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Jerónimo Martins instala novo Centro Logístico no Concelho
No final do mês de setembro, o grupo "Jerónimo Martins" anunciou 
a instalação do seu futuro centro logístico no Concelho de Vila 
Franca de Xira, em Castanheira do Ribatejo (Plataforma Logística 
Lisboa-Norte).
O anúncio corresponde à decisão já conhecida pelo Município, que 
participou e acompanhou ativamente no desenvolvimento do projeto 
e da sua instalação no Concelho. Nessa medida foi com satisfação 
que a Câmara Municipal viu este anúncio.

O novo centro logístico prevê um investimento de cerca de 80 
milhões de euros, numa área de aproximadamente 100.000 m2, 
estando prevista a criação de 400 postos de trabalho diretos.
Este é mais um exemplo da atuação da Câmara Municipal com vista 
à captação de novos investimentos para o desenvolvimento social e 
económico do Concelho de Vila Franca de Xira.

Memorial à antiga “Mague” está concretizado
O memorial à antiga empresa “MAGUE”, de Alverca do Ribatejo, está concluído. 
Com este memorial, que alude à original identificação colocada na portaria da empresa, 
pretende-se recordar a importância que a mesma representou, em termos sociais e 
económicos, no Concelho e, em particular, em Alverca do Ribatejo.
A MAGUE foi fundada em 1952. Enquadrada no arranque industrial de Alverca do Ribatejo, a 
empresa teve um papel preponderante para o crescimento populacional verificado na zona. 
Logo nos seus primeiros anos se destacou na indústria metalomecânica nacional, através 
das grandes obras em que participou. Na década de 60 internacionaliza a sua produção. Os 
anos 70 e 80 são de expansão. Depois de 42 anos de laboração, a fábrica viria a cessar a sua 
atividade em 1994.
Por ter marcado de forma indelével a história recente de Alverca do Ribatejo, a Câmara 
Municipal assumiu o compromisso de implantar no local onde laborou (atual urbanização 
MalvaRosa) um memorial que recordasse a importância da empresa.
O memorial está concretizado e a sua inauguração decorrerá num momento próximo.
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Cara e Caro Munícipe,

Uma vez realizadas as Eleições Autárquicas no passado dia 01 de Outubro, e após a instalação dos Órgãos 
Autárquicos realizada a 17 de Outubro, iniciamos um novo mandato com toda a motivação para, cumprindo 
com a vontade expressa pelas nossas populações, trabalharmos para o desenvolvimento do nosso Concelho.
No prosseguimento desse objetivo, registámos com particular satisfação a aprovação de diversas 
candidaturas ao “Portugal 2020”, que nos permitirá agora avançar para importantes ações de requalificação 
urbana no Concelho de Vila Franca de Xira e que irão contribuir de forma muito significativa para a qualidade 
de vida de todos nós. São cerca de 15 milhões de euros de investimento que irão traduzir-se na requalificação 
do Interface Rodoferroviário/Estacionamento dissuasor em Alverca do Ribatejo; na requalificação da Estrada 
Nacional 10 entre Alverca e a Póvoa de Santa Iria; na reabilitação do Centro Histórico de Vila Franca de Xira, 
no eixo Santa Sofia / Quinta da Mina; e na requalificação sócio-urbanística e paisagística do Eixo Povos/Quinta 
da Grinja, também em Vila Franca de Xira.
Também recentemente, obtivemos da parte do Tribunal de Contas a aprovação à compra dos terrenos 
da “antiga Marinha”, em Vila Franca de Xira, sendo agora possível avançar para a aquisição daqueles 
terrenos, num investimento de 8,1 milhões de euros. Trata-se de um passo fundamental na estratégia de 
desenvolvimento do nosso Concelho. Naquele que é atualmente um espaço devoluto e degradado, a Câmara 
Municipal irá protagonizar e liderar uma ação de reconversão urbanística de grande fôlego, que permitirá 
criar uma nova ligação urbana estruturada entre Vila Franca de Xira e Alhandra, concretizar novos espaços de 
lazer e recreio, bem como espaços destinados às atividades económicas. 
São boas notícias que nos motivam para o trabalho que temos pela frente, no início do mandato 2017/2021. 
Temos a saúde financeira necessária para esse efeito, fruto da boa gestão que já é a nossa marca desde há 
vários anos e que nos permite encarar com tranquilidade estas e outras oportunidades que venham a surgir.
Convido a participar, durante o mês de novembro, na Campanha de Gastronomia “Sabor do Campo à Mesa”, 
que dá destaque ao tradicional Torricado com Bacalhau Assado, assim como a outros sabores bem típicos 
da nossa Região. Há 28 restaurantes participantes em Alhandra, Alverca, Calhandriz, Póvoa de Santa Iria, 
São João dos Montes, Sobralinho, Vialonga e Vila Franca de Xira que estão prontos a receber-vos. Consulte 
a nossa programação cultural e as visitas guiadas pensadas para este período e venha à descoberta do seu 
Concelho, usufruindo também das ofertas especiais que os promotores turísticos, em parceria com a Câmara 
Municipal, têm para oferecer e que vão do alojamento aos passeios a cavalo, observação de aves e provas de 
vinhos. Estou certo que encontrará nesta Campanha Gastronómica e nas ofertas disponíveis, uma excelente 
conjugação de sabores, cultura e lazer, que farão as delícias dos seus familiares e amigos. 
Uma referência especial para a Exposição “Outros Olhares sobre a Grande Guerra”, que estará patente no 
Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira de 18 de Novembro a 18 de Fevereiro. Com a marca de excelência 
a que o Museu Municipal já nos habituou, esta exposição irá contribuir para um melhor conhecimento 
e sensibilização das populações quanto à história da Primeira Guerra Mundial, fazendo também o justo 
reconhecimento daqueles que foram, à época, os heróis do Concelho de Vila Franca de Xira. Contamos com a 
sua visita.

Esta é também a oportunidade de desejar a todas e a todos umas Boas Festas e um Feliz Ano de 2018. 

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

ALBERTO MESQUITA
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Cerimónia decorreu a 17 de outubro 
Instalados os novos órgãos municipais

A cerimónia de instalação dos órgãos municipais para o mandato 
2017-2021, realizou-se no dia 17 de outubro, pelas 21h00, no 
Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, em Vila Franca de Xira.
Na ocasião decorreu a tomada de posse dos membros do novo 
Executivo Municipal, liderado por Alberto Mesquita, seguida da 
realização da sessão de instalação da nova Assembleia Municipal e 
da tomada de posse dos seus membros. 
A Câmara Municipal é, para além do Presidente, constituída por 10 
vereadores. 
O líder do Executivo Municipal, Alberto Mesquita tem sob sua 
gestão direta os Pelouros da Gestão dos Recursos Humanos, 
Educação, Comunicação, Requalificação Urbana, Ambiente, 
Sustentabilidade e Espaço Público e o Gabinete de Apoio ao 
Investidor. O Vice-Presidente, António Oliveira tem a seu cargo 
os Pelouros das Obras e Infraestruturas, da Gestão Urbanística, 
Planeamento e Requalificação Urbana. É também o Presidente do 
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento (SMAS). Manuela Ralha é a vereadora responsável 
pelos Pelouros da Cultura, Património, Museus, Bibliotecas e 
Documentação, para além de todas as matérias ligadas às Pessoas 
com Deficiência, Instituições e Projetos na área da Deficiência 
e à Comissão de Toponímia. António Félix detém os Pelouros 
do Planeamento e Gestão Financeira, Patrimonial e de Controlo 
Orçamental. Turismo, Desporto e Infraestruturas Tecnológicas 
são também áreas que estarão sob a sua responsabilidade, assim 
como a Proteção Civil, o Conselho Municipal de Segurança e a 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta. É vogal no Conselho 

de Administração dos SMAS. A vereadora Maria de Fátima 
Antunes tem a seu cargo os Pelouros da Integração e Apoio Social 
(nas áreas da Saúde e do Apoio a Adultos e Famílias). É ainda 
responsável pelo Apoio ao Movimento Associativo e Juventude, pelo 
Serviço Médico-Veterinário Municipal e pela Higiene e Segurança 
no Trabalho. É vogal no Conselho de Administração dos SMAS. 
Os Pelouros de Gestão Administrativa e Assuntos Jurídicos, do 
Notariado e das Atividades Económicas são da responsabilidade 
de Helena Pereira de Jesus. A vereadora é também responsável 
pelas áreas de Habitação Social, Igualdade, Proteção de Crianças 
e Jovens, Infância e Idosos. Regina Janeiro, Nuno Libório, Mário 
Calado, Cláudia Martins e Carlos Patrão são os restantes eleitos, 
sem Pelouros atribuídos, que constituem o presente Executivo 
Municipal.
A primeira sessão da Assembleia Municipal também se realizou 
naquela ocasião, afim de ser escolhida a constituição da Mesa. 
Depois da votação das duas listas apresentadas, saiu vencedora a 
do PS. A presidência está a cargo de Fernando Paulo Ferreira, sendo 
Isabel Santos, a 1.ª Secretária e Elisabete Alves, a 2.ª Secretária. 
Antes da constituição da mesa foi dada posse aos 33 eleitos e aos 
seis membros inerentes (presidentes de Junta de Freguesia) para a 
Assembleia Municipal. Dos eleitos, 13 são do Partido Socialista (PS); 
11 da Coligação Democrática Unitária (CDU); 5 da Coligação Mais; 
3 do Bloco de Esquerda (BE) e 1 do Pessoas, Animais e Natureza 
(PAN).

