura Infantojuvenil” | Encontro com a escritora –
Cláudia Praça > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento

Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

No dia 21 março, segunda-feira, por ocasião das Comemorações
do Dia Mundial da Poesia a Biblioteca Municipal e o Museu do
Neo-Realismo estarão excecionalmente abertos ao público.

2.º Fórum Ibérico do Tejo –
Revitalização e sustentabilidade
do Rio em debate

Aproveitando o ensejo da Campanha de Gastronomia dedicado ao sável, um peixe do Rio com grande relevância nas
gentes da região do Tejo decorre, também em março, o 2.º
Fórum Ibérico do Tejo. Nos dias 19 e 20, o Pavilhão Multiusos
de Vila Franca de Xira acolhe reconhecidas personalidades
ibéricas do mundo académico, político e económico para
debate do tema “Economia, Cultura e Ambiente”. Atenta e
preocupada com os problemas de sustentabilidade com que
se defronta o rio Tejo, a Câmara Municipal em parceria com a
Associação Independente para o Desenvolvimento Integrado
de Alpiarça (AIDIA) organiza esta iniciativa que se constituirá
como ponto de partida para a criação de uma Confraria do
Tejo, na qual toda a comunidade terá um papel fundamental.
Ao longo do fim-de-semana haverá oportunidade para desfrutar da gastronomia local, bem como de um conjunto de
momentos ligados à cultura regional e beira-rio. Inscrições
e programa detalhado em www.cm-vfxira.pt.

1 abril, sexta-feira

18h30 – “A Viagem das Palavras” | Encontro com o escritor – Mário Carvalho >

Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila
Franca de Xira, Vila Franca de Xira.
6 de abril, quarta-feira

16h00 – Ciclo de conferências “Tardes de Conversa”> Tema: “As mulheres na Obra
de João Amaral”, com Graça Soares Nunes> Museu Municipal – Núcleo de Al-

verca, Alverca do Ribatejo.
9 de abril, sábado

16h00 – Ciclo de conferências/ apresentação de obras de investigação “Quotidianos do Feminino: do Passado” | Integrado no Plano Municipal para a Igualdade
do Concelho de Vila Franca de Xira > Tema: “A Mulher Transparente”, com Ana

Cristina Silva> Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.
14 de abril, quinta-feira

15h00 – Programa de visitas guiadas “Conhecer Alverca e Sobralinho”> “Conhecer as Ruas do Núcleo Histórico de Alverca”, visita guiada ao núcleo histórico da
cidade dando a conhecer a origem dos topónimos mais antigos, por Anabela Ferreira> mediante inscrição, mínimo 5 e máximo 30 participantes, telf 219 570

305, email museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt | Museu Municipal
– Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.

Encontro “O Graffiti como arte urbana”

“Graffiti – Estética e Cultura vs. Vandalismo” é o tema que traz
reconhecidos nomes desta vertente cultural (bem como outros) a
Vila Franca de Xira, ao auditório da sede do Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos. No próximo dia 11 de março,
pelas 15h00, decorre ali um encontro que leva a debate aquela que
é mais do que uma forma de expressão visual. O graffiti expressa
algo social e é hoje uma arte que conseguiu granjear estatuto.
Este tipo de intervenção no espaço público já não está circunscrito
a uma cultura juvenil e afasta-se cada vez mais da ideia de vandalismo. Vale a pena entender todo o seu enquadramento, pelo
que deixamos, desde já, o convite para participar e partilhar ideias
sobre arte urbana.

22 abril, sexta-feira

18h30 – Comemorações do Dia Mundial do Livro e do Autor | Cerimónia de entrega
do Prémio Literário Alves Redol 2015 e lançamento do livro “O Largo da Mutamba”,
de Domingos Lobo (Prémio Alves Redol 2013)> Fábrica das Palavras - Biblioteca

Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.
23 de abril, sábado

16h00 – “Debater a Igualdade de Géneros” | Integrado no Plano Municipal para a
Igualdade do Concelho de Vila Franca de Xira > Tema: A mulher na participação

política antes e após o 25 de Abril”, com Maria da Luz Rosinha, Serafina Rodrigues, e Fernando Paulo Ferreira> Museu Municipal – Núcleo de Alverca,
Alverca do Ribatejo.

23 abril, sábado

21h30 – Comemorações do Dia Mundial do Livro e do Autor | “Acordos da
Alma” | Concerto musical com o Grupo Canto Ondo, baseado em textos de Alves Redol, Sophia de Mello Breyner Andresen, Fernando Pessoa, David Mourão-Ferreira e poetas árabes > Fábrica das Palavras - Biblioteca Munici-

pal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

Assembleia Municipal Jovem
aborda “Eu ajudo, nós construímos - O
Associativismo e o Voluntariado Jovem”

Decorre no dia 30 de abril, pelas 15h00, no Pavilhão Multiusos em
Vila Franca de Xira, mais uma edição da Assembleia Municipal
Jovem de Vila Franca de Xira. Da iniciativa conjunta da Assembleia
Municipal e Câmara Municipal, em articulação com as escolas do
município e, este ano, sob o tema “Eu ajudo, nós construímos O Associativismo e o Voluntariado Jovem”, o momento tem como
objetivo central permitir aos jovens uma abordagem acerca do
poder local e da educação para a cidadania de uma forma interativa. É facultado aos mais jovens a oportunidade de debaterem
algumas temáticas e problemas que afetam a sua vida quotidiana,
vestindo o papel de “deputados por um dia”.
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Encontros, Seminários
e Visitas Patrimoniais

17 de abril, domingo

11h00 – “Domingos Mágicos”, Filmes de animação para crianças e jovens- “ A
Princesa e o Sapo”, Walt Disney > Fábrica das Palavras - Biblioteca Muni-

cipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.
28 de abril, quinta-feira

Seminário > “Educação: um bem comum. Construindo trilhos para uma
efetiva parceria entre a escola e a família” é o tema do próximo seminário
promovido, anualmente, pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e
pelo Conselho Municipal de Educação. O momento de reflexão pretende,
em conjunto com a comunidade educativa, debruçar-se sobre a forma de
promover a motivação para o ensino e para a aprendizagem. O impacto do
envolvimento das famílias na escolarização dos seus filhos e a relevância
da promoção da proximidade, entre a escola e as famílias será outro aspeto
que será tido em conta, pelos intervenientes deste seminário. > Auditório
da Escola Secundária Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira.

