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

Na sequência dos últimos concursos promovidos pelo Programa Operacional da Região de Lisboa – PORLisboa, em regime de Over-
booking (folga ou margem monetária existente e comprometida para neste âmbito), no âmbito do QREN – 2007/2014, foi assinado, 
mais um contrato de financiamento com a Câmara Municipal. O mesmo permitirá ao Município receber a comparticipação financeira 
FEDER total de 819.696,40€, referente à construção da EB/JI – Casal da Serra na Póvoa de Santa Iria.
Este contrato vem juntar-se aos contratos de financiamento de dois estabelecimentos escolares - Escola Básica do 1.º Ciclo do Sobrali-
nho e Escola EB/JI da Quinta da Vala (EB N.º2/JI N.º 4 de Alverca), no valor 1.601.928,45€, assinados no passado mês de abril de 2016. O 
valor recebido em regime de overbooking, no total de 2.421.624,85€, vem reforçar a capacidade, por parte da Autarquia, de obtenção de 
fundos comunitários, nomeadamente no âmbito do PORLisboa, no Quadro Comunitário – 2007/2014, que agora encerra, onde se veri-
ficou que o Município, enquanto promotor/beneficiário, foi aquele que no conjunto dos 18 Concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, 
mais verba/per capita recebeu.

Câmara Municipal recebe mais 819 696,40€ de apoio comunitário

EB/JI – Casal da Serra

EB Sobralinho

EB/JI da Quinta da Vala
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Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira

Cara e Caro Munícipe,

O mês de julho está à porta e, com ele, a Festa Maior do nosso Concelho e uma das mais fortes do País: 
o “Colete Encarnado”!

Cumprindo a intenção do seu fundador, José Van-Zeller Pereira Palha, é tempo de homenagear a figura 
ímpar do Campino, guardião do gado bravo dos nossos campos na lezíria.

O campo vem à cidade, com os toiros nas ruas e em praça e o garbo dos campinos nas suas montadas! 
São a nossa Cultura e tradições que procuramos exaltar!

De 1 a 3 de julho, Vila Franca de Xira está de braços abertos, começando pelas nossas tertúlias e aca-
bando em casa de cada um, para receber os milhares de familiares e amigos que nesta altura nos visi-
tam. À Festa Brava junta-se muita animação, música, dança e bons petiscos – onde não falta a sardinha 
assada - tornando inesquecíveis estes três dias.

Nas próximas páginas pode conhecer em detalhe toda a programação, de que realço, para além dos 
momentos em que o Campino está em destaque, a novidade que trazemos para os mais novos: o Encier-
rito. Vamos assim ao encontro das brincadeiras espontâneas de rua dos mais jovens e contribuímos para 
cimentar as nossas tradições.

Junte-se a nós a venha viver as emoções desta Festa vibrante!

A não perder também, patente desde 25 de junho e até 9 de outubro, a exposição dedicada ao Maestro 
José Júlio, no Celeiro da Patriarcal. Intitulada “É de Vila Franca e chama-se José Júlio”, com ela pre-
tendemos homenagear mais uma grande figura vila-franquense no toureio nacional e internacional.

Sendo o nosso Concelho também muito forte ao nível desportivo, será certamente com muito entu-
siasmo que assistiremos, a 7 de agosto, à tradicional prova individual de contra-relógio da “Volta a 
Portugal”. Será a décima etapa da 78.º edição da prova (a mais longa de sempre), que começa em Vila 
Franca de Xira e termina em Lisboa, na coroação do “camisola amarela”. Mais uma vez, o nosso Conce-
lho é um local de destaque nesta “Volta a Portugal”.

Mais uma vez iremos aproveitar os meses de verão para requalificar várias vias do Concelho. Melhorias 
de pavimento e sinalização serão os trabalhos a realizar nas várias freguesias.

Também as escolas serão beneficiadas com obras de manutenção, para que, no regresso às aulas, tudo 
esteja em condições para mais um ano letivo.

Por enquanto, neste período de férias escolares, há várias atividades organizadas pela Câmara Muni-
cipal e outras entidades que podem ocupar os tempos livres de forma lúdica, saudável e pedagógica. 
Conheça-as nas páginas deste boletim e inscreva o seu educando.

A sexta edição do Orçamento Participativo também está a decorrer. Mais uma vez, disponibilizamos 
1.000.000€ para investimentos sugeridos pela população. Depois da apresentação de propostas, 
decorre a análise técnica das mesmas, para apuramento das que irão a votação. A lista será divulgada 
em Setembro. Entre outubro e novembro decorrerá a fase de votação.

Até lá, espero que participe nas nossas iniciativas e tenha um excelente período de merecidas férias!

ALBERTO MESQUITA
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QUINTA – FEIRA 30 DE JUNHO

20h00 Jantar das Tertúlias . Animação com “Raúl & Eu Jazz Band”
Praça de Toiros Palha Blanco

SEXTA – FEIRA 1 DE JULHO

11h00 Animação itinerante com o Grupo Tintus Band 
               Mercado Municipal e Pr. Afonso de Albuquerque
18h00 Espera de Toiros seguida de Largada
20h00 Concentração seguida de Desfile de Tertúlias e Coletividades até ao Largo Conde 
Ferreira

 Concentração na Pr. Afonso de Albuquerque
20h00 Animação Musical | Palco Sevilhanas.Com
20h30 Missa Rociera na Igreja Matriz com o Coro Rociero “Jara y Encina”

Noite de Música e Animação nas ruas da cidade

21h30 Fadistas de Vila Franca de Xira nas Escadarias da Igreja Matriz. Segue-se Passagem pelas 
Tertúlias 22h00 Animação Itinerante com os Grupos: Tintus Band, Ruído à Portuguesa, Trupe 
da Cana Rachada e ESCSTUNIS
 
Palco Av. Pedro Victor

23h00/00h30  D.A.M.A. 01h00/02h30  MT80  03h00/05h00  DJ Tiago Prazeres

Palco da Misericórdia

22h30/23h30  Pringá  00h00/01h15 Filigrana em Pedra Sabão

Palco Mártir Santo

22h30/00h00 Sol e Toiros - Fados Sobre a Festa Brava 

Palco Sevilhanas.Com 

20h00  Sevilhanas.Com  21h00  Las Martinez  22h30  Bala Verde 23h30  PHM 

Palco do Largo do Adro 

22h00  Animação a cargo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira

HOMENAGEM
AO  CAMPINO 

SÁBADO 2 JULHO  .  16h00
Pr. Afonso de Albuquerque
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PRAÇA DE TOIROS
PALHA BLANCO

DOMINGO  3 JULHO  
GARRAIADA 

DA SARDINHA ASSADA  .  02h00

CORRIDA DE TOIROS .  18h00

CORRIDA
DE CAMPINOS 

SÁBADO 2 JULHO  .  10h30
Largo 5 de Outubro

ESPERAS 
DE TOIROS 

SEGUIDA DE LARGADAS

SEXTA-FEIRA 1 JULHO  .  18h00
       SÁBADO 2 JULHO   .  18h30
  DOMINGO  3 JULHO   .  10h30

Colete Encarnado 
A Festa Maior de regresso a Vila Franca

São 84 anos de uma festa carismática que se instituiu como uma marca 
do Concelho. Um dos principais e peculiares ingredientes deste fim de 
semana são as Esperas de Toiros nas ruas da Cidade mas, a Corrida de 
Campinos, o momento solene da Homenagem ao Campino, a noite da sar-
dinha assada, o convívio nas tertúlias, o fado e os grandes concertos, são 
outros atrativos irresistíveis para viver esta Festa!

O campo vem à cidade e exalta uma figura ímpar e emblemática da iden-
tidade do nosso Concelho - o Campino – desta feita, na figura de José 
Manuel de Abreu Mendes. Já o Pampilho de Honra, um tributo póstumo, 
leva a inscrição de Luís António Pais.
Este ano contamos com D.A.M.A., MT 80, DJ Tiago Prazeres, HMB, Fado 
Lelé, David Antunes & The Midnight Band, entre muitos outros e, claro, 
muita animação itinerante e fado.

Não perca ainda no domingo, a partir das duas da tarde, emissão em direto 
do programa da TVI “Somos Portugal”, no Jardim Municipal Constantino 
Palha.

PROGRAMA
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DESTAQUE

SÁBADO 2 DE JULHO

09h00 /18h00 Feira de Velharias, Colecionismo e Artesanato Urbano | Jardim Municipal Constantino Palha 
10h00 Concentração de Campinos e Deposição de Coroa de Flores no Monumento ao Campino 
              Av. Pedro Victor
10h30 Corrida de Campinos | Largo 5 de Outubro

Concerto com a Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense | Pr. Afonso de Albuquerque 

Animação itinerante no Mercado Municipal e Praça Afonso de Albuquerque
 
12h00 Chegada do XIV Cruzeiro da Moita / Vila Franca de Xira / Moita. 
               Concentração de Barcos Tradicionais | Cais de Vila Franca de Xira
12h30 Encierrito para Jovens | Largo 5 de Outubro
16h00 Homenagem ao Campino | Praça Afonso de Albuquerque
16h30 Desfile de Campinos, Cavaleiros e Amazonas pelas ruas da Cidade com Cortejo de Tertúlias.        
               Participação da Charanga a Cavalo da GNR
17h30 Animação Musical | Palco Sevilhanas.Com 
18h30 Espera de Toiros seguida de Largada
22h30 Noite da Sardinha Assada | Rua 1.º de Dezembro e nas tertúlias abertas ao público
02h00 Garraiada da Sardinha Assada | Praça de Toiros Palha Blanco
03h30 Distribuição de Caldo Verde |  Rua 1.º de Dezembro

Noite de Música e Animação nas ruas da cidade

22h00 Animação itinerante com os Grupos: Camisas Negras, Pilha Galinhas, Grupo Ribatejano, Peña Kalimotxo 
e ESCSTUNIS 

Palco Av. Pedro Victor

23h00/24h00  HMB 00h30/02h30  Fado Lelé 02h30/05h00  David Antunes & The Midnight  Band

Palco da Misericórdia

22h00/22h20  Pilha Galinhas 22h30/23h30  Los Cavakitos 00h00/01h15  Trianeando de Joaquín Moreno

Palco Mártir Santo

22h30/23h45  “O Fado e o Ribatejo” - Margarida Arcanjo & Amigos 24h00/04h00  Raúl & Eu Jazz Band