Mais informação em www.cm-vfxira.pt

Mesa da Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Presidente da Assembleia 
Municipal 

Fernando Paulo Ferreira
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ELEITOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente 
Alberto Mesquita

Vereador 
António Félix

Vice-Presidente 
António Oliveira

Vereadora 
Manuela Ralha

Vereadora 
Helena Pereira de Jesus

Vereadora 
Maria de Fátima Antunes

Vereador 
Mário Calado

Vereadora 
Regina Janeiro

Vereador 
Nuno Libório

Vereador 
Carlos Patrão

Vereadora 
Cláudia Martins
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Eleitos nas Uniões e Juntas de Freguesia do Concelho
União de Freguesias

de Alhandra, São João dos Montes
e Calhandriz

União de Freguesias
de Alverca do Ribatejo

e Sobralinho

União de Freguesias
de Castanheira do Ribatejo

e Cachoeiras

Presidente: 
Mário Cantiga (CDU)

Presidente: 
Carlos Gonçalves (CDU)

Presidente: 
Luís Almeida (CDU)

Morada: 
Praça 7 de Março, n.º 20 | 2600-513 Alhandra
Telefone: 
219 519 050
E-mail: 
geral@alhandra.pt

Morada: 
Rua Dr. Miguel Bombarda, n.º 23
2615–125 Alverca do Ribatejo
Telefone: 
219 587 680
E-mail: 
geral@jf-alvercasobralinho.pt

Morada: 
Rua António de Ataíde, n.º 63 
2600-607 Castanheira do Ribatejo
Telefone: 
263 299 747
E-mail: 
geral@jf-castanheiraribatejo.pt

União de Freguesias
de Póvoa de Santa Iria 

e Forte da Casa

Presidente: 
Jorge Ribeiro (PS)

Morada: 
Rua Raúl Alves, n.º 5 
2625-138 Póvoa de Santa iria
Telefone: 
219 540 670
E-mail: 
geral@jf-povoaforte.pt 

Vialonga

Presidente: 
António Gomes  (CDU)

Morada: 
Rua Professor Egas Moniz, n.º 98 
2625-655 Vialonga
Telefone: 
219 520 967
E-mail: 
geral@jf-vialonga.pt

Vila Franca de Xira

Presidente: 
João Santos (PS)

Morada: 
Rua Dr. Vasco Moniz, n.º 27/29 
2600-273 Vila Franca de Xira
Telefone: 
263 200 770
E-mail: 
freguesia@jf-vfxira.pt
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Rotunda no Entroncamento da ER-19 
(Variante de Vialonga) com o Caminho da Presa 
e Estrada do Paúl – Vialonga 

Data de início: 19/6/2017
Prazo de execução: 120 dias
Investimento: 140 588,81€ + IVA 
Em fase de conclusão.

Parque de Estacionamento junto às Piscinas do 
Forte da Casa
Investimento: 55 812,50€ + IVA
Data de início: 23/8/2017
Prazo de execução: 75 dias
Trabalhos de pavimentação em curso.

Requalificação da Zona da Gaiola no Jardim 
Municipal Constantino Palha – Vila Franca de Xira
Investimento: 17 964,87€ + IVA
Data de início: 21/8/2017
Prazo de execução: 60 dias

Parque de Estacionamento junto à entrada Este da 
Quinta Municipal da Piedade – Póvoa de Santa Iria
Investimento: 109 235,78€ + IVA
Data de início: outubro
Prazo de execução: 105 dias
Em fase de aprovação de plano de segurança e saúde.

Requalificação da Rua das Colunas e Termo de 
Lisboa – Alverca do Ribatejo
Investimento: 34 499,10€ + IVA
Data de início: 28/9/2017
Prazo de execução: 45 dias
Encontra-se em trabalhos preparatórios.

Câmara Municipal renova envolvente 
exterior do CBEI 

A Câmara Municipal iniciou, a 15 de setembro, a obra da 
Requalificação do espaço exterior e envolvente do Centro de Bem 
Estar Infantil - CBEI, em Vila Franca de Xira, decorrente da sua 
votação no Orçamento Participativo 2016.
Com um prazo de execução de 90 dias e um valor de investimento 
de 101 025,20€, os trabalhos consistem na formalização de um 
Campo Desportivo para prática informal de várias modalidades 
e na criação de um espaço com equipamento lúdico, no espaço 
exterior Norte da Instituição. Será também repavimentada esta 
área de intervenção, com piso InSitu (com componente borracha) 
como exigem os requisitos destes espaços e reparado o pavimento 
existente com acabamento colorido e pavê. O acesso em rampa 
existente será reformulado com o desnivelamento adequado da 
mesma e será, igualmente, providenciado um canteiro verde de 
enquadramento.
A intervenção visa a manutenção e ainda melhoria das condições 
de recreio das crianças utentes do CBEI.

Obras e requalificação urbana

Construção do Muro de Contenção 
na Estrada do Picamilho – Cachoeiras
Investimento: 140 963,51€ + IVA

Obras 
concluídas



8
SET  | OUT  |  2017 

Desenvolvimento Socioeducativo

Póvoa de Santa Iria - obras no PER da Quinta da Piedade
A Autarquia já iniciou os trabalhos inerentes à intervenção de reabilitação 
dos espaços exteriores do Bairro do PER na Póvoa de Santa Iria. No 
espaço de acesso ao bairro estão a ser realizados melhoramentos de 
fundo, nomeadamente na renovação de pavimentos (passeios e faixa 
de rodagem), das zonas verdes e da drenagem pluvial, assim como, a 
construção de 26 hortas urbanas. A conclusão dos trabalhos, que implicam 
um investimento de 157.625,43€ (IVA incluído), está prevista para o final do 
presente ano. Para o local está ainda prevista, a partir de março de 2018 
uma extensa reabilitação, ao nível dos 82 fogos habitacionais, calculando-se 
num ano o prazo para a sua execução. O investimento para esta fase é 
de 1.392.000,00€ e encontra-se na fase apresentação de propostas. A 
intervenção inclui trabalhos de manutenção mas também de melhoria das 
condições de habitabilidade dos apartamentos. Assim estão considerados 
trabalhos nas fachadas (pinturas, substituição dos tubos de queda das 
águas pluviais, entre outros de recuperação e manutenção dos edifícios) e 
nos interiores dos 82 fogos (substituição de pavimentos e rodapés, portas, 
armários da cozinha, louças sanitárias, azulejos e torneiras). A empreitada 
prevê ainda a montagem de marquises e estores, infraestruturas de 
gás, telecomunicações e TV; assim como a substituição de campainhas, 
intercomunicadores e de toda a rede de eletricidade e águas. 
No total, o Bairro do PER da Póvoa de Santa Iria tem previsto um 
investimento de mais de 1,5 milhão de euros. Esta aposta do Executivo, 
promove a regeneração urbana local, mas acima de tudo eleva a qualidade 
de vida das famílias que ali habitam, num forte impulso à regeneração 
social.

Vila Franca de Xira  
Requalificação Sócio Urbanística do Eixo de Povos/Quinta da Grinja, 
Outro dos investimentos a levar a cabo no contexto do Portugal 2020 é 
a Requalificação Sócio Urbanística do Eixo de Povos/Quinta da Grinja, 
Vila Franca de Xira. A previsão de verba a afetar é de aproximadamente 
3.350.000,00€ às três zonas de intervenção, que totaliza uma área global de 
27 hectares. A melhoria dos acessos pedonais, a eliminação de barreiras 
arquitetónicas e a valorização paisagística e ambiental da zona são algumas 
das componentes do projeto, transversais a toda a área de intervenção.
Zona 1: Quinta da Grinja

- Criação de um parque desportivo, com diversos equipamentos de 
recreio infantil, juvenil, sénior, parkour e campo de basquetebol;
- Organização funcional do acesso e estacionamento das Piscinas 
Municipais;
- Tratamento de taludes e zonas verdes. 

Requalificação urbana
Modernização do Concelho prossegue

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo, em prol 
do bem-estar e qualidade de vida da população, a elaborar 
várias candidaturas no âmbito do Programa Portugal 2020 
(Fundos Comunitários referentes ao período de 2014-2020) 
para que, a par dos fundos camarários, possa implementar um 
conjunto de projetos, que se preveem mais-valias futuras para 
a vida dos Munícipes e de todos os que visitam o Concelho. 
Em junho, mereceu aprovação a “Reabilitação das habitações 
e dos espaços exteriores do Bairro do PER na Póvoa de Santa 
Iria” e, em agosto, foi a vez dos projetos para a “Requalificação 
Sócio Urbanística do Eixo de Povos/Quinta da Grinja – V.F.X.”, 
a “Requalificação Urbanística/Eixo de Santa Sofia – Quinta 
da Mina - V.F.X”, a "Requalificação da EN10 com ciclovias e 
percursos pedonais" e, ainda, a "Requalificação do interface 
rodoferroviário", em Alverca do Ribatejo.

Bairro Municipal da Quinta da Piedade, 
Póvoa de Santa Iria

Requalificação do Interface 
Rodoferroviário, Alverca do Ribatejo

Requalificação Urbanística - Eixo Povos/Quinta da Grinja, 
Vila Franca de Xira

Requalificação Urbanística - Eixo Santa Sofia/Quinta da Mina, 
Vila Franca de Xira

Cofinanciado por:
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Zona 2: Lugar de Povos
- Requalificação da Rua José da Costa e Silva, de modo 
a melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade, 
devolvendo a prioridade ao peão;
- Requalificação da passagem inferior sob a A1;
- Valorização Paisagística do Largo do Pelourinho, Zona do 
Chafariz de Povos e Lavadouros Públicos.

Zona 3: Bairro Municipal de Povos - Cooperativa de Povos e Parque 
Residencial Povos – Quinta do Cabo

- Criação de Hortas Urbanas, incluindo uma rede de percursos
pedonais;
- Requalificação dos espaços públicos no Bairro Municipal de
Povos;
- Criação de zonas verdes.
- Qualificação de edifícios de habitação social – PER de Povos. 
No âmbito deste projeto estão previstas intervenções nos 
edifícios (zonas comuns e interiores dos fogos), que abrangem 
vários melhoramentos (cantarias, serralharias e caixilharias 
de alumínio ou aço, carpintarias, equipamentos de cozinha, 
revestimentos em paredes e tetos assim como em pavimentos e 
rodapés). O investimento será de 726.500,00€+IVA e a execução 
será concretizada no prazo de 330 dias (estão previstos prazos 
parciais vinculativos).  

Eixo de Santa Sofia – Quinta da Mina
Esta requalificação visa promover a regeneração urbana de uma 
área com cerca de 96,5 mil m2 e consiste num eixo de ligação entre 
Santa Sofia/Quinta da Mina e o centro da Cidade, num total de 
investimento previsto de 1.724.067,80€.
Esse elo de continuidade entre as duas zonas da cidade será 
conseguido através da expansão do Parque Urbano Dr. Luís César 
Pereira (Parque Urbano de Santa Sofia), estendendo-se por uma 
alameda arborizada a criar na Rua Octávio Pato, em direção ao rio 
Tejo, onde se encontra a “Fábrica das Palavras”.
 A intervenção complementa-se com a reabilitação do Celeiro da 
Patriarcal. 
Num investimento de aproximadamente 900.000,00€ ainda está 
prevista a reabilitação do edifício da antiga galeria municipal, 
bem como do edifício dos antigos Serviços Sociais da Câmara 
Municipal, localizados na Avenida Pedro Vítor, recuperando-os 
para arrendamento jovem, à qual se alia a reabilitação urbana já 
executada no Largo do Campino e Avenida Pedro Vítor.
Trata-se de uma operação de requalificação marcante para a 

cidade, que revitalizará a zona, promovendo uma qualificação 
sustentável do tecido urbano, a melhoria da circulação viária e 
pedonal, a criação de novos espaços verdes, de zonas de descanso 
e lazer, com efeitos positivos na valorização do património 
arquitetónico, natural e cultural do centro histórico da cidade.

