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Investimento em Novas Escolas

No ano letivo 2016/2017 entra em funcionamento a nova 
Escola Básica n.º 2 de Vialonga. Este equipamento resulta 
da prioridade dada pelo Executivo Municipal às condições 
em que se desenvolve a Educação no Concelho, nomea-
damente no que concerne à adequada modernidade dos 
edifícios. Após um investimento de 2 100 000,00€, o novo 
estabelecimento escolar é constituído por dois pisos, 
estando dotado com 12 salas de aulas, duas salas de 
educação pré-escolar e uma sala de ATL. Dispõe ainda de 
uma sala polivalente, biblioteca escolar, gabinete médico, 

gabinete de atendimento e salas para o pessoal docente e não docente, entre outros. No espaço 
exterior foram criadas hortas pedagógicas, campo de jogos, recreio livre e parque infantil, ade-
quando-os às faixas etárias dos alunos.  As crianças irão ainda usufruir do Pavilhão Municipal, con-
tiguo, para apoio à prática de atividade física, e de um refeitório que permite  assegurar o serviço 
de refeições a todos os alunos. 
Se a abertura do ano letivo 2015/2016 testemunhou a entrada em funcionamento da Escola Básica 
do Sobralinho que contou com um investimento de perto de 1 900 000,00€,  um novo equipamento 
é agora inaugurado.
 

Manutenção de Espaços Escolares 

A interrupção letiva de verão é o período por excelência 
dedicado à realização das intervenções de conservação e 
manutenção dos estabelecimentos de educação e ensino. 
Este ano foram desenvolvidas 19 intervenções visando 
melhorar as condições destes equipamentos, num inves-
timento de cerca de 400 000,00€. De destacar as inter-
venções na Escola Básica de Povos com a completa 
remodelação do seu espaço exterior e na Escola Básica 
n.º 1 e Jardim de Infância n.º 1 de Alverca com a requali-
ficação das instalações sanitárias.
No decorrer do ano letivo a manutenção regular dos esta-
belecimentos de educação e ensino está descentralizada 

nas Juntas de Freguesias do Concelho, assumindo o Município, nos termos do Contrato celebrado, 
os custos inerentes a essas intervenções.

Pessoal Não Docente

A responsabilidade do Município está circunscrita ao pessoal não docente colocado nos jardins-de-
-infância, ao abrigo do acordo celebrado entre o Governo e as Autarquias, que prevê igualmente, 
sob indicação do Ministério da Educação, a colocação de pessoal não docente para o acompanha-
mento de crianças com necessidades educativas especiais. 
Para assegurar apoio às refeições escolares, são ainda disponibilizados às escolas e jardins-de-
-infância diversos trabalhadores, sendo alguns cedidos pelas IPSS parceiras no fornecimento das 
refeições.
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Ano letivo 2016-2017

Nova escola acresce ao grande investimento 
em prol da Educação no Concelho

As muitas responsabilidades do Município de Vila Franca de Xira na área da Educação (ao nível do Ensino 
Básico), área que é uma prioridade política do seu Executivo, visam assegurar que as crianças e jovens 
do Concelho alcancem com sucesso, na Escola Pública, os objetivos a que se propõem. Vários milhões de 
euros do orçamento municipal são investidos anualmente para que isso aconteça.  No próximo ano letivo 
tal traduz-se em cerca de 6.000.000,00€.

Por um lado, há trabalho contínuo e permanente nas escolas ao longo do ano letivo, que envolve dezenas 
de trabalhadores do Município, em parceria com toda a Comunidade Educativa, para garantir aos alunos 
todas as condições necessárias. Por outro, trabalha-se em paralelo no desenvolvimento dos projetos de 
construção de novos equipamentos escolares; na definição das intervenções de manutenção; num con-
junto vasto de tarefas do funcionamento do ano escolar com especial relevância para a vertente de ação 
social escolar. Aqui, destacam-se as refeições escolares e a oferta de manuais escolares e cadernos de 
atividades aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico.  
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OBJETIVO:
SUCESSO ESCOLAR

Equipamento 
Educativo

A disponibilização dos 
recursos e meios é igual-
mente parte integrante da 
intervenção realizada pelo 
Município. Este ano letivo 
inicia-se com a concreti-
zação de um processo de 
renovação do equipamento 

escolar em seis Escolas - Arcena, n.º 1 de Alverca, n.º 2 de Alhandra, 
n.º 2 de Vialonga, Cabo de Vialonga e Quinta de São Sebastião – o 
novo mobiliário disponibilizado, adequado à prática pedagógica irá 
proporcionar um maior conforto a alunos e docentes, num investi-
mento de 140 000,00€. Em 2017 este investimento continuará a ser 
realizado noutros equipamentos escolares.
Mas o novo ano letivo será igualmente objeto da implementação de 
um programa de investimento, em parceria com os Agrupamentos 
Escolares, nos equipamentos informáticos e redes disponibiliza-
dos aos alunos. Com as novas escolas inauguradas a contarem já 
com um conjunto de recursos informáticos, foi considerado deter-
minante que os restantes equipamentos tivessem acesso a linhas 
de investimento adequadas. Assim, neste ano letivo, será disponi-
bilizado 100 000,00€ apenas destinados a investimento em equipa-
mentos informáticos. 

Ação Social Escolar 

Refeições Escolares 

Os almoços são fornecidos 
nos estabelecimentos de 
educação e ensino do Con-
celho, desde o ano letivo 
2009/2010, por IPSS do Con-
celho (nove instituições esta-
beleceram parceria com o 
Município neste âmbito), com 

resultados muito positivos relativamente à quantidade e qualidade 
das refeições servidas, reconhecidos tanto por Agrupamentos de 
Escolas, como pelos Pais e Encarregados de Educação. 
São diariamente fornecidas em média cerca de 4.381 refeições 
escolares, nas quais o Município investe anualmente 1 500 000,00€ 
a que acrescem os suplementos alimentares. Os alunos do escalão 
A têm refeição e laches gratuitos, enquanto o valor da refeição para 
os alunos de escalão B é comparticipada pelo Município em 50%.

Transportes Escolares  e Apoio a Visitas de Estudo

A Câmara Municipal dispo-
nibiliza passes escolares a 
cerca de 1 460 alunos do 
ensino básico e secundá-
rio, assumindo 100% do 
valor no ensino básico e 
50% no ensino secundá-
rio. Assegura-se igual-
mente o transporte em 
circuito especial aos alu-
nos que não tenha acesso 

aos transportes públicos, nos termos da Lei, disponibilizando para 
o efeito viaturas municipais e de parceiros locais, nomeadamente 
Juntas de Freguesia e IPSS, com um investimento anual de cerca 
de 300 000,00€.
O Programa de Visitas de Estudo, apoia as escolas do Concelho 
cedendo viaturas municipais. Comparando com igual período do 
ano anterior, verificou-se um acréscimo significativo de cedências 
de viaturas de transporte coletivo no ano letivo de 2015/2016.

 

 

Oferta de Manuais 
Escolares e Cadernos
 de Atividades

Há quatro anos inicíamos 
no Concelho a oferta dos 
manuais aos alunos do 1.º 
ano do ensino básico, que 
usufruiam da ação social 

escolar. Todos os anos seguintes a oferta alargou-se a mais um ano 
de escolaridade. No ano letivo 2016/2017 apoiaremos todos os anos 
do 1.º ciclo do ensino básico. No caso dos alunos do 1.º ano (a que 
o Governo decidiu agora oferecer os manuais escolares) o Municí-
pio continuará a apoiar, oferecendo os cadernos de atividades. Aos 
alunos do 2.º ao 4.º ano de escolaridade oferecemos os manuais 
escolares e cadernos de atividades. Estes apoios representam um 
investimento do Município de 136 000,00€.  

Atividades 
de Enriquecimento Curricular

O Município de Vila Franca de Xira é a entidade promotora das ati-
vidades de enriquecimento curricular nas escolas do Concelho (à 
exceção do Agrupamento de Escolas de Vialonga, que se assumiu 
desde sempre como entidade promotora), tendo desenvolvido uma 
rede de parcerias que envolve os Agrupamentos de Escolas do 
Concelho e um conjunto de instituições, atualmente oito, ligadas ao 
movimento associativo local, nomeadamente, solidário e parental.

Investimento global total: 
cerca de 6.000.000,00 € 

ATUAL

Investimento 
      em Novas Escolas

Ação Social 
Escolar

Manutenção 
de Espaços 

Escolares

Pessoal 
Não Docente

Atividades 
de Enriquecimento
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Equipamento
Educativo
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DESTAQUE

Considerando o programa com que se apresentou a eleições, que 
balanço faz do trabalho realizado?
Creio ser um balanço positivo, uma vez que praticamente 70% das 
medidas que apresentei já estão cumpridas. O programa tinha um 
âmbito temporal até 2020 e, portanto, há situações que precisam 
de mais tempo para ser concretizadas, como por exemplo as que 
estão incluídas na estratégia do Portugal 2020.

Que áreas destacaria neste mandato?
O nosso trabalho tem-se desenrolado nas mais variadas frentes, 
todas elas a pensar no bem-estar da população.
Fizemos importantes melhorias e investimento na área da recolha 
de resíduos; na Ação Social, com destaque para o investimento no 
parque habitacional municipal; na legalização de AUGI’s; no reforço 
do apoio ao Movimento Associativo, nomeadamente às corporações 
de Bombeiros. Ao nível dos Serviços Municipalizados de Águas e 
Saneamento (SMAS) é também de assinalar o investimento feito na 
remodelação das redes de saneamento e abastecimento.
Há uma medida que me parece de destacar, pela melhoria na rela-
ção com os munícipes e tecido empresarial, que foi a criação da 

“Loja do Munícipe”. Concentrámos num só local o tratamento de 
todos os assuntos com a CM e com os SMAS, poupando tempo e 
reduzindo burocracias, o que é, sem dúvida, uma mais-valia.
Mas poderei apontar como áreas fortes a Educação, a Reabilitação 
Urbana, o Turismo e a Cultura.