23 de abril, sábado

16h00 – Ciclo de Cinema | Filmografia de Manuel Guimarães: “Antes e Depois
do 25 de Abril”, com a presença de António da Cunha Telles. Exibição do filme “O
Crime de Aldeia velha”, 1964 (115 min.)> Museu do Neo-Realismo, Vila Franca

de Xira.

24 de abril, domingo

11h00 – “Domingos Mágicos”, Filmes de animação para crianças e jovens- “ A
Princesa e o Sapo”, Walt Disney > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e

Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

Infância
ATELIERS E FORMAÇÃO
Ateliers Férias da Páscoa

12 de março, sábado

16h00 – “O Palácio para os Pequeninos”, Animação de histórias - “Os Piores contos do Mundo I”, orientado por Rodolfo Castro > Palácio Quinta da Piedade –

22,23,29 e 30 de março | 14h30

Quinta Municipal da Piedade, Póvoa de Santa Iria.

dia 18 de março para o telef.263 271 200

10h30 – “Arqueólogo por um Dia” | Atelier de arqueologia experimental dirigido a crianças dos 6 aos 15 anos > Centro de Estudos Arqueológicos de Vila

Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira > Para crianças dos 6 aos 10 anos, mediante inscrição prévia até
16,18,23,24,30 e 31 de março | 14h30

Biblioteca Municipal de Alverca > Para crianças dos 4 aos 10 anos, mediante
inscrição prévia até 2 dias de antecedência para o telef. 219 573 344
22 a 24 de março | das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria > Para crianças dos 5 aos 10 anos.

Não requer inscrição prévia.

18 de março e 15 de abril, sextas-feiras

Das 18h30 às 20h00- “Fábrica de Saberes: Comunidades de Leitores”, com Miguel
Real > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de

Franca de Xira, Cachoeiras> mediante inscrição prévia junto do Museu Municipal, telef.:263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt.

9 de abril, sábado

16h00 – “O Palácio para os Pequeninos”, Atelier de Dança - “Uma Viagem aos
Tempos Antigos”, orientado por Cláudia Santos > Palácio Quinta da Piedade –

Quinta Municipal da Piedade, Póvoa de Santa Iria.
16 de abril, sábado

14h30 – “Arqueólogo por um Dia” | Atelier de arqueologia experimental, dirigido
a crianças dos 6 aos 15 anos> Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca
de Xira, Cachoeiras > mediante inscrição prévia junto do Museu Municipal,

Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

telef.:263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt.

6,7,13,14,16,20,27,28 e 30 de abril

30 de abril, sábado

Das 10h00 às 12h30 (turma A) e 14h00 às 16h30 (turma B) – “Fábrica de Saberes:
Iniciação às Tecnologias de Informação e Comunicação” – Monitor: João Pereira
> Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila
Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

CINEMA

16h00 - “O Palácio para os Pequeninos”, Espetáculo Teatral - “Nós em Pessoa”,
orientado por Isabel Aleixo > Palácio Quinta da Piedade – Quinta Municipal da

Piedade, Póvoa de Santa Iria.

Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil

Das 10h00 às 16h00 – “Jogo da Glória do Neorrealismo”, atividade lúdica que
pretende dar a conhecer o período neorrealista português> Dirigido a crianças
a partir dos 6 anos > requer inscrição prévia até 5 dias de antecedência: tefef.

6 de março, terça-feira

263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt. A realização obedece a um mínimo de 10 e um máximo de 20 participantes > Museu do Neo-Realismo,
Vila Franca de Xira.

das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira.

Das 10h00 às 16h00 – “Itinerário Neorrealista Juvenil”, visita a locais de nascimento de autores ou descritos nas obras literárias neorrealistas> Dirigido
a crianças a partir dos 10 anos > requer inscrição prévia até 5 dias de an-

11h30 – “Doc Domingos”, Cinema Documental- “Women are Heroes” de Emile
Abinal no âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Mulher > Fábrica

10 de março, sábado

21h00 – Ciclo de Cinema | Filmografia de Manuel Guimarães: “Manuel Guimarães
e as Artes Plásticas”, com a presença de David Santos. Exibição dos documentários “O ensino das Belas-Artes”, 1967 (21 min.) e “Areia Mar – Mar Areia”, 1972 (16
min.) > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.
13 de março, domingo

11h00 – “Domingos Mágicos”, Filmes de animação para crianças e jovens –“Matraquilhos”, de Juan José Campanella > Fábrica das Palavras - Biblioteca Mu-

nicipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

tecedência: tefef. 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt. A realização
obedece a um mínimo de 10 e um máximo de 20 participantes > Museu do
Neo-Realismo, Vila Franca de Xira. A realização desta iniciativa, depende
das condições climatéricas.
Das 10h00 às 16h00 – “Diário Gráfico das exposições”, construção de um diário
de observação que se inicia após a visita a uma das exposições patentes> Dirigido a crianças a partir dos 10 anos > requer inscrição prévia até 5 dias de

antecedência: tefef. 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt. A realização
obedece a um mínimo de 10 e um máximo de 20 participantes > Museu do
Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.

