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Autarquia distinguida por boas práticas em prol 
das Famílias e da Igualdade do Género
Pela oitava vez consecutiva distinguida como “Autarquia mais Familiarmente Responsável”, a 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira foi ainda premiada no passado mês de dezembro com 
uma menção honrosa no âmbito do Prémio “Viver em Igualdade”. 
A distinção de “Autarquia mais Familiarmente Responsável”, atribuída pelo Observatório das 
Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), vem reconhecer a importância das medidas 
promovidas pelo Município em prol da qualidade de vida dos munícipes e das famílias do Concelho, 
que abrangem vários domínios, desde a política fiscal e de preços à educação,  
do desporto à ação social, do ambiente à cultura.
No que à menção honrosa do Prémio “Viver em Igualdade” diz respeito, uma iniciativa da Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género, vem reconhecer as práticas promovidas pelo Município, 
quer na sua organização e funcionamento, quer nas atividades por si desenvolvidas, a favor da 
Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação. O Prémio foi entregue ao Presidente da 
edilidade numa cerimónia em que estiveram presentes o Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, e a 
Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino.

Município investiu em iluminação de Natal 
para dinamizar a economia local
Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal investiu 
em iluminação natalícia para as três cidades do Concelho: 
Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa 
Iria. A iniciativa pretendeu ir de encontro ao espírito da 
época, bem como dinamizar as compras no comércio 
local. Teve lugar nos Paços do Município, a inauguração da 
iluminação pelo Presidente da Autarquia, Alberto Mesquita, 
o Presidente da Assembleia Municipal, João Quítalo 
e os Vereadores António Oliveira, António Félix e Aurélio 
Marques, assinalando, assim, o início da quadra.
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Editorial

Cara e Caro Munícipe,

No início deste novo ano, é com enorme satisfação que damos conta que, após vários anos de impasse, foi possível 
concretizar o tão ambicionado projeto de uma nova esquadra da PSP para a sede de Concelho.
Um anseio baseado na necessidade urgente de dotar esta força de segurança das condições adequadas para a sua 
missão, com o consequente benefício para a população. A obra está feita, sendo o Município entretanto ressarcido pelo 
Governo das verbas despendidas, num valor superior a 400 mil euros. O apetrechamento interno vai seguir-se pelos 
responsáveis das Forças de Segurança, após o que se espera inaugurar este equipamento tão breve quanto possível.

O último Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, elaborado pela Ordem dos Contabilistas Certificados, 
coloca a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira no 3.º lugar do ranking global nacional em eficiência financeira, 
no que respeita aos Municípios de Grande Dimensão, no ano de 2015. No distrito de Lisboa, no âmbito deste tipo 
de Municípios, o Concelho é classificado em 2.º lugar. No caso dos SMAS, é também conferida a 3.ª posição a nível 
nacional no que respeita a resultados económicos. Estes resultados constituem também motivo de satisfação, 
comprovando que o caminho que procuramos seguir, de ambição, mas também de rigor, é reconhecido como positivo. 
Um Município de boas contas é sempre um motivo de orgulho.
Também o são outras distinções que temos vindo a receber pelo nosso desempenho noutras áreas igualmente 
importantes, como as boas práticas em prol da Família; da Igualdade de Género e do Desporto. Estas distinções 
incentivam-nos a fazer cada vez melhor, tendo sempre em mente o bem-estar e qualidade de vida de quem aqui 
vive, trabalha ou nos visita. É com esse desígnio em mente que nos preparamos para trabalhar no próximo ano, com 
investimentos e medidas que desenvolvam ainda mais o Concelho!

Da nossa parte, foi também um gosto poder distinguir o desempenho de personalidades e entidades que se 
destacaram, seja na Cultura, na Educação ou no Desporto do nosso Concelho. Tal é também revelador da vitalidade e 
dinamismo na nossa sociedade, que é importante reconhecer.
Neste âmbito, destaco ainda a homenagem que fizemos ao escritor, diplomata e jornalista Álvaro Guerra, por ocasião 
do 80.º aniversário do seu nascimento, com um magnífico busto, da autoria do vila-franquense António, que ficou 
colocado junto da margem ribeirinha de Vila Franca de Xira, perto da Fábrica das Palavras. Uma justa homenagem a 
alguém que elevou o nome de Vila Franca de Xira.

Nos próximos meses de janeiro e fevereiro, entre as várias propostas de lazer que pode encontrar neste boletim, 
permita-me destacar três delas: a prova desportiva “Duatlo das Lezírias”, a 28 e 29 de janeiro; as exposições dos 
trabalhos relativos aos prémios “Concelho” e “Tauromaquia”, da Bienal de Fotografia de 2016, patentes em Vila 
Franca de Xira entre fevereiro e março e o tradicional “Carnaval de Alhandra”, de 25 de fevereiro a 1 de março, cuja 
organização tem o apoio da Câmara Municipal.

Termino, renovando votos de um excelente 2017!

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

ALBERTO MESQUITA
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Destaque

Vila Franca de Xira tem nova Esquadra da PSP
Uma parceria promovida pela Autarquia de Vila Franca de 
Xira permitiu desbloquear mais rapidamente o processo do 
edifício destinado à nova esquadra da PSP. O equipamento vai 
representar um benefício para a população e muito melhores 
condições para esta força de segurança. A PSP de Vila Franca 
de Xira passa, desta forma, a ter instalações adequadas ao 
cumprimento da sua missão, com condições para uma maior 
eficácia de atuação e para uma melhor prestação dos serviços.

A requalificação do edifício da Rua Luís de Camões, resultou de 
uma intensiva e persistente reivindicação municipal, iniciada 
há já vários anos, e foi objeto de obras de adaptação do que 
era o antigo quartel da GNR, uma intervenção que implicou um 
investimento de 463 863,00€ (IVA incluído).

As obras, cuja adjudicação e minuta de contrato foram 
aprovadas na reunião de câmara de 10 de fevereiro último, 
contemplaram o edifício principal e o edifício adjacente com uma 
área de construção de cerca de 633 m2 em dois pisos. Foram 
ainda considerados trabalhos de demolição de anexos existentes 
e a manutenção da estrutura original das duas construções 
municipais, trabalhos de construção civil, estruturas de betão 
armado, redes elétricas, redes de águas e esgotos, segurança 
contra incêndios, assim como todo o sistema de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado (AVAC). Por último foi ainda 
executado um reforço estrutural da cobertura e paredes de 
alvenaria.

O novo equipamento prevê a lotação de um efetivo de 84 
elementos, estando as suas novas funcionalidades distribuídas 
da seguinte forma: gabinetes e salas de trabalho; zona de 
atendimento / secretaria; instalações sanitárias e balneários; 
arrumos e arquivos; área técnica e central de emergência vão 
estar sediados no edifício principal, sendo que, na construção 
adjacente estão previstas instalações sanitárias e balneários; 
copa e sala de estar, assim como uma área técnica.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira levou a cabo, nos 
últimos anos, várias diligências para que este objetivo fosse 
concretizado, sempre na base da reivindicação de que era 
essencial e urgente dotar as forças e serviços de segurança 
de uma infraestrutura adequada ao cumprimento da sua 
missão, criando condições para uma maior eficácia na sua 
atuação e para uma melhor prestação do serviço público 
desempenhado. Depois de assinado o protocolo com o Ministério 
da Administração Interna para o efeito, em finais de julho de 
2015, a Câmara Municipal deu assim cumprimento à sua parte 
do acordado: para além da cedência do espaço, avançou para 
a construção e fiscalização da obra, sendo posteriormente 
ressarcida pelo Governo. 

Após vários anos de impasse, em que a autarquia apresentou 
várias sugestões e demonstrou sempre disponibilidade de 
colaboração, o executivo decidiu, no início de 2016, avançar para 
a concretização deste ambicionado projeto.
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Destaque

Câmara Municipal e SMAS de Vila Franca de Xira 

Novamente no pódio 
das boas contas

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
manteve a terceira posição no ranking 
nacional em eficiência financeira, um 
importante reconhecimento do trabalho 
de gestão que tem sido desenvolvido no 
município. Na categoria de municípios 
de grande dimensão, o Concelho de Vila 
Franca de Xira surge em terceiro lugar 
nesta avaliação, que é feita pela Ordem 
dos Contabilistas Certificados e que consta 
do Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses referente ao desempenho 
em 2015. Considerando apenas o distrito 
de Lisboa, Vila Franca de Xira ocupa a 
segunda posição entre os municípios de 
grande dimensão. 

O retrato à situação financeira dos 
municípios é feito com base numa 
dezena de critérios. Vila Franca de 
Xira regista melhorias face a 2014 em 
dois dos indicadores mais relevantes: 
a independência financeira e o prazo 
médio de pagamentos a fornecedores. A 
independência financeira é um importante 
fator a ter em conta quando se fala de 
saúde financeira das autarquias, pois mede 
o peso das receitas geradas pelo próprio 
município face ao total das receitas que, 
neste caso, aumentou de 64% para 68,9%. 
Isto significa que a autarquia de Vila Franca 
de Xira gera receitas próprias que são 
quase 70% das receitas totais.

Houve também uma melhoria no prazo 
médio de pagamentos a fornecedores, 
que baixou de 7 para 6 dias, o mais curto 
desde 2008. O mesmo estudo revela que há 
municípios em Portugal que apresentam 
prazos médios de pagamento superiores 
a mil dias, ou seja, mais de três anos, 
o que coloca o Concelho de Vila Franca 
de Xira entre os municípios mais “bons 
pagadores”. 
Relevante é também o facto de o Concelho 
ocupar o “Top 3” da eficiência financeira 
há oito anos consecutivos, ou seja, desde 
2008, ano em que começou a ser elaborado 
o ranking nacional dos municípios.
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Destaque

Melhor eficiência financeira

O reconhecido bom desempenho a nível 
financeiro tem sido alcançado sem que 
seja necessário pesar os munícipes 
com um imposto sobre os imóveis 

muito elevado. A Autarquia tem optado 
por manter a taxa mínima do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), ou seja, os 
0,30%. A gestão eficiente das contas da 

autarquia irá permitir que a taxa de IMI no 
Concelho continue entre as mais baixas da 
região e mais baixa do que a praticada em 
todos os concelhos vizinhos. 