Alverca do Ribatejo - Póvoa de Santa Iria 
Requalificação da EN 10
Pretende-se transformar a via numa grande avenida urbana que 
inclua mobilidade pedonal e ciclável. A área de intervenção inicia-se 
no limite sul do Concelho, na Póvoa de Santa Iria, e termina na 
rotunda da Silveira, em Alverca do Ribatejo, passando pelo Forte da 
Casa.
Esta intervenção, com um investimento total previsto de cerca de 
7.700.000,00€ tem por objetivos dotar esta via de elevada procura de 
condições de maior conforto e segurança para a circulação de todos 
os modos de transporte (automóvel, ciclável e pedonal). 
A requalificação prevê a construção de ciclovias, a construção ou 
melhoria dos passeios, a construção de rotundas nos cruzamentos 
com maior volume de tráfego ou que apresentam condições 
precárias de segurança, o reforço da sinalização viária, a melhoria 
na drenagem pluvial e o reforço da iluminação pública, para além 
de um enquadramento paisagístico, com plantação de espécies 
arbóreas.

Alverca do Ribatejo
Interface rodoferroviário
No espaço compreendido entre o Terminal Ferroviário de Alverca do 
Ribatejo e as Escolas Gago Coutinho e Pedro Jacques Magalhães, 
numa área de cerca de 29 mil m2 , está prevista a requalificação 
do interface rodoferroviário. Os trabalhos, para os quais se prevê 
um valor de 2.416.245,91€, incidem nos espaços de circulação, 
no aumento da capacidade de estacionamento e na criação de 
percursos pedonais e cicláveis, de forma a desenvolver um modelo 
de acessibilidade eficiente e a promover a mobilidade ecológica.
Esta reorganização permite aumentar de 532 para 643 os lugares 
de estacionamento. Estão incluídos seis lugares para mobilidade 
condicionada, cinco lugares para carregamento de veículos 
elétricos, 54 lugares de parqueamento para bicicletas e espaço 
para paragem de táxis. A rotunda existente será reformulada 
e serão contempladas zonas de descanso e lazer ao longo do 
percurso pedonal. Estas medidas, no conjunto, irão contribuir para a 
qualidade urbanística e paisagística do local, assim como promover 
a mobilidade urbana multimodal sustentável.  

Requalificação da EN10, Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/ Alverca do Ribatejo (Percursos 
pedonais e cicláveis)
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Desenvolvimento Socioeducativo

Investimento superior a 3 milhões de euros
Município assina Protocolos na área da Educação
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assinou, por ocasião do 
início do ano letivo, 79 protocolos, divididos em 11 tipologias com os 
vários agentes da comunidade educativa do Concelho. 
Os compromissos assumidos nesta área representam um 
investimento superior a 3 milhões de euros.
Com o objetivo de ter uma Escola a Tempo Inteiro de qualidade, que 
responda às necessidades de apoio e ao serviço do desenvolvimento 
social e cultural os protocolos assinados “permitirão, ao longo do ano 
letivo, disponibilizar aos alunos do Concelho e às famílias uma oferta 
de serviços de qualidade em várias e distintas áreas, nomeadamente 
os transportes escolares, as atividades de enriquecimento curricular, 
as atividades de tempos livres, as atividades de animação e apoio à 
família na educação pré-escolar, o serviço de refeições escolares e de 
apoio aos refeitórios, bem como o funcionamento, as atividades e o 
apetrechamento e gestão integrada do parque informático”.
Foi assim que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, Alberto Mesquita, resumiu a importância da assinatura dos 
79 Protocolos de Cooperação com 9 Agrupamentos de Escolas, 10 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, 9 Associações de 
Pais e Encarregados de Educação e 2 Coletividades.
Foram assinados protocolos nas seguintes áreas: Atividades 
de Tempos Livres; Atividades de Animação e Apoio à Família na 
Educação Pré-Escolar; Atividades de Enriquecimento Curricular; 
Transportes Escolares; Serviços de Refeições com Agrupamentos 
de Escolas; Serviço de Refeições com IPSS; Apoio aos Refeitórios 

Escolares; Apetrechamento e Gestão Integrada do Parque Informático 
dos Agrupamentos de Escolas; Apetrechamento e Gestão Integrada 
do Parque Informático dos Agrupamentos de Escolas – Acertos de 
2016; Education Analytics e Apoio ao Funcionamento e Atividades das 
Escolas.
No decorrer do mandato autárquico 2013/2017, o Município de Vila 
Franca de Xira realizou um investimento direto na Escola Pública no 
valor global de cerca de 18 milhões e 100 mil euros.

Abertura do Novo Ano Letivo 2017/2018 – 29 de setembro
Universidade Sénior arranca com 500 alunos
A abertura oficial do novo ano letivo da Universidade Sénior (US) 
de Vila Franca de Xira realizou-se, a 29 de setembro, momento 
que, pelo volume de matrículas registadas, 500 no total, foi 
assinalado de forma entusiástica e com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal, Alberto Mesquita.
Na ocasião, o líder do Executivo afirmou que “este projeto tem 
vindo a brindar-nos com inúmeras surpresas e é com muito 
orgulho que afirmo que esta resposta social do nosso município 
dignifica o envelhecimento ativo, proporcionando bem-estar, 
felicidade e aumento da autoestima a todos os que dela fazem 
parte”. O evento contou com um momento musical assegurado 
pelo músico Mauro Corage.
No presente ano letivo os 500 alunos estão distribuídos por 90 
turmas, com acesso à frequência de 69 disciplinas, que versam 

as mais diversas áreas (Ciências Naturais e Exatas, Ciências 
Sociais, Humanas e Políticas, Expressão Corporal, Expressão 
Plástica, Informática, Línguas, Teatro e Expressão Musical, entre 
outras).
Da responsabilidade do Município, este polo de ensino não 
formal, que surgiu no ano letivo 2004/2005, dirigido a pessoas 
que se querem manter ativas depois dos 55 anos de idade e/
ou reformados residentes do Concelho de Vila Franca de Xira, é 
constituído por aulas de aprendizagem, pesquisa e atualização 
de conhecimentos sobre diferentes matérias, num contexto 
de formação ao longo da vida, complementado com atividades 
culturais e recreativas, onde se fomenta o enriquecimento 
intelectual e cultural, as relações interpessoais, o aumento da 
autoestima e da autonomia pessoal dos seniores.
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Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 
com iniciativas no Concelho 
Em 2017, a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, cujo 
destaque é "Dê uma nova vida aos resíduos”, terá lugar entre 
os dias 18 e 26 de novembro e visa encorajar a reutilização e 
separação de resíduos, em vez de os deitar fora.
A iniciativa está aberta a todas as instituições, grupos ou cidadãos 
que queiram proativamente desenvolver uma iniciativa ou evento, 
promovendo a redução de resíduos, aplicando o princípio dos 
"3Rs": Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Os interessados, deverão 
proceder à inscrição da sua ação no site da EWWR (http://
www.ewwr.eu/register), através de registo e preenchimento do 
formulário de participação. 
À semelhança de edições anteriores, o Município de Vila Franca 
de Xira, através da Divisão de Ambiente Sustentabilidade e Espaço 
Público e do Programa de Educação Ambiental (PREDAMB), irá 
associar-se a esta grande iniciativa, com ações especificas nas 
Escolas do Concelho.
As preocupações ambientais devem ser assumidas diariamente, 
pelo que deixamos algumas sugestões que, quando aplicadas, 
conduzem à redução dos resíduos produzidos. 

• Beber água da torneira; 
• Elaborar uma lista de compras;
•  Escolher produtos concentrados ou com embalagens 

recarregáveis;
• Optar por produtos de longa duração e não descartáveis;
• Comprar as embalagens familiares;
• Dar preferência a produtos pouco embalados ou a granel;    
• Utilizar sacos reutilizáveis;
•  Colocar um autocolante “Publicidade aqui não”, na caixa do 

correio;
•  Imprimir apenas as páginas que realmente precisa e utilize a 

opção frente e verso da sua impressora;
•  Reduzir os resíduos de papel, escrevendo nos dois lados da 

folha;
• Optar por lâmpadas de baixo consumo;
• Evitar o desperdício alimentar.

A sua ação é importante. Participe!

Desenvolvimento Sustentável

Orçamento Participativo 2017
Projetos vencedores apurados
Com um total de 5.846 votos, estão apurados os seis projetos a desenvolver nas seis freguesias e uniões de freguesia do Concelho de 
Vila Franca de Xira, no âmbito da edição 2017 do Orçamento Participativo, promovido pela Câmara Municipal.
A autarquia disponibiliza 1 milhão de euros para este processo, implementado desde 2011, para projetos sugeridos pela população, a 
realizar em todas as freguesias do Concelho.
Nesta edição foram colocados a votação 24 projetos, após a análise técnica efetuada às 37 propostas recebidas.
Os projetos vencedores são os seguintes:

A iniciativa pretende fomentar a participação dos cidadãos na escolha de projetos a implementar no Concelho, constituindo-se como 
mais uma forma do Executivo Municipal corresponder às necessidades e aspirações da população.
Os resultados obtidos são um sinal da implantação sustentada deste processo, que consolida e dinamiza uma democracia mais 
participada e participativa.