Palco Mercado Municipal

22h00  Rancho Folclórico da Alfarrobeira 22h45  Rancho Típico Sambrasense (S. Brás de Alportel/Algarve)
23h30  Rancho do Centro Social e Cultural do Bom Sucesso 00h15 Grupo Tradicional   “Os   Casaleiros” dos Casais 
dos Britos (Azambuja) 01h00  Grupo Etnográfico Danças e Cantares de Alverca do Ribatejo 01h45  Rancho 
Folclórico “Os Alegres Bragadenses”

Passagem pelas tertúlias Fado com fadistas de Vila Franca

Palco Sevilhanas.Com 

17h30  Sevilhanas.Com 18h30  Sevilhanas A Bailar 19h30 Music Box 21h00  “Cuadro Flamenco” João Lara 
Pereira 22h30  Panic Skanks 24h00  Radiofive

Palco do Largo do Adro 

22h00  Animação a cargo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira

DOMINGO 3 DE JULHO

09h00 /18h00 Feira de Velharias, Colecionismo e Artesanato Urbano | Jardim Municipal Constantino Palha
09h00 Maratona de Cycling “Colete Encarnado“ | Cais de Vila Franca de Xira
10h30 Parado é que Não! “Dance Life Ladies“ | Jardim Municipal Constantino Palha
10h30 Espera de Toiros seguida de Largada
14h00 “SOMOS PORTUGAL” Programa da TVI em direto | Jardim Municipal Constantino Palha
16h30/19h00 Animação Infantil | Jardim Municipal Constantino Palha
18h00  Corrida de Toiros |  Praça de Toiros Palha Blanco

Palco Sevilhanas.Com

18h00  VOCAL MIX 18h30  Daniel Geadas e Joana  Oliveira  “Pequenos Gigantes” 19h00  Vivir Flamenco
19h30  SHOWSA 21h00  Sevilhanas.Com

Palco da Av. Pedro Victor

22h00  “Fado Lírico e Popular do Meu Ribatejo” e Fadistas de Vila Franca de Xira

Palco Lg. Câmara (Pr. Afonso de Albuquerque)

16h30 Danças de Salão do Ateneu Artistico Vilafranquense; Sevilhanas Dance Life Academy; Hip HOP Dance 
Life Academy

24h00 Fogo de Artifício no Tejo. Encerramento
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SEXTA-FEIRA  
1 DE JULHO

MT 80

DJ TIAGO PRAZERES

D.A.M.A.

HMB

FADO LELÉ

DAVID ANTUNES
& THE MIDNIGHT BAND

SÁBADO  
2 DE JULHO

FADO LÍRICO

FADISTAS
DE VILA FRANCA

DOMINGO  
3 DE JULHO



6     NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
JUL|AGO 2016

1 . A Charrua
R. Noel Perdigão, 17 C
2 . A Fornalha
R. Gomes Freire, 18
3 . A Lezíria
R. 1º de Dezembro, 39
4 . A Padroeira dos Campinos
R. Manuel Afonso de Carvalho, 19 - r/c
5 . A Trincheira
R. José Dias da Silva, 25
6 . Abre-Max
Lg. Telmo Perdigão, 3
7 . Alma do Colete
R. Sacadura Cabral, 24
8 . Amigos do Dedal e do Tinto
R. Dr. Miguel Bombarda, 241
9 . Amigos do Muro
R. Almirante Cândido dos Reis, 42
10 . Ao Redor do Copo
R. Dr. Miguel Bombarda, 74 - r/c
11 . Bombeiro Aficionado
R. Dr. Miguel Bombarda, 243
12 . Casa dos Forcados Amadores 
de Vila Franca de Xira
R. do Espirito Santo, 31
13 . Cirófila 
R. da Praia, 73
14 . Clube Taurino Vilafranquense
Lg. Telmo Perdigão, 1

15 .Companheiros do Balde
Lg. Telmo Perdigão, 4 - 6
16 . Festa Brava
Tv. do Mártir Santo, 3
17 . Fortunato Simões
R. Carlos José Gonçalves, 13 - c/v

18 . Irmandade 
Tv. da Garça Boieira, 2 

19 . Museu  do Colete Encarnado
Tv. do Forno, 8
20 . Nova Geração
R. António Dias Lourenço, 35
21 . O Aficionado
R. dos Varinos, 12
22 . O Autocarro
Móvel (R. 1.º de Dezembro)
23 . O Buraco
R dos Loureiros, 17
24 . O Campino
R. Manuel Silva Burrico - Alto do Mesquita
25 .O Capote
Av. Pedro Victor, 14 -16
26 . O Chocalho
R. Almirante Cândido dos Reis, 14
27 . O Estoque
R. António José D’Almeida, 56
28 . O Ganadero
Calçada da Barroca, 1
29 . O Garraio
R. dos Bombeiros Voluntários, 19

30 . O Mata Cavalos
R. Comendador Miguel Esguelha, 25 - R/C
31 . O Natural
R. José Dias da Silva, 48
32 . O Touril
Tv. dos Tanquinhos, 3 - 5
33 . Os Almoçaristas
R. Almeida Garrett, 3H
34 . Os Farras Grupo de Aficionados
Tv. do Quebra Costas 2 A
35 . Os Foras e os Bravos
R. Dr. Miguel Bombarda, 272
36 . Palha Blanco
R. 16  de Março, 3 - A
37 . Parrita - A Manga
Tv. da Lourença, 20 - 22
38 . Peña Taurina 27
R. José Dias da Silva, 60
39 . Rambóia
R. Reynaldo dos Santos, 15 
40 . Sevilhanas.Com
R. Dr. Manuel de Arriaga, 18
41 . Tentadero
R. Dr. Miguel Bombarda, 243
42 . Tertúlia do Rio
R. Almirante Cândido dos Reis, 19
43 . Zás e Vira
R. Dr. Sousa Martins, 11
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Sardinha Assada
Posto público 

Rua 1.º de Dezembro

A | Av. Pedro Victor

B | Praça Afonso  de Albuquerque

C | Mercado Municipal

D | Misericórdia

E | Mártir Santo

F | Sevilhanas.Com 

G | Largo do AdroTERTÚLIAS

“Não perca mais uma edição da revista Colete Encarnado que preparámos para si! No Posto de Turismo Municipal”

DESTAQUE
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DESTAQUE

Exposição Biográfica 
“É de Vila Franca  
e chama-se José Júlio”
Teve lugar no dia 25 de junho, no Celeiro da Patriar-
cal, a inauguração da exposição biográfica dedi-
cada ao Vila-Franquense José Júlio, reconhecido 
matador de toiros que durante a sua longa carreira 
deu lide a mais de dois mil toiros, num longo histo-
rial de triunfos durante várias épocas.
“É de Vila Franca e chama-se José Júlio” estará 
patente ao público até dia 9 de outubro, tendo ocu-
pado lugar de destaque na programação da 27.ª 
edição da Semana da Cultura Tauromáquica e 
percorrendo os meses em que se vivem na cidade 
as suas maiores Festas – O Colete Encarnado e a 
Feira de Outubro.

No próximo dia 7 de agosto a 10.ª etapa da 78.ª Volta a Portu-
gal Santander Totta está agenda para Vila Franca de Xira, onde 
se assinala o arranque do contrarrelógio individual até Lisboa. 
Serão 32 Km até à consagração do vencedor em plena Praça do 
Comércio, com os ciclistas nos metros finais a irromper do Arco 
da Rua Augusta. 
A 78.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta decorre entre 27 
de julho e 7 de agosto levando às estradas o calor da competição 
e as emoções de um grande evento desportivo. 

No total são 18 equipas, das mais diversas geografias mundiais, 
que inscreveram 144 competidores para alinharem no percurso 
desenhado entre Oliveira de Azeméis e Lisboa, num total de 
1618,7 Km, a realizar em 11 dias (um prólogo e 10 etapas).
Sublinhe-se que em 2017, a “caravana” voltará a Vila Franca de 
Xira, desta feita para o arranque da 1.ª etapa, depois de decor-
rido o prólogo na Capital.
Mais informação em www.cm-vfxira.pt

 

78.ª Volta a Portugal - 7 de agosto Contrarrelógio individual arranca de Vila Franca de Xira
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DESENVOLVIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Encerramento do ano letivo 2015/2016 da Universidade Sénior  
assinalado com um grande espetáculo 
O encerramento do ano letivo da Universidade Sénior (US) de 
Vila Franca de Xira foi assinalado no dia 8 de junho, na Sociedade 
Euterpe Alhandrense, num momento de animação e convívio, onde 
estiveram presentes mais de 350 alunos e professores.
O momento de animação foi assegurado pelos alunos e professo-
res pertencentes à área de teatro e expressão musical, consubstan-
ciando-se ao mesmo tempo numa oportunidade para apresentarem 
ao público os conhecimentos adquiridos, assim como o trabalho 
artístico entretanto desenvolvido no âmbito daquelas disciplinas.
A US é um projeto do Município de Vila Franca de Xira, que surgiu no 
ano letivo 2004/2005, como um desafio ao envelhecimento, transfor-
mando-se num contributo para o estímulo intelectual da população 

mais idosa. É um polo de ensino, pesquisa e aprendizagem, onde se 
fomenta o enriquecimento intelectual e cultural, as relações inter-
pessoais, o aumento da autoestima e da autonomia pessoal. Acresce 
ainda ao normal funcionamento das aulas a preocupação em dina-
mizar um conjunto alargado de atividades culturais e recreativas. 
A valorização dos seniores e do seu papel na sociedade constitui-
-se numa aposta para mudar a perceção que a Sociedade atual tem 
perante as questões do envelhecimento. A US de Vila Franca de Xira 
tem contribuído ativamente e com muito sucesso para manter esta 
questão viva, ao mesmo tempo que promove a existência de uma 
população sénior feliz, saudável e pró-ativa.