Taxas de IMI

O estudo anual da Ordem dos 
Contabilistas Certificados também dá 
um destaque muito positivo aos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de 
Vila Franca de Xira. Na avaliação do ano de 
2015, os SMAS surgem na terceira posição 
a nível nacional em termos de resultados 
económicos. No último ano os SMAS 
conseguiram um ganho de 2,16 milhões 
de euros, o que representa um aumento 
de 20,6% face a 2014.

Perante estes resultados, o Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira salientou o contributo de todos – 
funcionários e políticos – para o alcançar 
destas classificações. Alberto Mesquita 
expressou “muita satisfação” e sublinhou 
que são notícias que “nos devem orgulhar 
a todos e trazer a motivação necessária 
para continuarmos a trabalhar no mesmo 
caminho e, se possível, ainda com 
melhores resultados”. 

SMAS TAMBÉM NO PÓDIO

IMI MINÍMO PARA OS MUNÍCIPES VILAFRANQUENSES

3.ª 2.ª 2.ª 2.ª 2.ª 3.ª 3.ª 3.ª

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Posição do Município no Ranking Nacional em eficiência financeira

Fonte: Anuário dos Municípios Portugueses

Fonte: Ministério das Finanças

0,37%

0,40%

0,40%

0,39%

Alenquer

Arruda dos Vinhos

Loures Benavente

0,30%

VILA FRANCA 
DE XIRA
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Obras 
em curso

Execução de marcas rodoviárias 
e sinalização vertical na EN10 
Entre o KM 129+586 (Alverca do Ribatejo) 
Entre KM 135+403 (Póvoa de Santa Iria)

Investimento: 70 686,15€ + IVA
Em fase de conclusão.

Pavimentação de Estrada 
em São João dos Montes

A Câmara Municipal vai proceder à pavimentação do impasse 
paralelo à estrada de São João dos Montes, num troço da 
travessa da Bela Vista  - Casal do Álamo. O investimento atingirá 
os 44 914,00€ numa obra que melhorará ali, significativamente, 
a infraestrutura viária. Com duração prevista de 60 dias, a 
intervenção criará mais segurança, melhor mobilidade e maior 
conforto para os habitantes e visitantes, para quem pretendemos 
que o nosso concelho se revele sempre acolhedor.

Reabilitação da Rua do Curado 
e Joaquim Pedro Monteiro 
em Vila Franca de Xira 
A bom ritmo
Os trabalhos iniciados no dia 10 de novembro, com término 
previsto para os primeiros dias de abril, permitiram já a 
conclusão da execução do troço de coletor pluvial, entre a rua 
25 de Abril e a rua Noel Perdigão, das camadas de base do 
pavimento rodoviário e o assentamento de lancil para as zonas de 
estacionamento e passeios. No início de dezembro procedeu-se 
à paragem dos trabalhos até final do mês, conforme previsto, 
retomando-se agora o restante da intervenção.

SMAS instalaram coletor 
em Á-dos-Bispos 
No âmbito da remodelação da rede 
de saneamento do Concelho, os 
Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento levaram a cabo, entre 
novembro e dezembro, a instalação 
de um coletor doméstico na R. 
Capitães de Abril – Á-dos-Bispos, 
em Vila Franca de Xira.
O investimento de 54 054,81€ nesta intervenção permite  o 
adequado tratamento e rejeição de águas residuais, um serviço 
de importância vital para a qualidade de vida das populações. O 
correto funcionamento dos sistemas públicos de drenagem de 
águas residuais urbanas é essencial na promoção dos valores 
ambientais e da saúde pública, pelo que os SMAS continuam 
atentos a estes trabalhos que pretende cada vez mais eficazes.

Impermeabilização das paredes enterradas do 
Centro Cultural 
do Bom Sucesso - Alverca do Ribatejo
Investimento: 28 998,53€ + IVA

Reabilitação das coberturas 
do Centro Comunitário de Vialonga 
2.ª Fase - Vialonga
Investimento: 138 710,82€ + IVA

Obras 
concluídas

Pavimentação da Rua Salgueiro 
Maia em São João dos Montes
Entre novembro e dezembro, a Câmara Municipal levou a cabo 
trabalhos para execução de um arruamento a servir aos futuros 
lotes na AUGI Quinta de Nossa Senhora de Fátima, em São João 
dos Montes.
A R. Salgueiro Maia terá até 22 de janeiro’17 nova pavimentação, 
num investimento total de 65 717,19€.

Limpeza e desobstrução 
das ribeiras garantindo 
segurança aos munícipes
Durante o mês de setembro foram feitos trabalhos de limpeza 
e desobstrução em troços de várias ribeiras do Concelho. As 
zonas intervencionadas foram a Ribeira de Alpriate, na zona da 
Granja, a Grelha da Ribeira da Alfarrobeira, em Vialonga, um 
troço da Ribeira de Santa Sofia, em Vila Franca de Xira, a Ribeira 
dos Caniços, diversas valas na Póvoa de Santa Iria e a Bacia de 
retenção da Aboia em S. João dos Montes.
Este tipo de intervenção, com retirada da vegetação invasora e 
de todo o tipo de detritos, pretende minimizar as condições para 
ocorrências de cheias, reduzir eventuais problemas de saúde 
pública, bem como facilitar o acesso e fruição dos espaços 
ribeirinhos pelos munícipes.

Obras e requalificação urbana
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Obras 
concluídas

Obras e requalificação urbana

Obras de arte urbana dão as boas vindas à sede de Concelho 

Ícones de Vila Franca no “Mural da Cidade” 

Foi concluído o mural de graffiti, assinado por Vile (Rodrigo Sepúlveda Nunes), que dá as boas-vindas na entrada sul da cidade de 
Vila Franca de Xira. Tendo como ponto de partida um desafio da Câmara Municipal, o artista pintou um autêntico cartão de visita com 
património bem emblemático da nossa história e tradição. Reconhecemos nos vários painéis ícones da cidade como a Igreja Matriz, 
a Marina, a Estação de Comboios, a Ponte Marechal Carmona, a Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense, a grande festa do Colete 
Encarnado, o Monumento ao Campino, a Fábrica das Palavras, o barco varino Liberdade, a Praça de Toiros Palha Blanco, o Mercado 
Municipal e os Paços do Município.Esta intervenção no espaço público, nos locais de passagem do dia a dia, faz sentir a terra e os seus 
costumes. Ciente da importância da valorização do espaço através da arte urbana, a autarquia aposta na cultura em lugares acessíveis a 
todos.

Conjunto escultório “Franca Emoção”
 reflete identidade local

Na entrada norte de Vila Franca de Xira, os temas taurinos são cartão de visita. Da 
autoria do artista plástico vila-franquense, Jorge Alexandre o conjunto escultórico 
“Franca Emoção” reflete a importância da tauromaquia para a cidade, assim como a 
sua ligação ao campo e à lezíria. Uma obra que nas palavras do seu autor “ tem como 
objetivo homenagear os elementos identitários locais, como o campo, o campino e o 
toiro, trazendo o campino à cidade pela mão da arte”.
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Desenvolvimento socioeducativo

Mais de meia centena de alunos de escolas de todo o Concelho foram 
distinguidos com Prémios de Mérito e Excelência, atribuídos pela da 
Câmara Municipal a estudantes dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 
do Concelho de Vila Franca de Xira.
O auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense foi o palco desta 
cerimónia de atribuição de Prémios de Mérito e Excelência, que 
aconteceu no dia 30 de novembro e que teve por objetivo valorizar, 
quer os resultados escolares, visíveis nas notas obtidas, quer o 

relacionamento, comportamento e atitudes dos alunos dentro do 
meio em que estão inseridos. Foram distinguidos 54 alunos de nove 
Agrupamentos de Escolas e também da Fundação CEBI.
A Autarquia entende que este reconhecimento é mais uma medida 
de incentivo aos mais jovens, sendo que pretende que esta distinção 
se constitua como um meio para que estes alunos sejam valorizados 
como exemplos a manter e a seguir, em prol do seu sucesso pessoal 
e, também, do Concelho e do País.

Prémios de Mérito e Excelência atribuídos pela autarquia a alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 
Há muito mérito nos jovens estudantes do concelho  

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assinalou o Dia 
Internacional da Cidade Educadora, a 30 de novembro, com um 
diversificado programa alusivo ao tema e dirigido a vários públicos, 
idades e interesses, sendo este dinamizado em várias localidades 
do Concelho.
A comemoração foi determinada pela Assembleia Geral da 
Associação Internacional das Cidades Educadoras, com o objetivo 
de valorizar o trabalho desenvolvido desde a proclamação da Carta 

das Cidades Educadoras em 30 de novembro de 1990. Tendo como 
aspiração a construção de uma sociedade informada, participativa, 
comprometida, justa e solidária, o Município de Vila Franca de 
Xira empenha-se em investir na Educação desde os anos mais 
precoces, e continuamente ao longo da vida, visando capacitar 
cidadãos e cidadãs para uma melhor gestão do seu projeto de vida, 
bem como para uma maior e melhor intervenção no meio em que 
estão inseridas.

30 de novembro – Concelho
Comemorações do Dia Internacional da Cidade Educadora
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Desenvolvimento sustentável

37 escolas do Concelho 
na “Brigada do Amarelo” 
No dia 12 de janeiro terá lugar, pelas 10h, na Escola Básica do 
1.º Ciclo de Arcena (Alverca do Ribatejo) o lançamento  de mais 
uma edição da Brigada do Amarelo. Este projeto entra de novo 
em ação em 37 escolas do Concelho, desde o pré-escolar até ao 
3.º ciclo do Ensino Básico.
A iniciativa, uma parceria entre a Câmara Municipal e a Valorsul, 
pretende incrementar a separação seletiva de embalagens 
(plástico, metal e pacotes de bebida) nas Escolas Básicas do 
Concelho para o devido tratamento de reciclagem. Para o efeito, 
milhares de alunos estarão envolvidos nesta “Brigada” que 
decorrerá de janeiro a maio de 2017. Em junho serão atribuídos 
prémios às Escolas que reúnam sacos, com as embalagens 
bem separadas e acondicionadas, de acordo com os critérios 
previamente estabelecidos pelas entidades organizadoras. 