FREGUESIA PROJETO N.º DE VOTOS

União das Freguesias de Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz

Requalificação dos espaços exteriores da 
APSA 513

União das Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Casa do Músico - Reabilitação da vivenda de 
Santo António 772

União das Freguesias de Castanheira 
do Ribatejo e Cachoeiras

Requalificação Paisagística da praceta da 
Cevadeira 183

União das Freguesias de Póvoa de 
Santa Iria e Forte da Casa Pátio Multiusos Grémio Dramático Povoense 559

Vialonga Construção de Sede para o Clube 300 180

Vila Franca de Xira Aquisição de Viatura Florestal de combate a 
Incêndios 1975



10.ª Pedalada pelo Ambiente 
reuniu cerca de 600 participantes

Numa ação de sensibilização para o uso dos transportes 
alternativos e, em simultâneo, de combate ao sedentarismo 
realizou-se mais um passeio de bicicleta, de 21 km, pelo 
Concelho. Partindo da Castanheira do Ribatejo, a interação 
no percurso foi uma constante entre os 600 participantes que 
anseiam, a cada ano, participar neste convívio salutar desprovido 
de competição. O evento promovido pela Câmara Municipal, na 
Semana Europeia da Mobilidade e no Dia Europeu Sem Carros, 
terminou no Parque Urbano da Quinta da Flamenga, em Vialonga, 
uma zona privilegiada para a continuação do espírito do dia, 
dando continuidade à prática de exercício físico e de diversas 
atividades familiares, usufruindo das suas vastas áreas verdes. 
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Jornadas de Turismo reuniram operadores 
turísticos do Concelho

No âmbito das celebrações do Dia Mundial de Turismo (27 de 
setembro), a Câmara Municipal promoveu umas jornadas de 
trabalho entre a autarquia e diversos operadores turísticos. As 
Jornadas de Turismo foram uma oportunidade para refletir sobre 
a estratégia para o Turismo no concelho de Vila Franca de Xira, de 
onde saíram conclusões fundamentais para preparar o ano 2018. 
Entre os convidados, destacou-se a Entidade Regional de Turismo 
de Lisboa, cuja intervenção contribuiu para o enquadramento do 
Turismo local no fenómeno mediático desta atividade.
A apresentação de alguns projetos empresariais revelou 
a diversidade da oferta turística em Vila Franca de Xira e 
as reuniões bilaterais, promovidas durante o encontro, 
possibilitaram a troca de contactos e experiências entre os 
operadores. Estiveram presentes, nesta iniciativa, operadores 
turísticos do Concelho e de outras zonas do país, que abordaram 
temas como a comunicação e a promoção turística, a relação 
entre a autarquia e os diferentes agentes económicos e foi 
manifestado o interesse em criar uma plataforma conjunta que 
reforce a oferta turística e o desenvolvimento sustentável de toda 
a região.

Câmara Municipal e Liga dos Combatentes juntas na homenagem
2.º Aniversário do Monumento aos Combatentes 
reúne militares e civis
A cerimónia comemorativa do 88.º aniversário do Núcleo de Vila 
Franca de Xira da Liga dos Combatentes e do 2.º aniversário do 
Monumento aos Combatentes do Concelho de Vila Franca de Xira 
caídos em Defesa da Pátria realizou-se no dia 9 de setembro e 
contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, Alberto Mesquita.
As honras militares foram presididas pela Liga dos Combatentes, 
através do seu responsável o Tenente-General Joaquim Chito 
Rodrigues, tendo contado com a presença de várias entidades 
civis e militares, assim como de vários autarcas. A cerimónia 
incluiu a deposição de uma coroa de flores pelo Núcleo de 
Vila Franca de Xira da Liga dos Combatentes e pela Autarquia, 
bem como a condecoração de combatentes com a Medalha 
Comemorativa das Campanhas das Forças Armadas Portuguesas 
e que prestaram serviço militar nas Ex-Províncias Ultramarinas, 
Angola, Guiné e Moçambique. Foram também entregues Diplomas 
de Compromisso de Honra da Liga dos Combatentes, a jovens 
associados, inserido no âmbito do Programa Estratégico e 
Estruturante - "Passagem do Testemunho – Dos Avós aos Netos", 
que assumem prosseguir, no futuro, os Valores Superiores do 
País e a Prática da Solidariedade, dando continuidade ao que o 
seu avô ou pai, defendeu como português e membro da Liga dos 
Combatentes.
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Feira Anual renovou tradição com seis dias de Esperas de Toiros!
Realizou-se, entre 29 de setembro e 8 de outubro, mais uma edição da Feira Anual em Vila Franca de Xira, uma tradição de referência 
que proporcionou, este ano, seis dias consecutivos de Esperas de Toiros, em resposta aos aficionados e curiosos das mesmas, que 
anseiam por estes momentos. O Salão de Artesanato trouxe, novamente, talento de todo o País com produtos de excelência para todos. 
Decorreu, a par das diversões e da venda dos mais variados artigos no Parque Urbano, um programa recheado de música e dança, com 
dois bem sucedidos flash mobs, ao qual se juntou, no dia 1 de outubro, a transmissão em direto do programa da TVI “Somos Portugal”. 
Ainda nos dias 7 e 8 de outubro houve lugar para um Showcooking pelos Chefs José Lino e Luís Machado, alusivo à campanha de 
gastronomia “Sabor do Campo à Mesa” que decorre no mês de novembro.

A fechar a Feira Anual teve lugar, no dia 8 de outubro, o 
encerramento da exposição "Victor Mendes - Toureiro Universal", 
com um espetáculo de Flamenco. A exposição biográfica dedicada 
ao Maestro grangeou da visita de 12 mil pessoas. 
No espetáculo atuou um grupo de Flamenco com vozes de Manuel 
de Angustias e Jose Mendez, na guitarra Antonio Moya, Percussão 
Tete Peña e na dança Oscar de los Reyes.
Tal como aconteceu ao longo da exposição, muitos foram os 
populares que participaram neste momento, prestando assim 
a sua homenagem ao Maestro, que ficará para sempre na 
história da Tauromaquia.

Cira Arqueologia N.º 5 
Novos conhecimentos sobre o Concelho
Decorreu no dia 9 de setembro, no Auditório do Museu do Neo-
Realismo, a apresentação da Edição da Revista Cira Arqueologia 
N.º 5 e dos Resultados das Escavações Arqueológicas de Monte 
dos Castelinhos 2017, na Castanheira do Ribatejo.
Foi o Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, que deu 
início à cerimónia, deixando as apresentações oficiais a cargo dos 
arqueólogos municipais, João Pimenta e Henrique Mendes, que 
mostraram os resultados da décima campanha de escavações 
arqueológicas, decorrida durante o mês de julho, bem como o 
novo volume da Revista. Esta publicação é fruto dos trabalhos de 
investigação do Centro de Estudos Arqueológicos, com estudos 
em torno do território de Vila Franca de Xira, bem como de um 
conjunto de contribuições mais amplo, que vêm enriquecer as 
abordagens e leitura pretéritas. A revista é de cariz online, o que 
lhe confere uma acessibilidade e divulgação de largo espectro.

Exposição dedicada a Victor Mendes  
teve 12 mil visitantes



Bienal de Fotografia 2016
Lançado Livro "Arquivo e Observação" sobre programa curatorial
Lançado no dia 14 de setembro, na Fábrica das Palavras, em 
Vila Franca de Xira, o livro “Arquivo e Observação”, perpetua a 
excelência do trabalho realizado na BF16 – Bienal de Fotografia, 
no âmbito do seu programa curatorial. Sob o tema “Arquivo e 
Observação”, este programa levou a fotografia contemporânea a 
15 espaços distintos por toda a cidade, desde estabelecimentos 
comerciais, equipamentos municipais e casas particulares.
A Bienal de Fotografia é uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira que conta já com 27 anos de existência, tendo 
decorrido mais uma edição entre outubro de 2016 e março de 
2017, sob curadoria-geral de David Santos e com os curadores 
convidados, Bruno Leitão e Margarida Mendes. 
Uma das exposições que integrou o programa curatorial foi 
reconhecida pela AICA – Associação Internacional de Críticos de 
Arte, que atribuiu o Prémio AICA-MC Artes Visuais 2016 a Daniel 
Blaufuks, pela Exposição “Léxico”, patente na Casa (particular) 
da Rua João de Deus. 
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“Ana Jorge - Um Olhar sobre a Lezíria” 
Artistas Vila-Franquenses expõe aguarela 
e fotografia
Inaugurou no dia 21 de setembro, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal, em Vila Franca de Xira, a exposição interpretativa “Ana 
Jorge – Um Olhar sobre a Lezíria”, que apresenta trabalhos em 
fotografia e aguarela da autoria de Ana Serra e Jorge Alexandre.
Tendo como ponto de partida a Lezíria, a Tauromaquia e o rio Tejo, 
estes dois artistas vila-franquenses propõem-se interpretar o 
trabalho um do outro, expressando-se através da fotografia (Ana 
Serra) e da aguarela (Jorge Alexandre), num diálogo de afetos 
que reflete de forma inovadora a beleza e a força das paisagens 
ribatejanas. Estará patente ao público até 29 de dezembro. 
Entrada livre.

“Para Crianças que ainda somos…”
Vasco Gargalo inaugura exposição em Vila Franca de Xira
Inaugurada no dia 28 de outubro, na Fábrica das Palavras, “Para 
Crianças que ainda somos…” de Vasco Gargalo é a exposição que 
dá continuidade ao Ciclo EmaisE – Exposições Editoriais com 
curadoria de David Santos.
Vasco Gargalo é um ilustrador português natural de Vila Franca 
de Xira, trabalha em livros infantis desde 2008 e colabora 
regularmente com a Revista “Sábado” e a revista de Domingo 
(CM). 

O Ciclo EmaisE – Exposições Editoriais tem como objetivo a 
celebração periódica da melhor produção editorial portuguesa 
ao nível do design e da ilustração, dando a conhecer os artistas 
que protagonizam no campo editorial o rigor e a dignificação da 
leitura, explorando a cada palavra um universo inesgotável de 
encantamento visual. Patente ao público até 14 de janeiro de 
2018. Entrada livre.
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Em novembro
“Sabor do Campo à Mesa"

Na sua forma original ou reinventado, o Torricado com Bacalhau 
Assado, com raízes históricas no campo da Lezíria, é o prato 
eleito para esta campanha. Os apreciadores da boa gastronomia 
têm, ao longo do mês de novembro, a oportunidade de degustar, 
à mesa dos restaurantes do Concelho participantes, os sabores 
do campo. A par de uma reconfortante refeição, os comensais 
têm, ainda, a vantagem de usufruir de descontos junto dos 
parceiros da Iniciativa em experiências turísticas, alojamento, 
entre muitos outros.
A Câmara Municipal valoriza as receitas com história, através 
das campanhas de gastronomia levadas a cabo anualmente, 
que vêm fazendo as delícias dos bons garfos. Consulte os 
restaurantes participantes na Campanha em www.cm-vfxira.pt 
e faça o seu roteiro. Aproveite e inscreva-se nas visitas guiadas 
que preparámos para que desfrute de um dia recheado de 
tradição e história. 

