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má
rio Contas de 2016 da Câmara Municipal 

de Vila Franca de Xira com saldo superior 
a 18 milhões de euros

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira fechou as contas de 2016 com resultado 
orçamental positivo de mais de 18 milhões de euros. O documento de prestação de 
contas do último ano já foi aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipais. 
Na sua apresentação, o Presidente da Câmara, Alberto Mesquita, destacou que “os 
documentos de prestação de contas relativos a 2016 traduzem, uma vez mais, contas 
certas, em dia e equilibradas, permitindo encarar com esperança e otimismo o futuro 
financeiro do Município e possibilitando os investimentos a realizar.”
Relativamente a 2015, verificou-se uma redução das despesas correntes de 4,84% e 
um aumento do investimento em 43,9% (a maior fatia deste foi aplicada na área da 
Educação).

SMAS acompanham com balanço positivo de mais de 2,4 milhões

Nos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS 
VFX) o saldo de gerência foi superior a 2,4 milhões de euros. 
Para o Presidente do Conselho de Administração dos SMAS VFX, António Oliveira, “a 
evolução da situação financeira dos SMAS continua assente numa estrutura sólida, 
demonstrando a capacidade de solvência dos compromissos assumidos, quer a curto, 
médio e longo prazo”.

Primeiro-ministro presidiu à inauguração
Nova esquadra da PSP em Vila Franca de Xira já funciona
A nova esquadra da PSP de Vila Franca de Xira foi inaugurada no 
início de março, numa cerimónia presidida pelo Primeiro-Ministro, 
António Costa. A comitiva do Governo contou também com a 
Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e 
a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel 
Oneto.
Na sua intervenção, o Primeiro-Ministro comprometeu-se 
com a continuidade de “investimento nas infraestruturas e nos 
equipamentos, adaptando-os às necessidades do século XXI. 
Queremos elevados padrões de segurança", disse, sublinhando 
ainda que a tutela está empenhada na prevenção e no combate 

e repressão da criminalidade em Portugal, aspetos igualmente 
reforçados no discurso da Ministra da Administração Interna.
O Presidente da Autarquia sublinhou o quanto este era “um 
investimento desde há muito ansiado e ambicionado pela 
população” e para o qual se revelou” importante a cooperação 
com o Estado, neste caso através do Ministério da Administração 
Interna”. Alberto Mesquita aproveitou, ainda, para mencionar 
outras questões por solucionar, onde a parceria entre o Município 
e a Administração Central será relevante, nomeadamente, as 
relativas às instalações da GNR na Castanheira do Ribatejo e da 
PSP em Alhandra.
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Cara e Caro Munícipe,

A requalificação da frente ribeirinha e da área urbana entre Vila Franca de Xira e Alhandra é uma ambição e um objetivo, de que a 
construção do Caminho Ribeirinho é um bom exemplo, constituindo, hoje, pela sua utilização, um caso de sucesso. Neste contexto, 
e tendo em conta a elaboração de um estudo urbanístico que apresentámos, os órgãos municipais aprovaram os procedimentos 
para a aquisição, por parte do Município, das antigas instalações da Escola da Armada. 
A aquisição de tais instalações permitirá criar uma nova ligação urbana estruturada entre a Cidade e a Vila de Alhandra, reforçar 
a estrutura ecológica urbana e potenciar a requalificação da Estrada Nacional n.º 10 bem como a conclusão do nó sul do Auto-
Estrada n.º 1, fundamentais para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida na zona norte do Concelho. No imediato, será 
possível a instalação de serviços de Justiça, designadamente os Tribunais de Comércio, Cível, Trabalho e de Família e Menores, 
mantendo-se a área criminal no Palácio da Justiça. 
A aquisição da Marinha é um desafio e um projeto estratégico para o nosso Concelho, que só é possível porque o Município tem as 
contas em dia, ocupando a terceira posição no ranking global da eficiência financeira dos Municípios portugueses. 
Nesta edição, realço a entrada em funcionamento da nova Esquadra da PSP de Vila Franca de Xira. Trata-se de uma ambição de 
décadas, finalmente concretizada, através de uma obra essencial para as condições de prestação e funcionamento do serviço 
público policial.
Recentemente, foram reabertas ao tráfego as Ruas do Curado e Joaquim Pedro Monteiro, após a profunda e vasta intervenção 
requalificadora, ao nível das redes de água e saneamento e dos pavimentos rodoviários e pedonais. O investimento realizado, 
essencial para a qualidade de vida no centro da cidade, foi muito significativo, cerca de 700.000€, concluindo, desta forma, a 
requalificação das artérias principais de Vila Franca de Xira. 
No plano económico, teve lugar mais uma edição do certame anual de Logística no Pavilhão Multiusos, com o apoio do Município, 
o qual é hoje, nesta área, um dos mais importantes a nível nacional, estando para breve a instalação da primeira empresa 
na Plataforma Logística da Castanheira, e, recentemente, a empresa líder no mercado nacional da distribuição farmacêutica 
instalou-se em Alverca. O Concelho de Vila Franca de Xira, de norte a sul, é cada vez mais procurado para a instalação de grandes 
empresas que trazem para o Concelho emprego qualificado, o que demonstra o potencial do nosso território em termos de 
captação de investimento e criação de emprego. 
No 25 de abril, e assinalando a importância das associações para a construção e desenvolvimento da Democracia, o Município 
assinou os protocolos de apoio ao movimento associativo. Anualmente, o Município disponibiliza uma verba de cerca de 1 milhão 
de euros para apoio a atividades e investimentos das nossas Associações, em prol do desenvolvimento social, cultural e desportivo, 
acrescendo os apoios específicos para as associações de Bombeiros. 
Na área da Cultura e ao nível do Lazer, o Município irá dinamizar o Festival da Juventude e apoiará mais uma edição da Feira 
Medieval. 
Uma referência, também, para a Passerelle d´Ouro, que terá lugar em junho, e constituirá, com toda a certeza, mais um excelente 
momento de convívio, animação e integração geracional para todos. 
Refiro, igualmente, a Exposição Canina, a primeira a decorrer após a conclusão da requalificação do Centro Municipal de Recolha 
Oficial. 
No final de junho e início de julho, vamos celebrar, uma vez mais, a nossa identidade e as nossas tradições com a Semana da 
Cultura Tauromáquica, a Homenagem ao Maestro Vítor Mendes e o Colete Encarnado, que fará 85 anos.  
Até julho!

Um abraço.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

ALBERTO MESQUITA
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Revitalização da zona entre Vila Franca de Xira e Alhandra 
Câmara Municipal aprova compra de antiga Marinha

A aquisição do espaço das antigas escolas da Marinha é o início 
de um relevante projeto para a revitalização e dinamização da 
zona entre Vila Franca de Xira e Alhandra, uma das prioridades da 
Autarquia. 
O estudo prévio de ocupação pedido para a zona prevê a 
implantação no local de novos espaços de serviços, entre os quais 
o Tribunal do Comércio, empresas, comércio, áreas de lazer 
e desporto e alguma habitação. Pretende-se ainda estimular 
a instalação de alguns cursos de ensino superior, junto de 
universidades. Os muros da antiga Armada deverão deixar de 
existir para interligar toda a zona envolvente.
A aquisição da antiga Marinha, pelo valor de 8,1 milhões de euros, 
já foi aprovada por maioria na Câmara Municipal (votos favoráveis 
do PS, CNR e de um vereador independente eleito pela CDU e 
votos contra dos restantes vereadores CDU). A 4 de abril de 2017 
também a Assembleia Municipal aprovou por maioria a aquisição 
(votos a favor de PS, CNR, CDS-PP e BE e votos contra da CDU), 
restando agora a análise do Tribunal de Contas. 
Está ainda a ser analisada a compra dos terrenos da antiga 

Cimianto, havendo a intenção de, até final do ano, ser 
apresentada uma proposta.
O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, 
está confiante de que esta será “uma oportunidade para o 
desenvolvimento e revitalização de uma zona nobre e muito 
importante do Concelho” e assegura que “a saúde financeira da 
Autarquia permite encarar com tranquilidade esta oportunidade. 
É uma decisão ponderada”, que assenta numa “visão de 
futuro” e o estudo realizado é rigoroso, aponta caminhos de 
desenvolvimento, mas “aberto a contributos”.
Pretende-se que a reurbanização desta área seja concretizada 
com recurso a parcerias com entidades públicas, associativas e 
privadas.
A finalização do nó de acesso à autoestrada, a construção de um 
novo terminal rodoviário, a criação de áreas de estacionamento, 
a reativação de antigo apeadeiro da CP, a criação de uma nova 
via de circulação pedonal, ciclável e rodoviária, o reforço de 
áreas verdes e uma nova marina são alguns dos aspetos também 
previstos no estudo prévio realizado.
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Revitalização da zona entre Vila Franca de Xira e Alhandra 
Câmara Municipal aprova compra de antiga Marinha
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Obras e requalificação urbana

    

Obras 
em curso

Alverca 
Remodelação da Biblioteca 
Municipal em curso
A Câmara Municipal está a efetuar uma remodelação na 
Biblioteca Municipal de Alverca que irá decorrer até ao mês de 
junho.
Os trabalhos representam um investimento de mais de 208 
mil euros e incidem nas instalações elétricas, no sistema de 
telecomunicações e no sistema de aquecimento, ventilação e ar 
condicionado.
Serão removidos alguns dos sistemas e equipamentos existentes 
e substituídos por novos tecnicamente adequados às exigências 
atuais. Serão ainda realizadas outras intervenções de apoio 
de construção civil, para substituição de áreas de tetos falsos, 
supressão de zonas de alcatifa e aplicação de novos pavimentos 
em linóleo.
A empreitada visa continuar a prestar um serviço de qualidade, 
com melhores condições para os utentes deste importante 
espaço de leitura, cultura e aprendizagem.

Construção do muro de contenção  
na Estrada do Picamilho – Cachoeiras
Investimento: 140 963,51€
Prazo de execução: 150 dias
Em fase de celebração de contrato.

Limpezas de linhas de água 2017- Fase 1
Investimento: 38 657,50€
Prazo de execução: 60 dias
Em fase de celebração de contrato.

Execução do Parque Urbano da Quinta 
da Flamenga Fase 4B (última) e 
Estacionamento Noroeste – Vialonga
Investimento: 415 755,84€
Prazo de execução: 150 dias
Em curso: modelação de terras em taludes, execução de 
drenagem, camadas granulares em pavimentos de arruamento e 
polidesportivo, plantação de árvores (e outros).

Os trabalhos para a obra de demolição de dois prédios na Quinta 
de Santo Amaro, Monte Gordo, em Vila Franca de Xira estão em 
curso. A obra destina-se a prevenir o risco de derrocada dos 
edifícios, de forma a garantir a segurança de pessoas e bens. 
O processo de demolição recorre a um método que se poderá 
denominar de “desconstrução”: é feito elemento a elemento 
(portas, janelas, vigas, pilares, etc.), piso a piso, e serão 
faseadamente eliminadas as várias componentes estruturais 
dos edifícios. Este processo é desenvolvido com controlo e 

monitorização permanentes para que a intervenção decorra da 
forma mais tranquila e segura possível. As explicações relativas 
aos trabalhos foram transmitidas aos moradores da zona 
envolvente aos lotes, em reunião com o Presidente da Câmara 
Municipal, Alberto Mesquita, e com os técnicos envolvidos na 
empreitada. 
A obra teve início em março, tem uma duração prevista de até 180 
dias e irá custar mais de 750 mil euros.