Alerta para a necessidade 
de diminuir a produção de resíduos 

A “Semana Europeia da Prevenção da Produção de Resíduos” 
foi assinalada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
que dinamizou várias atividades   em escolas do Concelho, 
centros de dia, nos Paços do Concelho e ainda no Mercado 
Municipal de Vila Franca de Xira. Das crianças aos idosos, 
todos tiveram oportunidade de experimentar jogos didáticos 
no âmbito desta matéria, como a Roleta do Ambiente e o Jogo 
do Galo, com a particularidade destes terem sido elaborados 
com recurso à reutilização de materiais, como embalagens 
e tampas. Entre os dias 21 e 25 de novembro, o Programa de 
Educação Ambiental Municipal (PREDAMB) lembrou o público 
da sua responsabilidade na mudança de comportamento face 
aos resíduos produzidos, bem como da importância ambiental 
e económica da conservação da Floresta Autóctone, cujo dia se 
assinalou a 23 de novembro.
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Desenvolvimento Sustentável

Inaugurado novo parque urbano na Póvoa de Santa Iria
A Câmara Municipal inaugurou no dia 10 de 
dezembro, o Parque Urbano “República”, 
na Póvoa de Santa Iria (Rua João da Silva 
Vitoriano, nas traseiras da Esquadra da PSP). 
O novo espaço insere-se em plena zona 
habitacional, vindo requalificar esta zona 
para usufruto público. A intervenção rondou 
um investimento de 150 000,00€ (cento e 
cinquenta mil euros) e inclui:

• Estrutura de Circulação Pedonal;
• Zonas Verdes;
• Zonas de Estadia e Merendas;
• Equipamentos de prática desportiva;
• Zona de Jogos Tradicionais Infantis;
• Mobiliário Urbano;
• Reforço de Iluminação.

A intervenção pretende fomentar a utilização 
destes espaços por parte da população, 
criando oportunidades de estadia ao sol e à 
sombra, bem como a utilização recreativa 
dos espaços, de modo a proporcionar as mais 
diversas atividades em diferentes ambiências.

Inauguradas obras de requalificação 
do pavilhão desportivo do 
Futebol Clube de Alverca
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira inaugurou a 10 de 
dezembro, as obras de requalificação do pavilhão desportivo do 
Futebol Clube de Alverca, intervenção decorrente de uma proposta 
do “Orçamento Participativo” da Câmara Municipal. Os trabalhos 
incluíram a construção de um novo ringue e a requalificação do 
ringue já existente (contemplando pavimentos, linhas de jogo, 
tabelas de hóquei em patins, balizas e redes de proteção) e a 
substituição da iluminação. A intervenção orçou em cerca de 215 
000,00€ (duzentos e quinze mil euros).

Reaberto o Caminho Ribeirinho 
entre Alhandra e Vila Franca de Xira
Terminada a empreitada de reparações no Caminho Ribeirinho 
entre Alhandra e Vila Franca de Xira, levada a cabo pela Câmara 
Municipal, o percurso foi reaberto no dia 10 de dezembro. 
A obra realizada entre outubro e dezembro envolveu arranjos 
de pavimento e de sinalização horizontal e vertical num troço a 
partir de Alhandra e numa 
extensão de 750m. Foram 
igualmente contemplados 
melhoramentos para 
a segurança dos 
utilizadores, com criação 
de passadeiras e com 
respetivos avisos de perigo 
para a presença de peões, 
limites de velocidade 
para os utilizadores de 
bicicletas, entre outras 
medidas, que significaram 
um investimento total 
superior a 126 000,00€.

No âmbito dos Orçamentos Participativos

ORGANIZAÇÃO APOIO PARCERIA
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S |  VILA FRANCA DE XIRA

28 | JANEIRO
13h30 Duatlo Jovem | 16h00 Duatlo de Promoção

29 | JANEIRO
10h00 Duatlo das Lezírias | Taça de Portugal PORterra

INSCRIÇÕES
Federação de Triatlo de Portugal
 tel. 214 464 826
www.federacao-triatlo.pt 

INFORMAÇÕES
Divisão de Desporto e de Equipamentos
tel. 263 285 600 ext. 2730/31
desporto@cm-vfxira.pt
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7.ª Gala de Mérito Desportivo
Atletas do Concelho distinguidos pela Câmara Municipal
Foram cerca de 300 os atletas galardoados no dia 18 de novembro pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito da Gala 
de Mérito Desportivo, uma cerimónia que aconteceu pelo sétimo ano consecutivo e que encheu o Ateneu Artístico Vilafranquense 
de talento e energia dos jovens desportistas. 
Ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), a autarquia distinguiu os atletas e treinadores de mérito 
do Concelho pelos resultados alcançados ao longo da época desportiva 2015/2016. Esta 7.ª edição da Gala de Mérito Desportivo levou 
até ao Grande Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense centenas de familiares e amigos para aplaudir os desportistas e conhecer 
os vencedores das categorias instituídas, que foram as seguintes:

Atleta Masculino do Ano
João Pereira
Triatlo 
SL Benfica

Atleta Feminino do Ano
Melanie Santos 
Triatlo 
Alhandra SC

Atleta Revelação do Ano
Pedro Marques 
Karaté
FC Alverca

Treinador do Ano
Rui Vitória
Futebol
SL Benfica

Equipa do Ano
Catarina Martins/Beatriz Ferreira 
Ginástica Acrobática
SE Alhandrense

Prémio Carreira
Francisco da Silva Araújo
Mecânico 
de Joaquim Agostinho

Os momentos de animação foram trazidos por Paula Teixeira que, além de ter cantado, também o fez em língua gestual; pelos “Fit & 
Dance”, um grupo de Dança Contemporânea da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, orientado pela Prof.ª Ana Delgado e pela 
Escola de Flamenco do Ateneu Artístico Vilafranquense, que abrilhantaram uma gala recheada de talento, palmas e entusiasmo, e que 
foi apresentada com muita simpatia e profissionalismo por Susana Santos e João Moleira.
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No passado dia 16 de dezembro teve lugar o anúncio do vencedor 
do Prémio BF16 – Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira, 
distinção atribuída a Rui Dias Monteiro pelo conjunto de trabalhos 
Terra Morta, um díptico que integra uma instalação de poesia e 
fotografia, e que remete para imagens da sua família e terra natal, 
na Beira Baixa. Na mesma ocasião foi ainda lançado o catálogo da 
iniciativa.
Os trabalhos de Rui Dias Monteiro integram uma das 9 exposições 
individuais dos concorrentes apurados ao Prémio, e que foram 
selecionados de um total de 93 candidaturas recebidas. Podem 
continuar a ser vistos até ao dia 8 de janeiro no Celeiro da 
Patriarcal, em Vila Franca de Xira.

Calendário BF16 - Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira
- Até 8 de janeiro | Celeiro da Patriarcal
Prémio BF16 

- Até 22 de janeiro | Vários locais de Vila Franca de Xira“Arquivo e 
Observação” | Programa Curatorial 

- 4 de fevereiro a 19 de março | Celeiro da Patriarcal
Prémio “Concelho” e Prémio Tauromaquia 

V Encontro de Grupos Seniores 2016
Promover o envelhecimento saudável em festa
Foi em ambiente de grande festa que decorreu a tarde de 16 de 
novembro com a população mais sénior do Concelho. Com muita 
alegria e energia, este dia foi dedicado à comemoração de um 
envelhecimento saudável, no âmbito da 5.ª edição do Encontro 
de Grupos Seniores, que reuniu mais de três centenas de idosos 
provenientes das IPSS´s e Comissões de Reformados do Concelho
O evento, que decorreu na Sociedade Filarmónica Recreio 
Alverquense, foi promovido pela Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira no âmbito do trabalho da Comissão Municipal de 
Apoio ao Idoso (CMAI) e integrado no seu projeto “Promoção do 
Envelhecimento Saudável”. A iniciativa contou com a atuação de 
grupos corais, de cavaquinhos, cantares e melodias do Concelho, 
todos compostos por músicos também eles seniores na idade e 
na sabedoria. O resultado traduziu-se em centenas de amigos 
reunidos num convívio muito agradável e útil na promoção do seu 
bem-estar e autoestima.
Entre outros eventos que a autarquia organiza anualmente 
destinados à população mais idosa, este momento de convívio 
e grande animação teve por objetivo a redução do isolamento 

e da solidão entre os seniores, ao mesmo tempo que se 
transformou num espaço de convívio saudável, de troca de 
experiências sempre proveitosas, e de incentivo à aprendizagem e 
aperfeiçoamento da música, uma atividade que é muito proveitosa 
para um envelhecimento ativo e saudável.

Rui Dias Monteiro distinguido com Prémio BF16 

Prémios Concelho e Tauromaquia a partir de fevereiro na Patriarcal
De 4 de fevereiro a 19 de março’17 estarão patentes no Celeiro da 
Patriarcal, em Vila Franca de Xira, os trabalhos dos candidatos 
aos Prémios Concelho e Tauromaquia da BF16 – Bienal de 
Fotografia de Vila Franca de Xira. 
Ao todo serão apresentados até 6 trabalhos de cada um dos 
apurados, 10 dos quais candidatam-se ao Prémio Concelho e 

cinco ao Prémio Tauromaquia. A seleção esteve a cargo de um 
Conselho de Curadores composto por Fátima Faria Roque, João 
Duarte, João Paulo Serafim e Jorge Carvalho.
Durante o decurso da mostra, em data a comunicar, será feito o 
anúncio dos vencedores e o lançamento do catálogo. 
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Banda Peter Strange ganha 
“Prémio Tó Andrade”

A música encheu o Centro Cultural do Bom Sucesso, em 
Alverca do Ribatejo, onde decorreu a final do Riffest – 
Concurso de Bandas Jovens 2016. Foi na noite de 25 de 
novembro que a banda Peter Strange, do Concelho de Sintra, 
arrecadou o 1.º Lugar com o “Prémio Tó Andrade”. As bandas 
Grifo (do Concelho 
de Vila Franca de Xira) e Shogum  (do concelho de Lisboa) 
ficaram no 2,º e 3º lugares, respetivamente. 
Após as atuações ao vivo, o Júri decidiu os lugares do pódio, 
que receberam do Vice-Presidente da Câmara Municipal os 
cheques com prémios no valor de 1 500, 1 000 e 500 euros. 
Esta edição contou, mais uma vez, com o apoio da Associação 
do Comércio, Indústria e Serviços dos Concelhos de Vila 
Franca de Xira e Arruda dos Vinhos (ACIS) e dos "Armazéns do 
Rock" e da "DiscoSom".