RIFFEST - Concurso de Bandas Jovens 2017 
Final decorre em Alverca do Ribatejo 

No próximo dia 24 de novembro decorre, pelas 22h00, no Centro 
Cultural do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, a final do 
RIFFEST – Concurso de Bandas Jovens 2017. Os projetos a 
concurso  - Bala Verde, no estilo Punk, proveniente do concelho 
de Arruda dos Vinhos; Methaballs, em Rock Alternativo, do 
Concelho (Alverca) e Sardinhas com Bigodes, de Lisboa e com 
música popular portuguesa atuam ao vivo no palco do Centro 
Cultural do Bom Sucesso. 
A banda classificada em primeiro lugar será vencedora do 
Prémio “Tó Andrade” e recebe um prémio no valor 1 500, 00€.  
O segundo e terceiro lugar recebem prémios no valor de  
1 000,00€ e 500,00€, respetivamente, com o apoio da 
Associação do Comércio, Indústria e Serviços dos Concelhos 
de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos (ACIS), Armazéns 
do Rock e da DiscoSom (estabelecimentos comerciais do 
Concelho).

Entrada livre!



Prémios de mérito 
e de excelência 
escolares

Cerimónia de atribuição 
dos prémios de mérito e de 
excelência escolares aos 
alunos finalistas do 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico dos 
estabelecimentos de ensino do 
Concelho

> 30 de novembro, 5.ª – feira, 18h30

>  Ateneu Artístico Vilafranquense,  
Vila Franca de Xira
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Prémio Carlos Paredes 2017
Ricardo Ribeiro e Quarteto ARTEMSAX & 
Lino Guerreiro são vencedores
Decorre no próximo dia 23 de novembro, na Sociedade 
Filarmónica Recreio Alverquense, a cerimónia pública oficial de 
entrega do Prémio Carlos Paredes, na qual poderemos assistir à 
atuação dos vencedores.
Ricardo Ribeiro e o Quarteto ARTEMSAX & Lino Guerreiro são 
os vencedores ex-aequo do Prémio na sua edição deste ano, 
com as obras “Hoje é assim, amanhã não sei” e “ Projeto Michel 
Giacometti”, de entre o total de 26 obras a concurso.
O júri deste Prémio, promovido pela Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira desde 2003, considerou que os dois projetos 
vencedores, sendo estruturalmente diferentes, representam o 
que de melhor se faz atualmente e de forma complementar, por 
um lado no fado tradicional, e por outro na música tradicional, 
reinventada com um estilo único.

Espetáculo 
“Todos juntos pela Diferença” 
promove integração social 

> 5 de dezembro, 3.ª – feira, 10h30/12h
> Pavilhão Multiusos, Vila Franca de Xira
>  Integrado no programa de Comemorações 

Municipais do Dia Internacional das Pessoas  
com Deficiência

Dia Medieval
>11 de novembro, sábado, 9h30/17h
>  Integrado no programa de Comemorações  

do Dia de São Martinho Associação de Alunos 
da Universidade Sénior

> Quinta Municipal da Piedade, Póvoa de Santa Iria 

Espetáculo de Natal
> 15 de dezembro, 6.ª – feira, 15h
>  Integrado no programa de atividades levadas a cabo 

pela Universidade Sénior
> Salão Paroquial da Igreja do Forte da Casa
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3EXPOSIÇÕES4

“Os nossos livros” – 20 grandes livros  
de literatura portuguesa para crianças

Mostra bibliográfica
novembro e dezembro

Fábrica das Palavras, piso 2, Vila Franca de Xira

Exposição bibliográfica comemorativa do 
centenário do nascimento de Alexandre 
Cabral -”Alexandre Cabral: Memória de um 
Resistente”

Até 12 novembro’17
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Inauguração da Exposição “Outros Olhares 
sobre a Grande Guerra” 

com curadoria de Cláudia Camacho
18 novembro, sábado, 16h00

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira
 

Exposição de Fotografia, Thoughts de 
Francisco Borba

Até 25 novembro’17
Galeria Municipal Palácio Quinta da Piedade, Póvoa 
de Santa Iria

Inauguração do “Ciclo de Arte 
Contemporânea “COSMO/POLÍTICA”

9 dezembro, sábado, 16h00
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Matilde Rosa Araújo: O destino das fadas”
Exposição cedida pela Sociedade Portuguesa 
de Autores 
Até 12 dezembro’17

Fábrica das Palavras – piso 4, Vila Franca de Xira

Exposição “Ana Jorge - Um olhar sobre a 
Lezíria” de Ana Serra e Jorge Alexandre

Até 29 dezembro’17
Paços do Concelho, Vila Franca de Xira

Exposição Pintura, Escultura de André Silva 
& José António Silva

Até 31 dezembro
Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo 

“Quotidianos do Feminino:  
1900 aos Anos de Mudança”

Até 31 dezembro’17
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo 

“A Póvoa e o Rio”
Até 31 dezembro’17

Museu Municipal Núcleo Museológico
“A Póvoa e o Rio”, Póvoa de Santa Iria

“Retratos das Mulheres de Alverca”
Até 31 dezembro’17

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Exposição de Vasco Gargalo  
“Para crianças que ainda somos…”

Integrada no Ciclo EmaisE (exposições editoriais/
editorial exhibitions)
Até 14 janeiro’18

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

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

Até 28 janeiro’ 18
Museu Municipal, Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

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

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

“Do Tejo à Montanha, da Montanha às 
Lezírias. A descoberta de uma paisagem 
milenar.” 

Até 2 maio’ 19
Museu Municipal, Núcleo Museológico do Mártir 
Santo, 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 do Ribatejo

3�ENCONTROS, FORMAÇÃO,
SEMINÁRIOS E VISITAS
PATRIMONIAIS4

Fábrica de Saberes | Curso de iniciação às 
TIC

2, 3, 8, 9 e 11 novembro, Turma A - 10h00/ 
Turma B – 14h00

Máximo de formandos por turma 10 
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Passeios com História – Visita à exposição 
“Do Tejo à Montanha, da Montanha às 
Lezírias.”

4 novembro, sábado, 15h00
Público Geral. Participação mediante inscrição prévia 
– tel. 263280350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt.
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Museu Municipal Núcleo Mártir Santo, Vila Franca 
de Xira

À volta da fantochada
Atelier de fantoches de esponja para Adultos. 
Oportunidades de aprender a fazer um fantoche 
de esponja. 
6 novembro, segunda-feira, 10h00/17h00

Público-alvo: Animadores, Profissionais de 
educação. N.º de participantes: 10
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Ciclo de Conferências “Tarde de Conversa” 
Os Gessos do Museu Neo-Realismo – Ana 
Sofia Neves 

(Licenciada em Escultura com Laboratório de 
Conservação e Restauro pela Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa)
8 novembro, quarta-feira, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

A Viagem das Palavras – Encontro  
com o autor…Bruno Vieira Amaral

10 novembro, sexta-feira, 18h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Ciclo de Conferências “Conversas sobre 
Património e História” 
“Do Museu a um território para SeVer” – 
Pedro Pina Nóbrega 

(Mestre em Estudos do Património / Técnico Supe-
rior do Museu Municipal de Sever do Vouga)
11 novembro, sábado, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

 

Fábrica de saberes - “Para Despentear  
o Sentir” com Marina Palácio

11 novembro, sábado, 10h00 / 13h00 
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Apresentação do livro “Da memória, do 
amor e do génio: fotobiografia de Natércia 
Freire” / Isabel Corte-Real

18 novembro, sábado, 16h00
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Lançamento da Fotobiografia digital 
“Retratos das Mulheres de Alverca

24 novembro, sexta-feira, 18h00
Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Ciclo de Conferências “Conversas sobre 
Património e História”

“Do Índico ao Mar do Japão: Percursos e etapas 
da construção do império português no Ori-
ente” – José Luís Gomes (Mestre em Estudos do 
Património)
25 novembro, sábado, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

À volta da fantochada 
Atelier de fantoches de esponja para Adultos.
Oportunidades de aprender a fazer um fantoche 
de esponja. 
4 dezembro, segunda-feira, 10h00/17h00

Público-alvo: Animadores, Profissionais de 
educação. N.º de participantes: 10
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

Ciclo de Conferências “Tardes de 
Conversa” 
A Carta Arqueológica do Concelho de Vila 
Franca de Xira – Henriques Mendes 

Licenciado em História pela Universidade Au-
tónoma de Lisboa) e João Pimenta (Mestre em 
Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa)
6 dezembro, quarta-feira, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

A Viagem das Palavras – Encontro com o 
autor…Raquel Ochoa

7 dezembro, quinta-feira, 18h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Fábrica de Saberes – Web 2.0 - Criação de 
um site online

13 e 14 dezembro, 10h00 / 16h30
Máximo de Formandos por turma 10
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

 
Conferência integrada na Exposição 
“Outros Olhares sobre a Grande Guerra”

Moderadora: Cláudia Camacho 
Oradores: Coronel Albuquerque do Museu Militar 
de Lisboa (e segundo orador ainda por confirmar) 
13 dezembro, quarte-feira, 18h30

Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Lançamento do Boletim Cultural “Cira 14”
15 dezembro, sexta-feira, 18h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Ciclo de Conferências “Conversas sobre 
Património e História” 
A “Prodigiosa Galeria: Os Portugueses e o 
Museu de South Kensington (1862-1893)” – 
Paulo Oliveira Ramos 

(Professor auxiliar de História e Estudos do 
Património da Universidade Aberta - Membro inte-
grado do Instituto de História da Arte da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa) 
16 dezembro, sábado, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Agenda 
Cultural
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3 ESPETÁCULOS4

“Jam às Sextas”
3, 10, 17 e 24 novembro, 15, 22 e 29 
dezembro, sexta-feira, 21h30

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Domingos Mágicos 
“Kubo”, de Travis Knight

5 e 12 novembro, domingos, 11h00
“Cinderela”, de Kenneth Branagh
19 e 26 novembro, domingos, 11h00
“O profeta”, de Roger Allers
3 e 10 e 17 dezembro, domingos, 11h00

Cinema infantojuvenil
Entrada livre, condicionada à lotação da sala (120 
lugares)
Fábrica das Palavras – sala polivalente/piso 0, 
Vila Franca de Xira