Informações para Divisão de Desporto e Equipamento 
Telf.: 263 285 600 - ext. 2730/3

desporto@cm-vfxira.pt 
Receções das Piscinas Municipais de Alverca do Ribatejo, 

Forte da Casa, Qt.ª das Drogas – Alverca do Ribatejo, 
Póvoa de St.ª Iria e Vila Franca de Xira

Renovações de inscrições 
(hidroginástica e fitness): 
a partir de 1 de junho
Renovações de inscrições 
(restante oferta): 
a partir de 15 de junho

Abertura oficial 2016/2017

15 de setembro
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL    9

A 7.ª edição do Projeto “Brigada do Amarelo” terminou em maio, tendo sido 
recolhido um total de 34.710,00 Kg de embalagens passiveis de serem recicla-
das, o que ultrapassou largamente as 25 toneladas da edição anterior. Estes 
resíduos recicláveis foram recolhidos por 6982 alunos, das 31 escolas parti-
cipantes, desde o JI até ao 3.º ciclo do Ensino Básico, sendo o resultado deste 
Projeto fruto do empenho dos alunos e respetivas famílias, docentes e assis-
tentes operacionais, que assumiram a reciclagem como uma atividade do dia-
-a-dia, para garantia de um melhor ambiente, salvaguardando as condições de 
vida para as gerações futuras.
No dia 6 de junho, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Ambiente 
(5 de junho), procedeu-se a atribuição do prémio à escola vencedora, um 
momento que teve lugar na Escola Básica Quinta das Índias, a qual se desta-
cou pela recolha de 4160 kg, recebendo o valor monetário de 1.000,00€. Nesta 
edição, das 31 escolas participantes 23 Escolas foram premiadas em função 
dos número de sacos de embalagens recolhidos.

Brigada do Amarelo 2016:  
perto de 35 toneladas de embalagens recolhidas por jovens alunos

Orçamento Participativo 2016 – Vila Franca de Xira
Votação aberta entre outubro e novembro

O Município de Vila Franca de Xira lança, pelo sexto ano consecutivo, mais uma edição do pro-
jeto Orçamento Participativo (OP). O montante global do orçamento municipal a considerar no 
âmbito deste processo é de €1.000.000.
Até ao final do mês de junho decorreu a fase de apresentação de propostas e sessões de 
esclarecimentos, pelo que após a análise técnica das propostas, segue-se a fase de votação 
dos projetos, que irá decorrer entre os meses de outubro e novembro. No mês seguinte, o 
processo referente à presente edição será encerrado logo após o apuramento e homolo-
gação dos resultados da votação, a divulgar no portal do OP (http://op.cm-vfxira.pt/) e em 
ww.cm-vfxira.pt.
Informações para: Equipa do OP - Estrada Nacional 10, Pavilhão Multiusos de Vila Franca de 
Xira, 1.º andar; 2600-203 Vila Franca de Xira|Telefone: 263 287 600|E-mail: op@cm-vfxira.pt
Participe! Venha Decidir!

Este projeto, desenvolvido pelo Programa de Educação Ambiental (PREDAMB) da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e cofi-
nanciado pela Valorsul S.A., visa sensibilizar a comunidade educativa para importância da reciclagem de embalagens e para a 
adoção de boas práticas. Neste âmbito e valorizando o esforço de todas as escolas envolvidas no Projeto, o Município distribuiu um 
brinde por todos os participantes.
O Projeto irá regressar no próximo ano letivo, pelo que desde já fica o desafio para as Escolas continuarem a participar, num pro-
cesso continuo de educação ambiental, de modo a garantir que, em conjunto, a nossa prestação crie rotinas ajustadas em prol do 
ambiente.
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Decorreu em maio o 5.º Salão  
de Automóveis e Motociclos Clássicos  
de Vila Franca de Xira
Entre 5 a 8 de maio decorreu no Pavilhão Multiusos de Vila Franca 
de Xira mais uma edição do Salão de Automóveis e Motociclos 
Clássicos de Vila Franca de Xira. Naquela que foi a quinta edição 
do Certame houve lugar ao tributo às marcas inglesas, com desta-
que para um Jaguar E-Type, considerado por muitos especialistas 
como “o carro mais belo do mundo”. 
O evento incluiu também, pela primeira vez, algumas das mais 
famosas marcas de microcarros, diversos modelos da emblemá-
tica Vespa, sidecars e exemplares da PSP e GNR. Destaque ainda 
para a presença de projetos de alunos das Universidades Nova de 
Lisboa e ISEL, no âmbito da competição “Formula Student”.
A inauguração do evento foi presidida pelo Presidente da Câmara, 
Alberto Mesquita, e contou ainda com a presença do Comissário 
da mostra, Hipólito Cabaço, assim como de várias centenas de 
visitantes e amantes deste tipo de revivalismo. O Certame registou 
este ano o maior número de visitantes de sempre, ultrapassando 
os cinco milhares.

Festival de Juventude trouxe milhares de jovens ao Pavilhão Multiusos 
Nos dias 12, 13 e 14 de maio, o Município realizou mais uma edição do Festival da Juventude. A abertura contou com a atuação da 
orquestra de guitarras “GuitarDrums” e a entrega de Medalha Municipal Dourada de Valor Cultural à realizadora Vila-Franquense Leo-
nor Teles. Este momento marcou a abertura oficial do evento à qual se seguiu uma visita dos Eleitos Municipais pelos stands das escolas 
e associações do Concelho. Tiveram ainda lugar a abertura das exposições de Alexa de Jesus e dos trabalhos realizados na última edição 
do Laboratório de Artistas, levada a cabo em março último. 
Com a realização anual desta iniciativa, o Município pretende proporcionar mais uma oportunidade para os jovens obterem informação, 
de forma a conhecerem opções para o futuro, fomentando, em simultâneo, a criatividade, o dinamismo e o convívio entre os mais jovens.
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EVENTOS

Exposição comemorativa do centenário 
de nascimento de Mário Dionísio
Inaugurou no dia 14 de maio no Museu do Neo-Realismo a Expo-
sição “Passageiro Clandestino Mário Dionísio 100 Anos”, mostra 
comemorativa do centenário do nascimento daquele autor, que nos 
deixou uma diversificada bibliografia no plano da ficção, do ensaio e 
da poesia.
 A exposição, com curadoria de António Pedro Pita,  pretende home-
nagear o poeta, artista e pensador, focando-se, sobretudo, na docu-
mentação e interpretação da intervenção de Mário Dionísio enquanto  
teórico de relevo no âmbito do movimento cultural neorrealista.
Patente até 26 de fevereiro de 2017, tem lugar no dia 9 de julho, 
pelas 16h00, o momento de apresentação ao público do respetivo 
catálogo, uma edição de prestígio do Município que fará memória 
futura desta importante exposição e do legado do autor, um dos 
mais importantes teóricos da arte do século XX.

Caminhada solidária  
apoia doentes de cancro da mama
A 10.ª “Caminhada Amor do Peito”, um evento de solidariedade 
que visa angariar fundos para doentes sujeitas a mastectomia e 
com carências económicas, realizou-se no passado dia 15 de maio, 
enchendo o Parque Urbano de Vila Franca de Xira e a principal arté-
ria da cidade de um colorido muito especial.
A partida deu-se, como habitualmente, junto aos Bombeiros Volun-
tários de Vila Franca de Xira, tendo o percurso culminado no Par-
que Urbano de Vila Franca de Xira, onde os participantes tiveram 
oportunidade de descomprimir com uma eletrizante aula de zumba 
fitness. Mais de quatro centenas de pessoas aderiram ao apelo da 
Liga dos Amigos do Hospital de Vila Franca de Xira, que conta com o 
apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Homenagem aos soldados da paz  
decorreu na Póvoa de Santa Iria

A 15 de maio teve lugar a comemoração do Dia Municipal do Bombeiro, na 
Póvoa de Santa Iria. O Município prestou homenagem aos Bombeiros das suas 
seis Corporações, nomeadamente, com as condecorações por 10, 20 e 30 anos 
de serviço de dedicação e zelo em prol do Município. Foi também entregue 
a nova ambulância para a Corporação da cidade, enquanto anfitriã, adquirida 
com mais um apoio da Câmara Municipal para o efeito. Este apoio insere-se 
nos cerca de 800 mil euros anuais que a Câmara Municipal disponibiliza do seu 
Orçamento para os Bombeiros do Concelho, destinados, nomeadamente, aos 
Grupos de Intervenção Permanente, ao apoio a despesas de funcionamento e a 
seguros pessoais e de equipamentos.
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Festa da Flor 2016:  
Para seniores do Concelho,  
Um dia pensado com muito Amor
A Câmara Municipal promoveu, no dia 19 de maio, no Parque 
Urbano do Cevadeiro, mais uma edição do grande evento, exclu-
sivamente pensado para os idosos do Concelho: a Festa da Flor. 
A iniciativa, realizada no âmbito do projeto “Envelhecer de Modo 
Saudável e Equilibrado através da Atividade Física e Movimento”, 
congregou várias centenas de idosos provenientes de todo 
o Concelho e procurou marcar a diferença na rotina do seu 
quotidiano, garantindo bons momentos de diversão e convívio 
salutar. Tudo isto visando uma política de promoção de dinâmicas 
que, a par, promova também a sua inclusão e um envelhecimento 
ativo e saudável.
A marcha de arcos de flores; jogos tradicionais; a mega-aula de 
ginástica; um baile e uma exposição de trabalhos de artes plásti-
cas, para além de um mega-almoço, fizeram parte do programa 
da festa, que durou o dia todo. 

“Os Aprendizes do Fingir”,  
teatro escolar volta à cena
Teve lugar nos dias 20 e 21 de maio a vigésima segunda edição da 
mostra de Teatro “Os Aprendizes do Fingir”, uma das mais antigas 
do seu género no país. A apresentação final dos espetáculos, resul-
tado do trabalho desenvolvido pelos Núcleos de Teatro das Esco-
las ao longo de todo o ano letivo, teve lugar no Auditório do Ateneu 
Artístico Vilafranquense e contou com uma forte adesão de público. 
Ao todo foram apresentadas dez peças onde os alunos tiveram opor-
tunidade de revelar os seus dotes artísticos perante uma plateia de 
560 espetadores.
A iniciativa, que continua a dar mostras de grande dinâmica e 
jovialidade,  apresentou este ano uma novidade que é o facto de 
terem sido selecionados três espetáculos, através da votação dos 
professores e técnicos envolvidos diretamente na mostra, que vol-
taram a ser apresentados ao grande público no Espaço Cultural 
Fernando Augusto na Póvoa de Santa Iria, na Fábrica das Palavras 
em Vila Franca de Xira e no Fórum Cultural da CHASA em Alverca 
do Ribatejo.