Quinta de Santo Amaro, Monte Gordo, Vila Franca de Xira
Trabalhos de demolição de dois prédios em curso
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Obras 
concluídas

Vila Franca de Xira 
Vias centrais da cidade reabrem ao trânsito
Já terminou a intervenção de reabilitação da Rua do Curado 
e da Rua Joaquim Pedro Monteiro, em Vila Franca de Xira. A 
obra iniciou-se em julho de 2016 para resolução de questões de 
saneamento, mas englobou posteriormente a substituição geral 
dos pavimentos rodoviários, das zonas de estacionamento e dos 
passeios laterais, a colocação de nova sinalização e de mobiliário 
urbano. Na primeira fase, a obra da responsabilidade dos SMAS 
orçou em cerca de 260 mil euros, mas o investimento total nesta 
significativa melhoria destas duas ruas superou os 700 mil euros. 
Reunidas todas as condições, foram reabertas estas importantes 
vias de circulação rodoviária e pedonal na cidade de Vila Franca 
de Xira.

Varino "Liberdade" regressa ao Tejo após requalificação
Terminada a intervenção de fundo no Barco Varino “Liberdade”, que envolveu toda a parte estrutural da embarcação (substituição de 
braços e cavernas, bancadas de apoio, entre outros), os Eleitos Municipais tiveram oportunidade, no dia 25 de Abril, de visitar o cais e 
apreciar a referida requalificação deste ex-libris do Município e das águas do Tejo. Para marcações e aquisição de bilhetes dirija-se ao 
Posto de Turismo Municipal ou através do telefone 263 285 605 ou pelo e-mail: varinoliberdade@cm-vfxira.pt.

Obras e requalificação urbana
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Desenvolvimento Socioeducativo

Sorteadas mais 30 novas  
hortas urbanas 

Realizou-se no início de março, na Associação de Assistência  
e Beneficência - Misericórdia de Alverca, o sorteio público para 
atribuição de 30 hortas urbanas no Loteamento da Quinta do 
Moinho de Ferro, em Alverca do Ribatejo. Foi mais uma etapa 
deste projeto que granjeou interesse junto de toda a população  
e que ganha relevância para a malha urbana do Concelho. 
A entrega das hortas aos contemplados está agendada para dia 
6 de maio.

Até 15 de maio
Sessões de esclarecimento e 
prazo de entrega de propostas 
em curso
O OP 2017 já se encontra, até 15 de maio, na fase de recolha 
de propostas, decorrendo, em simultâneo, um calendário de 
sessões de esclarecimentos. 
Os participantes neste processo democrático, disponibilizado 
pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira com o objetivo dos 
cidadãos poderem decidir sobre os projetos que considerem 
prioritários para o desenvolvimento do Concelho e melhoria da 
sua qualidade de vida, podem até aquele prazo dar a conhecer a, 
para o qual pretendam ver canalizado o investimento municipal 
considerado, anualmente, no âmbito deste processo  
(€1 000 000).
As normas de participação assim como o formulário de 
apresentação de propostas estão disponíveis no portal do OP 
(http://op.cm-vfxira.pt/). A proposta também pode ser entregue, 
presencialmente, nas sessões públicas de esclarecimentos, ou 
nos locais de apresentação de propostas (serviços/equipamentos 
municipais e Juntas de Freguesia). O respetivo calendário das 
sessões pode ser consultado por esta via digital ou em www.
cm-vfxira.pt. A Equipa do OP está disponível pelo tel.: 263 287 
600 ou pelo e-mail: op@cm-vfxira.pt.
Participe! Venha Decidir!
Vila Franca de Xira, um Concelho que nós fazemos!

Inscrições a 1 e 2 de junho para Programa 
de Ocupação de Jovens a decorrer 
no verão
Conforme tem sido da iniciativa da Câmara Municipal vai ser levada a 
cabo a vertente de curta duração do Programa de Ocupação de Jovens, 
nomeadamente nos meses de julho e agosto de 2017. As inscrições decorrem, 
presencialmente, nos dias 1 e 2 de junho, entre as 14h00 e as 18h00, no 
Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude e nas Casas da 
Juventude do Concelho.
Os destinatários são jovens residentes no Concelho, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 25 anos, para, em turnos de duas semanas, 
tomar contacto com o dia a dia de trabalho, onde deveres e direitos 
relacionados se experienciam. Os serviços Municipais acolhem os jovens 
numa perspetiva de inseri-los na realidade social e económica local, para que 
possam ter, no futuro, uma mais fácil adaptação ao contexto de trabalho.
Mais informação, nomeadamente as normas de participação, está disponível 
em www.cm-vfxira.pt.
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Desenvolvimento Sustentável

Secretário de Estado do Ambiente em Vila Franca de Xira 
Combater as perdas no abastecimento de água
Sendo uma entidade exemplar no combate 
às perdas de água na Área Metropolitana 
de Lisboa e no país, com apenas 18% de 
perdas, os Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de 
Xira, em parceria com a Câmara Municipal 
organizaram uma conferência em torno 
desta temática, no Dia Mundial da Água (22 
de março de 2017).
As perdas de água nos sistemas de 
abastecimento público e o consequente 
impacto negativo a nível económico e 

ambiental, com repercussões nos cidadãos, 
foram debatidas nesta iniciativa. 
A sessão de abertura contou com o 
Secretário de Estado do Ambiente, Carlos 
Martins, e com o Presidente da Autarquia, 
Alberto Mesquita. O programa integrou 
intervenções do Presidente do Conselho de 
Administração dos SMAS, António Oliveira, 
e de responsáveis do Conselho Nacional da 
Água; da Águas de Portugal e da EPAL.
Foi apresentada uma aplicação de 
telemóvel, myAQUA, que ficou disponível, 

a partir desse dia, aos clientes dos SMAS 
e que facilitará a comunicação entre estes 
e a entidade, nomeadamente ao nível de 
comunicações de leituras e de anomalias; 
gestão de dados do contrato ou consulta de 
faturas. 
Esta conferência contribuiu, assim, para a 
partilha de experiências sobre programas 
e intervenções a adotar pelas entidades 
gestoras dos sistemas de abastecimento, 
numa atuação proactiva e sustentável na 
redução das perdas de água.

A Câmara Municipal e SMAS avançaram para um relevante 
investimento em meios mais desenvolvidos tecnologicamente 
e direcionados para a inspeção das redes de saneamento  e 
abastecimento. O novo sistema opera através de câmaras 
de vídeo e cablagem técnica que permitem uma rápida e 
eficiente inspeção visual, detetando no subsolo ruturas e/
ou outros problemas, definindo o local exato onde deve ser 
realizada a escavação e a necessária intervenção. A verificação 
das condutas por método de sondagem será realizada, 
preferencialmente, de noite, onde o silêncio otimizará o seu 
funcionamento devido ao menor ruído, facilitando a indicação 
de eventuais deficiências. Estas viaturas são operadas, 
diariamente, por funcionários devidamente formados e 
preparados para o efeito, que maximizam agora funcionalidades 
de evolução significativa para os SMAS.
Com um investimento na ordem dos 90 mil euros, esta 
importante e efetiva ferramenta de vigilância e diagnóstico traz 
ao Município uma boa relação custo/eficácia, pela poupança 
traduzida em dinheiro, mão-de-obra e tempo, evitando, 
inclusive, maiores constrangimentos, nomeadamente, nos 
períodos de condicionamento de trânsito (para a resolução dos 
problemas) que se preveem, agora, mais reduzidos.

SMAS
Novas viaturas de inspeção de condutas já em pleno funcionamento



10
MAI  |  JUN  |  2017 

Cerca de 2000 atletas participantes
André Costa e Alexandra Sousa vencem a Corrida das Lezírias

Os 15,5 km de percurso da 22.ª edição da Corrida das Lezírias 
foram ganhos por André Costa (União Futebol Comércio e 
Indústria - Setúbal) e Alexandra Sousa (Gabinete Fisioterapia de 
Desporto - Lisboa), nas respetivas categorias de masculinos e 
femininos. 
Ainda que o dia tenha começado com frio e chuva, dificultando 
as condições do trajeto, nomeadamente nas Lezírias que 
apresentavam um piso enlameado e irregular, cerca de 2000 
atletas de todas as idades, até mesmo septuagenários, não se 
deixaram intimidar e cortaram a meta da já consagrada prova de 
atletismo promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira. 

Mais uma vez esta prova atingiu um conjunto de objetivos de 
referência, nomeadamente ao nível promocional do Concelho, 
do desporto e do atletismo, assim como no que se refere à 
formação de novos escalões na modalidade. 
Assim a Mini-Corrida (5 km) e a Corridinha (400 e 800 metros), 
provas cujos percursos e distâncias são adequadas às faixas 
etárias mais jovens, também integraram a oferta desta 
corrida, constituindo-se nas habituais provas paralelas que 
dão oportunidade aos mais jovens (crianças e adolescentes) de 
experimentarem a adrenalina do atletismo.

Eventos



Vila Franca de Xira recebe Hospital da Bonecada
Crianças levaram o seu boneco com “dói-dói”
A Sociedade Euterpe Alhandrense foi palco de 
uma unidade de saúde muito peculiar, onde vários 
profissionais estiveram a postos para cuidar dos 
utentes que se dirigiram à triagem. Todos mereceram 
uma atenção e cuidado minucioso, não fossem eles 
os companheiros mais queridos das crianças: os seus 
bonecos favoritos. O “Hospital da Bonecada” esteve 
de portas abertas para diagnosticar e tratar de todos 
os seus problemas de “saúde”. Centenas de crianças 
levaram consigo o seu companheiro com "dói-dói" e 
aproveitaram para brincar e aprender muito sobre 
cuidados de saúde!
Este evento integrou-se nas Comemorações Municipais 
do Dia Mundial da Saúde, levadas a cabo pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, numa parceria com a 
Associação de Estudantes da Nova Medical School, em 
parceria com o Hospital de Vila Franca de Xira e com o 
Agrupamento dos Centros de Saúde do Estuário do Tejo. 
Pretende-se com esta iniciativa promover atividades 
lúdicas entre pais e filhos, enaltecendo o conceito de 
família, ao mesmo tempo que se pretende reduzir a 
ansiedade das crianças perante os profissionais de 
saúde, em momentos em que carecem de cuidados 
médicos.
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Eventos

O Museu do Neo-Realismo tem patente uma exposição dedicada 
a Carlos Oliveira, nome incontornável do movimento neorrealista 
e figura central da literatura portuguesa da segunda metade do 
século XX. Intitulada “Carlos de Oliveira: a parte submersa do 
iceberg”, a exposição honra assim o compromisso assumido pelo 
Município aquando da doação formal do espólio do autor, em 2012.
Sob a curadoria de Osvaldo Silvestre, professor do Departamento 
de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, a mostra integrará ainda, até ao seu 
término a 29 de outubro de 2017, uma importante programação 
complementar, onde se incluirão colóquios, visitas guiadas e 
lançamento de publicações.

Patente até 29 de Outubro
Museu do Neo-Realismo com exposição dedicada a Carlos Oliveira

Os vencedores da edição de 2016 do Prémio municipal de Teatro 
“Mário Rui Gonçalves” foram revelados no final de março, na 
Fábrica das Palavras, por ocasião das comemorações do Dia 
Mundial do Teatro. 
O galardão de “Melhor Espetáculo” foi arrecadado pelo Grupo de 
Teatro "Esteiros".
O Mérito foi conseguido pelo trabalho na peça “In Dubio”, de 
J. P. Shanley. O mesmo espetáculo foi ainda distinguido nas 
categorias de Melhor Interpretação Feminina (Isabel Teresa); 
Melhor Encenação e Cenografia (João Santos Lopes) e Melhor 
Luminotecnia (Joaquim Morais). 
A categoria de Melhor Guarda-Roupa foi partilhada ex-aequo com 
o Coletivo do Grémio Dramático Povoense, este último com a peça 
“Cardo Estrelado”. 
A Melhor Interpretação Masculina foi para Miguel Troncão 
e a Melhor Sonoplastia para Bruno Correia, ambos pelos 
desempenhos em “Jantar de Idiotas” (Companhia de Teatro de 
Alverca).