“Todos juntos pela Diferença” 
juntou 1400 crianças a favor 
da inclusão social

O Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira encheu-se de 
crianças para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência. A Autarquia Vilafranquense assinalou a data, a 6 
de dezembro, com um colorido espetáculo a que assistiram 
cerca de 1400 crianças de instituições de infância e de apoio 
às pessoas com deficiência, bem como escolas do Concelho, 
a que se juntaram o Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Mesquita, e a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas 
com Deficiência, Ana Sofia Antunes.
O tema do evento, que teve encenação de Joaquim Salvador, foi 
“Uma aventura com a SIRIPITI” e teve por objetivo sensibilizar 
para a importância da inclusão social e o respeito pela 
diferença. O espetáculo incluiu uma encenação teatral e a 
atuação do cantor Tiago Ribeiro (conhecido do grande público 
pela participação num programa de talentos da televisão 
portuguesa). 

Prémio Carlos Paredes 2016 
distingue Pedro Mestre 

Teve lugar no dia 3 de dezembro no Centro Cultural do Bom 
Sucesso, Alverca do Ribatejo, a Cerimónia de atribuição do 
Prémio Carlos Paredes, distinção que coube este ano a Pedro 
Mestre, pela obra discográfica “Pedro Mestre – Campaniça do 
Despique”.
O prémio reporta a trabalhos discográficos cuja edição tenha 
tido lugar em 2015 e foi atribuído por um Júri constituído por 
Vitorino Salomé, Pedro Campos, Ruben de Carvalho e Carlos 
Alberto Moniz, que analisaram um total de 20 candidaturas.
Na Cerimónia, que contou com a atuação do premiado, houve 
ainda lugar à participação do Grupo local, Coral Unidos do 
Baixo Alentejo.

Município presta Homenagem 
a Álvaro Guerra

Por ocasião da data em que se celebraria o seu 80.º 
aniversário o Município prestou uma homenagem ao
Vila-Franquense Álvaro Guerra, foi inaugurada uma escultura 
no Cais de Vila Franca de Xira, zona da Fábrica das Palavras, 
um busto da autoria do também Vila-Franquense, António 
Antunes.
Muitos foram os populares, familiares e amigos que 
participaram nesta cerimónia, que teve lugar no dia 22 de 
outubro, e onde se relembrou o importante legado do escritor, 
diplomata e jornalista, eternizado pela sua obra literária, 
de onde se destaca a trilogia “Café República" (1982), "Café 
Central" (1984) e "Café 25 de Abril" (1984), onde, a partir de 
conversas ocorridas em cafés da cidade de Vila Franca de Xira, 
faz o relato de fases marcantes da História do país.
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Sessão Solene do 9.º Aniversário 
do Museu do Neo-Realismo com 
a presença do Primeiro-Ministro 

No âmbito do programa de comemorações do 9.º Aniversário 
do Museu do Neo-Realismo nas suas atuais instalações, que 
decorreu durante o mês de outubro, teve lugar, no dia 25, uma 
Sessão Solene que contou com a presença do Primeiro-Ministro 
António Costa.
Na referida cerimónia foram assinados os autos de doação do 
espólio literário de Mário Braga, Mário Sacramento e Orlando 
da Costa, pai de António Costa, espólio esse que vem enriquecer 
o já importante acervo deste Museu, ímpar no país, conforme 
destacou na sua intervenção o seu Diretor Cientifico, António 
Pedro Pita.

Município assinalou S. Martinho 

No dia 11 de novembro, a Câmara Municipal assinalou o “Dia 
de S. Martinho”, disponibilizando castanhas e frutos secos no 
Largo Afonso de Albuquerque (Paços do Município) e, ainda, no 
Posto do Turismo Municipal, de forma a promover o espírito 
solidário e o convívio inerente ao festejo.

Avixira 2016 com mais de 19 mil 
aves para apreciar 

A passarada encheu o Pavilhão Multiusos, no Parque Urbano de 
Vila Franca de Xira, entre os dias 4 e 6 de novembro. Foi mais 
uma edição da Avixira, uma iniciativa integrada no Campeonato 
da Confederação Ornitológica Mundial, e tratou-se da edição 
com maior número de exemplares participantes, mais de 19 mil 
entre canoras e ornamentais, portuguesas e estrangeiras. Nos 
expositores, registam-se 275 participantes, oriundos de norte a 
sul do País.
A exposição apresentou conjuntos magníficos de aves de todo o 
mundo e das mais variadas raças, com criadores premiados a 
nível nacional e mundial. O júri que atribuiu as “Penas de Ouro” 
da Avixira 2016 foi composto por um painel internacional de 18 
elementos de Portugal, Bélgica, Suíça, Espanha, Itália, Holanda, 
Inglaterra e Escócia.

Caminhar sem Diabetes

No dia 13 de novembro, em Vila Franca de Xira, o lema foi 
“Caminhar sem diabetes”. O desafio de fazer uma caminhada 
entre o Jardim Municipal e o Parque Urbano foi vencido com 
muito entusiasmo pelos participantes e sob um delicioso sol 
de outono.
O evento realizou-se no âmbito das Comemorações do Dia 
Mundial da Diabetes, numa organização da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, em parceria com o Agrupamento de 
Centros de Saúde do Estuário do Tejo e com o Hospital de Vila 
Franca de Xira, com o objetivo de assinalar esta data de forma 
saudável e pedagógica.
A caminhada, que visou promover um estilo de vida saudável 
e sensibilizar a população para a doença da Diabetes Mellitus, 
teve início no Jardim Constantino Palha, tendo terminado junto 
ao Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, onde se realizou 
uma mega aula de ginástica. Os participantes tiveram direito 
a uma t-shirt comemorativa, a uma manhã aprazível em prol 
da sua boa condição física, ao mesmo tempo que tiveram 
a oportunidade de usufruírem de um momento de lazer de 
qualidade, tendo também ficado sensibilizados para uma 
problemática de saúde muito atual.
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Campanha de gastronomia serviu 3 500 doses de torricado com bacalhau
É sempre um prazer vir almoçar a Vila Franca de Xira mas, em 
novembro, houve uma motivação extra: o torricado com bacalhau 
assado, um prato tradicional das gentes da nossa Lezíria, a 
que muitos restaurantes aderiram no âmbito da Campanha de 
Gastronomia “Sabor do Campo à Mesa”. O prato eleito, Torricado 
com Bacalhau Assado, chegou à mesa em 3 500 doses, em vários 
restaurantes do concelho que participaram nesta iniciativa da 
autarquia, mostrando um pouco da nossa história e costumes. 
Vários parceiros, nas áreas do alojamento, vinhos e arte equestre, 
conscientes da importância da promoção desta tradição, 
associaram-se à campanha, proporcionando interessantes 
descontos nos seus serviços, mediante a apresentação de fatura 
de refeição num dos restaurantes participantes.
A campanha também foi promovida pela autarquia com animações 
de rua, como atuações de ranchos folclóricos, que marcaram mais 
uma iniciativa repleta de identidade vilafranquense.

Vila Franca de Xira tem o site mais acessível  
entre Municípios Portugueses
O site da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira foi vencedor na categoria “Acessibilidade, Navegabilidade e Facilidade de Utilização” entre as 308 
páginas online de Municípios Portugueses avaliadas. O prémio foi atribuído pela Universidade do Minho (no âmbito do Gávea - Laboratório de Estudos e 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação da Universidade), que analisou as páginas online das Câmaras Municipais do País, segundo critérios de 
conteúdos, acessibilidade, serviços disponíveis e participação.

Somos um “Município Amigo do Desporto”
O Município de Vila Franca de Xira recebeu o Galardão “Município 
Amigo do Desporto”, atribuído pela Associação Portuguesa de 
Gestão do Desporto (APOGESD). Na Gala da APOGESD, que 
aconteceu a 17 de novembro, em Setúbal, no âmbito do Congresso 
Nacional da associação, o Vereador Municipal responsável pelo 
Pelouro do Desporto, António Félix, recebeu o galardão que 
distingue o nosso município pela sua política de apoio ao desporto 
de excelência, bem como pelo modelo de intervenção levado a 
cabo no desenvolvimento da área. 

Este prémio tem por objetivo reconhecer boas práticas de gestão 
do desporto, implementadas nos municípios portugueses e 
resulta da análise de vários fatores como a organização desportiva 
e as instalações disponíveis, os eventos, programas e parcerias 
no âmbito, o desporto nas suas valências solidária, sustentável e 
inclusiva.
Assim, chega mais um prémio, desta feita pelo trabalho 
desenvolvido pela autarquia na área do desporto que a entende 
como fundamental para a educação e formação geral das crianças 
e jovens mas, sobretudo, essencial para a vida de todos.

Centros Comunitários receberam brinquedos 
para as festas de Natal
No dia 12 de dezembro, na Escola Básica de Povos, teve lugar a 
entrega do material recolhido durante a Campanha Reciclar + Dar 
= Ajudar. Durante vários meses, as Casas de Juventude Municipais 
receberam objetos lúdicos e didáticos, o contributo da população 
para esta iniciativa de cariz solidário, que decorre anualmente e 
que, nesta edição, apoiou os Centros Comunitários do Concelho 
e os seus utentes mais novos. Brinquedos, livros, DVD’s, jogos de 
mesa, jogos eletrónicos e outros bens semelhantes fazem parte 
do material que, por iniciativa da Autarquia, ganharam nova vida 
noutras mãos.
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28 e 29 de janeiro, Cais do Cabo, Lezírias – Vila Franca de Xira
XXI Duatlo das Lezírias – Troféu José Luís Matos
O Duatlo das Lezírias, na sua 21.ª edição, 
está agendado para os dias 28 e 29 do 
primeiro mês do ano de 2017. Trata-se 
de uma prova desportiva que alia duas 
exigentes e apaixonantes modalidades: 
atletismo e ciclismo. Os melhores atletas 
reúnem-se em Vila Franca de Xira para um 
desafio onde a resistência é fundamental. 
Porém, as características especiais, 
nomeadamente as paisagens que 
integram o circuito a percorrer são uma 
boa motivação para concluir a prova com 
grande satisfação.
O evento resulta de uma organização 

conjunta da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira com o Alhandra Sporting 
Clube e a Federação de Triatlo de 
Portugal, com o apoio da Associação 
de Beneficiários da Lezíria Grande de 
Vila Franca de Xira. A prova integra o 
calendário nacional da Federação de 
Triatlo de Portugal e é uma das mais 
participadas. 
Regulamento específico em www.
cm-vfxira.pt e em www.federacao-triatlo.
pt. Informações para Divisão de Desporto 
e Equipamentos, pela ext. 2730/31 ou para 
desporto@cm-vfxira.pt

15 de janeiro 
na Sociedade 
Euterpe Alhandrense
Festeje 
o Novo Ano 
O Município de Vila Franca de 
Xira realiza no próximo dia 15 de 
janeiro, pelas 16h00 o tradicional 
Concerto de Ano Novo. A edição 
deste ano está a cargo da 
Orquestra de Câmara “Euterpe” 
e dos Coros do Conservatório 
Regional Silva Marques. A 
anfitriã será a Sociedade Euterpe 
Alhandrense e a entrada é livre, 
limitada à lotação da sala.