Na Educação e na Reabilitação Urbana, dê-nos exemplos  
do trabalho feito.
Na Educação fizemos várias melhorias nos equipamentos esco-
lares existentes, de que destacaria a substituição das coberturas 
em fibrocimento em todos os edifícios da competência da Câmara 
Municipal. Tínhamos esse trabalho perspetivado para quatro anos, 
mas conseguimos fazê-lo em dois. 
Foi ainda possível construir duas novas escolas Básicas, uma no 
Sobralinho, já inaugurada no ano letivo passado; e outra em Via-
longa, que iremos inaugurar no início deste ano letivo. Estas duas 
novas escolas permitem uma melhoria considerável na qualidade 
de ensino, possibilitando, por exemplo, o horário a tempo inteiro 
e a realização em boas condições de atividades extracurriculares.
Oferecemos manuais escolares do 1.º ao 3.º ano do 1.º ciclo aos 

Alberto Mesquita em entrevista

Concelho com futuro competitivo e qualidade de vida
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (CMVFX) aponta a Educação, 

a Requalificação Urbana, o Turismo e a Cultura com algumas das áreas fortes deste mandato, 
sempre sustentadas por uma gestão orçamental rigorosa.

Considera que há projetos ainda a concretizar, mas sempre na expectativa 
de um Concelho competitivo e com qualidade de vida para a população.

Jardim Municipal Constantino Palha, Vila Franca de Xira

“A área da Educação é aquela que mais investimento 
tem tido no Orçamento Municipal, por considerarmos 
uma vertente fundamental na formação e no futuro 
dos nossos jovens.”
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DESTAQUE

alunos de famílias socialmente mais vulneráveis. No próximo ano 
letivo, para os mesmos alunos, oferecemos no 1.º ano os cader-
nos de atividades – porque o Governo oferecerá os manuais. Do 2.º 
ao 4.º ano ofereceremos os manuais e os cadernos de atividades.O 
apoio social escolar, transporte, refeições e atividades extracurri-
culares continuam a ser assegurados pela autarquia, numa parce-
ria com várias instituições do Concelho.
A área da Educação é aquela que mais investimento tem tido no 
Orçamento Municipal, por considerarmos uma vertente fundamen-
tal na formação e no futuro dos nossos jovens.
A Reabilitação Urbana é outra área relevante. Temos conseguido 
manter a aposta na requalificação da nossa margem ribeirinha; 
lançamos dois programas de reabilitação do edificado e das empre-
sas, em que os beneficiários usufruem de incentivos fiscais, com 
o objetivo de requalificar imóveis em mau estado de conservação. 
Temos em preparação dois importantes projetos que acrescentam 
à requalificação urbana a melhoria da mobilidade e a sustentabili-
dade ambiental: a rede municipal de ciclovias em todo o Concelho 
e a remodelação do troço da Nacional 10 entre Alverca e a Póvoa de 
Santa Iria, criando uma Avenida que contribuirá para uma melhoria 
significativa da circulação naquela zona.
Na zona norte do Concelho, é de referir a conclusão da regulariza-
ção fluvial do Rio Grande da Pipa, prevenindo a ocorrência de cheias 
na Vala do Carregado.

A sul, refiro o aumento de estacionamento que fizemos nas fre-
guesias de Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria. Há também  
o investimento efetuado na melhoria urbanística e paisagística, 
como são o caso da urbanização Malva Rosa, em Alverca; da elimi-
nação de barreiras arquitetónicas e melhorias do Eco-Parque, na 
Póvoa de Santa Iria ou execução do Parque Urbano da Flamenga, 
em Vialonga.

Quanto ao Turismo e Cultura?
No Turismo, conseguimos potenciar os aspectos diferenciadores 
que constituem a nossa oferta turística. Tanto ao nível da gastro-
nomia, como dos nossos eventos mais marcantes, temos vindo a 
conseguir aumentar o número de visitantes, o que me deixa muito 
satisfeito porque significa que nos tornámos mais atrativos.
O caminho seguido é também o de inovar, como por exemplo: a 
constituição de uma confraria com base nos produtos do rio Tejo 
e a sensibilização dos operadores turísticos para o potencial que 
constitui a nossa bela Lezíria.
Sendo a Festa Brava uma das componentes fortes da nossa Cultura 
e Identidade, temo-nos batido pela sua afirmação e defesa. Ela é 
também aquilo que nos diferencia dos demais e, neste mundo da 
globalização, as nossas origens não podem ser esquecidas.
Na Cultura, apesar dos tempos difíceis que temos vivido, foi 
possível aumentar o investimento nesta área. Construímos a 

Alberto Mesquita em entrevista

Concelho com futuro competitivo e qualidade de vida

“Tanto ao nível da gastronomia, como dos nossos eventos mais 
marcantes, temos vindo a conseguir aumentar o número de 
visitantes, o que me deixa muito satisfeito porque significa que nos 
tornámos mais atrativos.”

Parque Urbano da Flamenga, Vialonga
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Biblioteca e Equipamento Cultural “Fábrica das Palavras”, em 
Vila Franca de Xira; construímos o Espaço Cultural Fernando 
Augusto, na Póvoa de Santa Iria; mantivemos, com reforço de 
verbas, alguns dos nossos eventos mais importantes, como são 
o caso da Cartoon Xira ou da Bienal de Fotografia; melhorámos 
a oferta e programação cultural de vários equipamentos, nomea-
damente ao nível dos Museus Municipais e criámos um Cen-
tro Municipal de Arqueologia. Certamente seremos dos poucos 
municípios do País a ter uma performance cultural deste nível. 

Nestes últimos anos as Câmaras Municipais têm sido alvo de 
algumas restrições e condicionalismos, nomeadamente por 
parte da Administração Central, quer ao nível financeiro, quer ao 
nível de Recursos Humanos. Como é que a Autarquia tem convi-
vido com essas restrições?
O País tem atravessado dificuldades económicas e financeiras. 
Para as ultrapassar, o Governo anterior tomou decisões que cria-
ram tremendas dificuldades sociais à população e ao poder local. 
Tomou medidas que foram contra a autonomia das Câmaras Muni-
cipais, o que não é possível aceitar e fê-lo de forma cega.
O Fundo de Apoio Municipal (FAM) é um bom exemplo do que não 
se devia fazer, em que as autarquias com boa gestão têm de abdi-
car de parte do seu orçamento a favor das que não tiveram capaci-
dade para o fazer. Claramente este Fundo deveria ser uma respon-
sabilidade do Governo. Espero que o actual revogue esta decisão.
Ao nível das restrições financeiras, temos, ainda assim, conse-
guido manter-nos equilibrados, fruto de uma gestão responsável 
e rigorosa, sem penalizar a população. Pelo contrário: consegui-
mos manter-nos como um dos poucos municípios com a mais 

DESTAQUE

“Na Cultura, apesar dos tempos difíceis 
que temos vivido, foi possível aumentar o 
investimento nesta área.” 

“(...) conseguimos manter-nos como um dos poucos 
municípios com a mais baixa taxa de IMI do País e 
implementámos o IMI familiar. Para as empresas, 
alargámos ainda o âmbito de isenção da Derrama, 
consoante a criação de postos de trabalho.”

Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira

Loja do Munícipe, Vila Franca de Xira
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baixa taxa de IMI do País e implementámos o IMI familiar. Para 
as empresas, alargámos ainda o âmbito de isenção da Derrama, 
consoante a criação de postos de trabalho.
Nos recursos humanos, passámos por uma fase complicada que 
temos vindo a ultrapassar, complementada com a melhoria das 
condições de trabalho para os nossos trabalhadores.

Estamos a praticamente um ano do final 
deste mandato. Como vê o futuro do Con-
celho no quadro da Área Metropolitana 
de Lisboa e do País?
Antes de me referir ao futuro, não posso 
deixar de mencionar o momento difícil 
que todos passámos no final de 2014, que 
foi o surto de legionella. Foram afecta-
das cerca de 400 pessoas, das quais 12 
lamentavelmente faleceram.
Foi o pior momento deste mandato. A CM 
e os SMAS, em articulação com as equi-
pas ministeriais da Saúde e do Ambiente, 
deram o seu melhor para debelar o surto 
e acompanhar as vítimas. Finalmente, ao 
nível da Justiça, a investigação já deu a 
conhecer arguidos e confio que a verdade 
virá ao de cima e que justiça será feita 
para, de alguma forma, compensar as 
pessoas afetadas.
Quanto à pergunta, encaro o futuro com 
optimismo, pois creio que a vários níveis 
poderemos ainda melhorar.