3 de abril, domingo

11h00 – “Domingos Mágicos”, Filmes de animação para crianças e jovens- “Sininho e o Tesouro Perdido”, Walt Disney > Fábrica das Palavras - Biblioteca

Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

9 de abril, sábado

16h00 – Apresentação do documentário “Nasci com a Trovoada” (58 min.), realizado por Leonor Areal, seguido de debate sobre ‘A Época e a Obra de Manuel
Guimarães’, com as presenças de Leonor Areal, José Manuel Costa e Fernando
Matos Silva > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.
10 de abril, domingo

Juventude
11 de março, 6ª feira das 15h00 às 18h00

Encontro “O Graffiti como Arte Urbana” > Auditório da Sede do Agrupamento de
Escolas Professor Reynaldo dos Santos
21 a 23 de março, 2ª a 4ª feira das 9h00 às 24h00

Encontro “Laboratório de Artistas” > Quinta Municipal de Subserra

11h00 – “Domingos Mágicos”, Filmes de animação para crianças e jovens- “Sininho e o Tesouro Perdido”, Walt Disney > Fábrica das Palavras - Biblioteca Mu-

CASA DA JUVENTUDE DE ALVERCA DO RIBATEJO

nicipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

3 a 24 de março, das 13h às 18h00 > Exposição Temática “Dia Nacional do Estudante”

17 de abril, domingo

7 a 11 de março, das 13h às 18h00 > Feiras de Trocas de Livros

16h00 – “Doc. Domingos”, Programa de Cinema Documental “A Revolução
de Abril, no Olhar de Carlos Gil”, de Ivan Dias > Fábrica das Palavras - Bi-

blioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila
Franca de Xira.

18 de março, das 14h30 às 17h30 > Atividade Temática, “3,2,1, Ação” Filme
26 de março, das 16h00 às 18h00 > Encontro do Grupo de Leitura de Alverca >

Organização: Grupo de Leitura de Alverca

AGENDA 15
28 a 30 de março, das 14h30 às 17h00 > Oficina de Teatro – “Passo a Passo”
7 a 28 de abril, das 13h às 18h00 > Exposição Temática “1976 – 2016 – A Constituição”
29 de abril, das 14h30 às 17h30 > Atividade Temática, “3,2,1, Ação” Filme
30 de abril, das 16h00 às 18h00 > Encontro do Grupo de Leitura de Alverca >

Organização: Grupo de Leitura de Alverca do Ribatejo

CASA DA JUVENTUDE DO FORTE DA CASA
2, 9 e 16 de março, das 15h às 17h > Atelier ReCriar
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9 de abril, 9h

Minibasquetebol Sub12 - 5.º Encontro >Escola Secundária Alves Redol (Vila
Franca de Xira) e Fundação CEBI (Alverca do Ribatejo) >Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

9 de abril, 9h

Futsal Petizes - 6.º Encontro >Pavilhão Municipal de Sobralinho > Integrado

no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

10 de abril, 9h

4, 11 e 18 de março, das 15h às 17h > 3, 2, 1… Ação!

Voleibol de Praia - 3.º Encontro >Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo
(Forte da Casa) > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

7 e 14 de março, das 15h às 17h > Jogos na C@sa

16 de abril, 9h

21 de março a 1 de abril, das 15h às 17h > Oficina de Páscoa “Artes & Jogos”
4, 11 e 18 de abril, das 15h às 17h > Jogos na C@sa
6, 13, 20 e 27 de março, das 15h às 17h > Atelier ReCriar

Futsal Benjamins - 8.ª Jornada >Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão Municipal de Alverca >Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Con-

celhios Xira 2016
16 de abril, 9h

8, 15, 22 e 29 de abril, das 15h às 17h > 3, 2, 1… Ação!

Voleibol de Pavilhão - 6.º Encontro >Pavilhão Municipal do Olival de Fora (Vialonga) > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira
2016

CASA DA JUVENTUDE DE PÓVOA DE SANTA IRIA

16 de abril, 9h

1 de março a 1 de abril, das 13h00 às 18h00 > Exposição de Desenho e Pintura

Minibasquetebol Sub10 - 5.º Encontro> Pavilhão Municipal do Forte da
Casa>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

21 a 24 de março, das 14h00 às 17h00 > Oficina de Temática – “Páscoa”

Natação Grau I - 3.º Encontro>Piscina Municipal de Vila Franca de Xira> Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

de Ana Matos

CASA DA JUVENTUDE DE VIALONGA
1 a 29 de março, das 14h30 às 16h30 > Criarte - Atividade com uma dinâmica de

23 de abril, 9h

Futsal Traquinas - 10.ª Jornada>Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Pavilhão Municipal de Alverca> Integrado no Programa dos Encontros Desporti-

grupo, para transformação de materiais através de reciclagem.

vos Concelhios Xira 2016

3 a 17 de março, das 14h30 às 16h30 > J8go - Atividade de caracter informal
usufruto dos mais variados jogos disponíveis no equipamento.

30 de abril, 9h

28 a 31 de março, das 14h30 às 16h30 > Oficina da Páscoa

Concelhios Xira 2016

5 a 26 de abril, das 14h30 às 16h30 > Criarte - Atividade com uma dinâmica de

grupo, para transformação de materiais através de reciclagem.

Futsal Benjamins - 9.ª Jornada>Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão Municipal do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos

Agenda Movimento Associativo

7 a 28 de abril, das 14h30 às 16h30 > Criarte - Atividade com uma dinâmica de

grupo, para transformação de materiais através de reciclagem.

Desporto
5 de março, 9h

Futsal Petizes - 5.º Encontro > Pavilhão Municipal de Alverca > Integrado
no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016
5 de março,15h30 | 6 de março,09h30

Campeonato Nacional de Inverno de Natação Adaptada > Piscina Municipal de

Vila Fanca de Xira

DESPORTO
25 e 26 de março

26.º Xirabasket > Organização: União Desportiva Vilafranquense > Apoio: Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira > Local: Pavilhão José Mário Cerejo – Jardim
Municipal
10 de abril, 9h00

9.º Passeio BTT Granja/Vialonga > Organização: Sociedade Recreativa da Granja > Local: Partida Soc. Rec da Granja – Percursos de 20 e 40 km
2 de abril, 21h30

6 de março,09h00

Corrida das Lezírias > Parque Urbano de Vila Fanca de Xira

Espetáculo Musical “Liberdade” - Sérgio Godinho > Organização: Ateneu Artístico Vilafranquense > Local: Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense

12 de março, 9h

16 de abril, 21h30

Futsal Traquinas - 9.ª Jornada >Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Pavilhão Municipal de Arcena >Integrado no Programa dos Encontros Despor-

tivos Concelhios Xira 2016

Voleibol de Pavilhão - 4.º Encontro>Pavilhão Municipal do Olival de Fora (Vialonga)> Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016
Minibasquetebol Sub12 - 4.º Encontro>Esc. Sec. Alves Redol Pavilhão Prof
Mário Silva > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Conce-

lhios Xira 2016
13 de março, 9h

Voleibol de Praia - 2.º Encontro>Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo (Forte da
Casa) > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016
19 de março, 9h

Futsal Benjamins - 7.ª Jornada >Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão
Municipal do Forte da Casa >Integrado no Programa dos Encontros Des-

portivos Concelhios Xira 2016

Minibasquetebol Sub10 - 4.º Encontro > Fundação CEBI Pavilhão Desportivo > In-

tegrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

Dançarte 2016 > Ateneu Artístico Vilafranquense>Vila Franca de Xira
20 de março, 9h

Natação Grau I - 2.º Encontro >Piscina Municipal de Vila Franca de Xira> Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

Festival de Folclore > 20.º Aniversário do Grupo Etnográfico Danças e Cantares
de Alverca do Ribatejo > Ranchos Participantes: Grupo Etnográfico Danças e

Cantares de Alverca do Ribatejo . Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego
– Abrantes . Rancho Folclórico e Etnográfico de Arroteias - Moita do Ribatejo
> Local: Auditório da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense

Dia de São Jorge – Encontro Núcleo Solárius
No dia 23 de abril, Vila Franca de Xira acolhe os 13 agrupamentos
do Núcleo Solarius do Corpo Nacional de Escuteiros para celebrar o Dia de S. Jorge, patrono mundial do Escutismo.
Trata-se de uma festa itinerante que reúne os escuteiros dos sete
Núcleos que compõem a Região de Lisboa.
Tal irá traduzir-se na visita de cerca de 10 000 escuteiros que, entre as 9h00 e as 18h00, terão um leque de atividades diversas,
sendo que o ponto de partida e o encerramento têm lugar no Parque Urbano de Vila Franca de Xira.
A renovação e a promessa da lei do Escuta, a alegria, a música
e a união serão alguns dos ingredientes desta receita para um
convívio salutar.
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Agência Portuguesa do Ambiente chamada para
avaliação do sistema de produção da CIMPOR
A Comissão de Acompanhamento
Ambiental (CCA) do Centro de Produção de Alhandra da CIMPOR (CPA),
na qual se integra a Câmara Municipal, solicitou a urgente verificação,
por parte da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), do seu sistema produtivo e respetivo impacto
ambiental, uma vez verificado um
aumento da quantidade de partículas no ar e consequente degradação
da qualidade de vida das populações.
A decisão desta solicitação foi tomada
na última reunião da Comissão, em

que têm assento, entre outros, cooperações de bombeiros, agrupamento
de centros de saúde e cuja atuação
incide, fundamentalmente, na análise
e discussão das avaliações ambientais
efetuadas ao CPA da CIMPOR.
O Presidente da Câmara Municipal,
Alberto Mesquita, expressou igualmente esta preocupação junto do
Secretário de Estado do Ambiente,
reforçando o pedido de intervenção da
APA neste diagnóstico que se impõe
como prioritário para a defesa da
população do Município.

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Partido Socialista

Coligação Democrática Unitária

Coligação Novo Rumo

Cara|Caro Munícipe,
A dinâmica de profunda transformação do Concelho, empreendida pelo executivo do PS, tem
sido o garante do aumento da qualidade do nosso
território, da melhoria das condições de vida urbana da população e da potenciação da atividade
económica. Simbolicamente, podemos identificar como um dos seus melhores exemplos a
profunda requalificação da frente ribeirinha do
Concelho, com a criação de caminhos ribeirinhos
que são hoje um dos ex-libris do Concelho, reconhecidos por todo o País. É nosso objetivo ligar
toda a faixa ribeirinha do norte a sul do Concelho,
recentemente foi dado mais um passo decisivo,
com a aprovação do novo projeto do Parque Ribeirinho “Moinhos da Póvoa” e “Ciclovia do Tejo”,
com 23.000 m2 de espaços verdes, ciclovia e caminho pedonal, que ligarão o atual Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria ao Concelho de Loures,
preparando uma possível futura ligação direta
ao Parque das Nações, valorizando as condições
de lazer e desporto, bem como o contacto com
a natureza, por parte dos cidadãos. Continuamos
a reforçar e valorizar, simultaneamente, a Cultura e a excelência locais, lançamos o Programa
«Clássica na Fábrica», com o Conservatório Regional Silva Marques, trazendo de forma gratuita
a todas e todos música de caráter mais erudito.
Como estamos prestes a inaugurar também o
Cartoon Xira, que este ano pela primeira vez tem
como convidada estrangeira uma mulher, também aproveitamos para vos incentivar a vir connosco partilhar momentos de humor no Celeiro
da Patriarcal a partir de 12 de março. O Orçamento de Estado apresentado pelo PS, recentemente
aprovado no Parlamento, demonstrou de forma
inequívoca que existe um caminho alternativo ao
empobrecimento imposto pela direita nos últimos quatro anos, sendo devolvidos rendimentos
às famílias e repostos direitos de que as pessoas
tinham sido privadas. No País e no Município, podem continuar a contar connosco.
Estando os nossos eleitos sempre disponíveis,
contacte-nos diretamente através de gav.ps@
cm-vfxira.pt e acompanhe-nos http://ps-vfx.com