Venha celebrar, com boa música, 
a entrada em 2017!

Contactos
Sociedade Euterpe Alhandrense
Praça Soeiro Pereira Gomes, 5 
2600-517 Alhandra
GPS: 38º 55' 38'' N, 9º 0' 22'' W
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3EXPOSIÇÕES4

“Os nossos livros” – Romances históricos em 20 grandes 
livros: mostra bibliográfica

2 de janeiro a 28 de fevereiro
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 

“Celebrando…” Exposição “Humberto Delgado: General da 
liberdade e escritor” 

(exposição da SPA) e Mostra bibliográfica
1 a 24 de fevereiro

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Prémio Concelho de Vila Franca de Xira e Prémio Tauromaquia
BF16 – Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira 

4 de fevereiro, sábado - 16h00 – Inauguração 
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira. Patente até 19 de março’ 17

Inauguração da exposição biobibliográfica comemorativa do 
centenário do nascimento de Alexandre Cabral - "Alexandre 
Cabral: Memória de um Resistente"

25 de fevereiro, sábado - 16h00 
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
Patente até 25 de junho

Prémio BF16- Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira
Até 8 de janeiro

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira.

“Arquivo e Observação” | Programa curatorial BF16 – Bienal 
de Fotografia de Vila Franca de Xira 

Até 22 de janeiro
Vários espaços em Vila Franca de Xira (consulte programa específico)

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

“O sítio arqueológico de Monte dos Castelinhos – Vila Franca 
de Xira. Em busca de Ierabriga”

Até 3 de abril
Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira.

“Quotidianos do Feminino: 1900 aos Anos de Mudança”
Até 31 de dezembro'17

Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

“Vila Franca de Xira anos 40 e 50 do séc. XX – Molduras de um 
Concelho”

Até 29 de abril’ 18 
Museu Municipal, Núcleo Sede, Vila Franca de Xira.

“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português”
Exposição de Longa Duração

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Alverca: do Neolítico à Idade Moderna”
Exposição de Longa Duração

Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo.

3ENCONTROS, FORMAÇÃO, SEMINÁRIOS 
E VISITAS PATRIMONIAIS4

Apresentação do livro "Walking Around", de Fábio Inácio
21 de janeiro, sábado - 16h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

Ciclo de Conferências:  
“Quotidianos do Feminino: do Passado ao Presente”
“A Malícia das Mulheres”, 
com a oradora Luísa Marinho Antunes Paolinelli

14 de janeiro, sábado - 16h00 
“Gestão de tempo para mulheres (muito) ocupadas”, 
com a oradora Maria José da Silveira Núncio

11 de fevereiro, sábado - 16h00  
Museu Municipal Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo

Colóquio “Palavras e Cores”, por Mário Jorge Torres
14 de janeiro, sábado - 16h00
Apresentação do livro “Mário Dionísio Poesia Completa”, com as pre-
senças de  Duarte Azinheira (INCM), João Rodrigues (Casa da Achada) e 
António Pedro Pita.
No âmbito da exposição "Passageiro Clandestino Mário Dionísio 100  
Anos".

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Agenda 
Cultural
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Apresentação do livro "A Ilustacana", de Orlando Nesperal
4 de fevereiro, sábado - 16h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

“A Viagem das Palavras”, convidado a anunciar 
17 de fevereiro, sexta-feira - 18h30 

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Fábrica de saberes” 
Oficina "Educação literária dos 0 aos 5 anos”, com Dora Batalim

11 de fevereiro, sábado, das 10h00 às 17h30 
Dirigida a professores do 1.º e 2.º ciclos do EB, educadores de infância, pais 
e animadores socioculturais. Mediante inscrição prévia até dia 7 de fevereiro, 
através do tel. 263 271 200
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
Comunidade de leitores dinamizada por Fernando Pinto do Amaral: 
“O amor na literatura portuguesa” 
Participação gratuita, mediante inscrição prévia até ao dia 10 de fevereiro 
através do tel. 263 271 200

Sextas-Feiras – 18h30
17 de fevereiro
3,17 e 31 de março
7 de abril

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
Celebração do dia da internet mais segura 
“Navegar com Segurança”, ação de sensibilização sobre os perigos 
da internet, com João Pereira

18 de fevereiro, sábado, 15h00 
Mediante inscrição prévia até dia 11 de fevereiro através do tel. 263 271 200

Exibição do filme: “Trust: perigo online”
10 e 17 de fevereiro, sextas-feiras - 11h00 

Exibição do filme: “Desligados”
10 e 17 de fevereiro, sextas-feiras - 15h00 

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira.

Colóquio “Projeção de Mário Dionísio”, no âmbito da exposição 
“Passageiro Clandestino Mário Dionísio 100 Anos” 

18 de fevereiro, sábado - 16h00 
Com as presenças de Cristina Azevedo Tavares e António Pedro Pita
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Recital de Poesia - “Poesia no Palácio”
18 de fevereiro, sábado - 16h00 

Biblioteca Municipal de Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria.

Apresentação do livro “Sonho”, por Pedro Santos
25 de fevereiro, sábado - 16h00 

Biblioteca Municipal de Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria.

3ESPETÁCULOS4

“Artes de Cá”
Grupo Coral Ares Novos e Grupo Coral Nascente de Olho Marinho 
(Óbidos)

22 de janeiro, domingo – 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Coro da Sociedade Euterpe Alhandrense e Coro a anunciar
12 de fevereiro, domingo – 16h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Clássica na Fábrica”
Quarteto Olissipo
28 de janeiro, sábado – 18h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Tiago Oliveira (piano)
18 de fevereiro, sábado – 18h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Ópera “O Corvo” - Inestética Associação Cultural de Novas 
Ideias

4 de fevereiro, sábado – 21h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3CINEMA4

“Domingos Mágicos” 
Filmes de animação para crianças e jovens 

 “À procura de Dory”, de Andrew Stanton
08 e 15 de janeiro, domingos - 11h00 

“Muito à frente, uma comédia pré-histórica”, de Jamel Debbouze
22 e 29 de janeiro, domingos - 11h00

“Goosebumps: Arrepios”, de Rob Letterman
05 e 12 de fevereiro, domingos - 11h00 

“Alvin e os Esquilos 4”, de Walt Becker
19 e 26 de fevereiro, domingos - 11h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Doc. Domingos”, Cinema documental 
“Bob Dylan: no direction home”, de Martin Scorsese

08 de janeiro, domingo - 15h30 
“E agora invadimos o quê?”, de Michael Moore

05 de fevereiro, domingo - 15h30 
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira.

Ciclo de Cinema: "Realismos Contemporâneos"
“Como se não existisse nada (Querubim e Susana)”, de Sibila Lind

27 de janeiro, sexta-feira - 21h30
“Passeios no Tejo” de Edgar Feldman 

24 de fevereiro, sexta-feira - 21h30
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.

3INFÂNCIA4

"A Convenção" - teatro Infantojuvenil, pelo Grupo Dramático 
Povoense

16 de janeiro, sábado - 16h00
Participação mediante inscrição prévia até ao dia 12 de janeiro, através 
do tel.: 219 533 050 ou e-mail: bmpsi@cm-vfxira.pt.

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

 

ARTES DE CÁ

A N I M A Ç Ã O  M U S I C A L  N A  F Á B R I C A  D A S  P A L A V R A S 
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“Clube de Leitura para Pais & Filhos”
28 de janeiro e 25 de fevereiro, sábados - 14h00 

Atividade mensal dirigida a crianças dos 4 aos 10 anos e pais, criando contextos 
de relação em torno do livro envolvendo adulto/criança.Participação mediante 
inscrição prévia até ao dia 20 de janeiro, através do tel.: 219 533 050 ou e-mail: 
bmpsi@cm-vfxira.pt. Limite máximo de inscrições: 10 famílias
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria

Ação Educativa “Em Busca de Ierabriga”
Até 4 de abril’ 17- 9h30 e 14h00 

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).
Museu Municipal | Núcleo do Mártir Santo, Vila Franca de Xira. 

Ação Educativa "Molduras de um Concelho: Vila Franca de Xira 
- anos 40 a 50 do séc. XX"

Até 29 de abril’ 18 - 9h30h e 14h00 
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).
Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira. 

“Jogo da Glória do Neorrealismo”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil - das 10h00 às 16h00 

Atividade lúdica que pretende dar a conhecer o período neorrealista português. 
Dirigida a crianças a partir dos 6 anos, mediante inscrição prévia, até 5 dias de 
antecedência, para o tef. 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

“Itinerário Neorrealista Juvenil”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil - Das 10h00 às 16h00 

Visitas guiadas a locais de interesse para o movimento neorrealista, 
nomeadamente lugares descritos nas obras literárias dos autores neorrealistas 
e locais de nascimento dos autores. Dirigido a crianças a partir dos 10 anos, 
mediante inscrição prévia, até 5 dias de antecedência, para o tel. 263 285 626 
ou neorealismo@cm-vfxira.pt. A realização obedece a um mínimo de 10 e um 
máximo de 20 participantes e depende das condições climatéricas.
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Poemário Infantil Neorrealista”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil - Das 10h00 às 16h00 

Despertar para a poesia criando um diário com um conjunto de poemas e 
ilustrações de autores neorrealistas, é o que esta oficina te propõe. Dirigida 
a crianças a partir dos 6 anos, participação mediante inscrição prévia, até 5 
dias de antecedência, para o tef. 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.