Em que aspectos prevê melhorias?
Em termos económicos espero um 
impulso forte ao nível de criação de 
empregos, pela dinamização que agora 
se afigura mais concreta da Plataforma 
Logística Lisboa-Norte, em Castanheira 

do Ribatejo. Finalmente há um grupo económico que irá dar o 
“pontapé de saída” naquele espaço e, com ele, creio que outras 
empresas virão.
Para os futuros projetos da Reabilitação Urbana que referi, tenho 
a expectativa de apoio de fundos comunitários, tal como tem sido 
possível nos últimos anos. Aliás, na Área Metropolitana de Lisboa, 
somos o Concelho que maior valor per capita captou no anterior 

quadro comunitário de apoio. Confiamos 
que poderemos fazer ainda melhor.
O trabalho que temos feito na afirmação 
e defesa dos nossos traços identitários e 
de ligação ao nosso património natural 
permite-nos ter a expectativa de crescer 
ao nível turístico.
Pretendemos continuar o trabalho de 
requalificação da zona ribeirinha, ligando 
o nosso extremo norte ao Concelho de 
Alenquer. A sul, queremos proporcionar 
o usufruto do Tejo na zona de Alverca e 
ligar a Póvoa de Santa Iria ao Parque das 
Nações, em Lisboa.
Ao nível das acessibilidades, vamos con-
tinuar a insistir junto da Administração 
Central para que crie alternativas para as 
zonas de maior concentração de tráfego.
Estamos também a lançar um estudo 
para a zona da antiga escola da Marinha e 
antiga Cimianto, entre Vila Franca de Xira e 
Alhandra. Queremos tornar aquele espaço 
num dos pontos fortes do Concelho e estou 
certo de que o iremos conseguir.
Por tudo isto, estou confiante que tere-
mos condições para continuar a ser um 
Concelho preponderante e competitivo 
na região em que nos inserimos, com 
melhor qualidade de vida para a sua 
população.

DESTAQUE

“Estamos também a lançar um estudo para a zona da antiga escola da Marinha e antiga Cimianto, entre Vila 
Franca de Xira e Alhandra. Queremos tornar aquele espaço num dos pontos fortes do Concelho e estou certo 
de que o iremos conseguir.”

Quinta da Piedade, Póvoa de Santa iria

Urbanização Malva Rosa, Alverca do Ribatejo
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Câmara Municipal avança com Horta Urbana em Vialonga 

    
da             Quinta 

das

 
Índias

Urbanização

O sucesso da criação de hortas urbanas no 
Concelho, implementado pela Câmara Municipal, 
vem agora permitir estender este Programa 
à freguesia de Vialonga, nomeadamente na 
Urbanização da Quinta das Índias. 
A experiência comprovou a utilidade e os sérios 
compromissos a que se propõem os Munícipes 
a quem têm sido atribuídos os lotes de terreno. 
A produção de flores, legumes, frutos e o 
consequente consumo de produtos frescos e 
de qualidade, bem como alguma poupança são 
algumas das suas vantagens. Para Vialonga 
prevê-se uma área aproximada de 8.800 m2, em 
que 41 talhões ocuparão a margem esquerda da 
ribeira do Morgado (entre a R. Vergílio Ferreira e a 
R. Batalha da Alfarrobeira). Com uma área média 
de 45 m2, cada talhão terá acessos criados para 
circulação dos hortelãos e pelo público em geral. 
O espaço será dotado de equipamentos, como 
bancos e papeleiras, que permitirão melhorar a 
vivência do local. 
Com a construção deste novo núcleo, o Município 
passará a disponibilizar um total de 283 talhões de 
hortas, distribuídos por três freguesias: Alverca do 
Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Vialonga.

Rede de

agora em 
Vialonga

Mais de 41 Talhões

Na 6ª edição do “Orçamento Participativo” 
(OP) foram apresentadas 40 propostas que 
serão objeto de análise, sendo os resultados 
da mesma divulgados oportunamente no 
Portal do OP - https://op.cm-vfxira.pt/.

O Município disponibiliza uma verba de um 
milhão de euros para projetos sugeridos pela 
população, a realizar em todas as freguesias 
do Concelho, 

O período de votação das propostas do OP 2016 
decorrerá, este ano, nos meses de outubro e 
novembro.

Até ao próximo mês outubro, a Câmara Municipal está a de-
senvolver uma importante obra de requalificação dos caminhos 
municipais entre a Quinta da Grinja e a Escola Secundária Alves 
Redol, em Vila Franca de Xira. Num investimento total de perto 
de 37 mil euros, esta empreitada vem melhorar aquele acesso, 
bem como as suas condições de segurança para  toda a comu-
nidade, sobretudo, a escolar.

        Vila Franca de Xira
Câmara Municipal cria acesso pedonal 

entre a Quinta da Grinja 
e a Escola Secundária Alves Redol
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Constituindo-se como um dos momentos altos da 27.ª Semana da 
Cultura Tauromáquica, inaugurou no dia 25 de junho, no Celeiro 
da Patriarcal,  a exposição biográfica que visa homenagear 
o inigualável matador Vilafranquense José Júlio. De origens 
humildes, o matador que veio a tornar-se uma referência 
incontornável nas arenas nacionais e internacionais, um dos 
maiores à época, continua a ser merecedor de reconhecimento e 
carinho popular. 
Muitas foram aqueles que, amigos, aficionados ou admiradores, 
quiseram juntar-se ao Município numa sincera e emotiva 

homenagem não apenas ao matador, mas sobretudo ao Homem 
a quem todos reconhecem o trato gentil e afável, a que se junta a 
valentia que demonstrou na sua longa e memorável carreira.
A inauguração contou com a atuação da Banda do Ateneu Artístico 
Vilafranquense que interpretou, entre outros temas, o pasodoble 
“José Júlio”, composto pelo antigo maestro daquela Banda, Omero 
Ribeiro da Silva, em homenagem ao Matador, e ainda com a 
apresentação do grupo “Sabor Flamenco”.
A exposição “É de Vila Franca e chama-se José Júlio” tem entrada 
livre e pode ser visitada até ao dia 9 de outubro.

Emoção na Homenagem ao Maestro José Júlio

27.ª Semana da Cultura Tauromáquica
com forte adesão
A 27.ª Semana da Cultura 
Tauromáquica contou com 
momentos muito apreciados, 
quer por aficionados quer por 
curiosos da Festa Brava. 
A ida ao campo para apreciar os 
toiros das Esperas teve  bastante 
adesão e foram também muitos 
os que quiseram assistir aos 
colóquios dedicados ao Maestro 
José Júlio e ao lançamento 
do ansiado livro sobre o seu 
percurso de vida. 
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Colete Encarnado 
Vivido pela 84.ª vez com todo o fulgor e tradição



Colete Encarnado 
Vivido pela 84.ª vez com todo o fulgor e tradição
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Verão no Concelho preenchido 
com cultura e muita música

EVENTOS

Julho, agosto e setembro foram meses preenchidos, ao fim de 
semana, por finais de tarde e noites recheadas de animação, cul-
tura e convívio trazidos por vários programas como “Verão no 
Museu”, “Rio Spot”, “Rio Lounge” e “Flamenga UP”, decorridos 
em várias localidades do Concelho (Alhandra, Alverca do Ribatejo, 
Vialonga e Póvoa de Santa Iria). 

Tirando partido dos recursos naturais do nosso Município, petiscos 
embalados por boa música com DJ’s compuseram belos sunsets 
junto às zonas ribeirinhas. Já em Alverca, as sessões de teatro 
foram uma constante, fazendo deste verão uma época plena de 
propostas tentadoras.
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Última etapa
da 78.ª Volta a Portugal 
arrancou de Vila Franca de Xira
O português Rui Vinhas (W52/FCPorto) venceu no domingo, 7 de 
agosto, pela primeira vez, a Volta a Portugal em bicicleta, após a 
décima e última etapa, um contrarrelógio individual entre Vila 
Franca de Xira e Lisboa, ganho pelo seu colega espanhol Gustavo 
Veloso.
Nos momentos que antecederam esta derradeira etapa, a Volta 
montou arraiais em Vila Franca de Xira, onde a população se reuniu 
para apoiar a partida dos atletas que foram invadidos por votos de 
boa sorte e muita motivação que se prolongaram nos 32km que se 

seguiram até Lisboa. Ainda na sede do Cocelho, nomeadamente no 
Parque Urbano, o ambiente foi de festa, emoção e muita adrenalina. 
Recorde-se que a prova, este ano, foi para a estrada entre 27 de 
julho e 7 de agosto, onde o pelotão percorreu 1.618 quilómetros 
entre Oliveira de Azeméis e Lisboa. Em 2017, a “caravana” vol-
tará a Vila Franca de Xira, desta feita para o arranque da 1.ª etapa,  
decorrido o prólogo na Capital. 

Conheça todos os resultados desta edição em www.cm-vfxira.pt.
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15 de outubro de 2016 a 29 de janeiro de 2017

Exposições Curatoriais integradas 
na BF16 – Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira  

>  Vários espaços em Vila Franca de Xira 
(consulte programa específico)

Numa ação de sensibilização para o uso dos transportes 
alternativos como forma de proteção do meio ambiente e, 
em simultâneo, para o combate ao sedentarismo realiza-se 
um passeio de bicicleta, de 21 km, pelo Concelho (da Cas-
tanheira do Ribatejo à Póvoa de Santa Iria). Desprovida de 
competição, esta volta é preenchida de convívio salutar e 
de apelo à reflexão sobre a nossa própria pegada ecológica. 
À semelhança das edições anteriores, a CP irá apoiar o 
Evento com uma tarifa especial (2,00€) para bilhetes ida e 
volta (mediante apresentação do comprovativo de inscrição 
no evento), no dia 18 de setembro, nas quatro Linhas da CP 
Lisboa (os clientes deverão possuir cartão “Viva Viagem”). 
Assim, pode trazer a sua bicicleta de comboio e participar!