Corrida e Marcha na pista de aviação  
mais antiga do país
A 2.ª Corrida da Cidade de Alverca, um evento organizado pela Asso-
ciação Portugal Talentus com o apoio do Município, decorreu no 
passado dia 22 de maio.
Hermano Ferreira (Sporting Clube de Portugal) voltou a arrebatar o 
primeiro prémio, sendo que a prova feminina foi dominada por Bri-
gitte Cardoso (Portugal Talentus). 
Este evento desportivo, que nesta edição congregou cerca de 600 
atletas, tem a particularidade de permitir aos participantes cami-
nhar ou correr na pista de aviação mais antiga de Portugal (aquar-
telamento do Depósito Geral de Material da Força Aérea) e numa 
área militar de acesso restrito. A Urbanização Malvarosa marcou a 
partida e a meta dos 10.000 m. de percurso da 2.ª edição da Corrida 
Cidade de Alverca.
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Dia Nacional do Folclore Português  
assinalado em Vila Franca de Xira  
com Festa do Folclore e Amizade
O balanço desta grande festa, realizada no passado dia 29 de maio, 
no Parque Urbano de Vila Franca de Xira, traduziu-se na presença 
de várias centenas de pessoas, que não quiseram deixar de assis-
tir à espetacular exibição dos 50 ranchos folclóricos oriundos de 
todo o País, onde os seus mais de 2500 participantes fizeram da 
IX Grande Festa do Folclore e Amizade um sucesso memorável. A 
Festa assinalou a primeira comemoração do Dia Nacional do Fol-
clore Português (29 de maio) e foi organizado pela Câmara Muni-
cipal e pela Rádio Íris FM.

Exposição Canina nacional e internacional 

Raças Bulldog Inglês e Bullmastiff  arrebatam primeiros lugares “Best in Show”  

Decorreu nos dias 4 e 5 de junho mais uma edição da Exposição Canina que trouxe ao Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira o me-
lhor do pedigree. A par dos desfiles, o Canil Municipal esteve presente no evento para apresentar alguns dos animais que acolhe nas 
suas instalações e conseguiu um novo lar para vários animais. As raças Bulldog Inglês e Bullmastiff  arrebataram os primeiros luga-
res “Best in Show” nas edições de caráter nacional e internacional, respetivamente. Poderá consultar todos os resultados dos caninos 
a concurso em www.cpc.pt. Se não teve oportunidade de visitar a Exposição deixamos-lhe aqui a fotorreportagem.
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Modelos seniores  
do Concelho desfilaram   
na Palha Blanco   
Na 21.ª edição da Passerelle D’Ouro, rea-
lizada no dia 17 de junho, na centenária 
Praça de Touros Palha Blanco, havia defi-
nitivamente muitas mais estrelas a bri-
lhar, para além daquelas que estavam no 
céu!
A noite contou com um programa de 
animação sensacional e um espetáculo 
recheado de luz e brilho. O desfile foi 
assegurado pelos modelos mais bonitos 
e elegantes da região, tendo contado com 
participação especial de Afonso Vilela 
e Sylvie Dias. A apresentação esteve a 
cargo de Nuno Eiró e Susana Santos, num 
espetáculo da responsabilidade de Joa-
quim Salvador e cuja animação musical 
foi assegurada pelo DJ Francisco Gil, por 
David Antunes, com a magnífica e sempre 
esperada presença de Simone de Oliveira, 
culminando com a atuação de Toy.

5000 crianças acorreram à mostra  
de Profissões 
Mais de 5000 crianças foram, no dia 5 de junho, ao Parque Urbano 
da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, para experienciar o 
que fazem os profissionais no seu dia-a-dia e assim decidirem o 
que querem ser quando forem “grandes”. 
Descobrir as várias profissões, nomeadamente as suas funções e 
objetivos, é o que se propôs fazer o programa dedicado às come-
morações do Dia Mundial da Criança, numa proposta da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira para, mais uma vez assinalar, este 
dia tão especial. Pretendeu-se com esta iniciativa proporcionar a 
todas as crianças, jovens e famílias um dia inesquecível repleto 
de diversões variadas, aliadas à possibilidade de exploração do 
espaço envolvente que contempla, para além de uma vasta área 
natural, uma quinta pedagógica. 
Num espaço do “faz de conta”, onde os mais pequeninos puderam 
ser ao longo do dia, os profissionais que sonham ser quando che-
garem à idade adulta, muitas surpresas foram sendo reveladas ao 
longo do dia e que fizeram as delícias da pequenada, assim como 
de todos os familiares que ali acorreram.
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OBRAS E REQUALIFICAÇÃO URBANA

 
EM CURSO

 Vialonga
Rotunda no Entroncamento da Variante de Vialonga 
com a Estrada Municipal de Alpriate 
Investimento: 133 591,96€ + IVA
Prazo de execução: 135 dias
Encontra-se em fase de conclusão

OBRAS CONCLUÍDAS

Rotunda Alpriarte

 Vialonga
 
Regularização de Terrenos 
na R. Professor Egas Moniz 
Investimento: 8 424,00€ + IVA

Castanheira  
do Ribatejo
 
Reabilitação  
do Canil Municipal 
Investimento: 24 998,50€

 

Vila Franca de Xira
 
Reabilitação de Lajes de Pavimento 
na Praça do Município 
Investimento: 12 600,00€ + IVA

Vila Franca de Xira
Substituição das Caleiras e Reparação do Pavimento 
no Terminal Rodoviário 
Investimento: 30 478,00€ + IVA
Prazo de execução: 45 dias
Encontra-se em fase de conclusão
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Música 

No Verão a música volta 
ao Largo do Pelourinho  
em Alverca 
Nos meses de julho e 
agosto as “Noites do Pelou-
rinho” voltam ao Largo João 
Mantas, em Alverca, espaço 
onde se localiza o Núcleo do 
Museu Municipal daquela 
cidade. Esta é já a quarta 

edição deste programa, uma organização do Município proto-
colada com o Grupo de Teatro Cegada, que promete voltar a 
animar as noites de sexta-feira com boa música, portuguesa e 
internacional.Tendo por principal objetivo proporcionar à popu-
lação momentos de lazer, o programa viabiliza ainda uma maior 
abertura daquele Núcleo Museológico à população, uma vez 
que nos dias e horários das iniciativas o mesmo estará aberto 
ao público, promovendo assim o conhecimento da história e 
património do qual é guardião. 
O acesso a este programa, bem como a visita ao museu são 
gratuitos.

Exposições
Exposição de Longa Duração

“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português > 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.

Até 3 de julho 
Exposição de Yara Kono, integrada no ciclo EmaisE [exposições editoriais/ edito-
rial exhibitions] > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento 
Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

Até 16 julho
“Couleur XXL” > Pintura, de Ana Maria Malta > Galeria Municipal Palácio Quinta 
da Piedade, Póvoa de Santa Iria.

Até 31 de julho
“Arte… a Emissária da Alma” > Pintura e Escultura, de Ruben Ribeiro > Centro 
Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo.

Até 2 de outubro
“Os Ciclos do Arroz” > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Até 9 de outubro
“É de Vila Franca e chama-se José Júlio ” > Exposição de Homenagem ao Mata-
dor José Júlio > Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Até 2 de outubro
“Portugal e a Grande Guerra” > Museu Municipal, Núcleo Sede, Vila Franca 
de Xira

Até 31 de dezembro’ 16
“Retratos das Mulheres de Alverca” > Museu Municipal Núcleo de Alverca, Al-
verca do Ribatejo

Até 26 de fevereiro’ 17
“Passageiro Clandestino Mário Dionísio 100 Anos” > Exposição comemorativa do 
centenário de nascimento de Mário Dionísio > Museu do Neo-Realismo, Vila 
Franca de Xira

Até 31 de dezembro’ 17 
“Quotidianos do Feminino: 1900 aos Anos de Mudança” > Museu Municipal Nú-
cleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

Até 29 de abril’ 18 
“Vila Franca de Xira anos 40 e 50 do séc. XX – Molduras de um Concelho” > Museu 
Municipal, Núcleo Sede, Vila Franca de Xira.

1 a 30 de julho
“Urbano Tavares Rodrigues – Imagens de um suave Adeus” – Exposição biográfi-
ca e mostra bibliográfica  > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipa-
mento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

23 de julho a 11de setembro
Exposição de Vera Velez, integrada no ciclo EmaisE [exposições editoriais/ edi-
torial exhibitions]  >  Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento 
Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

Espetáculos
1, 8, 15, 22 e 29 de julho, sexta-feira
21h00 – “Noites no Largo do Pelourinho” > Museu Municipal - Núcleo de Alverca, 
Alverca do Ribatejo.

2, 16 de julho, sábado
21h00 – “Teatro no Largo do Pelourinho”  >  Museu Municipal - Núcleo de Alverca, 
Alverca do Ribatejo.

3, 10, 17, 24 e 31 de julho, domingo
16h00 – “Música no Museu” > Programa de divulgação da música popular portu-
guesa > Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.

5, 12, 19 e 26 de agosto, sexta-feira
21h00 – “Noites no Largo do Pelourinho” >  Museu Municipal Núcleo de Alverca, 
Alverca do Ribatejo.

7, 21 e 28 de agosto, domingo
16h00 – “Música no Museu” > Programa de divulgação da música popular portu-
guesa > Museu Municipal - Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.

9 de julho, domingo,16h
Fins de Tarde em Subserra: Concerto de Musica Tradicional Portuguesa pela As-
sociação Cultural e Social de Música Tradicional Portuguesa Folha Verde > Quinta 
Municipal de Subserra, São João dos Montes
 
10 de julho, domingo
16h00 – “Artes de Cá” - Música no Exterior da Fábrica com a Banda Filarmónica 
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria  > 
Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho 
de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

16 de julho, sábado
18h00 – “Clássica na Fábrica” | Cabaret Songs, canções de Kurt Weill > Fábrica 
das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila 
Franca de Xira, Vila Franca de Xira. 

23 de julho, sábado
16h00 – “Artes de Cá” - Música no Exterior da Fábrica com Afonso Bag > Fábrica 
das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila 
Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

Encontros, Formação, Seminários 
e Visitas Patrimoniais

6 de julho, quarta-feira
16h00 – Ciclo de conferências “Tardes de Conversa” > Tema | “A igualdade de 
género no acesso ao ensino e ao trabalho – Um exercício de memória (1959-1970) 
” - Oradora | Maria Guiomar Alves > Integra o Plano Municipal para a Igualdade do 
Concelho de Vila Franca de Xira  > Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca 
do Ribatejo.

9 de julho, sábado
10h00 – Visita guiada no âmbito do programa “Conhecer Alverca e o Sobralinho” 
> Conhecer a Quinta do Cochão - Fundada em 1742, a antiga propriedade rural 
preserva ainda elementos arquitetónicos do século XVIII > Participação sujeita 
a marcação prévia junto do Museu Municipal – Núcleo de Alverca (tel.: 219 570 
305 ou e-mail: museumunicipal.nucleoalverca@cm-vfxira.pt)  >  a realização da 
iniciativa carece de um mínimo de 5 participantes.