3MÚSICA4

Concerto de Ano Novo
15 de janeiro 2017, 16h00 

Local: Sociedade Euterpe Alhandrense
Organização: Sociedade Euterpe Alhandrense

3DESPORTO4

8º Raid BTT Miratejo
26 de janeiro 2017, 09h00 

Meia maratona de 30 km
Maratona de 50 km
Local: Partida e chegada junto ao Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso
Organização: Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso

3CONFERÊNCIAS4

II Conferência Internacional Rotas e 
Paisagens da Língua Portuguesa em Cabo 
Verde
28 de janeiro 2017, 09h30 

Local: Fábrica das Palavras
Organização: Rotas da Lusofonia – Associação para a promoção da 
Língua Portuguesa
Apoio: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e Embaixada de Cabo 
Verde

3EXPOSIÇÕES4

Exposição de Desenho “Tudo a Nu” de Cristiana Sequeira 
Santos

30 de janeiro a 27 de fevereiro, 13h00 às 18h00
Local: Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

Movimento
associativo

Museu do Neo-Realismo
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3Programa Encontros Desportivos Concelhios - 

XIRA20174
Futsal Petizes - 4.º Encontro

7 de janeiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal do Sobralinho
Futsal Benjamins - 5.ª Jornada

14 de janeiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão Municipal de Forte da Casa
Futsal Traquinas - 3.ª Jornada
21 de janeiro, sábado, 9h 
Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão Municipal do Forte da Casa
Natação Grau II – 1.º Encontro

22 de janeiro, domingo, 9h
Piscina Municipal de Vila Franca de Xira
Futsal Benjamins - 6.ª Jornada

28 de janeiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão Municipal de Alverca
Voleibol de Pavilhão - 3.º Encontro 

28 de janeiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal do Bº Olival de Fora (Vialonga)

Basquetebol - 4.º Encontro
28 de janeiro, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Pavilhão Prof. Mário Silva da Esc. 
Alves Redol
Futsal Petizes - 5.º Encontro

4 de fevereiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena
Futsal Traquinas - 4.ª Jornada

11 de fevereiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão Municipal do Forte da Casa
Natação Grau I – 2.º Encontro

12 de fevereiro, domingo, 9h
Piscina Municipal de Vila Franca de Xira
Futsal Benjamins - 7.ª Jornada

18 de fevereiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão Municipal do Forte da Casa
Futsal Traquinas - 5.ª Jornada

25 de fevereiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão Municipal de Alverca
Voleibol de Pavilhão - 4.º Encontro 

25 de fevereiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal do Bº Olival de Fora (Vialonga)
Basquetebol - 4.º Encontro

25 de fevereiro, sábado, 9h
Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Pavilhão Prof. Mário Silva da Esc. 
Alves Redol
Voleibol de Praia - 1.º Encontro 

26 de fevereiro, domingo, 9h 
Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo

Desporto
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Partido Socialista

Cara|Caro Munícipe,

O rigor da gestão do PS na liderança do Muni-
cípio foi uma vez mais reconhecido pela Ordem 
dos Contabilistas Certificados, tendo a Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira alcançado um 
lugar no pódio das mais bem geridas do País, 
realçando-se que isto foi conseguido manten-
do a nossa política de reduzidos custos para as 
famílias, com as mais baixas taxas de IMI pre-
vistas na Lei e com a aplicação de outros incen-
tivos fiscais aos cidadãos e empresas.
Em 2017 continuaremos a manter este rigor e a 
servir todas e todas, respeitando e valorizando 
os seus contributos de cidadania. 
No ano que agora terminou trabalhámos para 
continuar a melhorar a qualidade de vida de 
todos os Munícipes. Foi mais um ano cheio 
de obras, ações e investimentos; criação de 
mais espaços verdes; reabilitação de espaços 
e equipamentos públicos, de jogo e de lazer; 
mais e melhores escolas; exposições de enor-
me qualidade; conferências e novos projetos. 
Aprofundando a relação com os Cidadãos de-
senvolvemos o nosso Orçamento Participativo 
e, pensando no futuro, lançámos já novos pro-
jetos de norte a sul do Concelho, preparando os 
investimentos para os próximos anos, garan-
tindo as bases de transformação e qualificação 
do nosso território. 
O Orçamento de Estado para 2017 do Governo 
socialista constitui mais um passo no sentido 
da melhoria da vida dos portugueses, devol-
vendo a tranquilidade e normalidade ao País, 
depois do desgoverno a que a direita sujeitou 
todos os cidadãos e autarquias.
Desejamos a todas e a todos, um Próspero Ano 
Novo.

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

Coligação Democrática Unitária

Passado que foi mais um ano de gestão PS, na 
Câmara Municipal, confirma-se o que vimos di-
zendo desde há longo tempo: a CDU faz falta ao 
concelho e disso dá provas.
Apesar de não termos pelouros, a CDU, fiel ao 
seu compromisso com as populações, para a 
elaboração das grandes opções do plano e or-
çamento da Câmara para 2017, apresentou um 
conjunto vasto de propostas, no sentido de resol-
ver os problemas com que se debate o concelho, 
infelizmente rejeitadas pela maioria PS / PSD: 
•  Eliminação das penalidades, no IMI, de quem 

não detiver condição económica para reabili-
tar o seu imóvel, ao abrigo das áreas de reabi-
litação urbana;

•  Fomento de um plano de habitação a custos 
controlados e recuperação das muitas deze-
nas de fogos municipais devolutas;

•  Elaboração dos projetos e previsão de ver-
bas para as variantes de Alverca, Póvoa e Vila 
Franca de Xira;

•  Desenvolvimento de uma política abrangente 
de defesa dos transportes públicos, exigindo-
-se o alargamento do passe social intermodal 
e das coroas a todo o concelho;

•  Elaboração de plano de reconversão das AUGI;
•  A revisão do Plano Diretor Municipal, criando-

-se mais condições para as áreas económico-
-industriais e de aptidão agrícola;

•  Relançamento do projecto Casas da Juventu-
de, reforço da acção social escolar e alarga-
mento da componente de apoio à família até 
às 19 horas;

•  Reforço dos meios técnicos e contratação de 
mais trabalhadores, nomeadamente para a 
recolha de Resíduos Sólidos Urbanos;

• Apoio às juntas de freguesia, garantindo-lhes 
meios financeiros, técnicos e humanos, face às 
responsabilidades delegadas.
A cerca de um ano de terminar mais um mandato 
autárquico, o facto de o PS desprezar o contributo 
da CDU não nos inibe de continuar a lutar por um 
concelho melhor, antes pelo contrário.

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

Coligação Novo Rumo

Caros Amigos,

Com um novo Ano, um novo Orçamento.

Pela terceira vez no presente mandato autárqui-
co, na discussão do Orçamento Municipal, instru-
mento de gestão fundamental no que diz respeito 
às linhas estratégicas e acções a desenvolver 
pelo Município, tentámos colocar o nosso cunho 
e a nossa marca, transferindo os nossos valores, 
conscientes das dificuldades conjunturais nacio-
nais e internacionais que afectam um País peri-
férico e dependente como é Portugal, tentámos 
que se iniciem caminhos nas áreas que conside-
ramos prioritárias para o concelho.
É ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição 
que vamos trilhando alguns caminhos que nos 
permitem melhorar o Orçamento Municipal, tor-
nando-o mais amigo da Educação, da Saúde e 
Acção Social, da Segurança, do Desenvolvimento 
Económico e Qualificação Urbana.
Somos oposição, mas responsável, com a atitude 
crítica e construtiva que constitui a nossa acção 
no presente mandato. Por isso, com realismo, 
sugerimos algumas propostas passíveis de inte-
grar o Orçamento Municipal, que foram acolhidas 
pelo Partido Socialista, demonstrando em Vila 
Franca de Xira as convergências que são neces-
sárias no País.
Não foram propostas irrealistas e demagógicas, 
Portugal e Vila Franca passam por um grande 
desafio: fazer os investimentos necessários em 
tempo de crise. São propostas e medidas sérias 
e trabalhadas, com o sentido de traçar caminhos, 
que partem da nossa visão estratégica para o 
concelho, dando início ou continuidade a cami-
nhos importantes para o desenvolvimento con-
celhio e para a melhoria da qualidade de vida de 
todos os cidadãos.

Conheça as medidas que incluímos no Orçamen-
to Municipal em:
www.facebook.com / Coligacao Novo Rumo

Fale connosco, exija responsabilidades!
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.

No âmbito das campanhas de adoção promovidas durante o ano 
de 2016, foram 98 os animais, cães e gatos, acolhidos por novas 
famílias. Os animais encontravam-se no Centro de Recolha Oficial 
(CRO), um espaço de alojamento temporário onde se encontram 
animais capturados na via pública ou ali entregues por terceiros. 

O grande objetivo do CRO é proporcionar o acompanhamento 
médico destes animais e promover uma posterior adoção 
saudável. Atualmente são vários os cães e gatos, de diferentes 
tamanhos, portes e idades, que ali se encontram a aguardar a 
oportunidade para uma adoção consciente. 