Mais informação em www.cm-vfxira.pt

Inscrições gratuitas 
para ambiente@cm-vfxira.pt  
até 14 de setembro

9.ª Pedalada
pelo Ambiente

18 set’16
das 9h00 às 13h00
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Outubro em Vila Franca de Xira é marcado há mais de uma de centena de anos pela grande Feira Anual. Com as tasquinhas, as bancas 
com diversos tipos de artigos, os carrosséis e as diversões vem, pela 36.ª vez, um Salão de Artesanato acolhido pelo Pavilhão Multiusos 
da Cidade. São 94 os stands representativos das várias regiões do país com trabalhos de reconhecida qualidade onde estão patentes artes 
com ligação à nossa cultura popular. Entre muitas outras não faltarão nesta montra da tradição portuguesa, peças de joalharia, tape-
çaria, rendas, bordados, tecelagem, cestaria, cerâmica pintada e doçaria. Em alguns casos, os visitantes poderão apreciar in loco como 
são feitas não prometendo, no entanto, que fique a conhecer os segredos passados de geração em geração como é hábito nestas artes. 
Além de compras com marca nacional, esta edição do certame traz uma novidade no que ao programa diz respeito: os dias serão preen-
chidos com animação, dedicada a diversas áreas como o desporto e a música, abrangendo os interesses e gostos de todas as faixas 
etárias (programa detalhado em www.cm-vfxira.pt). 

30 de setembro a 9 de outubro 

Aproxima-se mais uma Feira Anual, 
com Esperas de Toiros e Salão de Artesanato

Esperas de toiros: 
Sábado
1 de outubro
16h30
Domingo a quarta-feira
2 a 5 de outubro 
10h30

 

Horário da Feira:
30 de setembro: 
18h00 às 02h00 do dia seguinte;
1, 4, 7 e 8 de outubro: 
13h00 às 02h00 do dia seguinte;
2, 3 e 6 de outubro: 
13h00 à 01h00 do dia seguinte;
9 de outubro: 
13h00 às 24h00.  

Horário do Salão de Artesanato:
Sexta, dia 30 de setembro
18h00 à 01h00;
Sábados, dias 1 e 8 de outubro
15h00 à 01h00;
Domingos, dias 2 e 9 de outubro
15h00 às 23h00;
Segunda e Quinta, dias 3 e 6 de outubro
16h00 às 23h00;
Terça e sexta, dias 4 e 7 de outubro
16h00 à 01h00;
Quarta, dia 5 de outubro
15h00 às 23h00;
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Museu do Neo-Realismo 
Comemorações do 9.º Aniversário nas atuais instalações

20 de outubro, quinta-feira
Durante todo o dia
Projeção de filme sobre o MNR no átrio 

15h00
Jogo da Glória do Neorrealismo

21h00 – Espetáculo 
“Poemas e uma Guitarra” por Vitor de Sousa e Luísa 
Amaro

Sessão Solene Comemorativa do Aniversário

Assinatura dos contratos de doação ao MNR dos es-
pólios de Mário Braga, Mário Sacramento, Carlos de 
Oliveira, Orlando da Costa e Júlio Graça 

22 de outubro, sábado
15h00
Colóquio sobre Fernando Lopes-Graça, seguido  
de Concerto pelo Coro Notas Soltas (no âmbito da Tem-
porada Fernando Lopes-Graça, integrado nas comemo-
rações do 9.º Aniversário do Museu do Neo-Realismo)

Fábrica das Palavras 
2 anos de livros e cultura
Setembro
Ciclo de Conferências“Ópera é isto!” / Clássica na Fábrica / 
Artes de Cá - Música Tradicional  / Concerto Captain Boy / 
Oficina de Escrita Criativa, com o escritor João Tordo
 
Outubro
Dia Mundial da Música / Ciclo de Conferências “Ópera é isto!” 
/  Seminário Grande Guerra / Viagem das Palavras, com Pe-
dro Mexia / Clássica na Fábrica / Teatro “A Casa de Bernarda  
Alba” / Clássica na Fábrica / Artes de Cá - Música Tradicional  
/ Exposição “Carlos Paredes: guitarra com génio” / Curso so-
bre a Literatura Europeia, “Marcos da literatura europeia”, 
com António Mega Ferreira / Cinema documental (Sérgio 
Tréfaut)
 
Novembro
Sessão com Gilberto Ferraz,no dia 18 de novembro, o âmbito 
do ciclo “A viagem das palavras” / Curso sobre a Literatu-
ra Europeia, “Marcos da literatura europeia”, com António 
Mega Ferreira / Semana dos Contadores de Histórias / Artes 
de Cá – Música Tradicional Portuguesa / Concerto com os 
Café D’Alma
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Exposições
Exposição de Longa Duração

“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português  > Museu do Neo-Realis-
mo, Vila Franca de Xira.

10 Setembro a 6 Novembro
Exposição de Pintura Flags de Gina Flor  > Centro Cultural do Bom Sucesso

Até 11 de setembro
Exposição de Vera Velez, integrada no ciclo EmaisE [exposições editoriais/ editorial exhi-
bitions]  > Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Conce-
lho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

Até 17 Setembro
Exposição de Pintura Linguagem pictural intimista: da figuração à abstracção, de Luís 
Bird  > Galeria Municipal, Palácio Quinta da Piedade

1 a 31 de outubro
Carlos Paredes: Guitarra com génio | Exposição no âmbito das comemorações do dia 
mundial da música, em parceria com SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) e mostra 
discográfica  > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do 
Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

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 Matador José 
Júlio  > Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira.

Até 10 de outubro’ 16
“Portugal e a Grande Guerra”  > Exposição itinerante  > Museu Municipal, Vila Franca 
de Xira

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

Até 26 de fevereiro’ 17
“Passageiro Clandestino Mário Dionísio 100 Anos”  > Exposição comemorativa do cen-
tenário de nascimento de Mário Dionísio  > 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 Iera-
briga”  > Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira.

Até 31 de dezembro’ 17 
“Quotidianos do Feminino: 1900 aos Anos de Mudança”  > Museu Municipal Núcleo 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 Mu-
nicipal, Núcleo Sede, Vila Franca de Xira.

Espetáculos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 de setembro, sábado
18h00 – Clássica na Fábrica - A música de salão no século XIX  > Fábrica das Palavras 
– Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila 
Franca de Xira.

18 de setembro, domingo
16h00 – Artes de Cá - Música Tradicional Portuguesa - Flor do Trevo Grupo de Música 
Popular Portuguesa  > Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cul-
tural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

24 de setembro, sábado
16h00 – Recital de Poesia “Poesia no Palácio”  > Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa 
Iria, Póvoa de Santa Iria

1 de outubro, sábado
Comemorações do Dia Mundial da Música (consultar programa específico)

15 de outubro, sábado
18h30 – Clássica na Fábrica - Obras para Piano e Flauta Transversal  > Fábrica das Pala-
vras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, 
Vila Franca de Xira.

22 de outubro, sábado
21h30 – Espetáculo teatral “A casa de Bernarda Alba”, de Federico Garcia Lorca | Grupo 
de Teatro Académico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa  > Fábrica das 
Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de 
Xira, Vila Franca de Xira.

23 de outubro, domingo
16h00 – Artes de Cá - Música Tradicional Portuguesa - Grupo de Música Popular Portu-
guesa do Centro Popular de Cultura e Desporto  > Fábrica das Palavras – Biblioteca Mu-
nicipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

Encontros, Formação, Seminários 
e Visitas Patrimoniais

3 de setembro, sábado
16h00 – Ciclo de Conferências “Setembro mês do Património no Museu Municipal – Nú-
cleo de Alverca”  > Tema | “Intervenção sobre uma Coleção Fotográfica – Conservação 
e Acesso” – Oradora | Sandra Garrucho  > Mestre eme Fotografia, especialização em 
Conservação de Fotografia pela Escola Superior de Tecnologias de Tomar no Instituto 
Politécnico de Tomar  > Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.

7 de setembro, quarta-feira
16h00 – Ciclo de Conferências “Tardes de Conversa” > Tema | “As Damas da 1ª Guerra 
Mundial” – Oradora | Bárbara Pereira   >  Integra o Plano Municipal para a Igualdade 
do Concelho de Vila Franca de Xira > Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do 
Ribatejo.

10 de setembro, sábado
16h00 – Ciclo de conferências “Quotidianos do Feminino: do Passado ao Presente” > 
Tema | “A malícia das Mulheres” Oradora | Luísa Marinho Antunes Paolinelli > Profes-
sora Auxiliar na Universidade da Madeira. Atia na área de Línguas e Literatura > Museu 
Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.

16 de setembro, sexta-feira
18h30 – Ciclo de Conferências “Ópera  é  isto!” > Tema | “Da Tragédia Grega ao final do Barroco” 
– por Marco Alves dos Santos > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento 
Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira. (Sujeito a inscrição prévia) 
 
16 de Setembro,9h30 às 17h30 
Ação de Formação Lider A - marca de Certificação Ambiental da Construção Susten-
tável, que assenta no conceito de reposicionar o Ambiente na construção, numa lógica 
de Liderar pelo Ambiente. Com a presença do Prof. Manuel Duarte Pinheiro do Insti-
tuto Superior Técnico  >Dirigida ao público em geral, com interesse em particular,para 
arquitetos, engenheiros, gabinetes de projeto, promotores e agências imobiliários e 
construtores civis > Consulte o programa no Site Municipal > Entrada livre > Auditório 
do Museu do Neo-Realismo

16 e 17 de setembro, sexta-feira e sábado 
10h00/ 17h00 - Evocação Centenário da Grande Guerra > “Dias da Memória” >  Integrado 
no Programa de Evocações do Centenário da I Guerra Mundial > Museu Municipal, Vila 
Franca de Xira”. O horário pode sofrer alterações. Consulte programa específico.

17 de setembro, sábado  
16h00 – Ciclo de conferências “Setembro mês do Património no Museu Municipal – Nú-
cleo de Alverca” > Tema | “O pelourinho Português – do vandalismo oitocentista à reabi-
litação pelo Estado-Novo (1820-1974).” - Orador | António Amaro Rosa > Licenciado em 
Direito, pela Universidade Autónoma de Lisboa e Mestre em Estudos do Património, pela 
universidade Aberta > Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.