Com a criação deste galardão, a Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira pretende incentivar e reconhecer o trabalho de grupos 
de Teatro Amador do Concelho, prestando, simultaneamente, 
homenagem ao encenador e ator Mário Rui Gonçalves, cuja 
atividade artística é indissociável do Concelho de Vila Franca de 
Xira.
Os vencedores foram escolhidos por um júri composto por João 
Mota (antigo Diretor Artístico do Teatro Nacional D. Maria II); 
Paulo Renato Rodrigues (Coordenador para a área do Teatro da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira); Miguel Falcão e Catarina 
Gonçalves (ambos com reconhecido mérito na atividade teatral no 
Concelho).

Prémio Municipal de Teatro “Mário Rui Gonçalves” 
Teatro do Concelho arrecada vários prémios
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Bolsa de Turismo de Lisboa
Concelho presente na maior Feira de Turismo do País
O Concelho de Vila Franca de Xira, através da Câmara Municipal, 
esteve mais uma vez representado na Feira Internacional de 
Turismo, na FIL (Lisboa, Parque das Nações). Integrado no espaço 
da Entidade Regional de Turismo de Lisboa, o “Dia do Concelho” 
foi assinalado com um showcooking pelo Chef Mário José Lino, de 
promoção à campanha “Março, mês do Sável”. Houve ainda lugar 
para degustar vinhos e doces regionais, ao som do Rancho Típico 
dos Avieiros de Vila Franca de Xira. Este rancho trouxe também 
consigo o sável frito com os seus segredos na arte de o cozinhar e 
foi bastante apreciado por todos.
Nos três dias de abertura ao público, a Câmara Municipal promoveu 
um passatempo que sorteou passeios no barco varino “Liberdade”, 
contemplando uma visita guiada a um equipamento cultural do 
Município e bilhete de comboio entre Vila Franca de Xira e Lisboa.
No dia de encerramento da BTL, houve novo momento assinalado 
pelo Município com a atuação da fadista Margarida Arcanjo 
acompanhada pelos “GuitarDrums”. 

Supply Chain Meeting 
Vila Franca acolheu o mais importante encontro do setor da logística 
O Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira acolheu no início de 
abril o mais importante encontro empresarial do país na área da 
rede de logística e fornecimento, o Supply Chain Meeting, uma 
organização da revista "Logística Moderna" que a Câmara Municipal 
apoiou mais uma vez. 
“Da Disrupção ao Crescimento Sustentável” foi o tema desta 
edição, numa altura em as empresas têm que repensar a forma 
como operam para continuarem competitivas, melhorando os seus 
aspetos logísticos e permanecendo sustentáveis.
Foram dois dias de mesas redondas, conferências, colaborações, 
demonstrações de equipamentos e novas soluções para os 
profissionais da cadeia de abastecimento que marcaram presença, 
partilhando o seu “know-how”. Da mesma forma múltiplas marcas 
e oradores, nacionais e internacionais, acrescentaram ao programa 
do evento conhecimento e experiência.
A Autarquia acolheu a iniciativa, ciente da importância deste setor 
no Concelho.
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Argentino Quino é destaque 
“Cartoon Xira” para ver até final de maio
Está patente ao público até 28 de maio, no Edifício do Celeiro da Patriarcal, 
em Vila Franca de Xira, aquela que é uma das apostas mais fortes do 
Município em termos de programação cultural. Desde a primeira edição, que 
remonta já a 1999, o “Cartoon Xira” granjeia de uma crescente popularidade 
e de uma legião de fiéis visitantes que, a cada ano, se deslocam à cidade 
de Vila Franca de Xira. Nesta edição podemos (re)visitar o trabalho dos 
melhores autores de humor gráfico, nacionais, António, Bandeira, Brito, 
Carrilho, Cid, Cristina, Gargalo, Gonçalo, Maia, Rodrigo e Salgado, em 100 
trabalhos de revista ao ano que passou.
Este ano o convidado internacional é o argentino Quino, autor de uma das 
mais conhecidas personagens de banda desenhada de todos os tempos: a 
Mafalda. A sua mostra contempla 100 desenhos de uma vasta carreira de 60 
anos, para além da icónica personagem.
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Comemoração dos 130 anos de nascimento 
do artista plástico 
Obras de Delfim Maya 
em Vila Franca de Xira 

“Delfim Maya. Escultor do movimento - O Ribatejo na obra de 
Delfim Maya” é o nome da exposição evocativa dos 130 anos do 
nascimento do artista plástico, que estará patente no Núcleo 
Sede do Museu Municipal, em Vila Franca de Xira, até 28 de 
janeiro do próximo ano.
O principal objetivo da mostra é divulgar a obra de Delfim Maya, 
à época inovadora, sobretudo no que diz respeito à originalidade 
da escultura em folha de metal, técnica que o tornou um 
escultor único. Oficial de cavalaria, é conhecida a sua paixão 
pelos cavalos, o que se reflete no seu legado, particularmente 
na ligação e interesse que revela ao Ribatejo, conforme 
demonstram algumas das peças que estão patentes nesta 
exposição, cuja curadoria pertence a Amélia Gonçalves, Idalina 
Mesquita, Joana Almeida e Maria Maya.

Graffiti foi o tema 
Estímulos ao desenvolvimento no “Laboratório de Artistas”

Plano de promoção e proteção dos direitos 
das crianças e jovens 
“Tecer a Prevenção” 
para os próximos 4 anos

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Vila 
Franca de Xira apresentou o Plano Local de Promoção e Proteção 
dos Direitos das Crianças e Jovens. A elaboração deste plano 
teve por objetivo fazer o diagnóstico das problemáticas e fatores 
de risco que afetam o Concelho e traçar linhas de intervenção 
futuras, assente numa perspetiva de prevenção e interligação com 
várias instituições. Violência doméstica; absentismo/abandono 
escolar e negligência parental foram as três problemáticas 
dominantes identificadas. É sobre estas problemáticas que o 
Plano se propõe intervir ao longo dos próximos quatro anos. O 
Plano surgiu no âmbito da adesão, em 2012, da Comissão do 
Concelho ao projeto “Tecer a Prevenção”, lançado pela Comissão 
Nacional.
A sessão realizou-se no auditório da Fábrica das Palavras, em Vila 
Franca de Xira e contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal, Alberto Mesquita, da Secretária de Estado da Inclusão 
das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e do Presidente 
da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 
Crianças e Jovens, Armando Leandro. 

A Quinta Municipal de Subserra foi o palco do “Laboratório de 
Artistas”, uma iniciativa dirigida aos alunos das turmas de artes 
das Escolas Secundárias do Forte da Casa, Vila Franca de Xira 
(Prof. Reynaldo dos Santos) e Alverca do Ribatejo (Gago Coutinho). 
Constituiu-se como um momento de formação e de partilha de 
ideias para estimular o desenvolvimento das diversas valências 
que as artes transportam. O tema proposto aos alunos, este ano, 

foi Graffiti, nomeadamente nos workshops dinamizados pela 
Ar.co, ADN- Acções e Dinâmicas com Nexo – Associação e pelos 
artistas Vile e Wek.
Esta formação culmina com a realização de uma exposição 
coletiva dos trabalhos realizados pelos alunos, no Pavilhão 
Multiusos de Vila Franca de Xira, integrada na programação do 
Festival da Juventude nos dias 18, 19 e 20 de maio.



Dia da Liberdade comemorado 
com programa intenso

O dia 25 de Abril foi assinalado com vários momentos relevantes para o 
Concelho e iniciou com a deposição de uma coroa de flores no Monumento 
de Homenagem aos Combatentes do Concelho, no largo 5 de Outubro, em 
Vila Franca de Xira. Seguiu-se a Sessão Solene da Assembleia Municipal, na 
Fábrica das Palavras onde, de forma sentida, foram por todos evocados os 
valores da Liberdade e Democracia. Após este momento formal, os Eleitos 
Municipais e convidados dirigiram-se ao cais para uma visita ao barco varino 
Liberdade e apreciar a intervenção de requalificação de que foi alvo. Ainda 
no período da manhã teve lugar a cerimónia de inauguração das novas 
instalações da Assembleia Municipal, na R. António Dias Lourenço, antiga 
biblioteca de Vila Franca de Xira.
Já durante a tarde tiveram lugar a  inauguração do Campo de Futebol de 
Praia e a zona de lazer da Urbanização “Quinta da Graciosa”, no Sobralinho e 
a terminar o feriado, no Palácio do Sobralinho, a cerimónia de Assinatura de 
Protocolos entre a Câmara Municipal e o Movimento Associativo Concelhio 
para apoio à sua atividade nas mais diversas.

Assembleia Municipal Jovem aborda 
o “Turismo Sustentável para o 
Desenvolvimento” 

A Assembleia Municipal Jovem, uma organização conjunta da 
Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, tem mais uma edição no dia 6 de maio, pelas 15h00, no 
Auditório da Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa 
de Santa Iria. 
Dezenas de alunos de Escolas Básicas e Secundárias do 
Município vão desenvolver e debater, em Assembleia, o tema 
“Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”. O momento tem 
como objetivo central permitir aos jovens um espaço de reflexão, 
desta feita, numa abordagem acerca de formas possíveis de 
desenvolvimento turístico que atendam, simultaneamente, 
às necessidades dos turistas e à proteção dos recursos e da 
integridade cultural das regiões. Pensar num turismo em 
harmonia com o local, minimizando os impactos da atividade, de 
forma a resguardar as suas oportunidades futuras, será o foco 
do debate.
Assim, vestindo o papel de deputados por um dia, os jovens 
apresentarão propostas e ideias neste âmbito, estimulando a 
sua dimensão de cidadania participativa. 
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Clássicos de rally e 70 anos da 
Ferrari são destaques do 6.º Salão de 
Automóveis e Motociclos Clássicos
De 4 a 7 de maio’17 decorre, no Pavilhão Multiusos de 
Vila Franca de Xira, a 6.ª edição do Salão de Automóveis e 
Motociclos Clássicos de Vila Franca de Xira.
Este ano a iniciativa destaca os veículos de rally, sem esquecer 
os 70 anos de uma das mais conhecidas marcas de automóveis: 
a Ferrari. 
Dos Jaguar e Porsche aos Ford e Fiat, passando por uma 
representação de Alfa Romeu, são várias as marcas e modelos 
com que conhecedores e simpatizantes da área serão 
deslumbrados. No âmbito dos 70 anos da Ferrari, poderão ser 
apreciados sete exemplares da marca.
Numa organização da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
com o comissariado de Hipólito Cabaço, o certame é inaugurado 
no dia 4 de maio, pelas 18h00, com a presença do Presidente da 
edilidade, Alberto Mesquita.

Mostra de Teatro Escolar
Voltam à cena “Os Aprendizes do Fingir”

A mostra de teatro escolar “Os Aprendizes do Fingir”, iniciativa 
que o Município tem vindo a promover desde há 22 anos, está de 
regresso para mais uma demonstração de talento jovem, numa 
crescente abertura à comunidade local.
Naquela que é a sua 23.ª edição, os espetáculos preparados 
ao longo do ano letivo 2016/ 2017 pelos Núcleos de Teatro de 
nove escolas do Concelho serão apresentados ao público nos 
dias 23 e 24 de maio no Ateneu Artístico Vilafranquense. As 
peças selecionadas pelos professores responsáveis dos Núcleos 
participantes na mostra serão posteriormente apresentadas no 
Fórum Cultural da CHASA, em Alverca, a 27 de maio; no Espaço 
Cultural Fernando Augusto, Póvoa de Santa Iria, a 28 de maio; e 
na Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira, a 3 de junho.
O programa tem por objetivo principal apoiar o funcionamento 
dos Núcleos de Teatro das Escolas Básicas e Secundárias do 
Concelho, visando a promoção do gosto pelo teatro, contribuindo 
assim para a consolidação de hábitos de consumo cultural entre 
os jovens, cumprindo uma função formativa e sensibilizadora 
para esta área artística.