Município promove adoção consciente e saudável de cães e gatos

Centro de Recolha Oficial - Porto da Areia, Castanheira do Ribatejo - Tel. 263 299 527 - Horário: 2.ª a 6.ª feira, 8h30-12h00 e 13h00-16h30
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Deliberações

     DELIBERAÇÕES

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
26. out. 2016
Salão Nobre dos Paços do Município

Alteração aos estatutos da Fundação CEBI - Fundação 
para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro ao Ateneu Artístico 
Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado para técnico superior (área de 
arquiteto)
Aprovado por unanimidade

Consulta para financiamento a longo prazo - 
Investimentos a incluir no plano plurianual de 
investimentos 2017/2020 no âmbito do Quadro 
Comunitário Portugal 2020 - Adjudicação e aprovação 
das cláusulas contratuais - Remessa à Assembleia 
Municipal
Aprovado por unanimidade

7ª alteração ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades municipais da 
Câmara Municipal para 2016
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza, manutenção 
e reabilitação de espaços públicos no Concelho - 
Revogação da decisão de contratar e início de novo 
procedimento
Aprovada por unanimidade a revogação da decisão de contratar;
Aprovado por unanimidade autorizar a escolha e o início do novo 
procedimento, a despesa, a constituição do júri do concurso e 
aprovar as peças concursais

Fornecimento de combustíveis rodoviários ao abrigo 
do Acordo Quadro celebrado pela Central de Compras 
Eletrónicas da Área Metropolitana de Lisboa (CCE-AML) 
- Revogação do ato de adjudicação do lote 2
Aprovado por unanimidade

Alienação de material lenhoso (eucalipto) na área 
florestal da Quinta da Coutada – Vila Franca de Xira - 
Liberação de depósito caução
Aprovado por unanimidade

Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia de diversos compromissos plurianuais
Aprovado por unanimidade

Reconhecimento de interesse público municipal 
da regularização da ampliação do estabelecimento 
industrial - Quinta da Casa Nova – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito na Quinta do Cabo 
(zona industrial) Povos – Vila Franca de Xira - Alvará de 
loteamento nº 55/75 - Aceitação de princípio e abertura 
de consulta pública 
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - abstenção CNR)

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 441 do loteamento da Quinta da Bela Vista - 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 442 do loteamento da Quinta da Bela Vista - 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 50 do loteamento da Fonte do Vale – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 75 do loteamento do Pinhal das Areias - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Anulação administrativa da deliberação de câmara de 
1988/09/14
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Vila Franca de 
Xira por adaptação ao PORNET - Plano de Ordenamento 
da Reserva Natural do Estuário do Tejo
Aprovado por unanimidade

XXV Encontro de Cicloturismo da USL/CGTP-IN - 
Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 
- Isenção de taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Evento "Dia do Bem Fazer" – Alverca do Ribatejo - 
Isenção de taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Remodelação das instalações elétricas, sistemas 
de AVAC e telecomunicações da biblioteca municipal 
de Alverca do Ribatejo - Relatório final de análise de 
propostas e decisão de adjudicação
Aprovado por unanimidade

Empreitada de execução do Parque Urbano da Quinta 
da Flamenga – Vialonga - Fase 4B e estacionamento 
noroeste - Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga 
– Vialonga - Fase 4B e estacionamento noroeste - 
Nomeação do coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Reabilitação das ruas do Curado e Joaquim Pedro 
Monteiro – Vila Franca de Xira - Nomeação do 
coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Reabilitação das ruas do Curado e Joaquim Pedro 
Monteiro – Vila Franca de Xira - Plano de segurança e 
saúde
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 programa de 
trabalhos
Aprovado por unanimidade

Aquisição de prédio urbano sito no Adarse - Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2016 no Concelho - Auto de 
vistoria para receção provisória
Aprovado por unanimidade

Preços de venda ao público do merchandising do 
Museu do Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade

Associação Portuguesa de Municípios com Centro 
Histórico - Atualização do valor de quota
Aprovado por unanimidade

Projetos de Operações de Reabilitação Urbana (ORU) 
simples, para as sete áreas de reabilitação urbana do 
concelho de Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Reunião extraordinária da Câmara Municipal
28 out. 2016
Salão Nobre dos Paços do Município

Participação variável no IRS
Aprovado por unanimidade

Taxa de Derrama de 2016 a aplicar em 2017
Aprovado por unanimidade

Imposto Municipal sobre Imóveis – Definição de taxas 
respeitantes ao ano de 2016, a aplicar em 2017
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Projeto de Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da 
Câmara Municipal para 2017 – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Grandes opções do plano para o quinquénio 2017/2021 
e orçamento municipal para 2017
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos contra CDU)

Orçamento para 2017 e plano plurianual de 
investimentos para o quinquénio 2017/2021 dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento
Aprovado por unanimidade

Mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano 2017
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento para o ano 2017
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
09 nov. 2016
 APS - Associação de Promoção Social de Castanheira do 
Ribatejo, na Castanheira do Ribatejo, União das Freguesias  
de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos a contratos de compra e venda de 
bens imóveis - Remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Protocolo com o Xira Clube para apoio à organização 
da Festa de Natal 2016 da Câmara Municipal e SMAS
Aprovado por unanimidade

Medalha dourada de Valor Desportivo - Proposta de 
atribuição a Rui Vitória
Aprovado por unanimidade

Inspeção periódica de ascensores - Avenida da Mague, 
nº 2 – Alverca do Ribatejo - Restituição de verba
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

Empreitada do parque urbano da Póvoa de Santa Iria - 
1ª e 2ª fases - Substituição de garantias bancárias
Aprovado por unanimidade

Vigilância dos edifícios municipais - Início do 
procedimento e remessa à Assembleia Municipal para 
abertura do procedimento e autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de fornecimento de gás 
natural para as piscinas municipais e escolas do 
Concelho
Aprovado por unanimidade

Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia de diversos compromissos plurianuais
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "N", 
sita na rua Capitão Salgueiro Maia, ex lote 44, atual nº 
34 - 3º dtº - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "B", 
correspondente ao fogo do meio, sito no Casal do Álamo, 
atual rua Baptista Pereira, lote F – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "M", 
sita na rua António Sérgio, nº 127, 2º esqº - Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "VV", 
sita na rua Fernando Pessoa, nº 1 a 60, urbanização da 
Chasa, lote 1 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
correspondente a garagem, sita na rua António Aleixo, 
lote 18 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Transferência de património do IRHU (EX-IGAPHE) 
para o Município - Povos - Quinta do Cabo – Vila Franca 
de Xira - Remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento, sito na Cruz das Almas – 
Alverca do Ribatejo - Alvará de loteamento nº 1/93 de 
04/03 - Aceitação de princípio e consulta pública
Aprovado por unanimidade

Restituição de verba - Terra da Portela/Terras da 
Cadela, bloco A/B - Rua António Aleixo, nº 19 – Forte da 
Casa
Aprovado por unanimidade

Remodelação das instalações elétricas, sistemas 
de AVAC e telecomunicações da Biblioteca Municipal 
de Alverca do Ribatejo - Nomeação do coordenador de 
segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Prédio urbano, sito em Adarse – Alverca do Ribatejo - 
Afetação de terreno ao domínio público municipal
Aprovado por unanimidade

Reparação do dique sob o trilho do Tejo do Parque 
Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo – Póvoa de Santa 
Iria - Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Trabalhos da EDP Distribuição, SA, no âmbito do 
contrato de concessão e decorrentes de programas 
desenvolvidos pelo Município - 2017 - Remessa à 
Assembleia Municipal para autorização do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Iluminação de Natal 2016/2017 - Contratação do 
fornecimento de energia elétrica - Locais de consumo 
na cidade de Vila Franca de Xira - Remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Análise de protocolo a celebrar entre o Município e a 
EDP Distribuição, SA - Alteração do anexo I ao contrato 
tipo de concessão de distribuição de eletricidade em 
baixa tensão - Remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Contrato de portagens através do sistema de via 
verde para a frota da Câmara Municipal para os anos 
económicos 2017 e 2018 - Remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta de Santo Amaro, 
bloco B – Vila Franca de Xira -  Abertura de procedimento 
e remessa à Assembleia Municipal para abertura do 
procedimento e autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade
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Contratação de serviços de fiscalização e coordenação 
de segurança da empreitada de demolição dos lotes 1 e 
2 - Rua Quinta de Santo Amaro, bloco B, Monte Gordo – 
Vila Franca de Xira - Início do procedimento e remessa à 
Assembleia Municipal para abertura do procedimento e 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contrato de inspeções periódicas e obrigatórias para 
a frota da câmara municipal 2017/2018 - Remessa 
à Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Regulamento do Cartão Municipal Sénior
Aprovado por unanimidade

Programa municipal de apoio à programação e 
produção cultural – Júri
Aprovado por unanimidade

Parecer da Câmara Municipal para obtenção do 
estatuto de utilidade pública pelo Cegada - Grupo de 
Teatro
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
23 nov. 2016
Salão Nobre dos Paços do Município

Aquisição de fração autónoma designada pela letra 
"O", do lote 1 do bloco "B", da Quinta de Santo Amaro, 
na Encosta do Monte Gordo - Nova minuta de escritura 
de compra e venda, na sequência de habilitação de 
herdeiros
Aprovado por unanimidade

Aquisição ao Novo Banco, por compra e venda, de 
terreno sito em Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Ação de formação respeitante a assistência e 
traumatismos em praça de toiros
Aprovado por unanimidade

Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira para o ano 
de 2017
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Fornecimento de combustíveis - Lote 2 – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Aquisição e montagem de contentores subterrâneos 
para deposição de resíduos sólidos urbanos – 
Reprogramação de trabalhos e minuta do contrato
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - votos contra CNR)

Contratação de serviços de limpeza dos edifícios e 
equipamentos municipais - Adjudicação e minuta do 
contrato
Aprovado por unanimidade

Aquisição de um autocarro de 50 lugares para o 
Município - Adjudicação e minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia de diversos compromissos plurianuais
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "D", 
sita na rua Augusto Toscano Batalha, nº 5, r/c esqº - 
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração sita 
na rua Sarmento Pimentel, nº 28 - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "G", 
sita na avenida Antero de Quental, nº 3, 1º C, Bairro da 
Chepsi - Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração "E", 
sita na rua José Maia Tavares, nº 1 (ex lote 9), 2º dto – 
Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
"D", correspondente a garagem, sita na rua José Maia 
Tavares, nº 2 – Alhandra
Aprovado por unanimidade

Cafetaria do Museu do Neo-Realismo - Transmissão 
do direito de exploração e dação em cumprimento
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - abstenção CDU)

Cedência de terreno a integrar no domínio público - 
Bairro Monteiro Nunes, nº 14 – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Acionamento de garantia bancária referente à 
execução das obras de urbanização no Morgado de 
Santo António da Bolonha - Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 93 do loteamento da Quinta do Serpa – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 8 (atuais nos. 4, 4A e 4B) do loteamento da 
Panasqueira I - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Delimitação como AUGI do Casal do Monte – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Parcela de terreno para execução de muro de 
contenção em gabiões - Estrada do Picamilho – 
Cachoeiras - Afetação ao domínio público
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua do Curado e rua Joaquim Pedro 
Monteiro – Vila Franca de Xira -  Desenvolvimento do 
plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga – 
Vialonga - Fase 4B e estacionamento noroeste - Plano 
de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Pagamento da despesa à Valorsul respeitante ao IUC 
das viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos 
2017 e 2018 - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento de Trânsito para a 
Freguesia de Vila Franca de Xira - Discussão pública
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - votos contra CNR)