LUTA E CONFIANÇA!
A nova relação de forças existente na Assembleia da República abriu uma nova fase na
vida política nacional, criando condições mais
favoráveis para responder a problemas imediatos dos trabalhadores e do povo. Tendo presente limitações e insuficiências da proposta
de Orçamento apresentada pelo Governo PS,
constata-se, no entanto, a existência de um
conjunto de medidas que dão concretização
à Posição Conjunta estabelecida entre PS e
PCP, e que, ainda que com um alcance limitado, respondem a problemas imediatos e a
expectativas dos trabalhadores e do povo português como são, por exemplo: A reposição
dos feriados; a actualização do Salário Mínimo
Nacional; a reposição de salários na Função
Pública; a redução e eliminação da sobretaxa
de IRS e o descongelamento das pensões. No
plano local, com uma presença actuante e
próxima das populações, mesmo trabalhando
com escassos meios, as Juntas de Freguesia de maioria CDU demonstram o quanto é
importante a gestão participada e competente.
Este não é um trabalho fácil, até porque, no
plano camarário, PS e PSD mantêm políticas
desligadas dos efectivos problemas das populações. A CDU voltou a propor soluções para
muitos desses problemas reais. A exigência
do fim das portagens na A1, com incidência no
concelho, a gratuitidade dos manuais escolares para os alunos do 1.º ciclo; o não aumento
dos preços da água e taxas municipais ou a
limitação das penalizações para quem não
deter condição económica para reabilitar a
sua habitação, são disso exemplo. Como sempre, trabalhámos e continuaremos a trabalhar
para corresponder o melhor possível às aspirações dos trabalhadores e do Povo.
Contacte-nos: gav.cdu@cm-vfxira.pt
ou tel.: 263 285 623

Conseguimos uma Viatura para os Cuidados
Continuados do nosso Concelho!
Uma ajuda ao Agrupamento dos Centros de
Saúde que está extremamente carenciado com
um Parque de Viaturas obsoleto.No actual mandato, ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição temos tentado colocar o nosso cunho e a
nossa marca, transferindo os nossos valores,
tentando que se iniciem e desenvolvam caminhos nas áreas que consideramos prioritárias
para o concelho, introduzindo em sede de Orçamento Municipal a nossa Visão, melhorarando
este Instrumento, tornando-o mais amigo da
Família, da Educação, da Saúde e Acção Social,
da Segurança, do Desenvolvimento Económico
e Qualificação Urbana. No domínio da Saúde
e Acção Social, defendemos o bem-estar dos
indivíduos que necessitem de cuidados continuados de saúde, e consideramos que urge dotar
o concelho de um serviço de qualidade que lhes
permita permanecer no seu domicílio ou a ele
regressar sempre que o internamento não seja
imprescindível. Propusemos a atribuição de
uma viatura à Unidade de Cuidados Continuados do Concelho de Vila Franca de Xira, para
visitação e apoio domiciliário. Esta Unidade de
Cuidados Continuados está inserida na área
de intervenção do Agrupamento de Centros de
Saúde do Estuário do Tejo. A proposta foi aceite,
e a Câmara Municipal irá finalmente contemplar a Unidade de Cuidados com uma viatura.
A anterior Presidente da Câmara Municipal
prometeu duas viaturas. Não deu nenhuma.
Nós já conseguimos uma! Esta Viatura, sendo
uma oferta da Câmara Municipal, não obriga
ao abate de duas viaturas, como seria obrigatório caso fosse uma aquisição dos serviços do
ACES ou da ARS. A oposição faz-se com propostas e responsabilidade. 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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Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal
21 dez. 2015
Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural da
Calhandriz
Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila
Franca de Xira para o Ano de 2016
Tomado Conhecimento

Aquisição de Frações Autónomas Habitacionais do
Lote 1 do Bloco B da Quinta de Santo Amaro – Encosta
do Monte Gordo – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Contratação de Empréstimo a Médio Prazo para
Financiamento – Aquisição de Frações e Demolições
na Encosta do Monte Gordo – 870 000,00€ Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento de Trânsito da Freguesia
de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Habitação Municipal

Aprovado por unanimidade

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de
Serviços do Município de Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – votos contra
CDU)

Compromissos Plurianuais – Autorização

Aprovado por unanimidade

Aquisição de Terreno Destinado ao Novo Campo de
Futebol do Alhandra Sporting Club – Compromisso
Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – votos contra
1 BE – abstenção 1 BE)

Contratação de Serviços para Alteração da
Tubagem do Sistema de Aquecimento das Unidades
de Tratamentos de Ar dos Balneários da Piscina
Municipal de Vila Franca de Xira – Autorização Prévia
do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Eleição para o Presidente da República – 24
de janeiro de 2016 – Aquisição de Material para
as Assembleias de Voto – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aluguer de Estruturas de Palco para os Espetáculos
do Colete Encarnado de 2016 e 2017 – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aluguer de Equipamento de Sonorização, Imagem e
Iluminação do Palco para os Espetáculos “Passerelle
D’Ouro” – Anos 2016/2017 – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição
e
Montagem
de
Contentores
Subterrâneos para Deposição de Resíduos Sólidos
Urbanos – Início do Procedimento e Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de Energia Elétrica em Regime de
Mercado Livre, para as Instalações Alimentadas em
Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial (BTE), do
Município – Anos 2016/2017 – Início do Procedimento
e Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aluguer de um Home-Deposit – Serviço de Recolha
Descentralizada de Fundos, na Loja do Munícipe –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Trabalhos da EDP Distribuição, SA, no Âmbito do
Contrato de Concessão e Decorrentes de Programas
Desenvolvidos pelo Município – Ano de 2016 –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
16 dez . 2015
Fórum Cultural da Chasa - Alverca do Ribatejo
Aquisição de terreno destinado ao campo de futebol
do Alhandra Sporting Club
Aprovado por unanimidade

Aquisição de prédios urbanos - Travessa Carvalho
Araújo – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Comissão instaladora da Associação Promotora do
Cluster Aeronáutico de Alverca do Ribatejo
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Inspeção periódica de ascensores - Rua Morgado da
Póvoa, nº 5, Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria Restituição de valor
Aprovado por unanimidade

Eleição da Assembleia da República 2015 Transferência de verbas para as juntas de freguesia
Aprovado por unanimidade

Eleição do Presidente da República - 24 de janeiro
de 2016 - Aquisição de material para as assembleias
de voto - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