28.ª Semana da Cultura Tauromáquica 
em Vila Franca de Xira 
Homenagem a Victor Mendes
De 23 a 29 de junho decorre uma semana de reflexão e promoção 
de um dos mais fortes elementos identitários do Concelho: a 
Tauromaquia. 
A 28.ª Semana da Cultura Tauromáquica dá continuidade ao 
ciclo de homenagens que a Câmara Municipal tem vindo a fazer 
às grandes figuras do toureio Vila-Franquense. Nesta edição 
distingue Victor Mendes, um dos nomes incontornáveis nesta 
arte. Decorre, assim, mais uma grande exposição, no Celeiro da 
Patriarcal, que tem por título “Victor Mendes. Toureiro Universal”. 
É inaugurada no dia 24 de junho e fica patente até dia 8 de 
outubro. 
O programa da iniciativa prevê ainda a realização de colóquios 
com personalidades para debater esta expressão cultural, a 
apresentação do livro comemorativo dos 85 anos do Grupo de 
Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, um Treino de Forcados 
aberto ao público e uma Novilhada com a Escola de Toureio 
José Falcão. A iniciativa prevê ainda a promoção das tertúlias 
no Jardim Municipal, o “Carréton Taurino” (atividade dirigida ao 
público infantil) e muita animação. O programa completo estará 
disponível no site do Município (www.cm-vfxira.pt).
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Vialonga recebe as comemorações 
do Dia Municipal do Bombeiro  

A Câmara Municipal homenageia, no próximo dia 21 de maio, 
a nobre Missão de ser Bombeiro. O Dia Municipal do Bombeiro 
é assinalado, este ano, numa cerimónia em Vialonga, com 
encontro na R. Amália Rodrigues, pelas 11h00. O programa 
conta com a apresentação pública do Módulo de Comando 
e Comunicações do Serviço Municipal de Proteção Civil, a 
entrega de uma nova ambulância, comparticipada pela Câmara 
Municipal, à Associação Humanitária dos Bombeiros de Vialonga 
e, ainda, com as condecorações aos bombeiros do Concelho, 
seguindo-se as intervenções oficiais. A encerrar a Cerimónia 
Comemorativa, decorre o Desfile apeado e motorizado dos 
Corpos de Bombeiros, que passará pela R. Egas Moniz onde 
realizará a apresentação de cumprimentos à tribuna. 
Participe nesta simbólica homenagem de reconhecimento aos 
Soldados da Paz.

Comemorações Municipais 
do Dia Mundial da Criança 
- 4 de junho
Megaencontro de super-heróis 
no Parque Urbano 
da Quinta da Piedade

Assinalando de forma especial o Dia Mundial da Criança, a 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira marca encontro, no dia 
4 de junho, no Parque Urbano da Quinta da Piedade, na Póvoa 
de Santa Iria com todos os super-heróis e super-heroínas que 
compareçam a esta convocatória.
Este é o tema que vai transformar, naquele domingo, o Parque 
Urbano da Quinta da Piedade num local de fantasia, onde 
as aventuras se desdobram num sem número de alegrias, 
garantidas através de um programa repleto de diversão e 
animação, para que os mais pequenos retirem deste dia 
uma grande lição. Neste espaço do “faz de conta”, todas as 
crianças poderão transformar-se nos super-heróis e super-
heroínas que sempre sonharam ser! Pretende-se com esta 
iniciativa proporcionar a todas as crianças, jovens e famílias 
um momento lúdico-pedagógico, realizado num espaço urbano 
privilegiado, dinamizado por um atrativo programa de animação, 
especialmente pensado nos mais pequenos. Esta oferta é 
irrecusável não só por marcar o arranque dos dias estivais, 
em que as atividades ao ar livre são vividas com especial 
intensidade, mas também pelas boas recordações que todos 
terão, daquele domingo passado no Parque Urbano da Quinta da 
Piedade.
Programa e horário disponível em www.cm-vfxira.pt.
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22.ª Exposição Internacional Canina
O desfile do melhor do pedigree 
O Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira acolhe a 3 e 4 de junho 
o certame dedicado aos apaixonados pelos animais de companhia. 
Trata-se da 22.ª edição de caráter internacional da Exposição 
Canina, naquela que é a a24.ª edição nacional. Os canídeos a 
competição são distribuídos por grupos consoante as raças e o 
vencedor de cada um concorre para o título “Best in Show”. Entre 
muitos outros exemplares e categorias são os entendidos que 

julgam as características e comportamento enquanto decorrem os 
bonitos e animados desfiles.
Também para as crianças poderá ser um fim de semana em cheio, 
já que podem contar, no local, com atividades de entretenimento e, 
ainda, conhecer alguns animais do Canil Municipal disponíveis para 
adoção. 

XXII Edição Passerelle D´Ouro
16 de junho
Espetáculo D’Ouro 
na Palha Blanco
Um espetáculo D’Ouro está agendado para a sexta-feira, 
16 de junho, na Praça de Touros Palha Blanco. É o já 
emblemático evento de moda português, “made in” Vila 
Franca de Xira, que conta com a presença de belos e 
experientes modelos: seniores do Concelho. Pelo 22.º ano, 
a Passerelle D’Ouro regressa pelas 21h30, através de um 
espetáculo, cujo brilho e animação, atrai, um público fiel, 
que enche as bancadas da centenária Praça.
A Passerelle D’Ouro, cuja direção artística é de Joaquim 
Salvador, conta com a apresentação de Diamantina e Nuno 
Graciano, com as vozes de Andrea Verdugo (The Voice 
Portugal), David Antunes e Raquel Tavares e ainda da 
fadista Margarida Arcanjo. Para além da noite por revelar 
a coleção primavera/verão das lojas e maquilhadores 
da região, brilhantemente apresentada pelos idosos do 
Concelho, o programa contará com apontamentos a cargo 
das Danças de Salão e Dança Moderna da Sociedade 
Euterpe Alhandrense, do Coro Notas Soltas de Vila Franca 
de Xira, da Escola de Toureio José Falcão, do Rancho Típico 
de Avieiros de Vila Franca de Xira e do grupo de Sevilhanas 
e Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense. 
Revelados alguns dos destaques do programa, prevê-se que 
no dia 16 de junho, pelas 21h30, em Vila Franca de Xira, não 
serão apenas as estrelas no céu que estarão a brilhar…não 
perca! Entrada livre.



Exposição 

Victor Mendes. 
Toureiro Universal
Ocupando um lugar de destaque na programação da 28.ª edição da Semana da Cultura 
Tauromáquica, inaugura no dia 24 de junho no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, 
a exposição “Victor Mendes. Toureiro Universal”. Tendo como principal objetivo prestar 
homenagem ao matador de toiros, a iniciativa pretende ainda trazer para o universo da 
Festa Brava importantes reflexões sobre este fenómeno cultural, nomeadamente através da 
concretização de colóquios.
Tendo triunfado nas mais importantes Praças de Toiros do mundo e alcançado alguns dos 
mais prestigiados troféus do mundo taurino, Victor Mendes figurou durante muitos anos entre 
os primeiros do “escalafón” mundial como matador de toiros. A 13 de maio de 1992, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal, foi-lhe atribuído o título de Filho Adotivo de Vila Franca de Xira.
A exposição que testemunha uma carreira alicerçada na disciplina, esforço e entrega, estará 
patente ao público até 8 de outubro do corrente ano.

Vila Franca de Xira veste Colete Encarnado – 85 Anos de Tradição!
Nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho decorre mais uma edição da festa mais carismática do Ribatejo, que homenageia a figura ímpar do Campino 
e traz a tradição do campo à cidade. São 85 anos de tradição em três dias imparáveis, recheados de momentos a não perder. Exemplo dos 
mesmos são as ansiadas Esperas e Largadas de toiros nas ruas de Vila Franca de Xira, que colocam todos em alerta numa agradável e apetecida 
adrenalina. A Corrida de Campinos na manhã de sábado mostra cultura ribatejana e a perícia dos mestres do gado bravo. A homenagem solene 
ao Campino eleito pelos seus pares, este ano Casimiro José Serrano Diogo, reúne toda a população, no sábado, na Praça do Município, para vê-lo 
erguer o Pampilho de Honra onde está inscrito o nome a quem prestamos tributo póstumo: João Almeida Inácio. Logo após este momento decorre 
o colorido e animado Desfile de Campinos, Cavaleiros e Amazonas pela Cidade. 
A emblemática Praça de Toiros Palha Blanco assinala o evento, apresentando espetáculos taurinos e as tertúlia abrem as suas portas, mostrando 
uma particularidade desta festa maior.
O convívio nas ruas, a noite da “sardinha assada”, os grandes concertos e Fado perfazem uma animação que fica para recordar. A festa 
culmina, com fogo-de-artifício, à beira-rio, no jardim municipal da Cidade.
Viva connosco esta Festa!

COLETE ENCARNADO 2017 - DESTAQUES DO PROGRAMA - 30 de junho, 1 e 2 de julho

SEXTA – FEIRA | 30 DE JUNHO
11h00 –  Animação itinerante - Mercado Municipal e Praça 

Afonso de Albuquerque
18h00 –  Espera de Toiros seguida de largada
20h00 –  Concentração seguida de Desfile de Tertúlias e 

Coletividades até ao Largo Conde Ferreira para a 
Missa Rociera – com Tocá Rufar.

20h30 –  Missa Rociera na Igreja Matriz com o Coro Rociero, 
seguida de atuação dos fadistas de Vila Franca de Xira

Noite de Música e Animação nas ruas da cidade:
Palco da Av. Pedro Vitor
Átoa . Grifo . DJ John Goulart

SÁBADO | 1 DE JULHO
10h00 –  Concentração de Campinos e Deposição de uma coroa 

de flores no Monumento ao Campino – Av. Pedro 
Victor

10h30 –    Corrida de campinos – Largo 5 de outubro
12h30 –   Encierrito para jovens – Largo 5 de Outubro
16h00 –  Homenagem ao Campino - Praça Afonso de 

Albuquerque

16h30 –  Desfile de campinos, cavaleiros e amazonas pelas 
ruas da cidade/ Cortejo de tertúlias

17h30 –  Animação Musical no palco Sevilhanas.com  
Rua Dr. Manuel de Arriaga

18h30 – Espera de Toiros seguida de largada
Noite de Música e Animação nas ruas da cidade:
Palco da Av. Pedro Vitor
Miguel Araújo . Sangre Ibérico . Animais em Stock
22h30 –  Noite da Sardinha Assada nos postos públicos 

Rua 1.º de Dezembro e nas tertúlias abertas ao público
02h00 –  Garraiada da Sardinha Assada na Praça de Toiros 

Palha Blanco
03h30 – Distribuição de Caldo Verde - Rua 1.º de Dezembro

DOMINGO | 2 DE JULHO
10h30 –  Espera de Toiros seguida de Largada
18h00 – Corrida de Toiros (Praça de Toiros Palha Blanco) 
Palco da Av. Pedro Victor
22h00 – Orquestra da Terra e Fadistas 
de Vila Franca de Xira.
00h00 – Fogo de Artifício no Rio Tejo. 