“Clássica na Fábrica”
Mariana Castello-Branco (soprano), Ana 
Sousa (viola de gamba) e Daniel Oliveira 
(cravo)
18 novembro, sábado, 18h00
Pedro Serra e Silva (violencelo) e Bárbara 
Costa (piano)
16 dezembro, sábado, 18h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Artes de Cá – Agrupamentos 
Musicais”Orquestra de Câmara  
da Sociedade Euterpe Alhandrense
26 novembro, domingo, 15h00
Agrupamento da Banda Filarmónica do 
Ateneu Artístico Vilafranquense
10 dezembro, domingo, 16h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Música ao Vivo no Museu – Single Youth de 
David Tita e Rodrigo Almeida

19 e 26 novembro, 3 e 16 dezembro, 
domingo, 16h00

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

Doc. Domingos  
“Viagem ao interior do holocausto”,  
de Erik Nelson

19 novembro, domingo, 15h30
“Hitchcock/Truffaut”, de Kent Jones
17 dezembro, domingo, 15h30

Cinema documental. Entrada livre, condicionada à 
lotação da sala (120 lugares).
Fábrica das Palavras – sala polivalente/piso 0, Vila 
Franca de Xira

"Poesia do Palácio"
9 dezembro, sábado, 15h00

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa iria

3CINEMA4

“O Cinema, Manoel de Oliveira e Eu”, 
de João Botelho, Documentário, 2016 
(Duração: 80’), no âmbito do Ciclo de 
Cinema “Realismos Contemporâneos” 

10 novembro, sexta-feira, 21h30
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Eldorado”, de Rui Eduardo Abreu, Thierry 
Besseling & Loic Tanson, Documentário, 
2016 (Duração: 83’) no âmbito do Ciclo de 
Cinema “Realismos Contemporâneos”

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

“Fantasia Lusitana”, de João Canijo, 
Documentário, 2010 (Duração: 65’), no 
âmbito do Ciclo de Cinema “Realismos 
Contemporâneos”

15 dezembro, sexta-feira, 21h30
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3INFÂNCIA4

XXIII Semana dos contadores de histórias
Até 4 novembro

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Atelier “Yoga entre histórias”, baseado no 
livro “O crocodilo que afinal era jacaré”, 
com Cláudia Pinto Praça

4 novembro, sábado, 15h00 e 16h30
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Brincando com as palavras, os sons e as 
imagens | Bebéteca: Ver, ouvir e sentir a 
vida no mar…

4, 11 e 25 novembro, sábados, 10h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“O Palácio Para os Pequeninos”
Ateliê de Teatro “A Imaginar Aprendes a 
Crescer”, por Vânia Jerónimo, de 6 aos 10 
anos
11 novembro, sábado, 16h00 
Ateliê de Dança “A Rainha das Cores”, por 
Ana Margarida Silva, de 5 aos 9 anos
25 novembro, sábado, 16h00

Mediante aquisição prévia de bilhete. Consulte 
programa específico
Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria

“Outros Sons da Fábrica” 
Concerto Canções Disney, por Vox Angelis

12 novembro, sábado, 16h00
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

“Clube de Leitura para Pais & Filhos”
25 novembro, sábado, 10h30 / 12h30 (último 
sábado de cada mês, de janeiro a maio e de 
setembro a novembro)

Atividade dirigida a crianças dos 4 aos 10 anos e 
pais, pensada e construída para as famílias, pois 
estas assumem um papel fundamental na promoção 
e no estímulo à leitura junto das crianças. Projeto a 
decorrer. 
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“De férias na Biblioteca”
19 a 21 dezembro, terças, quartas 
e quintas-feiras, 14h30 / 16h30

Ateliê dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos.
Participação mediante inscrição prévia junto da 
Biblioteca Municipal (Te.: 219 533 050 ou bmpsi@
cm-vfxira.pt).
Mínimo de 5 e máximo de 10 inscrições.
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

Atelier de Férias de Natal
20, 21 e 22 dezembro, 14h30

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Procuram-se ajudantes de Pai Natal
Nesta época o Pai Natal tem muito trabalho. Vem 
ajudá-lo, brincar e divertir-te.

20, 22, 27 e 29 dezembro, 14h30
Público-alvo: pais e filhos a partir dos 4 anos
N.º de participantes: 15 crianças
Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo

3AÇÃO EDUCATIVA4

Ações Educativas “Outros Olhares sobre a 
Grande Guerra”

De 18 novembro’17 a 18 fevereiro’18
Dirigido ao público escolar (do pré escolar 
ao secundário).Participação mediante inscrição 
prévia - tel. 263 280 350 ou  
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Visitas Guiadas à Exposição “Outros 
Olhares sobre a Grande Guerra”

Até 18 fevereiro’ 18 
Publico alvo: Todo o tipo de público (até 24 
participantes)
Horário: terça a sexta-feira – 14h30 às 18h30
Sábados e domingos – 15h00 às 19h00
Mediante inscrição prévia – tel. 263 280 350 ou 
museumunicipal@cm-vfxira.pt
Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira

Oficinas Educativas
No âmbito da exposição "Outros Olhares sobre a 
Grande Guerra"
De 18 novembro’17 a 18 fevereiro’18
Lanzudo – “Vestir um soldado com os 
uniformes da altura

Dirigido a crianças dos 3 aos 6 anos.
Soldado Milhões – Execução de medalhas 
honoríficas

Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos.
Campo de Batalha – Modelismo

Dirigido a crianças com mais de 10 anos.
Participação nas ações mediante inscrição prévia 
– tel. 263 280 350 ou museumunicipal@cm-vfxira.pt
Celeiro da Patriarcal, 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@cm-vfxira.pt
Mínimo 6 e máximo 24 inscrições
Museu Municipal Núcleo Sede, Vila Franca de Xira

“Jogo da Glória do Neorrealismo”
Terça a Sexta-Feira, durante todo o ano civil
10h00 / 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
- 10h00 / 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
- 10h00 / 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
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3MÚSICA4

Noite de Fados
4 novembro, 20h00

Grupo Desportivo e Cultural da Loja Nova, 
Vila Franca de Xira

XXIII Encontro Concelhio de Coros de Vila 
Franca de Xira 

18 novembro, 18h00 
Sociedade Euterpe Alhandrense, Alhandra

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena 
Música e dança tradicional, Cancioneiro do 
Ribatejo e Representação de vendedores 
ambulantes

25 novembro, 10h30 
Associação Alves Redol | Mercado Municipal de Vila 
Franca de Xira

XXIX Encontro de Bandas do Concelho  
de Vila Franca de Xira

26 novembro a partir das 15h00.
Pavilhão dos Bombeiros Voluntários  
da Póvoa de Santa Iria  

Coro da Sociedade Euterpe Alhandrense 
Concerto de Natal

2 dezembro, sábado - 10h30 
Mercado Municipal de Vila Franca de Xira

3TEATRO4

“Quero ir pr’á Ilha” com Carlos Areias, Ana 
Ferreira, Rosa Bela, Patrícia Candoso e Paulo 
Patrício 

4 novembro, 21h30
Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira

3JUVENTUDE4

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo 

RECYCLE | Expressão Plástica | Atividade 
Temática
À quarta-feira – 16h00 / 18h00

8, 15 e 22 novembro

3,2,1… Ação! 
À sexta-feira – 15h00 / 17h00

24 novembro
15 dezembro

OPEN SPACE | Grupo de Leitura de Alverca do 
Ribatejo 
“Fica Comigo esta Noite” de Inês Pedrosa 
Sábado – 16h00 / 18h00

25 novembro

Exposição Jovem Artista
De segunda a sexta-feira – 13h00 / 18h00

6 a 29 novembro

ALBORCA | Feira de Troca de Livros | 
Atividade Temática
De segunda a sexta-feira – 13h00 / 18h00

13 a 24 novembro

RECYCLE | Expressão Plástica | Atividade 
Temática 
À quarta-feira – 16h00 / 18h00

6 e 13 dezembro

OPEN SPACE | Grupo de Leitura de Alverca do 
Ribatejo 
“Tão Veloz como o Desejo” de Laura Esquível
Sábado – 16h00 / 18h00

16 dezembro

EXPOSIÇÃO DE JOVEM ARTISTA
De segunda a sexta-feira – 13h00 / 18h00

4 a 29 dezembro

Casa da Juventude do Forte da Casa

DECORA O TEU MUNDO | Pintura Mindfulness| 
Atividade Temática
De segunda a sexta-feira – 14h00 / 17h00

2 a 30 novembro
4 a 29 dezembro

3,2,1… Ação! 
À sexta-feira – 15h00 / 17h00

3, 10, 17, 24 novembro
15, 22 e 29 dezembro

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

3,2,1… Ação! 
À sexta-feira – 15h00 / 17h00

3, 10, 17, 24 novembro
15 e 29 dezembro

A Árvore das Mensagens | Atividade Temática 
de Natal
Quarta-feira – 14h00 / 17h00

29 novembro

Casa da Juventude de Vialonga

CRIARTE | Atividade Temática 
Quarta-feiras – 14h00 / 16h30

1, 8, 15, 22 e 29 novembro
6 e 13 dezembro

J8GOS | Atividade Temática 
À sexta-feira – 14h00 / 16h30

3, 10, 17, 24 novembro
15 dezembro

Casas da Juventude de Alverca do Ribatejo, 
Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria e Vialonga

OFICINA DE NATAL | Atividade Temática 
Dirigida a um máximo de 15 participantes
Idades dos Participantes – 9 aos 14 anos
De segunda a sexta-feira – 14h00 / 17h30
Valor Inscrição – 7,50€
Organização: A.D.N. – Associação e Dinâmicas com 
Nexo

18 a 22 dezembro

3Programa Encontros 
Desportivos Concelhios 
XIRA20184

Futsal Petizes - 1.º Encontro
4 novembro, sábado, 9h 

Campo Relvado do Juventude da Castanheira do 
Ribatejo

Futsal Traquinas - 1.ª Jornada
11 novembro, sábado, 9h

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

Basquetebol - 1.º Encontro
11 novembro, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Futsal Benjamins - 1.ª Jornada
18 novembro, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Olival de Fora (Vialonga) e 
Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo

Voleibol de Pavilhão - 1.º Encontro
25 novembro, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Olival de Fora (Vialonga) 

Futsal Traquinas - 2.ª Jornada
25 novembro, sábado, 9h

Pavilhão do C.R.D. de Trancoso (São João dos 
Montes), Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo e 
Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Basquetebol - 1.º Encontro
25 novembro, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Futsal Benjamins - 2.ª Jornada
2 dezembro, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Pavilhão 
Municipal de Alverca do Ribatejo