Município assinala Dia Mundial do Turismo
O Município de Vila Franca de Xira assinala o Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro, propondo um conjunto de atividades que visam pro-
mover os recursos e produtos turísticos dentro do Concelho, com parceiros do setor. Este ano, a celebração será dedicada ao tema “Turismo 
para TODOS – promover a acessibilidade universal”. O Dia Mundial de Turismo pretende alertar a comunidade global para a importância 
deste setor a nível social, político e económico, sublinhando o seu vasto potencial como agente de mudança positiva nos países e comunida-
des de todo o mundo. Programa em www.cm-vfxira.pt.

  Consulta as normas em www.cm-vfxira.pt e mostra a tua Banda!

RIFFEST – Concurso de Bandas Jovens 2016 
Prémio António Andrade 

Inscrições até 15 de setembro!
A 1.ª Eliminatória é já a 4 de outubro, pelas 22h00,  

no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira.

2.ª Eliminatória 
21 de outubro 

Cais 27, Vila Franca de Xira;

3.ª Eliminatória 
4 de novembro 

Sociedade Euterpe
 Alhandrense, Alhandra;

Final 
25 de novembro

Centro Cultural do Bom Sucesso, 
Alverca do Ribatejo.
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17 de setembro, sábado 
11h00 – Apresentação do livro infantil/hora do conto “O sonho da estrela guia”, de San-
dra Meireles > Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

17 de setembro, sábado 
16h00 – Apresentação do livro de poesia “Espelho de alma”, de Isabel Lucas Simões > 
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

17 e 18 de setembro, sábado e domingo
09h30-13h00 e 14h00-17h30 – Oficina de escrita criativa | Dinamizada por João Tordo 
– Atividade sujeita a inscrição e pagamento (10€) > Fábrica das Palavras, Biblioteca Mu-
nicipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

23 de setembro, sexta-feira
10h00 – Lezírias: Visita Guiada à COTARROZ, Centro Operativo e Tecnológico do Arroz 
em Paúl de Magos, Marinhais. Inscrições abertas na receção do Museu do Neo-Realis-
mo, por telefone 263285626 ou para neorealismo@cm-vfxira.pt.
14h30 – Museu do Neo-Realismo: Visita Guiada à exposição “Os Ciclos do Arroz”, se-
guido de visionamento no Auditório do MNR de testemunho filmado com o Artista Júlio 
Pomar (um dos artistas plásticos intervenientes nesta profícua experiência documen-
tal-artística em 1953). Inscrições abertas na receção do Museu do Neo-Realismo, por 
telefone 263285626 ou para neorealismo@cm-vfxira.pt.
Público-alvo: público em geral e público escolar.

23 de setembro, sexta-feira
18h30 – Ciclo de Conferências “Ópera é isto! ” > Tema | “O Classicismo” – por Marco 
Alves dos Santos > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural 
do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira. (Sujeito a inscrição prévia)

24 de setembro, sábado  
16h00 – Ciclo de conferências “Setembro mês do Património no Museu Municipal – Nú-
cleo de Alverca” > Tema | “Pela margem direita do Baixo Tejo: Paisagem rural e recur-
sos alimentares (finais da Idade Média).” – Oradora | Maria Manuela Catarino > Mestre 
em História Medieval, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa > Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.
 
10h30 e 14h30 – Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca de Xira (Cachoeiras): 
Visitas guiadas à exposição e reserva museológica para público geral, pelos arqueólogos 
do Município e ateliê de arqueologia experimental, para crianças dos 6 aos 15 anos. Ins-
crições Prévias junto do Museu Municipal (263280350/museumunicipal@cm-vfxira.pt).
15h00 – Museu do Neo-Realismo: visita guiada à exposição “Os Ciclos do Arroz”, pelo 
curador da exposição, professor João Madeira. Inscrições abertas na receção do Museu 
do Neo-Realismo, por telefone 263285626 ou para neorealismo@cm-vfxira.pt.
16h00 - Colóquio “História e Memória do Arroz de Vila Franca a Salvaterra - Experiên-
cias e Perspetivas de Musealização” | Oradores: João Alves Ramalho (Museu Municipal 
de Vila Franca de Xira), Cristina Gonçalves e Perpétua Martins (Museu Municipal de 
Benavente), apresentação de filme com testemunho de Roberto Caneira (Centro de 
Interpretação e Educação Ambiental do Cais da Vala/ Câmara Municipal de Salva-
terra de Magos) > Integrado nas “Jornadas Europeias do Património 2016” >  Museu 
do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira. Inscrições abertas na receção do Museu do 
Neo-Realismo, por telefone 263285626 ou para neorealismo@cm-vfxira.pt
16h00 – Museu Municipal – Núcleo de Alverca: palestra Pela margem direita do baixo 
Tejo: Paisagem rural e recursos alimentares (finais da Idade Média), por Maria Manuela 
Catarino (Mestre em História Medieval, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa). Entrada Livre.
 16h00 - Recital de poesia “ Poesia no Palácio” – Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa 
Iria, Póvoa de Santa Iria

25 de setembro, domingo
15h00 – Vila Franca de Xira/Museu Municipal: Memórias da Comunidade Varina. Visita 
Guiada por ruas de Vila Franca de Xira, abordando a história da comunidade varina. Iti-
nerário: Monumento à Varina, Mercado Municipal, Bairro dos Varinos (Rua dos Varinos) 
e Passeio Ribeirinho (antigo cais dos Varinos, junto à Praça de Touros) >  Inscrições 
Prévias junto do Museu Municipal (263280350/museumunicipal@cm-vfxira.pt).

30 de setembro, sexta-feira
09h00/ 18h00 – Colóquio “Outros Olhares sobre a Grande Guerra” > Integrado no Pro-
grama de Evocações do Centenário da I Guerra Mundial  >  Faculdade de Ciências So-
ciais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Edifício ID, Lisboa. (O local pode so-
frer alterações. Consulte programa específico)

30 de setembro, sexta-feira
18h30 – Ciclo de Conferências “Ópera é isto! ”  >  Tema | “O Romantismo” – por Marco 
Alves dos Santos > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural 
do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira. (Sujeito a inscrição prévia)

1 de outubro, sábado
10h00/ 17h45 – Seminário ”Outros Olhares sobre a Grande Guerra” >  Integrado no Pro-
grama de Evocações do Centenário da I Guerra Mundial  >  Fábrica das Palavras, Bi-
blioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

1 de outubro, sábado
16h00 – Encontros/palestras – “Doença e Saúde Mental”, em parceria com a Editora 
Coisas de Ler – Orador | Carlos Céu e Silva – Presidente e Fundador da Associação pela 
Prevenção e Apoio à Saúde Mental  >  Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, 
Póvoa de Santa Iria.

7 de outubro, sexta-feira
18h30 – Ciclo de Conferências “Ópera é isto! ”  >  Tema | “A Era Moderna” – por Marco Al-
ves dos Santos  > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural 
do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira. (Sujeito a inscrição prévia) 

8 de outubro, sábado
16h00 - Palestra “Conflito e unidade da arte contemporânea | Orador: Delfim Sardo  > 
No âmbito da Exposição “Passageiro Clandestino Mário Dionísio 100 Anos”) > Museu do 
Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.

8 de outubro, sábado
16h00 – Palestra: Doença e saúde mental | Carlos Céu e Silva (Associação pela Pre-
venção e Apoio à Saúde Mental), em parceria com Editora Coisas de Ler  > Fábrica das 
Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de 
Xira, Vila Franca de Xira.

9 de outubro, domingo      
18h00 -  Ciclo de Conferências “Ópera é isto! ” > Concerto Comentado Tema | “O Lírico 
em Portugal” – por Marco Alves dos Santos, Tenor Lírico acompanhado ao piano por 
João Paulo Santos, Diretor de Estudos Musicais e Diretor Musical de Cena do Teatro 
Nacional de São Carlos  > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento 
Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

14 de outubro, sexta-feira
18h30 – “Viagem das Palavras” com o escritor Pedro Mexia  > Fábrica das Palavras, 
Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila 
Franca de Xira.

15 de outubro, sábado  
16h00 – Ciclo de conferências “Quotidianos do Feminino: do Passado ao Presente” > 
Tema | ““Masculino feminino: a construção social da diferença” – Oradora | Lígia Amân-
cio > Professora catedrática de Psicologia Social no ISCTE  > Museu Municipal – Núcleo 
de Alverca, Alverca do Ribatejo.

15 de outubro, sábado
16h00 – Encontros/palestras – “Divórcio”, em parceria com a Editora Coisas de Ler 
– Oradora | Patrícia Mendes – Psicóloga da Associação Portuguesa para a Igualdade 
Parental e Direitos dos Filhos  > Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de 
Santa Iria

19 e 20 de Outubro, quarta e quinta-feira
10h00-13h00 e 14h00-16h30 – Web 2.0 – Criação de um site online | Ação de formação 
dinamizada por João Pereira  > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipa-
mento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

24 de setembro, sábado
16h00 - Recital de poesia “ Poesia no Palácio” – Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa 
Iria, Póvoa de Santa Iria

28 de outubro, sexta-feira
18h30 – Marcos da literatura europeia | Curso com António Mega Ferreira (1ª sessão) – 
Atividades sujeita a inscrição e pagamento (10€)  > Fábrica das Palavras, Biblioteca Mu-
nicipal e Equipamento cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

29 de outubro, sábado
16h00 – Palestra: Divórcio | Patrícia Mendes (Associação Portuguesa para a Igualdade 
Parental e Direitos dos Filhos), em parceria com Editora Coisas de Ler > Fábrica das 
palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de 
Xira, Vila Franca de Xira.