Mais informações e programa detalhado em www.cm-vfxira.pt
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3EXPOSIÇÕES4

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

Maio e junho
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Celebrando… 
“2 autores, 2 percursos literários” | Mostra 
bibliográfica, no âmbito das celebrações dos 90 
anos de nascimento dos autores David  
Mourão-Ferreira e Gabriel Garcia Marquez

2 a 31 de maio
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

6º Salão de Automóveis e Motociclos 
Clássicos de Vila Franca de Xira

De 4 a 7 de maio
Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira,  
Vila Franca de Xira

“Do Tejo à Montanha, da Montanha  
às Lezírias”

20 de maio, sábado - 18h00
Iniciativa integrada na programação 
da Noite dos Museus
Núcleo Museológico do Mártir Santo,  
Vila Franca de Xira

“Victor Mendes. Toureiro Universal”
24 de junho, sábado - 18h00

Patente até 8 de outubro’ 17
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira
Haverá um programa de colóquios cujas datas 
ainda não estão aprovadas. Pedir no decurso das 
correções

Exposição de Barbara Says
Integrada no Ciclo EmaisE 
[exposições editoriais/editorial exhibitions]

Até 14 de maio
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Comemorações do Dia Mundial do 
Livro e do Autor – “A celebração dos 
autores” (Exposição da SPA)

Até 21 de maio
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Cartoon Xira
Patente até 28 de maio

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Exposição biobibliográfica 
comemorativa do centenário  
do nascimento de Alexandre Cabral -  
"Alexandre Cabral: Memória de um 
Resistente

Até 10 de setembro
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Carlos de Oliveira:  
a parte submersa do iceberg”

Até 29 de outubro
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Quotidianos do Feminino:  
1900 aos Anos de Mudança”

Até 31 de dezembro
Museu Municipal Núcleo de Alverca,  
Alverca do Ribatejo

“Retratos das Mulheres de Alverca”
Até 31 de dezembro

Museu Municipal Núcleo de Alverca,  
Alverca do Ribatejo

“Delfim Maya. Escultor do movimento. 
O Ribatejo na obra de Delfim Maya”

Até 28 de janeiro’ 18
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

“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

3�ENCONTROS, FORMAÇÃO, 
SEMINÁRIOS E VISITAS  
PATRIMONIAIS4

Fábrica de saberes – Iniciação 
às tecnologias da informação e 
comunicação

03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 24, 25 e 27 de maio 
(turma B 14h)

Participação mediante inscrição prévia (até 27 de 
abril) na Fábrica das Palavras (presencialmente), 
pelo tel.: 263 271 200 ou pelo endereço 
fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt | Máximo de 10 
formandos por turma.
Fábrica das Palavras – piso 6, Vila Franca de Xira

Masterclass Cinema Neorrealista 
Italiano
“Não há Paz entre as Oliveiras”, 
de Giuseppe De Santis

4 de maio, quinta-feira - 19h00
M/ 12 anos | legendado em italiano
“O Grito”, de Michelangelo Antonini

11 de maio, quinta-feira - 19h00
M/ 12 anos
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Lançamento do n.º 195 da revista 
“Colóquio Letras”
Integrado na exposição “Carlos de Oliveira: a parte 
submersa do iceberg”

6 de maio, sábado - 16h00
Com as presenças de Osvaldo Silvestre (Curador da 
exposição) e António Pedro Pita (Diretor Científico 
do MNR). Apresentação por Nuno Júdice
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de Conferências: “Quotidianos  
do Feminino: do Passado ao Presente”
“As Mulheres e a Guerra Colonial – Mães, filhas e 
namoradas. A retaguarda dos homens na frente 
de batalha”, com a Oradora Sofia Branco

13 de maio, sábado - 16h00
“A Melancolia do Poder: Representações e Ima-
gens de D. Maria I, a Piedosa (1734-1799)”, com a 
oradora Ana Catarina Necho

17 de junho, sábado - 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca, 
Alverca do Ribatejo

1.º Encontro Anual dos Técnicos de 
Animação

10 de maio, 4ª feira - das 10h00 às 17h00
Participação mediante inscrição prévia junto  
da Biblioteca Municipal (tel.: 219 533 050  
ou e-mail: bmpsi@cm-vfxira.pt) 
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria,  
Póvoa de Santa Iria

“Fábrica de saberes – Oficina”
“Despentear o sentir”, com Marina Palácio

13 de maio, sábado - das 10h00 às 13h00
Inscrições até 6 de maio, na Fábrica das Palavras 
(presencialmente), pelo tel.: 263 271 200 ou e-mail: 
fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

VIII Encontro de Poetas Populares 
Tema | “Mulheres de Outros Tempos”

20 de maio, sábado - 16h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca,  
Alverca do Ribatejo
Apresentação do livro “De manhã já te esqueci”, 
de Mónica Nazaré

20 de maio, sábado - 16h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria,  
Póvoa de Santa Iria

Visitas livres aos Núcleos Museológicos 
do Concelho em horário alargado
Iniciativa integrada na programação da Noite  
dos Museus
Entrada Livre!

20 de maio, sábado 
Das 20h00 às 23h00
Núcleo Sede do Museu Municipal,  
Vila Franca de Xira
Casa-Museu Mário Coelho, Vila Franca de Xira
Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio”, Póvoa de 
Santa Iria
Das 18h00 às 23h00
Núcleo Museológico do Mártir Santo,  
Vila Franca de Xira

Passeios com História – Rota Histórica 
das Linhas de Torres 
Circuito do Forte da Casa

27 de maio, sábado - 15h00
Circuito de Subserra

3 de junho, sábado - 15h00
Participação mediante inscrição prévia  
tel.: 263 280 350 ou museumunicipal@cmvfxira.pt  
Mínimo 6 e máximo 26 inscrições
Núcleo Sede do Museu Municipal, 
Vila Franca de Xira

Mesa-redonda "Ler Carlos de Oliveira 
no Século XXI"
Integrado na exposição "Carlos de Oliveira:  
a parte submersa do iceberg"

3 de junho, sábado - 16h00
Com as presenças de Silvina Rodrigues Lopes e 
Nuno Júdice. 
Moderação de Osvaldo Silvestre (curador da 
exposição)
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Colóquio "Gândara e a cultura popular 
em Carlos de Oliveira"
Integrado na exposição "Carlos de Oliveira: a parte 
submersa do iceberg"

17 de junho, sábado - 15h00
Biblioteca Municipal de Cantanhede, Cantanhede

“Fábrica de saberes – Oficina” 
 “O maravilhoso mestrado de BD na linguagem 
dos ventos”, com Marina Palácio

25 de junho, domingo - às 10h00 e às 15h00
Inscrições até 28 de maio, na Fábrica das Palavras 
(presencialmente), pelo tel. 263 271 200 ou pelo 
e-mail: fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Agenda 
Cultural
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Formação “Web 2.0 – Criação de um site online”
28 e 29 de junho, quarta e quinta-feira  
- das 10h00 às 16h30

Dirigido ao para público em geral
Inscrições até 20 de junho, na Fábrica das Palavras 
(presencialmente), pelo tel. 263 271 200  
ou e-mail: fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Máximo de 10 formandos.
Fábrica das Palavras - piso 6, Vila Franca de Xira

3ESPETÁCULOS4

“Jam às Sextas” 
Grupo de Jazz aberto a participações de músicos 
e cantores que o queiram fazer 

5 e 26 de maio | 9 de junho,  
sexta-feira – 21h30

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Clássica na Fábrica”
“Uma Viagem no tempo…”,  
obras de Tchaikovsky, Gershwin e Schnittke
Tomás Costa (violino) e Tatiana Baliuk (piano)

6 de maio, sábado – 18h30
“De Haydn ao Bel Canto Italiano:  
Composições de Haydn e Donizetti”
Trio Cremeloque

20 de maio, sábado – 18h00
“Dois séculos de música para instrumento de 
tecla: obras de Domenico Scarlatti, Haydn e 
Schumann
Helena Rocha Von Oertzen (piano)

17 de junho, sábado – 18h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Mostra de Teatro Escolar
“Os Aprendizes do Fingir” 

23 de maio, sexta-feira - 18h00
24 de maio, sábado - 15h00

Espetáculos apresentados pelos Núcleos de Teatro 
das escolas do Concelho no âmbito do projeto 
municipal “Aprendizes do Fingir”
Ateneu Artístico Vilafranquense, 
Vila Franca de Xira
Peças eleita pelos professores dos núcleos de 
teatro e técnicos envolvidos na Mostra de Teatro 
Escolar “Os Aprendizes do Fingir”

27 de maio, sábado - 15h30
Fórum Cultural da CHASA, Alverca do Ribatejo

28 de maio, domingo - 15h30
Espaço Cultural Fernando Augusto, Póvoa de 
Santa Iria

3 de junho, sábado - 15h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Artes de Cá e de Lá”
Grupo Coral Stravaganzza e Grupo Coral Arsis

14 de maio, domingo – 16h00

“Artes de Cá – Dança Etnográfica  
no Exterior da Fábrica”                                                          
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vialonga

18 de junho, domingo – 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Música no Largo do Pelourinho” 
Grupo de Cavaquinhos da Associação  
de Reformados de Alverca

19 de maio, sexta-feira - 14h30
Museu Municipal Núcleo de Alverca,  
Alverca do Ribatejo

Fado Marialva por alunos  
da Universidade Sénior  
de Vila Franca de Xira 

20 de maio, sábado - 21h00
Núcleo-Sede do Museu Municipal,  
Vila Franca de Xira

“A viagem das palavras 
Aquela nuvem e as outras”
Espetáculo cénico-musical, pelo grupo A monda 
Teatro-Música

27 de maio, sábado - 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Marchas de São Pedro no Largo João 
Mantas”

13 de junho, sexta-feira - 14h30
Museu Municipal Núcleo de Alverca,  
Alverca do Ribatejo

“Poesia no Palácio”
24 de junho, sábado - 15h00

Biblioteca Municipal da Quinta de Piedade,  
Póvoa de Santa Iria

3CINEMA4

Celebrações dos 90 anos de 
nascimento dos autores  
David Mourão-Ferreira  
e Gabriel Garcia Marquez
Exibição do filme: “O amor em tempos de 
cólera”, baseado na obra homónima de Gabriel 
Garcia Marquez

5 de maio, sexta-feira – 18h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Exibição do filme: “O veneno da 
madrugada”, baseado na obra 
homónima de Gabriel Garcia Marquez

12 de maio, sexta-feira - 18h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Domingos Mágicos”
filmes de animação para crianças e jovens
“Zootrópolis”, dos estúdios Walt Disney

7 e 14 de maio, domingo - 11h00
M/6 anos
“Mune, o guardião da lua”, de Benoit Philippon

21 e 28 de maio, domingo - 11h00
M/ 6 anos
“O menino e o mundo”, de Alê Abreu

4 e 11 de junho, domingo - 11h00
M/ 6 anos
“Heidi”, de Alain Gsponer

18 e 25 de junho, domingos, 11h00
M/ 6 anos
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Ciclo de Cinema  
“Realismos Contemporâneos”
“Couraçado Potemkin”, de Sergei Eisenstein

10 de maio, quarta-feira - 21h30
Com acompanhamento musical pelo Arsénio 
Martins Ensemble - M/ 12 anos
Iniciativa integrada na programação da Noite 
Europeia dos Museus
“Ainda não acabámos, como se fosse uma carta”, 
de Jorge Silva Melo

23 de junho, sexta-feira - 21h30
M/ 12 anos
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Doc. Domingos”, cinema documental
“National Gallery”, de Frederick Wiseman

21 de maio, domingo - 15h30
M/12
“Amadeo de Souza Cardoso: O último segredo da 
arte moderna”, de Christophe Fonseca

4 de junho, domingo - 15h30
Fábrica das Palavras - sala polivalente/piso 0,  
Vila Franca de Xira

Extensão 14.º Festival Internacional  
de Cinema Independente 
| INDIE LISBOA

2, 3 e 4 de junho, 
sexta-feira a domingo - 21h30

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Ciclo de cinema dedicado à obra de 
Jacques Tati | Celebrações dos 110 
anos do nascimento do ator e cineasta
“Há festa na aldeia”

09 de junho, sexta-feira - 18h00
“Sim, Sr. Hulot”

16 de junho, sexta-feira, 18h00
“O meu tio”

23 de junho, sexta-feira -18h00
“Playtime”

30 de junho, sexta-feira - 18h00
Fábrica das Palavras - sala polivalente/piso 0, 
Vila Franca de Xira