Montagem de grua - Isenção de taxa de 
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização do exercício "Alverca Livex 2016" - Isenção 
de taxa de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Remodelação da rua Dr. Miguel Bombarda – Vila 
Franca de Xira - 1ª fase - Auto de vistoria e receção 
definitiva
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua Alves Redol – Vila Franca de Xira - 
1ª fase - Auto de vistoria e receção definitiva
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
Aprovado por unanimidade

Constituição da Comissão de Acompanhamento da 
Instalação do Museu da Tauromaquia, em Vila Franca 
de Xira
Aprovado por unanimidade

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

Alteração ao Regulamento Municipal de Toponímia e 
Numeração de Polícia do Concelho de Vila Franca de 
Xira
Aprovado por unanimidade

Sistema multimunicipal de saneamento de águas 
residuais da Grande Lisboa e Oeste e sociedade 
concessionária do mesmo, de capitais exclusivamente 
públicos, designada por Águas do Tejo Atlântico, SA - 
Emissão de parecer, e posterior remessa à Assembleia 
Municipal
Aprovado por maioria (votos favor PS - votos contra CDU - 
abstenção CNR)

"Projeto Pretérito" - Protocolo para utilização de 
instalações municipais
Aprovado por unanimidade

I Concerto CAT em Movimento - Celebração de 
protocolo
Aprovado por unanimidade

PEDU-PARU - Requalificação do eixo Santa Sofia/
Quinta da Mina - Proposta de aquisição de prédio urbano 
sito na rua 2 de Abril, nº 1, r/c - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
07 dez. 2016
 Palácio da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa 
Iria, União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte 
da Casa

8ª alteração ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades municipais da 
Câmara Municipal para 2016
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de gás natural para as piscinas 
municipais e escolas do Concelho - Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de combustíveis rodoviários - Minuta do 
contrato
Aprovado por unanimidade

Adenda ao protocolo de cedência de instalações para 
o ano de 2017 – Autobacelos – Oficina de reparação e 
manutenção de automóveis, Unipessoal, Ldª
Aprovado por unanimidade

Arrendamento do espaço municipal destinado a 
estabelecimento, designado por "Cafetaria da biblioteca 
municipal de Vila Franca de Xira"
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Plataforma 
Logística - Lezíria das Cortes - Quinta das Areias – 
Castanheira do Ribatejo - Alvará de loteamento nº 2/08, 
de 28/03
Aprovado por unanimidade

Reconhecimento de interesse público municipal 
na regularização e ampliação da unidade industrial - 
Estrada da Alfarrobeira – Vialonga – Sociedade Central 
de Cervejas e Bebidas, SA - Remessa à Assembleia 
Municipal
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 110 do loteamento do Casal do Álamo – São 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 196 do loteamento do Casal do Álamo – São 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 2 do loteamento dos Enxordeiros – Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 3 do loteamento dos Enxordeiros – Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 37 do loteamento da Quinta da Coutada – 
Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Construção da EB 1 nº 2 de Vialonga - Substituição de 
deduções por garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Contentor de recolha de entulho - Isenção de taxa de 
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga 
– Vialonga- Fase 4B e estacionamento noroeste - 
Reembolso do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga 
– Vialonga - Fase 4B e estacionamento noroeste - 
Reembolso do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de pavimentos na Estrada Municipal do 
Apeadeiro – Castanheira do Ribatejo - Reembolso do 
valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de pavimentos na Estrada Municipal do 
Porto da Areia – Castanheira do Ribatejo - Reembolso 
do valor pago pelas peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Projeto de remodelação do parque de campismo 
Dr. Jaime Marques Dias Simão – Vila Franca de Xira - 
Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Encargos relativos ao processo de revisão de preços 
de empreitadas diversas desenvolvidas no ano de 2016 
- Remessa à Assembleia Municipal para autorização do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Empreitada de remodelação da Biblioteca Municipal 
de Alverca do Ribatejo – Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Refeições escolares - Agrupamento de Escolas D. 
António de Ataíde
Aprovado por unanimidade

Valor de venda ao público de sacos e blocos de notas 
da BF 16 - Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Feira do Livro na livraria do Museu do Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade
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    DELIBERAÇÕES

Alteração ao protocolo de cooperação com a 
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 
Proteção das Crianças e Jovens
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - Apoio à atividade física e desportiva 
desenvolvida nas piscinas municipais do Concelho 
– 2017 – Aprovação e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - votos contra 
CNR)

Demolição dos lotes nºs 1 e 2 do Bloco B da Quinta 
de Santo Amaro - Encosta do Monte Gordo
Aprovado por unanimidade

Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal 

24 nov. 2016
 Auditório da Escola Básica e Secundária D. 
Martinho Vaz de Castelo Branco, Póvoa de Santa 
Iria
Grandes Opções do Plano para o Quinquénio 

2017/2021 e Orçamento Municipal para 2017
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra 
CDU e BE – abstenção CDS)

Orçamento para 2017 e Plano Plurianual de 
Investimentos para o Quinquénio 2017/2021 dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – 
abstenção BE)

Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para o Ano 
de 2017
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – 
abstenção CDU)

Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento para o Ano de 2017
Aprovado por Unanimidade

Imposto Municipal sobre Imóveis – Definição de 
Taxas Respeitantes ao Ano de 2016, a Aplicar em 
2017
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – 
abstenção CDU)

Taxa de Derrama de 2016 a Aplicar em 2017
Aprovado por Unanimidade

Participação Variável no IRS
Aprovado por Unanimidade

Contrato de Empréstimo de Médio/Longo 
Prazo até ao Montante de 7.527.393,00 € para 
Financiamento de Projetos Constantes do Plano 
Plurianual de Investimentos 2017/2020 no Âmbito 
do Quadro Comunitário Portugal 2020, com 
Proposta de Adjudicação ao Banco BPI
Aprovado por Unanimidade

Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas 
e Preços de Câmara Municipal para 2016, nos 
Equipamentos Desportivos Municipais para a Época 
Desportiva 2016/2017 – Aprovação Final
Aprovado por Unanimidade

Alteração aos Estatutos da Fundação CEBI – 
Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de 
Alverca
Aprovado por Unanimidade

Reconhecimento de Interesse Público 
Municipal da Regularização da Ampliação do 
Estabelecimento Industrial – Quinta da Casa Nova 
– Alhandra – Arrumetal, Construções Metálicas e 
Metalomecânica, Lda
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – 
abstenção BE)

Medalha Dourada de Valor Desportivo – Proposta 
de Atribuição a Rui Vitória – Conhecimento
Tomado Conhecimento

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Vila 
Franca de Xira por Adaptação ao PORNET – Plano 
de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do 
Tejo
Aprovado por Unanimidade

Projetos de Operações de Reabilitação Urbana 
(ORU) Simples, para as Sete Áreas de Reabilitação 
Urbana do Concelho de Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – 
votos contra CDU)

Transferência de Património do IRHU (ex-IGAPHE) 
para o Município – Povos – Quinta do Cabo – Vila 
Franca de Xira
Aprovado por Unanimidade

Prédio Urbano, Sito em Adarse – Afetação de 
Terreno ao Domínio Público Municipal – Luís Filipe 
Ferreira Vieira
Aprovado por Unanimidade

Análise de Protocolo a Celebrar entre o Município 
e a EDP – Distribuição, SA – Alteração do Anexo I 
ao Contrato Tipo de Concessão de Distribuição de 
Eletricidade em Baixa Tensão
Aprovado por Unanimidade

Regulamento do Cartão Municipal Sénior
Aprovado por Unanimidade

Autorização Prévia de Diversos Compromissos 
Plurianuais
Aprovado por Unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a Celebrar com o Clube de Jovens 
Alves Redol – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Vigilância dos Edifícios Municipais – Abertura 
do Procedimento e Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Autorização Prévia de Diversos Compromissos 
Plurianuais
Aprovado por Unanimidade

Reparação do Dique sob Trilho do Tejo do Parque 
Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo – Autorização 
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Trabalhos da EDP Distribuição, SA, no Âmbito 
do Contrato de Concessão e Decorrentes de 
Programas Desenvolvidos pelo Município – 2017 – 
Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Iluminação de Natal 2016/2017 – Contratação 
do Fornecimento de Energia Elétrica – Locais 
de Consumo na Cidade de Vila Franca de Xira – 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Autorização Prévia de Diversos Compromissos 
Plurianuais
Aprovado por Unanimidade

Contrato de Portagens Através do Sistema de Via 
Verde para a Frota da Câmara Municipal para os 
Anos Económicos 2017 e 2018 – Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Demolição dos Lotes 1 e 2 – Rua Quinta de Santo 
Amaro, Bloco B – Monte Gordo – Vila Franca de Xira 
– Abertura do Procedimento e Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Contratação de Serviços de Fiscalização e 
Coordenação de Segurança da Empreitada de 
Demolição
Aprovado por Unanimidade

Contrato de Inspeções Periódicas e Obrigatórias 
para a Frota da Câmara Municipal 2017/2018 – 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Autorização Prévia para a Assunção de 
Compromissos Plurianuais Relativos a Contratos 
de Compra e Venda de Bens Imóveis
Aprovado por Unanimidade

Pagamento da Despesa à Valorsul Respeitante ao 
IUC das Viaturas de Recolha de Resíduos Sólidos 
Urbanos 2017 e 2018 – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Criação do Sistema Multimunicipal de 
Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa 
e Oeste e Constituição da Sociedade Anónima 
Concessionária do Mesmo
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – 
votos contra CDU)

Aquisição de Fração Autónoma Designada pela 
Letra “O”, do Bloco B, da Quinta de Sto. Amaro, 
na Encosta do Monte Gordo – Aprovação da Nova 
Minuta de Escritura de Compra e Venda, na 
Sequência da Habilitação de Herdeiros
Aprovado por Unanimidade

Atividades de Animação e Apoio à Família na 
Educação Pré-Escolar 2016/2017 – Compromisso 
de Verbas – Autorização prévia da assunção do 
compromisso plurianual
Aprovado por Unanimidade

PRÓXIMAS REUNIÕES  
DE CÂMARA

04 de janeiro* - 4.ª feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Freguesia de Vialonga
Intervenção do Público: 12h30

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

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

15 de fevereiro - 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
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