29 de outubro, sábado
Colóquio Internacional “Mário Dionísio no Centenário do Seu Nascimento – Como uma 
pedra no silêncio” (no âmbito da Exposição “Passageiro Clandestino Mário Dionísio 100 
Anos”) | Locais de realização: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Casa 
da Achada – Centro Mário Dionísio, Museu do Neo-Realismo | Organização: Centro 
de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa [UID/
ELT/0509/2013], Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo, Casa da Achada 
– Centro Mário Dionísio, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - Museu do Neo-
-Realismo  > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.

Cinema  
4 e 18 de setembro, domingos
11h00 – A viagem de Aro, de Peter Sohn | Domingos Mágicos – Cinema infantojuvenil  > 
Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Via 
Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

11 de setembro, domingo
16h00 – “Cobain: Montage of heck”, de Brett Morgen | Doc Domingos – Cinema docu-
mental  >  Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Conce-
lho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

25 de setembro e 16 de outubro, domingos
11h00 – O Principezinho, de Mark Osborne | Domingos Mágicos – Cinema infantojuvenil  
>  Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila 
Franca de Xira, Vila Franca de Xira

23 de outubro, domingo
11h00 – Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, o filme, de Steve Martino | Domingos Mági-
cos – Cinema infantojuvenil  >  Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamen-
to Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

30 de outubro, domingo
16h00 – “Lisboetas”, de Sérgio Tréfaut | Doc Domingos – Cinema documental  >  Fábrica 
das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca 
de Xira, Vila Franca de Xira.

Infância
6, 7 e 8 de setembro, de 3ª a 5ª feira
10h30/12h30 – 14h30/16h30 – “De férias na Biblioteca”  >  Ateliê dirigido a crianças dos 
6 aos 10 anos  >  Participação mediante inscrição prévia junto da Biblioteca Municipal 
(tel.: 219 533 050 ou e-mail: bmpsi@cm-vfxira.pt | Mínimo de 5 e máximo de 10 inscri-
ções)  >  Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria.
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13, 14 e 15 de setembro, de 3ª a 5ª feira
10h30/12h30 - 14h30/16h30 – “De férias na Biblioteca”  > Ateliê dirigido a crianças dos 6 
aos 10 anos  > Participação mediante inscrição prévia junto da Biblioteca Municipal (tel.: 
219 533 050 ou e-mail: bmpsi@cm-vfxira.pt | Mínimo de 5 e máximo de 10 inscrições) > 
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

17 de setembro, sábado
10h30/ 12h30 – “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 (telef.: 263 280 350 ou 
e-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt | Mínimo de 6 e máximo 16 inscrições)

29 de setembro, quinta-feira
10h30 – Bebéteca: Ver, ouvir e sentir a vida no mar… | atividade para crianças dos 6 
aos 24 meses  > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do 
Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

1 de outubro, sábado
10h00 e 14h00 – O nabo gigante na biblioteca | Leitura do livro “O nabo gigante”, de 
Alexis Tolstoi e atividade lúdica  > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipa-
mento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

1 de outubro, sábado
11h00 – Apresentação do livro infantil “Histórias contadas à minha maneira”, de Maria 
Gomes  > Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

8 de outubro, sábado
16h00 – “O Palácio Para os Pequeninos” | Atelier de Música “Orquestra Miúda”, por 
Lucília Jesus  > Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria. (consultar programa 
específico)

22 de outubro, sábado
10h00 e 14h00 – Eu sinto… viagem ao coração | Atividade baseada em livros e aborda-
gens acerca das emoções, sentimentos e afetos  > Fábrica das Palavras, Biblioteca Mu-
nicipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

29 de outubro, sábado
16h00 – “O Palácio Para os Pequeninos” | Atelier de Música “Pequenos Grandes Mú-
sicos”, por Lucília Jesus > Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria. (consultar 
programa específico)

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

Até 29 de abril’ 18 
9h30h e 14h00 - Ação Educativa no âmbito da exposição “Molduras de um Concelho: Vila 
Franca de Xira - anos 40 a 50 do séc. XX”  > Dirigido a crianças a partir dos 3 anos  > Mu-
seu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira. Participação mediante inscrição prévia 
junto do Museu Municipal (telef.: 263 280 350 ou e-mail: museumunicipal@cm-vfxira.pt 
| Mínimo 6 e máximo 24 inscrições).

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. 263 285 626 ou neo-
realismo@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 10h00 às 16h00 – “Itinerário Neorrealista Juvenil”, percurso definido em roteiros 
com visitas guiadas de interesse para o movimento neorrealista, nomeadamente vi-
sita a locais de nascimento dos escritores e lugares descritos nas obras literárias dos 
autores neorrealistas.  > Dirigido a crianças a partir dos 10 anos > requer inscrição 
prévia até 5 dias de antecedência: telef. 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 condi-
ções climatéricas.

Das 10h00 às 16h00 – “Diário Gráfico das exposições”, construção de um diário de ob-
servação 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 máxi-
mo de 15 participantes > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.

Das 10h00 às 16h00 - “Poemário Infantil Neorrealista” | Despertar para a poesia crian-
do um diário com um conjunto de poemas e ilustrações de autores neorrealistas, é o 
que esta oficina te propõe  > Dirigido a crianças a partir dos 6 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 15 participantes  > Museu do 
Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.

AGENDA
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Partido Socialista

Cara|Caro Munícipe,

A gestão municipal, liderada pelo PS, definiu a 
educação como prioridade. 
Um novo ano letivo irá ter início, com a inau-
guração da nova Escola Básica nº2 de Vialon-
ga, resultado de um investimento superior a 
dois milhões de euros, que para além de do-
tar aquela comunidade educativa de um equi-
pamento moderno e de referência, introduz o 
horário normal no primeiro ciclo e cria a oferta 
de pré-escolar.
Este ano letivo, a todos os alunos do 1º ciclo 
do ensino básico do ensino público do Concelho 
com direito a auxílios económicos serão dispo-
nibilizados os manuais escolares e cadernos 
de atividades. O Governo do PS participa nes-
ta iniciativa com a oferta aos alunos do 1º ano, 
uma decisão convergente com o que o PS já 
pratica há vários anos no Concelho.
Desejamos a todas e todos os alunos do Con-
celho, bem como a toda a comunidade educati-
va, em particular a todos os professores, e aos 
parceiros do Município, os maiores sucessos 
nesta nova jornada escolar.
No plano nacional o Governo do PS continua a 
trabalhar para alcançar os objetivos económi-
cos e financeiros a que se propôs no orçamento 
do estado. Depois de ter superado a eventual 
imposição de sanções europeias, estamos con-
frontados com uma situação económica inter-
nacional de alguma incerteza, para a qual a 
aprovação do “Brexit” não veio colaborar.
Expressamos a nossa mais profunda solidarie-
dade por todos aqueles que foram prejudica-
dos com o flagelo dos fogos que afetam o nosso 
país, e sensibilizamos todos os que possam co-
laborar para participarem nas campanhas de 
apoio às comunidades afetadas e aos bombei-
ros do nosso País.

Estando os nossos eleitos sempre disponí-
veis, contacte-nos diretamente através do tel.: 
915684270 ou gav.ps@cm-vfxira.pt e acompa-
nhe-nos http://ps-vfx.com 

Coligação Democrática Unitária

Passe social intermodal – pela cobertura total no 
Concelho

Como é do conhecimento público, o PCP apre-
sentou na Assembleia da República um projeto-
-lei para o alargamento do Passe Social Intermo-
dal a toda a Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
abrangendo assim todo o concelho de Vila Franca 
de Xira. 
Por iniciativa da CDU, este assunto foi discutido 
na Assembleia Municipal e em várias Assem-
bleias de Freguesia, onde foram aprovadas mo-
ções em sua valorização. 
Em Portugal, como conquista de Abril, foi imple-
mentado o passe intermodal, uma entre muitas 
medidas de alcance social. Mas, desde então, a 
realidade alterou-se no Concelho e na AML: a 
maioria da população vive fora dos limites das 
coras, assim como assistimos ao desmantela-
mento do sistema público de transportes, para 
além dos aumentos com os custos dos transpor-
tes. Paralelamente, o ataque ao passe intermo-
dal passou pela autorização das empresas pri-
vadas de transportes para operar fora do passe 
intermodal, com autorização para praticar preços 
mais caros e multiplicar os títulos de transporte.
Por exemplo, no concelho de Vila Franca de Xira, 
estima-se que hoje cerca de 72 mil residentes 
(53% da população) esteja fora dessas coroas. Ao 
mesmo tempo, reduziram-se carreiras rodoviá-
rias, bem como ligações ferroviárias, com prejuí-
zos para a mobilidade das populações.
Com o aproximar-se do fim de muitas das con-
cessões, existe agora uma oportunidade para 
corrigir as anomalias do sistema de transporte, 
integrando todas as empresas de transportes pú-
blicos no sistema intermodal, com preços justos.
Destacando a importância da aprovação desta 
iniciativa, a mesma tem como objetivos centrais 
o aumento de utentes, a redução dos custos e o 
aumento da oferta. 