09 de julho, sábado, 16H00

Apresentação do catálogo 
da exposição e Colóquio 
“Mário Dionísio 
Intelectual”

 > No âmbito da exposição 
“Passageiro Clandestino Mário 
Dionísio 100 Anos” 
 > Museu do Neo-Realismo, 
Vila Franca de Xira.

AGENDA
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12 e 13 de setembro, 2.ª e 3.ª - feira
IV Jornadas Pedagógicas > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipa-
mento Cultural de Vila Franca de Xira e Agrupamento de Escolas do Forte da Casa

Cinema 
24 de julho, domingo
16h00 – “Cobain” | Doc Domingos – Cinema documental > Fábrica das Palavras, 
Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, 
Vila Franca de Xira.

Desporto        
1 a 31 de julho, 2.ª a 6.ª- feira, 10h/12h e das 15h/17h
Multiatividades > Coletividades do Concelho>Integrado no Programa Férias Des-
portivas de Verão 2016 > Consulte o programa específico em www.cm-vfxira.pt

3 de julho, domingo, 9h
Voleibol de Praia - 4.º Encontro > Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo > 
Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

3 de julho, domingo, 10h30
Dance Life Ladies > Jardim Constantino Palha - Vila Franca de Xira > Integrado 
no Programa de Promoção de atividade Física - Parado É Que Não!

10 de julho, domingo, 10h30
Pilates>Jardim Parque Alverca do Ribatejo  >  Integrado no Programa de Promo-
ção de atividade Física - Parado É Que Não!

17 de julho, domingo, 9h
Voleibol de Praia - 5.º Encontro>Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo > 
Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

17 de julho, domingo, 10h30
AquaZumba e Cool Down>Piscina e Parque Desportivo da Cimpor - Alhandra  > 
Integrado no Programa de Promoção de atividade Física - Parado É Que Não!
24 de julho, domingo, 10h30
Zumba Fitness e Aerodance>Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria >  Integrado 
no Programa de Promoção de atividade Física - Parado É Que Não!

31 de julho, domingo, 9h
Voleibol de Praia - 6.º Encontro>Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo  > 
Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

1 a 31 de agosto, 2.ª a 6.ª- feira, 10h/12h e das 15h/17h
Multiatividades > Coletividades do Concelho>Integrado no Programa Férias Des-
portivas de Verão 2016 > Consulte o programa específico em www.cm-vfxira.pt

                         Oferta Municipal de atividades 
                             para as férias de verão 2016   

Chegou o Verão e com ele as férias grandes! 
Voltam também as atividades promovidas pelo 
Município para ocupar os tempos livres dos mais 
pequenos. Do desporto à cultura a oferta é diver-
sificada e dirigida a várias faixas etárias.Consulte 
as condições de participação junto às respetivas 
atividades. A maior parte da oferta tem acesso 
gratuito… Boas férias e um ótimo Verão!

OFICINAS DE VERÃO NAS CASAS DE JUVENTUDE 

4 a 29 de julho
Informações adicionais e Inscrições nas Casas da Juventude do Concelho
Organização: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Colaboração: ADN – Acções Dinâmicas com Nexo

CASA DA JUVENTUDE DE ALVERCA (14H00 ÀS 18H00)
Jovens dos 8 aos 14 anos

“Faz de Conta” – Oficina de Expressão Dramática
4 a 8 de julho

“Bicho dos Livros” – Oficina de Encadernação e Construção de Livros
11 a 15 de julho

“Ícones Portugueses” – Oficina de Decoração de Ícones feitos em barro/cerâmica
18 a 22 de julho

“Chapelarte” – Oficina de Decoração de Chapéus
25 a 29 de julho 

CASA DA JUVENTUDE DO FORTE DA CASA (15H00 ÀS 17H00)
Jovens dos 8 aos 14 anos

“Artes e Jogos” – Oficina de Jogos Tradicionais e Atividades Lúdicas
4 a 15 de julho

CASA DA JUVENTUDE DA PÓVOA DE SANTA IRIA (14H00 ÀS 17H30)
Jovens dos 8 aos 14 anos

“Bicho dos Livros” – Oficina de Encadernação e Construção de Livros
4 a 8 de julho

“Ponha aqui o seu Pezinho” – Oficina de Dança e Jogos de Movimento
11 a 15 de julho

“Ícones Portugueses” – Oficina de Decoração de Ícones feitos em barro/cerâmica
18 a 22 de julho

“Chapelarte” – Oficina de Decoração de Chapéus
25 a 29 de julho

CASA DA JUVENTUDE DE VIALONGA (14H30 ÀS 16H30)
Jovens dos 8 aos 16 anos

“O Jogo dos Copos”
4 a 8 de julho
“O Jogo do Balão”
11 a 14 de julho

“O Jogo da Farinha e da Água”
18 a 22 de julho

“O Jogo da Carica”
25 a 29 de julho

FÉRIAS NA BIBLIOTECA VERÃO 2016
Cinema, atividades lúdico-pedagógicas e de animação da leitura 
Bibliotecas Municipais. Cinema infantil, M/6 anos. Fábrica das 
Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Con-
celho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira. Entrada livre 
condicionada à lotação da sala

10 e 17 de julho, domingo
11h00 – Domingos mágicos - “Upsss! Lá se foi a Arca”

24 e 31 de julho, domingo
11h00 – Domingos mágicos - “Astérix: O Domínio dos Deuses”

Animação infantil 

1 de julho
14h30 - “Personagem Mistério”  >  Dirigido a crianças dos 5 aos 10 anos > Biblio-
teca Municipal de Alverca do Ribatejo, Alverca do Ribatejo. Mediante inscrição 
prévia através do tel. 219 573 344

5 a 7, 12 a 14, 19 a 21, 26 a 28 de julho, terça a quinta- feira
“De Férias na Biblioteca – Ateliês de Verão”  >  Biblioteca Municipal da Póvoa de 
Santa Iria, Póvoa de Santa Iria. Para crianças dos 6 aos 10 anos.
Mediante inscrição prévia através do tel. 219 533 050

1,5,7, 8, 19, 21, 22, 27 e 29 de julho, quartas e sextas-feira
Férias Escolares > Ateliê “Férias de Verão… com livros na mão” > Biblioteca Mu-
nicipal de Alverca do Ribatejo, Alverca do Ribatejo. Para crianças dos 6 aos 10 
anos. Mediante inscrição prévia através do tel. 219 573 344

7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de julho, quinta e sexta-feira
Férias Escolares > “Ateliês - Férias escolares”  > Fábrica das Palavras, Biblioteca 
Municipal e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira. Para crianças dos 6 aos 10 
anos. Mediante inscrição prévia através do tel. 263 271 200

FÉRIAS ESCOLARES NOS MUSEUS MUNICIPAIS 

16 de julho, sábado
10h30 - “Arqueólogo por um Dia”
CEAX – Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira, Cachoeiras
Ateliê dirigido a crianças a partir dos 6 anos > Participação mediante inscrição 
prévia junto do Museu Municipal (tel.: 263 280 350 ou e-mail: museumunicipal@
cm-vfxira.pt | Mínimo de 6 e máximo 16 inscrições.

6 de agosto, sábado
10h30 - “Arqueólogo por um Dia”
CEAX – Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira, Cachoeiras
Ateliê dirigido a crianças a partir dos 6 anos >  Participação mediante inscrição 
prévia junto do Museu Municipal (tel.: 263 280 350 ou e-mail: museumunicipal@
cm-vfxira.pt | Mínimo de 6 e máximo 16 inscrições.
 
 
 

AGENDA
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Até 9 de outubro’ 16
9h30 e 14h00 - Ação Educativa no âmbito da exposição “É de Vila Franca e chama-
-se José Júlio” Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira. > Dirigido a crianças a 
partir dos 3 anos > Participação mediante inscrição prévia junto do Museu Mu-
nicipal (tel.: 263 280 350 ou e-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt | Mínimo 6 e 
máximo 24 inscrições.

Até 10 de outubro’ 16 
9h30 e 14h00 - Ação Educativa integrada na exposição “Portugal e a Grande 
Guerra”Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira >  Dirigido a crianças 
a partir dos 3 anos > Participação mediante inscrição prévia junto do Museu Mu-
nicipal (tel.: 263 280 350 ou e-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt | Mínimo 6 e 
máximo 24 inscrições.

Até 3 de abril’ 17
9h30 e 14h00 - Ação Educativa no âmbito da exposição “Em Busca de Ierabriga”
Museu Municipal | Núcleo do Mártir Santo, Vila Franca de Xira > Dirigido a crian-
ças a partir dos 3 anos > Participação mediante inscrição prévia junto do Museu 
Municipal (tel.: 263 280 350 ou e-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt | Mínimo 6 
e máximo 24 inscrições.

Até 29 de abril’ 18 
9h30 e 14h00 - Ação Educativa no âmbito da exposição “Molduras de um Conce-
lho: Vila Franca de Xira - anos 40 a 50 do séc. XX”  > Museu Municipal - Núcleo 
Sede, Vila Franca de Xira > Dirigido a crianças a partir dos 3 anos  >  Participação 
mediante inscrição prévia junto do Museu Municipal (tel.: 263 280 350 ou e-mail: 
museumunicipal@cm-vfxira.pt | Mínimo 6 e máximo 24 inscrições.

Terça a Sexta-Feira
Das 10h00 às 12h00 – “Jogo da Glória do Neorrealismo”, atividade lúdica que pre-
tende dar a conhecer o período neorrealista português  > Museu do Neo-Realis-
mo, Vila Franca de Xira > Dirigido a crianças a partir dos 6 anos  >  requer inscrição 
prévia até 8 dias de antecedência:tel. 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt. 

Terça a Sexta-Feira
Das 10h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h00 – “Censurar ou ser Censurado” - Ativi-
dade educativa que permite entender o quanto era difícil viver durante a ditadura 
imposta pelo Estado Novo (1933-1974) > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de 
Xira  > Dirigido a crianças a partir dos 8 anos  >  requer inscrição prévia até 8 dias 
de antecedência:tel. 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt. 

Terça a Sexta-Feira
Das 10h00 às 12h00 – “Itinerário Neorrealista Infantojuvenil”, percurso definido 
em roteiros com visitas guiadas de interesse para o movimento neorrealista, no-
meadamente visita a locais de nascimento dos escritores e lugares descritos nas 
obras literárias dos autores neorrealistas > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca 
de Xira  > Dirigido a crianças a partir dos 10 anos > requer inscrição prévia até 8 
dias de antecedência: tel. 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt.
 