Futsal Traquinas - 3.ª Jornada
9 dezembro, sábado, 9h

Pavilhão do C.R.D. de Trancoso (São João dos 
Montes), Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo e 
Pavilhão Municipal de Arcena (Alverca do Ribatejo)

Voleibol de Pavilhão - 2.º Encontro
9 dezembro, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Olival de Fora (Vialonga) 

Basquetebol - 1.º Encontro
9 dezembro, sábado, 9h 

Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Futsal Petizes - 2.º Encontro
16 dezembro, sábado, 9h

Pavilhão Municipal do Forte da Casa

Núcleo Museológico Barco Varino Liberdade - Visitas e passeio a bordo
NOVEMBRO > Dia 11, 10h  Vila Franca de Xira – Marina do Parque das Nações  
> Dia 12, 10h Marina do Parque das Nações - Vila Franca de Xira 

Demais informações, percurso fluvial e calendário das visitas em www.cm-vfxira.pt. 
Inscrições e bilhetes para varinoliberdade@cm-vfxira.pt ou no Posto de Turismo Municipal. 
Possibilidade de marcação de outras visitas, que não aquelas previstas na calendarização. 
Os passeios podem ser cancelados caso a tripulação verifique condições adversas à 
navegação.
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   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

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

No início de um novo mandato 
autárquico, o Partido Socialista 
expressa o reconhecimento 
a todos os eleitores que 
participaram no ato eleitoral de 
1 de outubro, exercendo o seu 
dever cívico, e renovando, no 
Concelho, a confiança no nosso 
projeto político.
A diminuição da abstenção é 
um facto que gostaríamos de 
salientar como muito positivo, 
esperando que este aumento 
de participação se continue a 
registar em próximas eleições.
No mandato autárquico em curso, 
o PS aposta na concretização 
de vários projetos estruturais, 
no âmbito da Estratégia 
Portugal 2020, que, de norte a 
sul, continuarão a transformar 
e a qualificar o território do 
Concelho, designadamente nos 
domínios da requalificação de 
espaços públicos, da reabilitação 
patrimonial, da criação de novos 
espaços pedonais e de lazer 
e da qualificação de espaços 
rodoviários, em Alverca, na Póvoa 
e em Vila Franca de Xira.
Também a aprovação, pelo 
Tribunal de Contas, da aquisição 
da antiga  Escola de Armada, 
deliberada pelos órgãos 
municipais no anterior mandato, 
permitirá a regeneração e 
modernização do território 
entre Alhandra e Vila Franca 
de Xira, criando, naquele 
espaço, um importante polo de 
desenvolvimento económico e 
valorização ambiental na área 
norte de Vila Franca de Xira.
Continuaremos, neste mandato, a 
concretizar as nossas propostas 
centradas nas pessoas, 
promovendo e valorizando a 
economia local, o investimento, 
o emprego, a boa governação do 
Município, a sustentabilidade, a 
inclusão, a educação, a cultura, 
o desporto, a economia social e 
o associativismo como matrizes 
e elementos fundamentais do 
desenvolvimento.
Prosseguiremos, com empenho 
e entusiamo, a construção de um 
Concelho Participado, Inclusivo, 
Sustentável, com Identidade 
e Competitivo, desenvolvendo 
políticas que incrementem a 
participação cidadã, o bem-estar 
e a qualidade de vida de vida das 
populações.
Para este objetivo, contamos com 
todos. Podem contar connosco. 
Todos os dias. Construindo um 
futuro melhor para todos. 

Caro munícipe,
Antes de mais, uma referên-
cia à grave situação que o país 
atravessa. Os fogos florestais 
trouxeram de novo a tragédia às 
populações. A todas as popula-
ções afectadas, às vítimas e aos 
familiares atingidos, o PCP e a 
CDU manifestam o seu pesar e a 
sua mais profunda solidariedade. 
Aos que intervieram e intervêm 
para minimizar danos e prejuízos, 
designadamente aos bombeiros 
e forças de segurança, transmi-
timos o nosso profundo reconhe-
cimento.
Tal como no País, os resultados 
das eleições autárquicas no con-
celho de V. F. Xira confirmam a 
CDU como a grande força alterna-
tiva portadora de um projecto de 
mudança e dinâmica ao serviço 
das populações e dos trabalha-
dores. Subimos de votação para a 
Câmara Municipal, para a Assem-
bleia Municipal e para o conjunto 
das Assembleias de Freguesia. 
Faremos dos mandatos que a 
população nos confiou o garante 
para a defesa de uma política 
estruturada e participada, a bem 
da qualidade de vida.  
Nesse sentido, faremos desses 
mandatos um compromisso para 
servir, com honestidade, trabalho 
e competência, e sem nos servir-
mos dos cargos que ocupamos. 
Estamos determinados a garantir 
melhor mobilidade e transpor-
tes públicos, a exigir a abolição 
das portagens, a construção dos 
nós de acesso e as alternativas 
à EN10; a garantir a higiene 
urbana e a qualidade ambiental; 
a potenciar o rio, a lezíria e os 
mouchões; a defender e valorizar 
o tecido económico; a promover 
a coesão social e defender os 
serviços públicos; a promover a 
cultura, o desporto e o associati-
vismo; a lutar pela reposição das 
11 freguesias; a promover a par-
ticipação das pessoas; a construir 
um concelho melhor.
Uma última e merecida palavra 
para os trabalhadores no conce-
lho de V. F. Xira. Contem com o 
PCP e a CDU nas lutas e reivindi-
cações pela melhoria das condi-
ções de trabalho, pelo aumento 
do SMN para 600 euros no início 
de 2018. Contem com a CDU e o 
PCP ao vosso lado na Manifesta-
ção Nacional da CGTP-IN de 18 de 
Novembro em Lisboa.

Os eleitos da CDU 

Caros Amigos,
A Coligação Mais tem a sua 
origem no acordo autárquico 
Concelhio entre o PPD/PSD, 
CDS/PP, MPT e PPM. Contamos 
com uma Vereadora na Câmara 
Municipal, cinco eleitos na 
Assembleia Municipal e eleitos 
em todas as Assembleias de 
Freguesia do Concelho.
Neste novo ciclo que agora 
começou, há que olhar para as 
potencialidades do Concelho 
e reforça-las, organizando 
e valorizando os recursos já 
existentes e desenvolvendo novas 
competências que tornem o 
Município mais atrativo e melhor 
para as nossas gentes.
Aos responsáveis políticos 
cumpre dar o exemplo através de 
uma análise critica da realidade, 
fazendo propostas que permitam, 
através de caminhos diferentes, 
encontrar as melhores soluções 
e, posteriormente, garantir que 
os compromissos assumidos são 
cumpridos.
Encaramos o trabalho autárquico 
através de uma perspetiva 
crítica e construtiva que vise a 
melhoria contínua e continuada 
do serviço público prestado pelo 
Município. Assim, pautamos a 
nossa atuação por uma atitude 
de transparência o que, exigindo 
muita determinação política, 
nos leva a percorrer caminhos 
por vezes menos confortáveis e 
mais complexos, mas que visam 
o bem-estar dos Munícipes. Para 
que uma Administração funcione 
bem ao serviço dos munícipes, 
isso exige da nossa parte trabalho 
árduo e muita dedicação.
Assim, a Coligação Mais, ao 
assumir responsabilidades 
executivas pretende, contribuir 
para um melhor Concelho e 
rejeitar os caminhos fáceis, 
trazendo valor acrescentado 
através de propostas que 
potenciem o Município e os seus 
Munícipes.

Fale connosco, Exija 
Responsabilidades!

Pode entrar em contacto 
connosco através de:
Rua Dr. Manuel Afonso de 
Carvalho, nº 29 – 2600-184 Vila 
Franca de Xira
Telefone: 263285600 / 
Tlm: 963499201
gav.cmais@cm-vfxira.pt

Portugal confronta-se de novo 
com dezenas de pessoas infec-
tadas e mortes com legionela. 
O ambiente e a saúde pública 
são prioridades para este novo 
mandato, agora com a presença 
do nosso primeiro vereador em 
resultado do voto de confiança 
dado no passado dia 1 de Outubro.
A nível nacional, o Bloco de 
Esquerda apresentou na Assem-
bleia da República, dois projec-
tos-lei para que se possa definiti-
vamente trabalhar na prevenção 
destes casos.
 Ao nível local e desde 2014 que 
o Bloco de Esquerda de Vila 
Franca de Xira está ao lado das 
vítimas daquele que terá sido o 
segundo maior surto do Mundo. 
No seguimento de um trabalho 
que soma mais de três anos, já 
apresentámos uma proposta na 
reunião da Câmara Municipal, no 
passado dia 8 de Novembro, cuja 
discussão e votação irá acontecer 
no dia 22 de Novembro, em Vila 
Franca de Xira, pelas 9:30 Hs, em 
reunião pública.
Desta proposta, constam três 
recomendações à Assembleia da 
República e ao Governo da Repú-
blica Portuguesa: 1 - Que sejam 
adoptadas medidas higiénico-sa-
nitárias para prevenção e controlo 
da legionela, e que através de 
legislação ou regulamentação 
sejam impostas normas que con-
templem as inovações necessá-
rias para alcançar essa eficácia, 
aprofundando-a nos aspectos que 
dão lugar à proliferação da bacté-
ria e nos procedimentos possíveis 
para a sua destruição de forma 
fácil e eficaz. 2 - Que as vítimas 
do surto de legionela ocorrido no 
concelho de Vila Franca de Xira 
em 2014 fiquem isentas do paga-
mento de taxas moderadoras no 
Serviço Nacional de Saúde pelos 
cuidados médicos correlaciona-
dos e subsequentes à infecção da 
bactéria naquele evento. 3 - Que 
as mesmas vítimas sejam isentas 
de pagamento de custas judiciais 
ou processuais, relativas a este 
caso de 2014, para que se lhes 
facilite o acesso à Justiça. 