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

Estágio curricular - Curso de Especialização
Tecnológica em Gestão de Redes e Sistemas
Informáticos – Protocolo
Aprovado por unanimidade

10ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e 8ª alteração ao plano municipal de
atividades da Câmara Municipal para 2015
Aprovado por unanimidade

Ratificação do despacho que autorizou a abertura
de procedimento - Consulta para financiamento a
médio prazo - Aquisição de frações e demolições na
Encosta do Monte Gordo - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Contratação de empréstimo a médio prazo para
financiamento - Aquisição e demolição de frações
na Encosta do Monte Gordo, até 870 000,00€ Adjudicação e remessa à Assembleia Municipal para
autorização

Conclusão da recuperação e ampliação da EB nº 2 e
Jardim de Infância nº 4 – Alverca do Ribatejo - Auto de
receção definitiva parcial e liberação total da caução
Aprovado por unanimidade

Trabalhos da EDP Distribuição, SA, no âmbito do
contrato de concessão e decorrentes de programas
desenvolvidos pelo Município - Ano de 2016 Remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da GNR
a esquadra da PSP – Vila Franca de Xira - Abertura de
Procedimento
Aprovado por unanimidade

Regularização do rio Crós-Crós – Alverca do
Ribatejo - Auto de vistoria para efeitos de liberação
de caução
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - abstenção CNR)

Salão de Artesanato 2015 - Devolução de taxa de
participação
Aprovado por unanimidade

Atribuição de topónimos - União das Freguesias de
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição de topónimos - União das Freguesias de
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Projeto “Poder (Es)Colher” - Atribuição de apoio
financeiro excecional
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviço de energia elétrica para as
instalações alimentadas em média e baixa tensão
especial do Município - Libertação de garantia
bancária

Apoio municipal à Audição de Jovens Músicos da
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
da Póvoa de Santa Iria

Aprovado por unanimidade

Aluguer de estruturas de palco para os espetáculos
do Colete Encarnado de 2016 e 2017 - Remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aluguer de equipamento de sonorização, imagem e
iluminação do palco para os espetáculos “Passerelle
D’Ouro” - Anos 2016/2017 - Remessa à Assembleia
Municipal para autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição e montagem de contentores subterrâneos
para deposição de resíduos sólidos urbanos Autorização da escolha do procedimento e remessa à
Assembleia Municipal para início do procedimento e
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de energia elétrica em regime de
mercado livre, para as instalações alimentadas em
média tensão (MT) e baixa tensão especial (BTE), do
Município - Anos 2016/2017 - Autorização da escolha
do procedimento e remessa à Assembleia Municipal
para início do procedimento e autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aluguer de um Home-Deposit - Serviço de recolha
descentralizada de fundos, na Loja do Munícipe Remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Compromissos plurianuais - Remessa à Assembleia
Municipal para autorização
Aprovado por unanimidade

Projeto de loteamento denominado por Quinta da
Cevadeira 2 – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Ratificação do despacho que autorizou o aumento
de comproprietários - Lugar da Igreja – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 15, do loteamento da Quinta da Ponte –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 278, antigo lote 276, do loteamento da
Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Regulamento dos horários de funcionamento dos
estabelecimentos de venda ao público e prestação de
serviços do Município de Vila Franca de Xira

Jardins do Arroz - Passeio ribeirinho - Auto de
vistoria para efeitos de liberação parcial da caução

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

Aprovado por unanimidade

Realização do Campeonato Nacional de Inverno
de Natação Adaptada 2016 - Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo

Alteração ao loteamento dos Baltares (parcelas 1 e 2) –
Sobralinho - Alvarás de loteamento nº 1/2013 e nº 2/2013
AUGI

Contrato de comodato com a Associação Portuguesa
de Aviação Ultraleve

Alteração ao Regulamento de Trânsito da Freguesia
de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento de Habitação Municipal

Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
30 dez. 2015
Salão Nobre dos Paços do Município - Vila Franca
de Xira
Atualização do plano de contas do SIIAL - Sistema
Integrado de Informação das Autarquias Locais Ajustamento ao orçamento municipal e grandes
opções do plano de 2016-2019
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Doação de rações ao canil municipal

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal para a constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado - Técnico Superior (área de geografia)
- Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Contratação de empréstimo a médio prazo para
financiamento de aquisição e demolição de frações
no Monte Gordo – Vila Franca de Xira - Cláusulas
contratuais
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“G”, sita na praceta da Cooperação, nº 8 (antigo bairro
da Chasa, lote 4.17) – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Aumento de comproprietários - Corte do Lobo – Vila
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reconhecimento de interesse público municipal
- Quinta da Boa Vista e Quinta do Jardineiro –
Castanheira do Ribatejo
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 23 do loteamento da Quinta da Nossa
Senhora de Fátima – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 476 do loteamento da Quinta da Bela
Vista – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Rotunda do entroncamento da variante de Vialonga
com a EM de Alpriate - Lista de erros e omissões e
prorrogação do prazo para entrega de propostas
Aprovado por unanimidade

Execução do parque urbano da Quinta da Flamenga
- Vialonga - Fase 4A - Auto de receção provisória
parcial final
Aprovado por unanimidade
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Calendário 2016 alusivo ao Grupo de Forcados
Amadores de Vila Franca de Xira - Venda no Posto de
Turismo Municipal
Aprovado por unanimidade

Doação de carpintaria antiga por Isabel Maria
Ferreira Minau Ramos
Aprovado por unanimidade

Workshop “Um caderno cheio de experiências”,
ministrado pelo Dr. Eduardo Salavisa, no âmbito da
exposição coletiva de banda desenhada, ilustração e
política “SemConsenso”

Contrato de arrendamento do bar das piscinas
municipais de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de lavagem e higienização
de equipamentos para deposição de resíduos sólidos
urbanos no Concelho - Adjudicação e minuta do
contrato
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Prorrogação
excecional
das
intercarreiras e intercategorias

mobilidades

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Protocolo de cedência de instalações em regime de
comodato – Casa Típica Avieira – Associação Cultural
dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Universidade Sénior - Devolução de propinas por
motivos justificáveis
Aprovado por unanimidade