Terça a Sexta-Feira
Das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 6h00 – “Diário Gráfico das Exposições”, cons-
trução de um diário de observação que se inicia após a visita a uma das exposi-
ções patentes > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira >  Dirigido a crian-
ças a partir dos 10 anos > requer inscrição prévia até 8 dias de antecedência:tel. 
263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt. 

Terça a Sexta-Feira
Das 10h00 às 11h30 - “Poemário Infantil Neorrealista” | Despertar para a poesia 
criando um diário com um conjunto de poemas e ilustrações de autores neorrea-
listas, é o que esta oficina te propõe  > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de 
Xira  > Dirigido a crianças a partir dos 8 anos > requer inscrição prévia até 8 dias 
de antecedência:tel. 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt. 

Movimento Associativo
FESTAS POPULARES

Festas de S. Sebastião - Sociedade Recreativa da Granja – Vialonga 

29 de julho
20h00 - Serviço de jantares
22h00 - Baile com a Banda “ Demais”
22h30 - Garraiada Noturna

30 de julho
20h00 - Serviço de jantares
22h00 - Baile com a banda “ Cristais da Noite”
22h30 - Garraiada Noturna
02h00 - DJ NBK

31 de julho
8h30 - 6.º Passeio Motard /1.º Passeio Clássicos da Granja 
13h00 - Almoço de convívio
17h00 - Missa Solene
18h00 - Procissão em Honra do Mártir São Sebastião 
(acompanhado pela Orquestra Ligeira de São Julião do Tojal)
20h00 - Serviço de jantares
21h00 - Baile com a Banda “Kris Rosa Quinteto”

19, 20 e 21 de agosto
Comemorações do 26.º Aniversário da Associação Cultural e Recreativa 
do Lugar das Quintas

26, 27 e 28 de agosto
Festas de Santa Eulália - Grupo Desportivo de Santa Eulália – Vialonga

FOLCLORE E MÚSICA TRADICIONAL PORTUGUESA

23 de julho, 16h00
Festival de Folclore da Ass. Desportiva Cultural e Social do Parque Residencial 
de Vialonga
Ranchos Participantes: Rancho Folclórico do Parque Residencial de Vialonga; 
Rancho Folclórico “Os Unidos” do Pinheirinho - Pombal; Rancho Folclórico Re-
gional de Fernando Pó – Palmela; Local: Parque Residencial de Vialonga

30 de julho, 16h00
Festival de Música Tradicional Portuguesa do Grupo Folha Verde
Grupos Participantes: 
Grupo de Música Popular Portuguesa Folha Verde; Grupo de Zés Pereiras “Os 
Baionenses” - Centro Rec.  e  Cultural do Casal  do Freixo; Grupo de Música Popu-
lar Portuguesa Tertúlia do Doze - Alverca;  Grupo de Música Popular Portuguesa 
da ABEIV; ALBORCA - Grupo de Música Popular Portuguesa da SFRA
L ocal: Vialonga (R. Manuel Inácio Braga)

PROGRAMAS DE FÉRIAS PARA O PÚBLICO JUVENIL

União Desportiva Vilafranquense 
1. º turno – 4 a 8 de julho; 2. º turno – 11 a 15 de julho
Férias Desportivas (dos seis aos 15 anos)
Futebol, Basquetebol, Vela, Canoagem, Natação, Patinagem, Ginástica Acrobáti-
ca, Karaté, Muay-Tahi
Local: Pavilhão Mário Cerejo e Parque Urbano de Vila Franca de Xira

Sociedade Euterpe Alhandrense
4 a 29 de julho
Art em Férias (dos 11 aos 18 anos)
Teatro, Música e Dança
Local: Sociedade Euterpe Alhandrense

FORMAÇÃO ARTÍSTICA

Inestética Associação Cultural

4 a 9 de julho
Artistas no Palácio: Residência Artística - Dança
Organização: Inestética Associação Cultural
Local: Palácio do Sobralinho

Associação Coral Ares Novos 

19 a 28 de agosto
XXI Curso de Direção Coral e Técnica Vocal
Concerto de Encerramento no dia 28 de agosto às 17h00
Organização: Associação Coral Ares Novos
Local: Palácio do Sobralinho

AGENDA

 INFORMAÇÕES  
WWW.CM-VFXIRA.PT
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RECICLAGEM DE VIDRO – ECOPONTO VERDE
 

Os resíduos e o seu destino final têm sido desde sempre uma 
preocupação de todas as sociedades humanas. A produção 
de resíduos é inerente à atividade humana, sendo crescente 
a sua quantidade, facto que se deve a vários fatores, dos 
quais se destacam o crescimento económico, o aumento do 
poder de compra das famílias e ao próprio crescimento da 
população total.  
O vidro é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do dia-
-a-dia. Ao ser separado por todos nós, pode passar por um 
processo de reciclagem que permite seu reaproveitamento 
na produção do vidro reciclado, sem perder sua caracterís-
ticas e qualidade. A separação e reciclagem do vidro é de 
extrema importância para o ambiente. Quando reciclamos o 
vidro ou compramos vidro reciclado estamos contribuir para 
um ambiente mais sustentável. 
No entanto, nem todo o material de vidro é reciclável. 
Existem regras de deposição de vidro no ecoponto verde, 
que devem ser cumpridas. A deposição incorreta de resí-
duos conduz a todo o vidro presente no ecoponto fique 
contaminado e não sendo possível a sua valorização. 
O que depositar: Garrafas, frascos e boiões.
 O que não depositar: Vidro plano e janelas, lâmpadas, 
loiças e cerâmica, vidro hospitalar (proveniente de hospitais 
ou laboratórios), frascos de medicamentos, cristais, espe-
lhos, écrans de televisão ou computador. Recicle connosco!

Boas Práticas Ambientais: Sugestões para; 
Em pleno século XXI, em que existem muitas ameaças ao ambiente, é imperativo consciencializarmo-nos para a neces-
sidade de adoção de boas práticas que promovam um consumo sustentável e uma fruição harmoniosa do espaço natu-
ral, não pondo em causa o ambiente e promovendo assim um adequado desenvolvimento sustentável. Nesta lógica, 
apresentamos de seguida algumas sugestões amigas do Ambiente, e que certamente irão também dar um contributo 
para poupar algum dinheiro. Esperamos que estas dicas se transformem numa ferramenta útil de apoio à utilização 
sustentada de recursos, seja em casa, no local de trabalho, entre outros, e que o inspire e contribua para uma alteração 
pró ativa em relação ao ambiente.

• Guarde os restos de comida (frutos, vegetais, grãos de café) num caixote de compostagem ou recipiente. Podem 
depois ser ulilizados nos vasos ou jardim;

• Utilize a máquina de lavar a loiça e a roupa com a carga máxima e assim poupará água e energia;
• Deslige os electrodomésticos no botão “off” , em vez de os deixar em stand by. Com este gesto poupará energia;
• Não deixe as luzes acesas quando sair de uma divisão;
• Feche a torneira enquanto estiver a escovar os dentes ou a lavar a loiça;
• Beba água da torneira;
• Prefira as lâmpadas economizadoras em detritamento das lâmpadas incadescentes;
• Compre a granel ou em embalagens familiares;
• Prefira produtos locais e/ou nacionais;
• Aproveite a água do duche, enquanto esta aquece, para regar as plantas, como descarga alternativa ao autoclismo 

ou para lavar o pavimento da sua casa;
• Utilize preferencialmente os transportes públicos ou partilhe o seu carro com amigos ou colegas de trabalho;
• Faça a separação seletiva dos resíduos e encaminhe-os para os respetivos Ecopontos, para que possam ser reciclados.

Estas sugestões são meramente indicativas, pois existe um universo vasto de medidas que poderá adotar 
em prol do Ambiente e da sua carteira.
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Partido Socialista

Cara|Caro Munícipe,
O Governo do PS liderado por António Costa, tem 
mostrado que é possível, devolver direitos e ren-
dimentos às famílias (que tinham sido retirados 
pelo Governo de Passos Coelho), introduzir novas 
preocupações sociais e garantir a estabilidade 
das contas públicas, dentro da conjuntura inter-
nacional atual.
Também a gestão municipal do PS vem desenvol-
vendo, ao longo dos anos, uma política de rigor na 
gestão financeira dos recursos municipais, asse-
gurando integralmente (e superando até) as suas 
competências legais nas mais diversas áreas 
de atividade, desde a Educação à Ação Social, 
do Ambiente à Qualificação urbana entre tantas 
outras. Este rigor permite manter uma política 
de baixos impostos municipais (o Concelho tem 
IMI na taxa mínima, introduzimos o IMI familiar 
e isentámos da Derrama as empresas com fatu-
ração até 300 000,00€ e que criem emprego no 
Concelho).
A esta estratégia associam-se outras iniciativas 
de dinamização económica e de requalificação do 
território, corporizadas nas soluções disponibili-
zadas na área da reabilitação e revitalização ur-
bana, com incentivos ao investimento privado nas 
habitações e instalações empresariais.
A capacidade de captação de investimento dos di-
versos programas comunitários é igualmente um 
fator relevante na capacidade de transformação e 
melhoria do território e dos seus equipamentos. 
Por exemplo nesta fase de overbooking do QREN 
o nosso Concelho foi aquele que conseguiu o 
maior volume de investimento per capita, na área 
do PORLisboa. 
É por isto que aqui estamos, e é com essa von-
tade transformadora que estamos no Governo: 
queremos sempre mais e melhor para as nossas 
comunidades.   
Estando os nossos eleitos sempre disponíveis, 
contacte-nos diretamente através de:
gav.ps@cm-vfxira.pt 
e acompanhe-nos http://ps-vfx.com 