3INFÂNCIA4

“O Palácio Para os Pequeninos”
Ateliê de Teatro “Faz de conta que sou outro”, 
por Isabel Aleixo

6 de maio, sábado - 16h00
Mediante aquisição prévia de bilhete. 
Consulte programa específico
Palácio Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria

Arqueólogo por um Dia
6 de maio, sábado – 10h30
24 de junho, sábado - 14h30

Crianças entre os 6 e 15 anos. 
Participação mediante inscrição prévia 
tel. 263 280 350 ou email:  
museumunicipal@cmvfxira.pt  Mínimo 6 e máximo 
16 inscrições.
CEAX - Centro de Estudos Arqueológicos 
de Vila Franca de Xira 
(Cachoeiras)

“Brincando com as palavras,  
os sons e as imagens”
“Eu sinto… Viagem ao coração”

20 de maio, sábado - 10h00
Crianças dos 3 aos 5 anos acompanhadas de um 
adulto.
Inscrições até 13 de maio, na Fábrica das Palavras 
(presencialmente), pelo tel.: 263 271 200  
ou e-mail fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Clube de Leitura para Pais & Filhos”
27 de maio, sábado - das 10h30 às 12h30

Crianças dos 4 aos 10 anos e pais.
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, 
Póvoa de Santa Iria

Dia Mundial da Criança
“Pijama com Histórias”

02 de junho – sexta- feira - 20h00
Atividade dirigida a crianças dos 4 aos 10 anos e 
respetivos acompanhantes, tendo por base uma 
mini-maratona de atividades, que decorre durante 
a noite, entre as 20h00 e às 08h00. É uma proposta 
diferente, pelo seu horário de realização e também 
porque permite a possibilidade aos participantes de
dormirem na biblioteca.
Participação mediante inscrição prévia: tel.: 219 
533 050 ou e-mail: bmpsi@cm-vfxira.pt
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, 
Póvoa de Santa Iria

“Viagem pela Floresta”
“Brincando com as palavras, os sons  
e as imagens”

3 de junho, sábado - 10h00
Crianças dos 6 aos 10 anos, acompanhadas de um 
adulto. 
Inscrições até 27 de maio, presencialmente na 
Fábrica das Palavras, pelo tel. 263 271 200  
ou e-mail fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt
Fábrica das Palavras - Piso 2, Vila Franca de Xira
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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 - tel. 263 280 350  
ou museumunicipal@cmvfxira.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 - tel. 263 280 350 ou 
museumunicipal@cmvfxira.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

Dirigida a crianças a partir dos 6 anos. Participação 
mediante inscrição prévia, até 5 dias de 
antecedência
Tef. 263 285 626 ou neorealismo@cm-vfxira.pt
Mínimo 10 e máximo 20 inscrições
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

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

Dirigidas a crianças a partir dos 10 anos. 
Participação mediante inscrição prévia, até 5 dias 
de antecedência - tel. 263 285 626 
ou neorealismo@cm-vfxira.pt
Mínimo 10 e máximo 20 participantes
A realização das visitas 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

Dirigida a crianças a partir dos 6 anos. Participação 
mediante inscrição prévia, até 5 dias de 
antecedência - tef. 263 285 626 ou neorealismo@
cm-vfxira.pt | Mínimo 10 e máximo 15 participantes
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3MÚSICA4

Concerto do XXIX Aniversário 
6 de maio – 16h00
Grupo Coral Ares Novos

Auditório da Sociedade Filarmónica Recreio 
Alverquense

Festival de Folclore Infantil
14 de maio - 16h00 

- Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena
- Rancho Folclórico Pioneiros de Vendas Novas
-  Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Ceifeiros da 

Bemposta” - Bucelas
Casa do Povo de Arcena

Espetáculo solidário de apoio à 
Associação “ Os Companheiros  
da Noite”

19 de maio – 21h00
Grupo de Danças e Cantares da Universidade 
Sénior de Vila Franca de Xira
Auditório da Sociedade Filarmónica Recreio 
Alverquense

Grupo de Música Tradicional 
Portuguesa da Ass. Desportiva Cult. e 
Social do Parque Res. De Vialonga

27 de maio - 10h00 
Associação Alves Redol | Ciclo Animação no 
Mercado Municipal
Mercado Municipal de Vila Franca de Xira

XXX Festa da Cultura Alentejana
27 de maio – 16h00

Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo – Bom 
Sucesso  
(Alverca do Ribatejo)

XXXVIII Aniversário do Rancho 
Folclórico da Casa do Povo  
de Arcena

10 de junho - 21h30 
- Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena
-  Rancho Folclórico "Os Pastores de São Romão" - 

Serra da Estrela
- Rancho Folclórico de Paranhos - Porto
- Rancho Folclórico do Calvário - Algarve
Casa do Povo de Arcena

Concerto Canto em Flor
24 de junho – 16h00

- Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira
- Viva Voz
- Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense
- Quem Canta
- Comsonante
- Os Bela Aurora - Coral Alentejano
Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira
Largo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira

Ensemble de Clarinetes da Banda 
da Ass. Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Póvoa de Santa Iria

24 de junho - 10h00 
Associação Alves Redol | Ciclo Animação no 
Mercado Municipal
Mercado Municipal de Vila Franca de Xira

3DESPORTO4

11.ª Caminhada Amor de Peito
7 de maio, sabado – 10h00

Liga dos Amigos do Hospital de Vila Franca de Xira
Junto ao Quartel Bombeiros Voluntários / Parque 
Urbano de Vila Franca de Xira

 6. ª Gala de Ginástica e Dança
27 de maio, sabado – 16h00

União Desportiva e Columbófila Àdoslouquense
Pavilhão Gimnodesportivo da UDCA 

Passeio de BTT
10 de junho – 9h00

Clube Desportivo Recreativo e Cultural 
da Calhandriz

XV Concentração Moto Clube  
de Alhandra

26, 27 e 28 de maio
Moto Clube de Alhandra 

 
II Concentração Nacional de Vespas

25 de junho
Vespa Clube de Alhandra

VII Mercado Medieval
2, 3 e 4 de junho

Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira
Centro Histórico de Vila Franca de Xira

3JUVENTUDE4

Casa da Juventude 
de Alverca do Ribatejo

RECYCLE | Expressão Plástica | 
Atividade Temática 

10 maio; 17 maio; 24  maio - 4.ª feira 
das 16h00 às 18h00
14  junho; 21 junho; 28 junho - 4.ª feira 
das 16h00 às 18h00

3,2,1… Ação! – Tarde de cinema
26  maio - 6.ª feira – das 15h00 às 17h00
30  junho - 6.ª feira – das 15h00 às 17h00

OPEN SPACE | Grupo de Leitura de 
Alverca

27  maio - das 16h00 às 18h00
“A Casa e o Mundo” de Rabindranath Tagora 
24  junho - das 16h00 às 18h00

“Uma Vida pela Metade” de V. S. Naipaul

Exposição Jovem Artista
4  a 29 maio - de 2.ª a 6.ª feira 
das 13h00 às 18h00

Exposição dos alunos de artes visuais 
da Escola Secundária Gago Coutinho

6 a 29  junho - de 2.ª a 6.ª feira 
das 13h00 às 18h00

Casa da Juventude 
do Forte da Casa

DECORA O TEU MUNDO | Pintura 
Mindfulness| Atividade Temática

2 a 31 maio e 1 a 30 junho - de 2.ª a 6.ª feira 
das 14h00 às 17h00

3,2,1… Ação! – Tarde de cinema
5 maio; 12 maio; 19 maio; 26 maio; 2 junho; 
9 junho; 16 junho; 23 junho; 30 junho 
6.ª feira – das 15h00 às 17h00

Casa da Juventude 
da Póvoa de Santa Iria

Exposição de Desenho e Pintura  
de Sara Gamito

2 maio a 2 junho - de 2.ª a 6.ª feira 
das 13h00 às 18h00

3,2,1… Ação! – Tarde de cinema
5 maio; 12 maio; 19 maio; 26 maio; 2 junho; 9 
junho; 16 junho; 23 junho; 30 junho - 6.ª feira 
das 15h00 às 17h00

Casa da Juventude 
de Vialonga, Vialonga 

CRIARTE | Atividade Temática 
3 maio; 31 maio; 7 junho; 14 junho; 21 junho; 
28 junho - das 14h00 às 16h00

Dirigida a um máximo de 10 participantes 
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Agenda

J8GOS | Atividade Temática
4 maio; 1 junho; 8 junho; 22 junho;29 junho - 
das 14h00 às 16h00
Dirigida a um máximo de 10 participantes 

3Programa Encontros 
Desportivos Concelhios 
XIRA20174

Futsal Petizes - 7.º Encontro
6 de maio, sábado, 9h

Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo

Futsal Benjamins - 11.ª Jornada
13 de maio, sábado, 9h

Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo) e 
Pavilhão Municipal de Forte da Casa

Futsal Traquinas - 8.ª Jornada
20 de maio, sábado, 9h

Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo e Polides-
portivo do CAD

Natação Grau I – 5.º Encontro
14 de maio, domingo, 9h

Piscina Municipal de Vila Franca de Xira

Voleibol de Pavilhão - 7.º Encontro 
20 de maio, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Bairro Olival de Fora (Vialon-
ga)

Voleibol de Praia - 4.º Encontro 
21 de maio, sábado, 9h

Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo

Basquetebol - 5.º Encontro
27 de maio, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Pavilhão Prof. 
Mário Silva da Esc. Alves Redol, Vila Franca de Xira

Futsal Traquinas - 9.ª Jornada
27 de maio, sábado, 9h

Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo e Pavilhão 
Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo)

Futsal Traquinas - 10.ª Jornada
3 de junho, sábado, 9h

Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo) e 
Pavilhão Municipal 
do Forte da Casa

Voleibol de Praia - 5.º Encontro 
4 de junho, domingo, 9h

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo

Futsal Traquinas - 11.ª Jornada
17 de junho, sábado, 9h

Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo) e 
Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo

Basquetebol - 6.º Encontro
17 de junho, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Pavilhão Prof. 
Mário Silva da Esc. Alves Redol, Vila Franca de Xira

Festival de Encerramento
24 de junho, sábado, 9h

Campo Relvado Sintético da União Desportiva Vila-
franquense

3Programa 
“Parado É que Não!”4

11.ª Caminhada “Amor do Peito”
7 de maio, domingo, 10h00

10h00 – início da caminhada
11h15 – aula de Zumba Fitness (junto ao Pavilhão 
Multiusos – Vila Franca de Xira)
Inscrições: a partir das 9h, no local da concentração, 
(€6/pessoa com oferta de t-shirt e panamá - donativo 
a favor de doentes com cancro na mama). 
Org.: Liga dos Amigos do Hospital de Vila Franca de 
Xira
Apoio: Dance Life Academy
Local de concentração: Bombeiros Voluntários de 
Vila Franca de Xira.

Body Combat
14 de maio, domingo, 10h30

Apoio: Movimentos PMCO
Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo (junto 
à Praia dos Pescadores), Forte da Casa

Zumba Fitness
21 de maio, domingo, 10h30

Apoio: Sociedade Euterpe Alhandrense
Parque Urbano (junto ao Núcleo Museológico do 
Museu Municipal - “A Póvoa e o Rio”), 
Póvoa de Sta. Iria

28 de maio, domingo, 10h30
Apoio: Movimentos PMCO
Parque Urbano da Quinta da Flamenga, Vialonga

11 de junho, domingo, 10h30
Apoio: Dance Life Academy
Jardim Municipal Constantino Palha, 
Vila Franca de Xira

18 de junho, domingo, 10h30
Apoio: Sociedade Euterpe Alhandrense
Passeio Pedonal Ribeirinho (junto à SEA), Alhandra

25 de junho, domingo, 10h30
Apoio: Movimentos PMCO
Parque Urbano da Quinta da Flamenga, Vialonga

Zumba Kids
4 de junho, domingo, 10h30

Apoio: Movimentos PMCO
Parque Urbano da Quinta da Piedade, 
Póvoa de Sta. Iria

Desporto

Para mais informações sobre as atividades presentes nesta agenda consultar www.cm-vfxira.pt



24
MAI  |  JUN  |  2017 

Deliberações

Partido Socialista
Cara|Caro Munícipe,

Por proposta dos eleitos do PS, a Câmara 
Municipal aprovou a aquisição das antigas 
instalações da Escola da Armada, com o habitual 
voto contra de alguns eleitos do PCP/CDU. Foi 
assim dado mais um importante passo para a 
dinamização económica do Concelho, cada vez 
mais procurado para a instalação de empresas 
(como são os mais recentes casos da Alliance 
em Alverca ou da criação de micro algas, na 
Póvoa de Santa Iria). 