Universidade Sénior - Devolução de propinas por
motivos justificáveis
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo Quota institucional 2015 - Retificação da deliberação
de 2015/07/29
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo Quota institucional
Reprovado por maioria (votos favor CDU - votos contra PS e CNR)

Reunião ordinária da Câmara Municipal
13 jan. 2016
Junta de Freguesia da União das Freguesias de
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
Parecer prévio vinculativo e prorrogação do contrato
de prestação de serviços por avença – Joaquim
Manuel Assunção da Silva Queiroz
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e abertura de
procedimento - Ajuste direto do regime geral Prestação de serviços na área de turismo
Aprovado por unanimidade

Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara
Municipal para 2016
Aprovado por unanimidade

Fundos disponíveis de janeiro de 2016 - Introdução
do saldo de gerência de 2015
Tomado conhecimento

Compromissos plurianuais - Remessa à Assembleia
Municipal para autorização
Aprovado por unanimidade

Plataforma Logística de Lisboa Norte - Alteração
do faseamento das obras de urbanização e redução
de caução - Lezíria das Cortes - Quinta das Areias –
Castanheira do Ribatejo
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Alteração ao loteamento municipal sito na Quinta da
Piedade – Póvoa de Santa Iria, titulado pelo alvará nº
1/05, de 04/07
Aprovado por unanimidade

Loteamento sito na Quinta da Piedade – Póvoa de
Santa Iria - 2ª fase - Receção provisória das zonas
verdes e redução de caução
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - votos contra CNR)

Ratificação do despacho que autorizou o aumento
de comproprietários - Maqueira e Aguião – Vila
Franca de Xira - Procº 6/15 CERTAVOS
Aprovado por unanimidade

Ratificação do despacho que autorizou o aumento
de comproprietários - Maqueira e Aguião – Vila
Franca de Xira - Procº 7/15 CERTAVOS
Aprovado por unanimidade

Cancelamento de hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 52 do loteamento do Casal do Álamo –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento de hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 13 do loteamento da Quinta da Ponte –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro destinado à realização
do Carnaval de Alhandra
Aprovado por unanimidade

Porta-chaves e magnéticos “Xiro” - Preço de venda ao
público
Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de uma fotografia da escola
antiga de Alhandra, por Celeste Conceição Formigo
Delfim Leitão
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “M”, sita na rua António José da
Silva, nº 2, 3º dtº - Vialonga
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 99, fração A, do loteamento da Quinta da
Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 240, atual 110, do loteamento da Quinta
da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 414 do loteamento da Quinta da Bela
Vista – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
27 jan. 2013
Salão Nobre dos Paços do Município - Vila Franca
de Xira
Projeto CED (Capturar-Esterilizar-Devolver) para
gatídeos - Protocolo de cooperação
Aprovado por unanimidade

Proposta para integração na Rede Know Now / Know
How
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para técnico superior (área de
educação física) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente operacional (auxiliar
de ação educativa) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente operacional (ajudante
de calceteiro) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

1ª alteração ao orçamento, plano plurianual de
investimentos e plano de atividades municipais da
Câmara Municipal para 2016
Aprovado por unanimidade

Quotização de 2016 da AMEGA – Associação
de Municípios para Estudos e Gestão da Água –
Atualização
Aprovado por unanimidade

Fundos de maneio para 2016

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de vigilância para o
Município - Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de publicidade promocional
e institucional obrigatória para 2016 - Parecer prévio
vinculativo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de publicidade promocional
e institucional obrigatória para 2016 - Parecer prévio
vinculativo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de publicidade promocional
e institucional obrigatória para 2016 - Parecer prévio
vinculativo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de técnico responsável
pela exploração (TRE) das instalações de utilização de
energia elétrica (IUEE) do Município - Anos 2016/2017
- Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Projeto de demolição controlada dos lotes 1 e 2,
bloco B, Quinta de Santo Amaro, Monte Gordo Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de inspeção, reinspeção
e inspeção extraordinária de ascensores, montacargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes no
Município - Parecer prévio vinculativo e remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de lubrificantes para
assistência à frota do Município, para 2016 e 2017 Remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 16 do loteamento da Quinta da Ponte –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 24 do loteamento da Quinta da Ponte –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 25 do loteamento da Quinta da Ponte –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 415 do loteamento da Quinta da Bela
Vista – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 444 do loteamento da Quinta da Bela
Vista – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 19 do loteamento do Estacal – Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Índice de preços no consumidor - Atualização do
mapa com a inflação acumulada
Aprovado por unanimidade

Atualização dos valores referentes aos 33 regulamentos
específicos de reconversão - Infraestruturas dos
loteamentos delimitados como AUGI
Aprovado por unanimidade

Alteração ao estudo de loteamento da AUGI Zona
Alta de Arcena - Parcela 1 - Casal da Carcaça –
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento de Trânsito do Concelho
de Vila Franca de Xira - Anexo para a Freguesia de
Vialonga - Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Protocolo para atividades de tempos livres
2015/2016
Aprovado por unanimidade

Programa de recitais na Fábrica das Palavras e
“Palácio para os Pequeninos”, na Quinta da Piedade
– Póvoa de Santa Iria - Protocolo com o Conservatório
Regional
Silva
Marques/Sociedade
Euterpe
Alhandrense
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Aceitação da doação, por Afonso Henrique Camino
de Burnay, de três fotografias a preto e branco de sua
autoria
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2016 - Projeto da 1ª
alteração aos regulamentos nºs 5/2015 e 6/2015 Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Duatlo das Lezírias 2016 - Troféu José Luís Matos

Aprovado por unanimidade

Apoio logístico dos eventos desportivos 6º CIRA
Hóquei e 26º XIRA Basquet - Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade

Restituição de verba paga em duplicado

Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
10 fev. 2016
Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio”, no Parque
Ribeirinho da Póvoa de Santa Iria, União das
Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Inspeção periódica de ascensores - Isenção do
pagamento de taxa
Aprovado por unanimidade