Contacte-nos através de: Tel.: 263285623 
gav.cdu@cm-vfxira.pt | pcpvfx@gmail.com

Coligação Novo Rumo

Comunistas e Socialistas 
contra a vontade da população…

No último mês assistimos na Câmara Municipal 
a dois casos muito curiosos, em que os Vereado-
res Eleitos pela CDU, estiveram contra a vontade 
expressa da população. Um em Vialonga, e outro 
em Alverca.
Em Vialonga, das 43 Áreas Urbanas de Géne-
se Ilegal – AUGI do Concelho de Vila Franca de 
Xira, o bairro da Fonte Santa é a maior AUGI com 
mais de 700 lotes. É um problema que se arrasta 
há décadas e que agora começa a ter fim à vis-
ta, com a recente Alteração ao Regulamento da 
AUGI, que nós aprovámos e defendemos há mui-
to tempo.
Na Consulta Pública houve 112 participações a 
favor desta alteração excepcional ao Regulamen-
to. Não compreendemos porque é que o Partido 
Comunista não esteve com a população e votou 
contra esta alteração excepcional ao regulamen-
to, que é um passo decisivo com vista à legaliza-
ção da maior AUGI do concelho, e à resolução do 
problema de centenas de pessoas!
Em Alverca, após um breve período de Consul-
ta Pública os Eleitos do Partido Socialista com o 
apoio dos Comunistas, aprovaram, contra a von-
tade expressa de centenas de moradores, mais 
uma alteração à MalvaRosa.
Foram 420 moradores que em apenas 10 dias 
participaram na Consulta Pública sobre a mais 
recente Alteração ao Loteamento, afirmando-se 
contra a ampliação do Lote 47, ainda por cons-
truir, que resultará num acrescento de 310 m² de 
área bruta de construção e de estacionamento, e 
760 m² de área de habitação. Com esta operação, 
considerando o preço por m² praticado na urbani-
zação concluímos que o aumento de área de ha-
bitação irá valorizar o lote em quase um Milhão e 
Quinhentos Mil Euros.
Aqui votámos contra, pois só aprovamos benefí-
cios aos Empreiteiros se houver compensações 
justas ao Erário Público!

Pode entrar em contacto connosco através de:
Tel: 263285603 | Tlm: 965163788 
gav.cnr @ cm-vfxira.pt

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

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

Encontra-se a decorrer, de 15 de julho a 15 de setembro, o prazo para apre-
sentação de candidaturas para a Atribuição de Prémios de Mérito e Excelência 
de âmbito escolar para o Ensino Básico – 2.º e 3.º Ciclos, bem como para o 
Programa de Atribuição de Estágios para o Ensino Secundário e Superior des-
tinados aos alunos que terminaram um destes ciclos no ano letivo 2015/2016.
Pretende-se, com a atribuição destes prémios, reconhecer nos alunos finalistas 

Medidas de incentivo ao sucesso escolar e profissional
do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a assiduidade, 
o esforço e o desempenho escolar, assim como o 
trabalho em ações meritórias em prol da comu-
nidade. No que respeita aos estágios, o objetivo 
é proporcionar aos jovens finalistas do ensino 
secundário e superior, com distinção no seu 
desempenho escolar, períodos de formação em 
contexto real de trabalho, permitindo-lhes adqui-
rir competências técnicas e sócio profissionais 
indispensáveis à sua futura inclusão no mercado 
de emprego.
As candidaturas deverão ser formalizadas pelas 
entidades proponentes – Agrupamentos de Esco-
las, Escola Não Agrupada, Escolas Particulares 
e Cooperativas do Concelho, e no que respeita 
à atribuição de estágios, os alunos que se auto 
proponham à realização do estágio devem fazê-lo 
através do preenchimento de um formulário dis-
ponível em www.cm-vfxira.pt.
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DELIBERAÇÕES

DELIBERAÇÕES

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
23 jun. 2016 
Pavilhão Multiusos - Cachoeiras

Medalha Dourada de Valor Cultural – Proposta 
de Atribuição a Leonor Teles
Conhecimento

Registo do Logótipo dos SMAS no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial – Criação de 
Bandeira dos SMAS VFX
Conhecimento

Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de 2016
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
Aprovado por unanimidade

Revogação da Escritura n.º 11/08, com 
Manutenção do Direito de Superfície Atribuído ao 
Futebol Clube de Alverca em Escritura n.º 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 maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – abstenção 
BE)

Alteração ao Regulamento de Trânsito do 
Concelho de Vila Franca de Xira – Anexo para a 
Freguesia de Vialonga
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – abstenção 
BE)

Consolidação de Contas do Grupo Público 
Municipal de Vila Franca de Xira – 2015
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – abstenção 
BE)

Nomeação do Auditor Externo Responsável pela 
Certificação Legal das Contas do Município
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

Relatório da Consulta Pública da Alteração 
ao Regulamento Específico de Reconversão do 
Loteamento Clandestino Fonte Santa
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – votos contra 
CDU)

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

Fornecimento de Energia Elétrica em Nível 
de Baixa Tensão Normal (BTN), em Regime de 
Mercado Livre, ao Sistema de Iluminação Pública 
(IP) do Município para o Ano de 2017 – Autorização 
Prévia
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da Rua do Curado e Rua Joaquim 
Pedro Monteiro – Vila Franca de Xira – Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da 
Flamenga – Vialonga – Fase 4B e Estacionamento 
Noroeste – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual e Abertura de Procedimento
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da Lapa do Sr. Morto – Quinta 
Municipal da Piedade – Póvoa de Santa Iria – 
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 – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de Serviços de Limpeza das 
Instalações dos SMAS – Edifício Sede – Ajuste 
Direto – Regime Geral Aprovado por unanimidade 
– 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 – 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 – 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 – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e CDS – votos contra 
CDU e BE)

Fornecimento de Combustíveis Rodoviários – 
Abertura de Procedimento e Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual´
Aprovado por unanimidade

Aquisição de um Autocarro de 50 Lugares 
para o Município – Abertura do Procedimento e 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Remodelação das Instalações Elétricas, Sistema 
de AVAC e Telecomunicações da Biblioteca 
Municipal de Alverca – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Atividades de Animação e Apoio à Família na 
Educação Pré-Escolar – Ano Letivo 2016/2017 – 
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 – 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 – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Transportes Escolares – Ano Letivo 2016/2017 – 
Transferências para as Freguesias – Aprovação e 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Transportes Escolares – Ano Letivo 2016/2017 
– Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Ação Social Escolar 2016/2017 – Atribuição de 
Subsídio para Visitas de Estudo, Material Escolar 
e Livros – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Apoio aos Refeitórios Escolares – Ano Letivo 
2016/2017 – Protocolo a Celebrar com IPSS – 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Refeições Escolares – Ano Letivo 2016/2017 
– Protocolo a Celebrar com IPSS – Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Atividades de Enriquecimento Curricular – 
Ano Letivo 2016/2017 – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Refeições Escolares - Ano Letivo 2016/2017 
– Protocolo com o Agrupamento de Escolas 
D. António de Ataíde - Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – votos 
contra BE)

Protocolo de Fornecimento de Refeições 
Escolares aos Alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico 
na EB Dr. Vasco Moniz – Ano Letivo 2016/2017 – 
Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 
- Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimentos – Ajuste Direto – 
Regime Geral – Prestação de Serviços na Equipa 
Multidisciplinar da Reabilitação Urbana na Área 
de Psicologia Educacional – Vanessa Cristina 
Flores Pargana Caldeira - Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – abstenção 
CDU)

Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves 
– Alteração às Normas de Participação e 
Autorização Prévia do Compromisso para 2017
Aprovado por unanimidade

Autorização de Assunção de Compromissos 
Plurianuais – Diversos Procedimentos
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
29 jun. 2016
Delegação da Junta de Freguesia de Póvoa 

de Santa Iria e Forte da Casa, no Forte da Casa

Subscrição de Apelo a uma Verdadeira Política 
Europeia Comum de Asilo
Aprovado por unanimidade

Hasta pública do lote 147 do Casal da Serra - 
Póvoa de Stª Iria – Ata
Aprovado por unanimidade

Hasta pública do lote 157 do Casal da Serra - 
Póvoa de Stª Iria - Ata e adjudicação
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “O”, sita na rua Salgueiro Maia, nº 18, 3º 
esqº - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “B”, sita na rua António Sérgio, nº 107, r/c 
dtº - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
garagem correspondente à fração “C”, sita na rua 
José Lopes, nº 4 (antigo Bairro da Chasa lote 4.5) 
- Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“A”, sita na praceta dos Carvalhais, loja nº 13 esqº 
- Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 1/2 da 
garagem nº 1 c/v, correspondente à fração “A”, 
sita na avenida Carlos Arrojado, nº 11 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “T”, sita na rua Miguel Torga, Quinta da 
Maranhota, nº 18 - 3º C – Vialonga
Aprovado por unanimidade
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Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “I”, sita na rua Salgueiro Maia, nº 6, 1º esqº 
- Vialonga
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração sita na praça Bento 
Gonçalves, torre 12, 7º C – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da box nº 8 (atual nº 48), sita na 
urbanização Solar das Marinhas II – Patameira - 
Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Relatório resultante da participação da consulta 
pública referente à proposta de alteração ao 
loteamento denominado por Malvarosa - Verdelha 
(ex-Mague) - Alverca do Ribatejo - Alvará de 
loteamento nº 4/03, de 17/07
Aprovado por maioria (votos favor PS – votos contra CNR – 
abstenção CDU)

Alteração ao loteamento denominado por 
Malvarosa - Verdelha (ex-Mague) - Alverca do 
Ribatejo - Alvará de loteamento nº 4/03, de 17/07
Aprovado por maioria (votos favor PS – votos contra CNR – 
abstenção CDU)

Pedido de certidão - Rua Quinta do Cabo, nº 
13 (antigo lote 32) – Povos - Vila Franca de Xira - 
Restituição de verba
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 2, do loteamento dos 
Baltares – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 30, do loteamento da Quinta 
da Ponte - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 200, do loteamento do 
Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da 
GNR em esquadra da PSP - Desenvolvimento do 
plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2016 no Concelho - 
Nomeação do coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Protocolos para Atividades de Tempos Livres - 
Ano letivo 2016/2017
Aprovado por unanimidade

Constituição de fundo de maneio para a BF16 - 
Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2016 - Seleção de 
candidatos com lugar atribuído
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público de merchandising no 
Posto de Turismo
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público das atas do seminário 
“Sável - Afirmação de uma Marca do Tejo”
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público do catálogo da 
exposição “Passageiro Clandestino Mário Dionísio 
100 Anos”
Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação do espólio literário do 
escritor Júlio Graça, pela viúva, Emília Conceição 
Ferreira Graça
Aprovado por unanimidade