A política de baixa carga fiscal sobre as famílias 
e a empresas, aliada aos programas de apoio 
à reabilitação urbana, tem sido um convite 
e um incentivo à fixação de novas atividades 
económicas e população, acompanhando as 
alterações ao PDM, que diminuíram a pressão 
urbanística no território, alargaram os espaços 
para atividades económicas e multiplicaram 
os espaços com proteção ambiental (revisão 
essa que, como se sabe, teve os habituais votos 
contra do PCP/CDU…). 

Entretanto, arrancaram já os trabalhos 
preparatórios da construção do novo Parque 
Urbano «Moinhos da Póvoa», que ligará no 
futuro o nosso Concelho ao Parque das Nações, 
e avançam os processos relativos aos estudos 
e projetos para a continuação do caminho 
ribeirinho na zona de Alverca/Sobralinho, parte 
integrante do desígnio fundamental que o PS 
tem para o Concelho, de interligar os cerca de 
23km de margem ribeirinha. 

No plano nacional, o PS verifica com orgulho que 
o Eurostat confirmou os 2% de défice nacional 
em 2016, bem como a redução para um dígito 
da taxa de desemprego nacional, algo que não 
acontecia desde fevereiro de 2009. O alcançar 
destes objetivos é uma conquista de todos os 
Portugueses, e é mais uma prova indiscutível do 
sucesso da política seguida pelo Governo do PS.

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

Coligação Democrática Unitária
A população tem direito a uma vida melhor!

Não escamoteando nem ignorando os efeitos 
recessivos da última governação PSD-CDS, 
como foram, por exemplo, os cortes ao financia-
mento público e desrespeito à Lei de Finanças 
Locais, às limitações na contratação pública e 
na gestão de pessoal, à privatização de serviços 
públicos e à ingerência e violação da autonomia 
do Poder Local, a gestão camarária PS não fugiu 
ao declínio geral a que o País foi condenado.

Volvidos mais de três anos de mandato à frente 
dos destinos da Câmara, num total de 19 anos 
de gestão com o apoio directo ou indirecto do 
PSD, o PS não consegue disfarçar os seus erros 
de gestão, porque alinhou no esvaziamento do 
seu quadro de pessoal, sem ponderar as conse-
quências para a prestação dos vários serviços à 
população. 

Com o aproximar do fim do mandato e antevendo 
dificuldades em esconder tantas debilidades, 
eis que surgem os projectos megalómanos, na 
senda de tantos outros que ficaram à espera de 
melhores dias. Falamos do projecto recente-
mente apresentado pelo PS para a antiga Escola 
da Marinha, sem que primeiro houvesse discus-
são pública sobre as soluções para este espaço 
visando colocá-lo ao serviço do desenvolvimento 
do concelho.

Mesmo o tão propagado saldo da conta de 
gerência de cerca 18 milhões de euros não se 
destinou a resolver os muitos problemas con-
celhios, mas sim para garantir fundamental-
mente, no ano em curso, verbas para despesas 
correntes já programadas.

É urgente combater a desertificação e o aban-
dono a que muitos dos centros urbanos estão 
votados, desenvolvendo soluções para os mui-
tos espaços que vão ficando devolutos, permi-
tindo o desenvolvimento das micro, pequenas e 
médias empresas.

Contactos: gav.cdu@cm-vfxira.pt
Ou tel.: 263 285 623

Coligação Novo Rumo
Câmara Municipal deve protagonizar a 
Revitalização das Cidades e do Concelho!

Enquanto eleitos pela Coligação somos a favor 
da Aquisição da Antiga Escola da Armada e das 
Instalações da Cimianto em Vila Franca de Xira e 
Alhandra, e apresentámos na Câmara Municipal, 
pela Vereadora Helena Pereira de Jesus, uma 
Proposta para Aquisição das Antigas Moradias 
das OGMA, abandonadas e devolutas há anos, na 
cidade Alverca.

Para a nossa Coligação, a aposta na revitalização 
das cidades deve ser liderada e promovida 
ativamente pela Câmara Municipal, que deve 
ter um papel real, efetivo, não se limitando ao 
lançamento de “medidas” e “ações de promoção” 
visando a reabilitação apenas em flyers e outdoors.

Desde o encerramento da Marinha, em 2009, que 
defendemos a aquisição destes terrenos, mas 
o PS só agora reconheceu a importância desta 
questão, e a CDU, infelizmente, continua agarrada 
ao passado, tendo votado contra a aquisição, 
estando mais uma vez contra a revitalização de 
uma zona que irá evitar que Vila Franca e Alhandra 
definhem até à morte.

Paralelamente, apresentámos e conseguimos 
aprovar na Câmara Municipal uma Proposta 
apresentada pela Vereadora Helena Pereira de 
Jesus para a aquisição das antigas moradias das 
OGMA – atualmente propriedade da EMPORDEF 
- considerando a necessidade em resolver este 
problema, a bem da Cidade de Alverca, bem como 
de todo o nosso Concelho. 

Também aqui o Município deve adquirir para 
liderar!
Temos no Concelho muitas áreas industriais 
e urbanas obsoletas ou em declínio com 
localizações de excelência para protagonizar 
novas dinâmicas económicas e sociais, e ancorar 
projetos estratégicos. Aqui a Câmara Municipal 
pode e deve ter a iniciativa!

www.facebook.com / Coligacao Novo Rumo
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.

Câmara apoia com mais de 1 000 000,00€ Associações do Concelho
No âmbito da política Municipal de apoio ao Movimento Associativo 
do Concelho e, reconhecendo a importância do trabalho 
desenvolvido por estes parceiros no serviço ao bem comum, a 
Câmara Municipal atribuiu, numa cerimónia realizada no Palácio 
do Sobralinho, no dia 25 de abril, um valor global de um milhão de 
euros no âmbito do programa de Apoio ao Movimento Associativo 
(PAMA).
Para o apoio à Atividade Regular foram atribuídos 280 apoios 
específicos por área de atividade a 110 Associações do Concelho 
num total de 606 100,00€.
Este ano (e face a 2016), a Autarquia consegue aumentar o seu 
apoio, abrangendo mais três associações, mais oito áreas de 
atividade, mais 400 atletas federados, mais de 11 000 utentes de 
instituições de Apoio Social e a mais de 2 000 pessoas envolvidas 
nos diversos agentes culturais concelhios. De referir, ainda, que o 
apoio estende-se já a modalidades como Golfe, Natação Adaptada, 
Ténis de Mesa e Windsurf, perfazendo um total de 26 desportos.

Apoio à atividade regular nas áreas Cultural, Desportiva, 
Associativismo Solidário, Associações de Pais e Federações 
Concelhias:
• Ação Social: 208 700,00 €
• Associações Desportivas: 171 300,00 €
• Agentes Culturais: 185 900,00 €
• Atividade Física para populações específicas: 31 500,00 €
• Associações de Pais: 7 500,00 €
• Federações Concelhias: 1 200,00 €

Para o Apoio ao Investimento das Associações do Concelho, serão 
atribuídos 400 000,00€ para a Aquisição de Viaturas e Obras 
de Construção, Conservação e Remodelação de Instalações, 
acrescidos de 3 318,10€ para aquisição de equipamentos.
A Câmara Municipal entende o apoio ao funcionamento das 
associações do Concelho como fundamental para a prossecução 
da sua atividade em prol do Concelho.
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     DELIBERAÇÕES

Reunião ordinária da Câmara Municipal 

01 mar. 2017
Escola Secundária Gago Coutinho - Alverca do Ribatejo

Atribuição de apoio financeiro relativo às obras 
de construção de Centro de Estágio e Formação
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - 
abstenção CDU)

Estágios profissionais a conceder pela 
Câmara Municipal
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a garagem designada pela letra "C", sita na 
avenida Antero de Quental, nº 8 (antiga rua 
Joaquim Mendes, ou rua B), do Bairro da Chepsi 
– Póvoa de St.ª Iria
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 73 do loteamento da 
Terra da Pastoria - Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 280 do loteamento da 
Quinta da Coutada - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 19 do loteamento do 
Casalinho – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 34 do loteamento dos 
Baltares – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Alteração do uso previsto para o lote 9 do 
Casal do Cabreiro - Alvará nº 1/2017-AUGI, de 
26/01 - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Jardins do Arroz - Passeio Ribeirinho - Auto de 
vistoria e receção definitiva parcial e liberação 
de caução - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Adaptação das antigas instalações de posto da 
GNR em esquadra da PSP - Vila Franca de Xira - 
Substituição de deduções por garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Reabilitação / Ampliação da EB1 nº 1 de 
Vialonga - Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público do catálogo 
"Prémios Concelho de Vila Franca de Xira e 
Tauromaquia" inerentes à BF16 - Bienal de 
Fotografia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público do catálogo da 
exposição "Alexandre Cabral: Memória de um 
Resistente"
Aprovado por unanimidade

Preço de venda ao público do catálogo da 
exposição "Carlos de Oliveira: A parte submersa 
do iceberg"
Aprovado por unanimidade

6º Salão de Automóveis e Motociclos 
Clássicos de Vila Franca de Xira - Proposta de 
funcionamento
Aprovado por unanimidade

Normas de participação do Orçamento 
Participativo 2017
Aprovado por unanimidade

Campeonato Nacional de Kayak Polo - 
Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo
Aprovado por unanimidade

3ª Corrida Cidade de Alverca - Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo
Aprovado por unanimidade

Festival de teatro para a infância – Protocolo
Aprovado por unanimidade

Proposta nº 2/2017  - Jardim Central do Bom 
Sucesso – Atribuição do nome Manuel Augusto 
Deliberado, por unanimidade, remeter o assunto 
à junta de freguesia, para instrução do processo, 
no sentido do reconhecimento, pelos órgãos 
atuais, da decisão que foi tomada, devidamente 
fundamentada, e posterior envio à comissão de 
toponímia.