Inspeção periódica de ascensores - Avenida da
Mague, nº 11 - Restituição de valor
Aprovado por unanimidade

Eleições Presidenciais 2016 - Comparticipação dos
membros das mesas - Transferência de verbas
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para
a constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para assistente técnico
(vigilante rececionista)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para
a constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para assistente operacional
(pedreiro)
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado
para
assistente
operacional
(mecânico) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente operacional (pintor) Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para técnico superior (engenheiro civil) Recrutamento excecional
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 unitária
de ordenação final
Aprovado por unanimidade

Prorrogação do contrato de prestação de serviços por
avença – António Pedro Couto da Rocha Pita - Parecer
prévio vinculativo e autorização prévia do compromisso
plurianual
Aprovado por unanimidade

Ajuste direto do regime geral - Prestação de serviços de
apoio e informação ao Gabinete dos Vereadores do Partido
Socialista - Parecer prévio vinculativo e autorização prévia
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Ajuste direto do regime geral - Prestação de serviços
de apoio e informação ao Gabinete dos Vereadores da
Coligação Novo Rumo - Parecer prévio vinculativo e
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município - Escolha do
procedimento, emissão de parecer prévio vinculativo
e remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual e da abertura do
procedimento
Aprovado por unanimidade

Exames complementares de diagnóstico para o Setor de
Gestão de Serviços Sociais - Parecer prévio vinculativo e
remessa à Assembleia Municipal para autorização prévia
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza das piscinas
municipais, do Complexo Municipal de Desporto Recreio
e Lazer de Vila Franca de Xira e dos pavilhões desportivos
municipais - Parecer prévio vinculativo e remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de manutenção preventiva,
periódica
e
especializada
dos
equipamentos
eletromecânicos das centrais técnicas das piscinas
municipais do concelho - Parecer prévio vinculativo e
remessa à Assembleia Municipal para autorização prévia
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Certificação legal de contas - Parecer prévio vinculativo
e remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aluguer de unidades sanitárias para as instalações
afetas ao Município - Remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Via Verde - Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de inspeções obrigatórias para
a frota do Município - Remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Imposto Único de Circulação das viaturas de recolha
de resíduos sólidos urbanos do Município - Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Programa “Prohabita” - Reabilitação de frações em
edifícios no Bairro Municipal da Cevadeira – Castanheira
do Ribatejo - Receção definitiva parcial e liberação de 15%
da caução
Aprovado por unanimidade

Cedência de 3 parcelas de terreno a integrar no domínio
público - Rua do Moledo - Trancoso de Baixo – São João
dos Montes
Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da GNR em
esquadra da PSP – Vila Franca de Xira - Relatório final e
adjudicação – Ratificação

Elaboração de avaliação estrutural do edifício do Palácio
da Quinta Municipal da Subserra – São João dos Montes Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Execução da esquadra da PSP da Póvoa de Santa Iria Auto de vistoria para efeitos de liberação da caução
Aprovado por unanimidade

Desfile integrado nas comemorações do 153º
aniversário da Banda da Sociedade Euterpe Alhandrense
- Isenção de taxa de condicionamento de trânsito

NOTÍCIAS

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Freguesia de Vialonga
Intervenção do Público: 12h30

Aprovado por unanimidade

Estágio curricular - Curso de técnicos de instalações
elétricas – Protocolo
Aprovado por unanimidade

Regulamento Municipal da Bienal de Fotografia de Vila
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Bolsa de Turismo de Lisboa - Fundo de maneio

Aprovado por unanimidade

23 de março- 4ªfeira

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira
Intervenção do Público: 12h30

06 de abril* - 4ªfeira

Espetáculo musical “Fado Lírico e Popular do Meu
Ribatejo”, para o Colete Encarnado de 2016 - Parecer
prévio vinculativo

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União de Freguesias de Alhandra, São João dos
Montes e Calhandriz
Intervenção do Público: 12h30

Contratação dos grupos DAMA e HMB, para o Colete
Encarnado de 2016 - Parecer prévio vinculativo

20 de abril - 4ªfeira

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Atribuição de topónimos na União das Freguesias
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho - Retificação da
deliberação de 2015/12/16

09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira
Intervenção do Público: 12h30

Aprovado por unanimidade

Corrida das Lezírias 2016 - Protocolos e fundo de
maneio
Aprovado por unanimidade

Centro de Marcha e Corrida - Protocolo de adesão ao
Programa Nacional de Marcha e Corrida
Aprovado por unanimidade

Campeonatos de Inverno de Lisboa e Torneio de
Preparação de Absolutos - Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade

Cedência de instalações em regime de comodato – AEP
– Associação de Escoteiros de Portugal
Aprovado por unanimidade

Programa de Ocupação de Jovens 2016 - Vertentes de
longa e curta duração
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para elaboração do projeto
de execução do Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e
Ciclovia do Tejo (troço sul) - Parecer prévio vinculativo e
remessa à Assembleia Municipal para autorização prévia
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de levantamento topográfico
da zona norte de Vila Franca de Xira - Parecer prévio
vinculativo
Aprovado por unanimidade

Empreitada do Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria
- 1ª e 2ª fases - Auto de vistoria e liberação de 60% da
caução
Aprovado por unanimidade

PRÓXIMA
ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
01 de abril* - 6ªfeira

16h00 – Reunião Ordinária e Pública
Intervenção do Público: 20h00
*Reunião Itinerante, consulte local específico em
www.cm-vfxira.pt
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Alberto Mesquita

Declarações ao abrigo do artigo 15º da Lei nº 8/2012,
de 21 de fevereiro (Lei dos compromissos e pagamentos
em atraso), alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março
- Câmara Municipal
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Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade remeter à assembleia
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Declarações ao abrigo do artigo 15º da Lei nº 8/2012,
de 21 de fevereiro (Lei dos compromissos e pagamentos
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– SMAS

Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade remeter à assembleia
municipal para conhecimento
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