Valores de inscrição no curso “Marcos da 
literatura europeia” e no atelier de escrita criativa
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cedência de instalações em regime 
de comodato - Junta de Freguesia de Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho e Centro Social para o 
Desenvolvimento do Sobralinho
Aprovado por unanimidade 

Garantia Jovem - Dinamização da Rede Local
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação entre a CNPDPCJ 
– Comissão Nacional de Proteção dos Direitos 
e Proteção de Crianças e Jovens em Risco e o 
Município de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade 

Atribuição de apoio financeiro ao Alhandra 
Sporting Club
Aprovado por unanimidade

Protocolo de formação em contexto de trabalho, 
na piscina municipal de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Realização de estágio do curso de treinadores 
na piscina municipal de Vila Franca de Xira – 
Protocolo
Aprovado por unanimidade

Férias Desportivas de Verão 2016 - Contrato-
programa de desenvolvimento desportivo – União 
Desportiva Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Programa Férias Desportivas de Verão 2016 - 
Atribuição da 1ª fase de subsídios
Aprovado por unanimidade

Utilização do torreão da Quinta Municipal do 
Sobralinho - Devolução de verba
Aprovado por unanimidade

Protocolo de apoio a iniciativas culturais do 
movimento associativo - XXI Curso de Direção 
Coral e Técnica Vocal do Concelho
Aprovado por unanimidade

Projeto de Regulamento de Funcionamento da 
Universidade Sénior - Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
13 jul. 2016
Salão Nobre dos Paços do Município

Vila Franca de Xira

Celebração e outorga de Contrato Local de 
Segurança com o Ministério da Administração 
Interna
Aprovado por unanimidade

Proposta de protocolo com o grupo de teatro 
“Cegada” - Requerimento nº 10/2016
Aprovado por maioria (votos favor CDU e CNR – abstenção PS)

Apoio ao teatro - Proposta no âmbito da 
discussão pública do Regulamento do Programa 
de Apoio ao Movimento Associativo e apoio ao 
grupo “Inestética - Associação Cultural Novas 
Ideias”
Aprovado por unanimidade

Estágio curricular - Curso de Sociologia – 
Protocolo
Aprovado por unanimidade

5ª alteração ao orçamento, plano plurianual de 
investimento e plano de atividades municipais da 
Câmara Municipal para 2016
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Empreitada de regularização fluvial do rio 
Grande da Pipa e construção de um novo pontão 
- Restituição de valores retidos e substituição por 
garantia bancária
Aprovado por unanimidade 

Fornecimento em contínuo de gás natural 
veicular durante os anos económicos de 2017 e 
2018 – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de energia elétrica em nível 
de baixa tensão normal (BTN), em regime de 
mercado livre, ao sistema de iluminação pública 
(IP) do Município para o ano de 2017 – Adjudicação
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 - Minuta do 
contrato
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“L”, sita na rua Capitão Salgueiro Maia, nº 36, 1º 
frente - Quinta da Maranhota – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“B”, sita na rua Antero de Quental e rua Azedo 
Gneco, nº 2 - Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração sita na rua José Paz Branco, nº 2 - Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração “R”, sita na rua Vasco da Gama, lote 3, nº 
2 - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Estudo de loteamento - Zona Alta de Arcena, 
Casal Cabreiro, parcela 8 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 24 do loteamento da Quinta 
Nossa Srª de Fátima - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 83 do loteamento do 
Casalinho – Vialonga
Aprovado por unanimidade 

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 30 do loteamento da Quinta 
do Bom Jesus – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores do Largo do Pelourinho e 
rua João Mantas - Alverca do Ribatejo  - Auto de 
vistoria e receção definitiva
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimento 2016 no Concelho - 
Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

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

Atribuição de topónimos - União das Freguesias 
de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

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

Atribuição de topónimos - Freguesia de Vialonga
Aprovado por unanimidade

Campeonato do Mundo de Atrelagem - 
Atribuição de apoio financeiro
Aprovado por unanimidade

Regulamento Municipal para Veículos 
Abandonados e em Fim de Vida
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento e Tabela 
de Taxas e Preços da Câmara Municipal para 
2016, nos equipamentos desportivos municipais 
para a época desportiva 2016/2017 - Consulta 
pública
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo - 
Quota institucional 2016
Aprovado por unanimidade

DELIBERAÇÕESDELIBERAÇÕES
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DELIBERAÇÕES

Apoio Reunião ordinária 
da Câmara Municipal
27 jul. 2016
Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vialonga

Subsídio de formação - Escola de Bombeiros
Aprovado por unanimidade 

Comparticipação do Município à obra de ampliação 
do quartel da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vialonga - Declaração de 
apoio financeiro
Aprovado por unanimidade

2ª revisão ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades municipais 
da Câmara Municipal - Remessa à Assembleia 
Municipal
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR- abstenção CDU)

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

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

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

Recenseamento Eleitoral 2016 – Transferência de 
verba para as freguesias
Aprovado por unanimidade

Rede Know Now / Know How – Protocolo - 
Aprovado por unanimidade 

10 - Projeto de Regulamento de Ocupação de 
Espaço Público do Município de Vila Franca de Xira 
- Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Alteração de titularidade, do ramo de atividade e 
realização de obras nas lojas 55 e 56 do Mercado 
Retalhista de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a loja 13 
do Mercado Retalhista de Alhandra
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município - 
Revogação da decisão de contratar
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município - 
2017/2018 - Início do procedimento e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização de abertura 
e do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Alteração do titular do fundo de maneio do 
Departamento de Gestão Urbanística, Planeamento 
e Requalificação Urbana
Aprovado por unanimidade

Licenciamento de obras de edificação/alterações 
- Rua José António do Carmo, 11-A -  Alverca do 
Ribatejo - Redução de taxas no âmbito do LiderA - 
Sistema de Avaliação da Sustentabilidade
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por 
Malvarosa - Verdelha (ex-Mague), lote 23 - Alverca 
do Ribatejo - Alvará de loteamento nº 4/03, de 17/07 - 
Aceitação de princípio e abertura de consulta pública
Reprovado por maioria (votos favor PS - votos contra CDU e CNR) 

Alteração ao alvará de loteamento nº 3/2015-AUGI, 
de 29/07 - Bairro do Estacal - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 396 do loteamento da Quinta 
da Bela Vista - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 471 do loteamento da Quinta 
da Bela Vista - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 333 do loteamento da Quinta 
da Ponte - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Execução de infraestruturas na rua Maria Farta e 
rua dos Vampiros na AUGI Quinta do Alferes - S. João 
dos Montes
Aprovado por unanimidade

Empreitada de infraestruturas de parte das ruas D, 
L, M e ruas N e O na AUGI Fonte Santa - Vialonga - 
Auto de vistoria e receção definitiva e libertação de 
garantias
Aprovado por unanimidade

7º Moto Churrasco - Isenção de taxa de 
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da 
GNR em esquadra da PSP – Vila Franca de Xira - 
Alteração da data de conclusão da empreitada e 
plano de trabalhos
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da 
Flamenga - Vialonga - Fase 4B e estacionamento
Aprovado por unanimidade

Campeonato do Mundo de Vela 2016 - Classe 
Vaurien – Apoio financeiro
Aprovado por unanimidade

Projeto de Regulamento do Cartão Municipal 
Sénior - Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Projetos de Operações de Reabilitação Urbana 
(ORU) simples, para as sete Áreas de reabilitação 
urbana do Concelho - Consulta pública
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Moção - A escola pública, gratuita, universal, 
inclusiva e de qualidade é um direito de todos os 
cidadãos e uma obrigação do Estado Português - 
Requerimento nº 4/2016
Reprovado por maioria (votos contra PS e CNR – votos favor CDU)

Sessão Extraordinária 
da Assembleia Municipal 
04 ago. 2016
Biblioteca Municipal – “Fábrica das Palavras”

Vila Franca de Xira

2.ª Revisão ao Orçamento, Plano Plurianual de 
Investimentos e Plano de Atividades Municipais da 
Câmara Municipal
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – Abstenção CDU)

Contratação de Seguros para o Município 
– 2017/2018 – Autorização de Abertura e do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Programa Férias Desportivas de Verão 2016 – 
Atribuição da 1.ª Fase de Subsídios – União das 
Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
Aprovado por Unanimidade

Regulamento Municipal para Veículos 
Abandonados e em Fim de Vida
Aprovado por Unanimidade

DELIBERAÇÕES

PRÓXIMAS
REUNIÕES
DE CÂMARA

14 de setembro* - 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Alhandra,  
São João dos Montes e Calhandriz
Intervenção do Público: 12h30

28 setembro - 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal  
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30

12 de outubro* - 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Alverca  
do Ribatejo e Sobralinho
Intervenção do Público: 12h30

26 de outubro - 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal  
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30
*Reuniões Itinerantes, consulte locais específicos 
em www.cm-vfxira.pt

PRÓXIMA
ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

22 de setembro* - 5.ª feira
18h00 – Reunião Ordinária e Pública
Intervenção do Público: 20h00
*Reunião Itinerante, consulte local específico em 
www.cm-vfxira.pt
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Vila Franca de Xira

FEIRA ANUAL
XXXVI SALÃO DE ARTESANATO

30 setembro a 9 outubro . 2016

9.ª Pedalada
pelo Ambiente

18 set’16
das 9h00 às 13h00

CHEGADA: 
Praia dos Pescadores 
Póvoa de Santa Iria

PARTIDA: 
Estação da CP
Castanheira do Ribatejo

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 
até 14 de setembro em
www.cm-vfxira.pt
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