Coligação Democrática Unitária

Ao longo do mandato, a Coligação Democrática 
Unitária (CDU) tem vindo a tomar posições na Câ-
mara, Assembleia Municipal e nas Assembleias 
de Freguesia, com o objetivo de proporcionar me-
lhores condições de vida a quem vive e trabalha 
no Concelho de Vila Franca de Xira. É exemplo 
disso a apresentação de moções e propostas com 
o objectivo de exigir ao governo que acabe de vez 
com as portagens no concelho, que construa os 
nós de acesso no Sobralinho e em Vialonga, ao 
mesmo tempo que reivindica, junto da Câmara 
Municipal, a construção de variantes às cidades 
de Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo e Pó-
voa de Santa Iria. Infelizmente, os eleitos do PS 
e PSD na Câmara Municipal votaram em bloco 
contra a nossa proposta.
Lembramos que uma Comissão de Utentes Pela 
Abolição das Portagens na A1 no Concelho de 
Concelho de Vila Franca de Xira, em pouco mais 
de dois meses conseguiu recolher cerca de 5 mil 
assinaturas, com o objectivo de levar a proposta 
de eliminação das portagens no concelho à dis-
cussão na Assembleia da República. Pela nossa 
parte honraremos com o nosso compromisso, 
pela respectiva abolição.
Uma outra área que tem estado na linha da frente 
das reivindicações da CDU tem sido o acesso aos 
cuidados de saúde primários, face à falta gene-
ralizada de médicos de família e restantes traba-
lhadores dos Centros de Saúde. Com cerca de 40 
mil utentes sem médico de família é urgente dar 
concretização às propostas do PCP para a con-
tratação de mais profissionais da saúde, apro-
vadas no âmbito do orçamento de Estado, além 
solidários com as lutas das populações já desen-
cadeadas, em defesa dos serviços públicos. 
A CDU está e estará sempre ao lado das popula-
ções contra o ataque aos serviços públicos, pelo 
direito à mobilidade e na defesa dos valores de 
Abril!
Contacte-nos: gav.cdu@cm-vfxira.pt  
ou tel.: 263 285 623

Coligação Novo Rumo

Alargamento da Isenção da Derrama
O tecido empresarial do nosso concelho é cons-
tituído maioritariamente por Micro, Pequenas e 
Médias Empresas que já sentiram este ano um 
alívio na carga fiscal municipal, graças a uma 
proposta da Coligação Novo Rumo.
No actual mandato, ao abrigo do Estatuto do Di-
reito 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 prioritá-
rias para o concelho, introduzindo em sede de 
Orçamento Municipal a nossa Visão, melhoran-
do este Instrumento, tornando-o mais amigo da 
Família, da Educação, da Saúde e Acção Social, 
da Segurança, do Desenvolvimento Económico e 
Qualificação Urbana.
As empresas são polos criadores de emprego, 
rendimento, e consequentemente de receita 
autárquica. Foi por nossa iniciativa e proposta o 
alargamento do âmbito de isenção da Derrama.
A derrama é um imposto municipal que incide 
sobre o lucro tributável do exercício das pessoas 
coletivas, antes da dedução de prejuízos fiscais 
reportáveis, estando a sua taxa dependente de 
deliberação anual das Assembleias Municipais.
No nosso concelho de Vila Franca de Xira conse-
guimos a isenção da Derrama para todos os su-
jeitos passivos cujo volume de negócios no perío-
do anterior não ultrapasse 150,000,00 €; 
Sujeitos passivos cujo volume de negócios no 
período anterior não ultrapasse 300.000,00€ já 
instalados ou que se instalem no concelho, e que 
tenham criado ou mantido postos de trabalho em 
2015 de acordo com a seguinte regra: microem-
presas - 1 posto de trabalho; pequenas empre-
sas - 3 postos de trabalho; médias empresas - 6 
postos de trabalho.
A oposição faz-se com propostas e responsabili-
dade. Não somos todos iguais.
Pode entrar em contacto connosco através de:
Tel: 263285603 | Tlm: 965163788 
gav.cnr @ cm-vfxira.pt

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

No âmbito da política Municipal de apoio ao Movimento Associativo do Concelho, que o 
entende como parceiro para o desenvolvimento do Município, a Câmara Municipal atribuiu, 
numa cerimónia realizada na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, no dia 31 de 
maio, Dia Nacional das Colectividades, um montante superior a 830 mil euros a 107 Asso-
ciações do Concelho. Estes apoios têm por base as normas constantes do Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), sendo que, cerca de 530 mil euros destinam-se ao 
Apoio à Atividade Regular, distribuídos da seguinte forma:

• Ação Social: 181 600,00€
• Associações Desportivas: 165 650,00€
• Agentes Culturais: 149 775,00€
• Atividade Física para populações específicas: 27 600,00€
• Associações de Pais e Encarregados de Educação: 6 500,00€
• Federações Concelhias: 1 620,00€

Os restantes 300 mil euros destinam-se a Apoio ao Investimento, que se divide em duas 
áreas: aquisição de viaturas e obras nas instalações.

Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.

Câmara atribuiu montante superior a 830 mil euros 
a Associações do Concelho
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DELIBERAÇÕES

DELIBERAÇÕES

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
20 abr. 2016
Salão Nobre dos Paços do Município 
de Vila Franca de Xira

Medalha Dourada de Valor Cultural - Proposta 
de atribuição a Leonor Teles
Aprovado por unanimidade

Proposta nº 2/2016 - Refeições Escolares - 
Alteração de escalão
Reprovado por maioria (votos contra PS e CNR -(votos favor CDU)

Proposta nº 3/2016 - Pela acessibilidade e 
mobilidade
Reprovado por maioria (votos contra PS e CNR - votos favor CDU)

Sistema de atendimento e acompanhamento 
social integrado – Protocolo
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra CDU)

Dia Municipal do Bombeiro 2016 - Atribuição de 
medalhas de bons serviços municipais
Aprovado por unanimidade

Atribuição de medalhas de bons serviços 
municipais aos trabalhadores da Câmara 
Municipal e dos SMAS
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades municipais da 
Câmara Municipal para 2016
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Contratação de serviços de limpeza das piscinas 
municipais e pavilhões desportivos municipais – 
Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Solução de printing para o Município de Vila 
Franca de Xira – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município de 
Vila Franca de Xira - Aceitação da lista de erros 
e omissões, retificação às peças do procedimento 
e prorrogação do prazo de apresentação de 
propostas
Aprovado por unanimidade

Revogação da cedência em direito de superfície 
à Nuclisol – Jean Piaget – Associação para o 
Desenvolvimento da Criança, a Integração e a 
Solidariedade - Remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Aquisição de terreno sito na Urbanização Nossa 
Senhora de Fátima, lote 46 - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“V”, sita na avenida Antero de Quental, nº 9, 5º A 
- Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência 
correspondente ao estacionamento sobre a 
fração “RR”, sita na avenida Antero de Quental, nº 
9, cave - Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Aumento de comproprietários - Lugar dos 
Galegos – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 21 do loteamento do 
Estacal - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 13 do loteamento dos 
Enxordeiros - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da 
GNR em esquadra da PSP – Vila Franca de Xira - 
Desenvolvimento do plano de segurança e saúde 
- Procedimento de segurança para remoção da 
cobertura de fibrocimento
Aprovado por unanimidade

Rotunda no entroncamento da variante de 
Vialonga com a EM de Alpriate – Vialonga 
- Devolução de valor pago pelas peças de 
procedimento
Aprovado por unanimidade

Construção da EB 1 nº 2 de Vialonga - Alteração 
de material de acabamento no pavimento
Aprovado por unanimidade

III Passeio todo-o-terreno da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Vialonga - Isenção de taxa de condicionamento de 
trânsito
Aprovado por unanimidade

Doação de objetos etnográficos por Maria de 
Lurdes Serra Ferreira Lopes
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Mithós - 
Histórias Exemplares, Associação de Apoio à 
Multideficiência
Aprovado por unanimidade

Triatlo - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo – Alhandra Sporting Club
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cedência de utilização do 
polidesportivo da rua Padre Américo - Forte da 
Casa
Aprovado por unanimidade

Doação de mobiliário para habitação destinada a 
vítimas de violência doméstica por Cargill Premix 
& Nutrition
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2016 - Normas de 
participação
Aprovado por unanimidade

Projeto de Regulamento de Apoio Municipal 
à Programação e Produção Cultural - Consulta 
pública
Aprovado por unanimidade

Acionamento das garantias bancárias para 
concretização das obras de urbanização na 
urbanização Malvarosa - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
04 mai. 2016
Palácio do Sobralinho - União das Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Tomada de posição em defesa dos serviços 
públicos de água, saneamento e resíduos 
Aprovado por maioria (votos a favor CDU e CNR - abstenção PS)

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
sita no Bairro da Chasa, 1ª fase, lote 12 B, rua 
Sarmento Pimentel, nº 28 - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “AF”, sita na rua António Sérgio, nº 137, 3º 
dtº - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“G”, sita na rua António Sérgio, nº 14 - Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
garagem nº 5, sita na rua José Lopes, lote 4.22 - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“SS”, sita na rua Fernando Pessoa, lote 1, nº 43 - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Aumento de comproprietários - Rua das Poças, 
nº 2 – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Construção da EB1 nº 2 de Vialonga - 
Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde 
- Alteração à planta de estaleiro
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua do Curado e rua Joaquim 
Pedro Monteiro – Vila Franca de Xira - Abertura de 
procedimento e remessa à Assembleia Municipal 
para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da 
GNR em esquadra da PSP – Vila Franca de Xira 
- Programa de trabalhos ajustado à consignação 
da empreitada
Aprovado por unanimidade

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

Evento de descida de carrinhos de rolamentos 
- Isenção de taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Exposição de homenagem ao matador de toiros 
José Júlio - Fundo de maneio temporário 
Aprovado por unanimidade

Exposição “Vila Franca de Xira anos 40 a 50 do 
séc. XX - Molduras de um Concelho” - Venda ao 
público de postais ilustrados
Aprovado por unanimidade

Evocação do centenário da I Grande Guerra - 
Protocolo de cooperação
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2016 - Constituição de 
fundo de maneio
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2016 - Subsídio 
compensatório aos campinos
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2016 - Organização e 
procedimentos
Aprovado por unanimidade

36º Salão de Artesanato - Organização e 
procedimentos
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração do Regulamento do 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 
Consulta pública
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

3º Prémio de Ciclismo de Alverca - Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo – 
Futebol Clube de Alverca
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio logístico e material à União 
Desportiva e Columbófila Adoslouquense , 
relativo à construção e implantação de um novo 
piso desportivo no respetivo pavilhão
Aprovado por unanimidade

Apoio municipal à realização do VI Mercado 
Medieval – Centro de Bem Estar Infantil de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Apoio municipal à realização do VI Concurso 
Internacional de Bandas – Ateneu Artístico 
Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

RIFFEST 2016 - Concurso de Bandas Jovens 
do Concelho de Vila Franca de Xira – Normas de 
participação e criação do Prémio “Tó Andrade”
Aprovado por unanimidade

Revogação do contrato de comodato celebrado 
com a Freguesia de Vila Franca de Xira, relativo ao 
Centro Gastronómico de Povos
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
18 mai. 2016
Salão Nobre dos Paços do Município 
Vila Franca de Xira