Reunião ordinária Câmara Municipal

15 mar. 2017
Salão Nobre dos Paços do Município

Prestação de contas da Câmara Municipal 
do exercício de 2016 - Relatório de gestão e 
demonstrações financeiras
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - 
abstenção CDU)

Prestação de contas dos SMAS do exercício 
de 2016 - Relatório de gestão e demonstrações 
financeiras
Aprovado por unanimidade

1ª revisão ao orçamento, plano plurianual 
de investimentos e plano de atividades e 
funcionamento municipal da Câmara Municipal 
para 2017
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - 
abstenção CDU)

1ª revisão ao orçamento e plano plurianual de 
investimentos dos SMAS para 2017
Aprovado por unanimidade 

Atribuição de apoio financeiro ao Grupo de 
Dadores de Sangue de Vialonga
Aprovado por unanimidade

Livro comemorativo dos 85 anos do Grupo de 
Forcados Amadores de Vila Franca de Xira - 
Apoio à edição e produção
Aprovado por unanimidade

Atribuição do direito ao arrendamento do 
espaço municipal destinado a estabelecimento, 
designado por "Cafetaria da Biblioteca 
Municipal de Vila Franca de Xira" - Relatório 
final
Aprovado por unanimidade

Protocolo para a edição de 2017 do Supply 
Chain Meeting
Aprovado por unanimidade

Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual - 
Contratação de serviços de teleassistência para 
100 beneficiários do Concelho (12 meses)
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "D", sita na praceta Estanislau Raimundo 
Nogueira, nº 4 (antigo Bairro da Chasa, lote 
4.20) - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "T", sita na rua José Lopes, lote 1, 4 D - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "A", sita na praceta Florbela Espanca, 
nº 27 - 2ª fase da Chasa, Núcleo C, lote F-46 - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "B", sita rua Baptista Pereira, lote F - S. 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "E", sita na rua Salgueiro Maia, nº 34, r/c 
esq – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Devolução da taxa referente ao documento 
de receita nº 14387, relativo a requerimento de 
junção de elementos no âmbito da ARU - Rua 
Comendador Miguel Esguelha, nºs 7 e 9 - Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Devolução da taxa referente ao documento 
de receita nº 14698, relativo a requerimento de 
junção de elementos no âmbito da ARU - Rua 
Passos Manuel, nºs 91, 93 e 95 – Alhandra
Aprovado por unanimidade

Acionamento de garantia bancária para 
execução das obras de urbanização pela 
Câmara Municipal no loteamento Morgado 
Santo António da Bolonha - Decisão final - 
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 unanimidade

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 - abstenção 
CDU - votos contra CNR)

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote A29 do loteamento da 
Panasqueira II - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 403 do loteamento da 
Quinta da Bela Vista - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Realização de evento - Passeio todo-o-
terreno - Isenção de taxa de condicionamento 
de trânsito
Aprovado por unanimidade

Protocolo de apoio aos refeitórios escolares 
2016/2017: Reforço 2º e 3º períodos - 
Compromisso de verbas e adenda ao protocolo
Aprovado por unanimidade

Bolsa de Turismo de Lisboa 2017 - Constituição 
de fundo de maneio
Aprovado por unanimidade

Catálogo da exposição Delfim Maya - Escultor 
do movimento - Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade
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Alteração ao Regulamento das Bibliotecas 
Municipais
Aprovado por unanimidade

Programa Férias Desportivas 2017
Aprovado por unanimidade

 Reunião extraordinária da Câmara 
Municipal

23 mar. 2017
Salão Nobre dos Paços do Município

Apresentação do estudo urbanístico para a 
requalificação da área situada entre Alhandra e 
Vila Franca de Xira, abrangendo as instalações 
da antiga Cimianto e da antiga Escola da 
Armada
Tomado conhecimento 

Pedido de autorização para a aquisição, por 
compra e venda, das instalações da antiga 
Escola da Armada - Aprovação e remessa à 
Assembleia Municipal 
Aprovado por maioria – (votos favor PS, CNR e 1 
vereador CDU - votos contra 3 vereadores CDU)

Pedido de autorização para a contração 
de empréstimo destinado à aquisição das 
instalações da antiga Escola da Armada - 
Aprovação e remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por maioria – (votos favor PS, CNR e 1 
vereador CDU - votos contra 3 vereadores CDU)

Protocolo a celebrar entre o Município 
e o Instituto de Gestão Financeira e de 
Equipamentos da Justiça, com vista à 
construção de novo Tribunal - Aprovação e 
remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR - votos 
contra CDU)

Reunião ordinária da Câmara Municipal 

29 mar. 2017
 Sede Social da Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Designação de representantes do Município 
na RHLT - Associação para o Desenvolvimento 
Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres
Aprovado por unanimidade

Celebração de contrato de comodato - Lugar 
das Quintas - Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de ração ao Centro de 
Recolha Oficial
Aprovado por unanimidade 

Orientações para consolidação de contas do 
exercício de 2016 do Município
Aprovado por unanimidade

Estágio curricular - Curso de Técnico de 
Proteção Civil - Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços por avença - Consultoria 
e Direção Científica do Museu do Neo-Realismo 
- Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

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

Contratação de serviços de vigilância para o 
Município – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

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

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 139, do loteamento do 
Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade 

Demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta de 
Santo Amaro, bloco B - Monte Gordo  – Vila 
Franca de Xira - Desenvolvimento do plano de 
segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta de 
Santo Amaro, bloco B - Monte Gordo - Vila 
Franca de Xira - Revogação e nova deliberação 
de nomeação do coordenador de segurança em 
obra
Aprovado por unanimidade

Demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta de 
Santo Amaro, bloco B - Monte Gordo - Vila 
Franca de Xira - Plano de trabalhos ajustado à 
consignação da empreitada
Aprovado por unanimidade

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

Execução do Parque Urbano da Quinta da 
Flamenga - Fase 4B e estacionamento noroeste 
- Vialonga - Alteração da data de conclusão da 
empreitada e programa de trabalhos
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua do Curado e rua Joaquim 
Pedro Monteiro - Vila Franca de Xira - 
Substituição de deduções por garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao regulamento de 
trânsito do Concelho de Vila Franca de Xira - 
Anexo para a União das Freguesias de Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho, respeitante a Alverca 
do Ribatejo - Urbanização da Malvarosa - 
Consulta pública
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU - votos 
contra CNR)

Realização do evento I Rali Histórico Vale 
do Tejo - Isenção do pagamento da taxa de 
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização de simulacro no âmbito do 40º 
aniversário da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vialonga - Isenção 
do pagamento da taxa de condicionamento de 
trânsito
Aprovado por unanimidade

40º aniversário da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vialonga - Isenção 
do pagamento da taxa de condicionamento de 
trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização de trabalhos de betonagem - 
Bom Sucesso - Alverca do Ribatejo - Isenção 
do pagamento da taxa de condicionamento de 
trânsito
Aprovado por unanimidade

37º Salão de Artesanato - Organização e 
procedimentos
Aprovado por unanimidade

Alteração de topónimos - Freguesia de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Doação de bens culturais ao Museu Municipal 
- Núcleo de Alverca, por Maria Vitalina Lopes 
Loureiro e Maria Jacinta Farinha
Aprovado por unanimidade

Projeto de requalificação do eixo Santa Sofia/
Quinta da Mina - Acordo de cedência, com 
contrapartidas, de parcela de terreno para o 
domínio público - Travessa do Cerrado - Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal

23 fev. 2017
Salão da Casa do Povo de Arcena - Alverca do Ribatejo

Declarações ao Abrigo do Artigo 15.º, da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso), 
Alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, 
Reportadas à data de 2016/12/31 – Câmara 
Municipal
Tomado Conhecimento

Declarações ao Abrigo do Artigo 15.º, da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso), 
Alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março 
– SMAS
Tomado Conhecimento

Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da 
Câmara Municipal para 2017
Aprovado por unanimidade

Atualização dos 33 Regulamentos Específicos 
de Reconversão – Infraestruturas das AUGI
Aprovado por unanimidade

Cedência de Terreno a Integrar no Domínio 
Público – Quinta da Cruz de Pau, n.º 24B-3 – S. 
João dos Montes – Alcapredial – Investimentos 
e Imobiliários, SA
Aprovado por unanimidade

Cedência de Terreno a Integrar no Domínio 
Público – Rua General Pedro Jacques de 
Magalhães, n.ºs 28 a 38, Tornejando para o 
Largo da Fonte, n.ºs 20 a 26 – Sobralinho – 
Constrofiles – Sociedade de Empreendimentos, 
Lda. 
Aprovado por unanimidade
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    DELIBERAÇÕES

Cedência de Terreno a Integrar no 
Domínio Público – Casal de A-de-Parceira 
– Rondulha – S. João dos Montes – Joaquim 
José Silvestre Franco
Aprovado por unanimidade

Reconhecimento de Interesse Público 
Municipal, Relativo à Unidade de 
Armazenagem e Triagem de Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD) no Interior 
da Pedreira “Moita da Ladra” – Estrada da 
Verdelha – Vialonga
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDS – 
abstenção CNR e BE)

Abertura de Procedimento Concursal 
para Recrutamento e Provimento do 
Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau – 
Chefe da Divisão de Águas, Saneamento e 
Equipamentos – SMAS – Designação do Júri 
do Recrutamento
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, 
CNR e CDS – abstenção BE)

Elaboração e Execução do Plano de 
Manutenção Preventiva de Sistemas de 
Alarme e CCTV – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Massas 
Asfálticas – Autorização do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e 
Ciclovia do Tejo – Abertura do Procedimento 
e Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de Software para a 
Câmara Municipal e SMAS – Abertura 
do Procedimento e Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, 
CNR e CDS – votos contra BE)

Autorização do Compromisso Plurianual – 
Fornecimento em Contínuo de Material de 
Rega – Anos 2017/2018
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Fornecimento 
de Energia Elétrica, em Regime de Mercado 
Livre, para as Instalações Alimentadas em 
Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial 
(BTE) do Município – Anos 2017/2018 – 
Abertura do Procedimento e Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Reabilitação/Ampliação da EB1 n.º 1 de 
Vialonga – Autorização do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Programa de Ocupação de Jovens 
2017/2018 – Autorização do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, 
CNR e CDS – abstenção BE)

Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal 

4 abr. 2017
 APS – Associação de Promoção Social - Castanheira 
do Ribatejo

Prestação de Contas da Câmara Municipal 
do Exercício de 2016 – Relatório de Gestão e 
Demonstrações Financeiras
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e 
CDS – abstenção CDU e BE)

Prestação de Contas dos SMAS do 
Exercício de 2016 - Relatório de Gestão e 
Demonstrações Financeiras
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, 
CNR e CDS – abstenção BE)

1.ª Revisão ao Orçamento, Plano 
Plurianual de Investimentos e Plano de 
Atividades e Funcionamento Municipal da 
Câmara Municipal para 2017
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e 
CDS – abstenção CDU e BE)

1.ª Revisão ao Orçamento e Plano 
Plurianual de Investimentos dos SMAS para 
2017
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, 
CNR e CDS – abstenção BE)

Pedido de Autorização para a Aquisição, 
por Compra e Venda, das Instalações da 
Antiga Escola da Armada – Vila Franca de 
Xira
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE 
e CDS – votos contra CDU)

Pedido de Autorização para a Contratação 
de Empréstimo Destinado à Aquisição das 
Instalações da Antiga Escola da Armada – 
Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE 
e CDS – votos contra CDU)

Protocolo a Celebrar entre o Município 
e o Instituto de Gestão Financeira e de 
Equipamentos da Justiça, com Vista à 
Construção de Novo Tribunal – Vila Franca 
de Xira
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE 
e CDS – votos contra CDU)

Alteração ao Regulamento das Bibliotecas 
Municipais
Aprovado por unanimidade

Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual – Contratação de Serviços de 
Teleassistência para 100 Beneficiários do 
Concelho (12 meses)
Aprovado por unanimidade

Celebração de Contrato de Comodato com 
a União das Freguesias de Castanheira do 
Ribatejo e Cachoeiras, respeitante a imóvel 
sito no lugar das Quintas
Aprovado por unanimidade

Autorização prévia da assunção do 
compromisso plurianual subjacente ao 
contrato de prestação de serviços em 
regime de avença, relativo à consultoria 
e direção científica do Museu do Neo-
Realismo.
Aprovado por unanimidade

Autorização prévia da Assunção de 
diversos compromissos plurianuais
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, 
CNR e CDS – abstenção BE)

PRÓXIMAS REUNIÕES  
DE CÂMARA

10 de maio - 4ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30

24 de maio*- 4ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Freguesia de Vialonga
Intervenção do Público: 12h30

07 de junho - 4ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30

21 de junho* - 4ªfeira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública
União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz
Intervenção do Público: 12h30

PRÓXIMA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

22 de junho* - 5ªfeira
18h00 – Reunião Ordinária e Pública
Intervenção do Público: 20h00

*Reuniões Itinerantes, consulte locais específicos 
em www.cm-vfxira.pt
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