Solução de printing para o Município - Minuta do 
contrato
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) no Município – Adjudicação
Aprovado por unanimidade 
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Exercício do direito de preferência sobre a 
moradia nº 6, sita na rua Sarmento Pimentel - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito na rua da Igreja 
- Alvará de loteamento nº 10/81, de 09/03 – 
Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Aumento de comproprietários - Casal do Pardal 
- Artº 23º, secção C - Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Aumento de comproprietários - Paiva e Talho 
Grande - Artº 4º, secção D - Castanheira do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 14 do loteamento do 
Estacal - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade 

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 127 do loteamento do Casal 
do Álamo - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2016 no Concelho - 
Relatório final e proposta de adjudicação 
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da 
Flamenga - Fase 4B e estacionamento noroeste 
– Vialonga - Autorização de despesa e remessa 
à Assembleia Municipal para autorização prévia 
do compromisso plurianual e abertura de 
procedimento – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Evento do 3º Prémio de Ciclismo de Alverca - 
15 de maio de 2016 . Futebol Clube de Alverca - 
Isenção de taxas de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da Lapa do Senhor Morto – 
Quinta Municipal da Piedade – Póvoa de Santa 
Iria - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual 
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício da antiga biblioteca de 
Vila Franca de Xira aos serviços da Assembleia 
Municipal e do Departamento de Gestão 
Urbanística, Planeamento e Requalificação 
Urbana - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual –
Aprovado por unanimidade 

22ª edição do programa “ Os Aprendizes do 
Fingir” – Protocolo
Aprovado por unanimidade

Protocolo para a realização do programa “Noites 
no Largo do Pelourinho” – Cegada – grupo de 
Teatro
Aprovado por unanimidade

Colete Encarnado 2016 - Venda ambulante
Aprovado por unanimidade

ECOXXI 2015 - Protocolo de parceria a celebrar 
entre o Município, a ABAE – Associação Bandeira 
Azul da Europa e Turismo com Essentia – 
Consultores, SA
Aprovado por unanimidade  

Programa de Apoio ao Movimento Associativo - 
Apoio à atividade regular
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo - 
Apoio ao investimento
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo - 
Apoio à realização de atividades pontuais
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
- Apoio para o fomento da vida associativa - 
Frequência de ações de formação
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
01 jun. 2016
Pavilhão Multiusos das Cachoeiras 
União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras

Aquisição de serviços de limpeza das instalações 
dos SMAS - Edifício sede - Ajuste direto - Regime 
geral - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual 
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de assistência técnica 
aos aparelhos de ar condicionado das diversas 
instalações dos SMAS - Ajuste direto - Regime 
geral - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de combustíveis rodoviários para a 
frota dos SMAS - Ajuste direto - Critério material 
ao abrigo do Acordo-Quadro - Abertura de 
procedimento e remessa à Assembleia Municipal 
para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento - Ajuste direto 
- Regime geral - Prestação de serviços na 
Equipa Multidisciplinar da Reabilitação Urbana 
na área de engenharia civil - Remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Consolidação de contas do grupo público 
municipal de Vila Franca de Xira – 2015
Aprovado por unanimidade

Autorização de assunção de compromissos 
plurianuais - Diversos procedimentos - Remessa 
à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“C”, sita no Casal do Álamo, rua Baptista Pereira, 
lote G - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“B”, sita no Casal do Álamo, rua Baptista Pereira, 
lote G - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“A”, sita no Casal do Álamo, rua do Loureiro, lote 
A - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“B”, sita no Casal do Álamo, rua do Loureiro, lote 
A - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

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

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“I”, sita na rua José Maia Tavares, nº 13, 1º esq – 
Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
sita na praceta Fernando Namora, nº 1, 1º dtº, no 
Bairro da Chepsi - Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
sita no Bairro da Chasa, 1ª fase, lote 12 B, rua 
Sarmento Pimentel, nº 28 - Alverca do Ribatejo - 
Correção da deliberação de 2016/05/04
Aprovado por unanimidade 

Reabilitação da rua do Curado e rua Joaquim 
Pedro Monteiro - Vila Franca de Xira - Prorrogação 
do prazo para apresentação de propostas
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro de 2016 - Constituição 
da comissão coordenadora
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
15 jun. 2016
Salão Nobre dos Paços do Município
Vila Franca de Xira

Atribuição de apoio financeiro no âmbito da 
realização do Colete Encarnado e da Feira Anual 
de Outubro, em 2016 – Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

4ª alteração ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades municipais da 
Câmara Municipal para 2016
Aprovado por unanimidade

Acordo Parassocial no âmbito da Valorsul - 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das 
Regiões de Lisboa e do Oeste, SA
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de combustíveis rodoviários - 
Início do procedimento e remessa à Assembleia 
Municipal para abertura do procedimento e 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de um autocarro de 50 lugares 
para o Município - Início do procedimento e 
remessa à Assembleia Municipal para abertura 
do procedimento e autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Nomeação do auditor externo responsável pela 
certificação legal das contas do Município
Aprovado por unanimidade

Relatório da consulta pública da alteração ao 
Regulamento Específico de Reconversão do 
Loteamento Clandestino Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Alteração ao Regulamento Específico de 
Reconversão do Loteamento Clandestino Fonte 
Santa – Vialonga
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Remodelação das instalações elétricas, sistema 
de AVAC e telecomunicações da biblioteca 
municipal de Alverca do Ribatejo - Abertura de 
procedimento e remessa à Assembleia Municipal 
para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Atividades de Animação e Apoio à Família na 
educação pré-escolar - Ano letivo 2016/2017 
- Compromisso de verbas e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Subsídio ao funcionamento e atividades - Ano 
letivo 2016/2017 - Protocolo a celebrar com 
os agrupamentos de escolas - Remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2016/2017 
- Protocolo de cooperação com o Centro Social 
para o Desenvolvimento do Sobralinho e a 
Associação de Promoção Social da Castanheira do 
Ribatejo - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2016/2017 
- Transferências para as freguesias - Remessa 
à Assembleia Municipal para aprovação e 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2016/2017 
- Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

DELIBERAÇÕESDELIBERAÇÕES
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Ação Social Escolar 2016/2017 - Atribuição de 
subsídio para visitas de estudo, material escolar 
e livros - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Apoio aos refeitórios escolares - Ano letivo 
2016/2017 - Protocolo a celebrar com IPSS - 
Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Refeições escolares - Ano letivo 2016/2017 
- Protocolo a celebrar com IPSS - Remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Atividades de Enriquecimento Curricular - Ano 
letivo 2016/2017 - Remessa à Assembleia Municipal 
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Refeições escolares - Ano letivo 2016/2017 - 
Protocolo com o Agrupamento de Escolas D. António 
de Ataíde - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Protocolo de fornecimento de refeições escolares 
da EB Dr. Vasco Moniz - Ano letivo 2016/2017 – 
Agrupamento de Escolas Alves Redol
Aprovado por unanimidade

Protocolo de fornecimento de refeições escolares 
aos alunos do 2º ciclo do ensino básico na EB Dr. 
Vasco Moniz - Ano letivo 2016/2017 – Centro de 
Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira - Remessa 
à Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Alteração ao mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de 2016
Aprovado por unanimidade

Candidatura ao Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) para apoio aos refeitórios 
escolares - Ano letivo 2016/2017 - Autorização de 
despesa
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Abertura de procedimento - Ajuste direto - 
Regime geral - Prestação de serviços na Equipa 
Multidisciplinar da Reabilitação Urbana na área de 
psicologia educacional - Remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Empreitada de recargas de pavimentos 2016 no 
Concelho - Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Revogação da escritura nº 11/08, com manutenção 
do direito de superfície atribuído ao Futebol Clube de 
Alverca em escritura nº 02/04, e alteração do objeto 
de direito de superfície de instalação de um posto de 
abastecimento de combustível para restauração e 
bebidas, comércio e serviços
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 191, do loteamento da Quinta 
da Ponte - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 192, do loteamento da Quinta 
da Ponte - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 238, do loteamento da Quinta 
da Ponte - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Alteração ao alvará de loteamento nº 1/2011-AUGI, 
de 23/03 - AUGI Fonte Santa, parcela 1, artigo 24º, 
secção F – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano de Santa Sofia - Vila 
Franca de Xira - Auto de vistoria e receção definitiva 
e conta final
Aprovado por unanimidade

Execução de equipamento de utilização coletiva na 
Vala do Carregado - Castanheira do Ribatejo - Auto 
de Vistoria e receção definitiva parcial
Aprovado por unanimidade

2ª Corrida Cidade de Alverca – Associação Portugal 
Talentus - Isenção de taxa de condicionamento de 
trânsito
Aprovado por unanimidade

Caminhada/passeio pedonal de comemoração dos 
42 anos do 25 de Abril – Centro Popular de Cultura 
e Desporto - Isenção de taxa de condicionamento de 
trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização de festas anuais em honra da Padroeira 
– Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima - 
Isenção de taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

10ª Corrida Solidária – APAC – Associação 
Popular de Apoio à Criança - Isenção de taxa de 
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade 

VI Mercado Medieval – CBEI – Centro de Bem-
Estar Infantil - Isenção de taxa de condicionamento 
de trânsito
Aprovado por unanimidade

Rotunda no entroncamento da variante de Vialonga 
com a EM de Alpriate - Devolução do valor pago 
pelas peças do procedimento – Nicolau e Macedo, 
Ldª
Aprovado por unanimidade

Rotunda no entroncamento da variante de Vialonga 
com a EM de Alpriate - Devolução do valor pago pelas 
peças do procedimento – Construções Pragosa, SA
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2016 no Concelho 
- Devolução do valor pago pelas peças do 
procedimento – Alves Ribeiro, SA
Aprovado por unanimidade

Conclusão da recuperação e ampliação da EB nº 
2 e Jardim de Infância nº 4 de Alverca do Ribatejo - 
Liberação de garantias
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua do Curado e rua Joaquim 
Pedro Monteiro - Vila Franca de Xira - Rejeição das 
listas de erros e omissões
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público do livro de homenagem 
ao Maestro José Júlio
Aprovado por unanimidade

Venda ao público do catálogo e postais ilustrados 
da exposição “É de Vila Franca e chama-se José 
Júlio”
Aprovado por unanimidade

 Prémio de teatro Mário Rui Gonçalves - Alteração 
às normas de participação
Aprovado por unanimidade

Constituição de fundo de maneio temporário - 
Colóquios da Semana da Cultura Tauromáquica
Aprovado por unanimidade

Atribuição da 1ª fase de subsídios no âmbito do 
Programa Férias Desportivas de Verão 2016 
Aprovado por unanimidade 

Apoio municipal à audição de jovens músicos da 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
da Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

DELIBERAÇÕES
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