Para mais informações queira 
contactar o Gabinete de Apoio à 
Vereação utilizando o email: 
gav.be@cm-vfxira.pt. 
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Deliberações

     DELIBERAÇÕES
 Reunião Ordinária da Câmara Municipal
13 setembro´17
Associação de Promoção Social de Castanheira 

do Ribatejo, na Castanheira do Ribatejo, União das 
Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Atribuição de apoio financeiro para a 
edificação de Lar de Idosos na Vala do 
Carregado – APS - Associação de Promoção 
Social de Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo para instalação da Unidade de 
Saúde de Vialonga
Aprovado por unanimidade

Pedido de autorização para o estabelecimento 
de negociações visando a aquisição das antigas 
vivendas das OGMA - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Pedido de autorização para o estabelecimento 
de negociações visando a aquisição dos 
terrenos e edificações da antiga empresa 
Cimianto – Alhandra
Aprovado por unanimidade

Cedência de instalações em regime de 
comodato à Associação de Apoio às Vítimas do 
Surto da Legionella - Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Relação dos despachos do Sr. Presidente na 
área de pessoal
Tomado conhecimento

Legislação-síntese e editais
Tomado conhecimento

Pagamentos autorizados
Tomado conhecimento

Balancetes
Tomado conhecimento

Contratos de aquisição de serviços no âmbito 
do n.º 4, do artigo 49º da Lei do Orçamento do 
Estado para 2017
Tomado conhecimento

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração "A", sita na avenida Afonso de 
Albuquerque, ex-lote 2, atual n.º 41, r/c esqº 
- Alhandra
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "S", sita na rua Miguel Torga, ex-lote 
4, atual n.º 22, 3º B - Urbanização Quinta da 
Maranhota – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência na 
aquisição de 375/47960 avos indivisos, do 
prédio descrito sob o n.º 2368 da freguesia de 
Vialonga, e inscrito na matriz sob o artigo R-7 
da secção Y - Quinta da Villa Longa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração "B", sito na rua António Sérgio, n.º 
186, 1º, ex-bairro da Chasa, lote 10, bloco C2 - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "F", sita na rua António Sérgio, n.º 107, 
2º esqº, ex-bairro da Chasa, lote 6, bloco A1 - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "G", sita na rua Tarré Ribeiro, n.º 11, 3º 
esqº - Urbanização Vale de Arcena - Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a 
fração "B", sita na praceta dos Carvalhais, n.º 
3, r/c loja, ex-lote 49 - Quinta da Cruz de Pau - 
S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 50% 
da fração "G", sita na rua José Maia Tavares, 
n.º 2, r/c dto – Alhandra
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Sr. 
Presidente
Tomado conhecimento

Alteração ao loteamento denominado por 
Plataforma Logística - Lezíria das Cortes - 
Quinta das Areias - Castanheira do Ribatejo - 
Alvará de loteamento n.º 2/08, de 28/0
Aprovado por unanimidade

Proposta de loteamento – Azinheira - Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 47, do loteamento do 
Casalinho – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 226, do loteamento da 
Quinta da Coutada - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 253, do loteamento da 
Quinta da Coutada - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Demolição dos lotes 1 e 2 - Rua Quinta de 
Santo Amaro, bloco B - Monte Gordo - Vila 
Franca de Xira - Auto de vistoria e receção 
provisória
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2017 - Venda 
ambulante
Aprovado por unanimidade

Proposta n.º 06/2017 
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNR – 
Abstenções CDU)

Procedimento disciplinar - Recusa de revisão 
do procedimento disciplinar
Aprovado por unanimidade

Abertura de processo de inquérito
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião Ordinária da Câmara Municipal
21 outubro’17
Salão Nobre dos Paços do Município 

Designação do Vice-Presidente da Câmara 
Municipal
Tomado conhecimento

Designação de Vereadores em regime de 
tempo inteiro
Tomado conhecimento

Regimento da Câmara Municipal
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco de 
Esquerda e os votos contra dos membros da CDU

Calendarização das reuniões da Câmara 
Municipal para o mandato autárquico 
2017/2021 
Aprovado por unanimidade

Delegação de competências da Câmara 
Municipal no Presidente
Aprovado por unanimidade

Fixação do número de Vereadores em regime 
de tempo inteiro 
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco de 
Esquerda e com a abstenção dos membros da CDU

Nomeação do Conselho de Administração 
dos SMAS – inteiro
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS e da Coligação Mais e com a 
abstenção dos membros da CDU e do membro do 
Bloco de Esquerda

Representação do Município em entidades 
públicas e privadas inteiro
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da Coligação Mais e do Bloco de 
Esquerda e com a abstenção dos membros da CDU

Atas n.ºs 17/2017, da reunião de câmara de 
2017/08/30 e 18/2017, da reunião de câmara 
de 2017/09/13
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade - Olival da 
Pedra Furada – Barroquinha - Castanheira do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 279 do loteamento da 
Quinta da Ponte - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares - Ano letivo 2017/2018 
- Atribuição de subsídios a alunos a estudar 
fora do Concelho
Aprovado por unanimidade

Relação de atos praticados pelo Sr. Vice-
Presidente no período de gestão limitada dos 
órgãos das autarquias locais
Aprovado por unanimidade

Apoio municipal ao Avixira 2017 - VII 
Campeonato Ornitológico Internacional do 
Comité Ornitológico Mundial de Vila Franca de 
Xira
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços de fiscalização e 
coordenação de segurança da empreitada 
do "Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa 
e Ciclovia do Tejo" - Póvoa de St.ª Iria - 
Nomeação do coordenador de segurança em 
obra
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião Ordinária da Câmara Municipal
25 outubro’17
Salão Nobre dos Paços do Município

Relação dos despachos do Sr. Presidente na 
área de pessoal
Tomado conhecimento

Legislação-síntese e editais
Tomado conhecimento

Pagamentos autorizados
Tomado conhecimento

Balancetes
Tomado conhecimento

6ª Alteração ao orçamento, plano plurianual 
de investimentos e plano de atividades 
e funcionamento municipal da Câmara 
Municipal para 2017
Aprovado por unanimidade

Contratos de aquisição de serviços no âmbito 
do n.º 4 do artigo 49º da Lei do Orçamento do 
Estado para 2017
Tomado conhecimento

Aquisição de novas versões de software 
Medidata - Aplicações SIGMA - para os 
serviços da Câmara Municipal e Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento – 
Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de gás natural canalizado 
para o Município – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Aquisição de software para o licenciamento 
do antivírus Kaspersky, para o Município 
- Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização do compromisso plurianual
Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU e 
Coligação Mais – Abstenção BE)

Fundo de maneio - Alteração de titularidade
Aprovado por unanimidade

Empreitada de reabilitação/ampliação da 
EB1 n.º 1 de Vialonga - Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre 
a fração "C", sita na rua Salgueiro Maia, n.º 
16, cave, garagem 3 (ex.lote 31) Quinta da 
Maranhota – Vialonga
Aprovado por unanimidade
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Deliberações

     DELIBERAÇÕES
Inspeção periódica de ascensores - Praça D. 

Afonso V, n.º 11 - Restituição de verba 
Aprovado por unanimidade

Atribuição do direito ao arrendamento do 
espaço municipal destinado a estabelecimento, 
designado por "Cafetaria do Museu do Neo-
Realismo" - Relatório final
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento da taxa de emissão de 
licença de ruído
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Sr. 
Presidente
Tomado conhecimento

Estudo de loteamento da AUGI Quinta do 
Alferes - S. João dos Montes
Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU e 
Coligação Mais – Abstenção BE)

Alteração ao loteamento da Quinta da 
Coutada - Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU e 
Coligação Mais – Abstenção BE)

Constituição de compropriedade ou aumento 
de compartes - Casal dos Tojais – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por 
Casal da Adega - Monte Gordo - Vila Franca 
de Xira, titulado pelo alvará de loteamento n.º 
13/85, de 26/06
Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU e 
Coligação Mais – Abstenção BE)

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 13, do loteamento da 
Quinta da Coutada - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 37, do loteamento da 
Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
Município sobre o lote 212, do loteamento do 
Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Aumento do número de compartes e não 
exercício do direito de preferência sobre o lote 
291 do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Aumento do número de compartes e não 
exercício do direito de preferência sobre o lote 
292 do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Aumento do número de compartes e não 
exercício do direito de preferência sobre o lote 
293 do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Aumento do número de compartes e não 
exercício do direito de preferência sobre o lote 
323 do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Aumento do número de compartes e não 
exercício do direito de preferência sobre o lote 
712 do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cópias certificadas do projeto de arquitetura 
de imóvel e da licença de utilização - Rua 
Carlos Arrojado, lote 13 - Restituição de verba 
- Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Realização do evento "Passeio de 
Cicloturismo Lisboa-Alpiarça" - Isenção do 
pagamento da taxa de condicionamento de 
trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização do evento "Caminhada Alverca-
Sobralinho" - Isenção do pagamento da taxa 
de condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Realização do evento "Cavalgada Mustang 
2017" - Isenção do pagamento da taxa de 
condicionamento de trânsito
Aprovado por unanimidade

Execução da EB1 e jardim-de-infância em 
Vialonga - Auto de vistoria e receção definitiva
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos do PER de Povos 
- Abertura do procedimento e remessa à 
Assembleia Municipal para abertura do 
procedimento e autorização do compromisso 
plurianual - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Requalificação de áreas de estacionamentos 
dissuasores e interface rodo/ferroviário/
transportes partilhados - Abertura do 
procedimento e remessa à Assembleia 
Municipal para abertura do procedimento e 
autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Pavilhão desportivo da Castanheira do 
Ribatejo - Reparação de deficiências - 
Acionamento de garantias bancárias
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos no Bairro do PER da 
Quinta da Piedade - lotes 1 a 6 - Póvoa de Stª 
Iria - Rejeição das listas de erros e omissões
Aprovado por unanimidade

Reabilitação/ampliação da EB1 n.º 1 de 
Vialonga - Nomeação de coordenador de 
segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Reabilitação/ampliação da EB1 n.º1 de 
Vialonga - Reembolso do valor pago pelas 
peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Reabilitação do Celeiro da Patriarcal - Vila 
Franca de Xira - Manutenção da suspensão do 
prazo para apresentação de propostas
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2016 - Concelho de 
Vila Franca de Xira - Revisão de preços
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Substituição 
de luminárias – S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Substituição 
de luminárias - A-dos-Loucos - S. João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Substituição 
de luminárias - A-de-Freire - EN 248-3 – São 
João Montes
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Substituição 
de luminárias - Estrada do Adarse - Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Substituição 
de luminárias – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Substituição 
de luminárias – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Substituição 
de luminárias – Pardieiro - Calhandriz 
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Substituição 
de luminárias – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Substituição 
de luminárias – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Abertura e 
tapamento de vala para implantação de rede 
de gás e reposição de pavimento – Alhandra
Aprovado por unanimidade

Condicionamento de trânsito - Ocupação 
da via para carga e descarga de materiais – 
Cotovios - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Continuação do condicionamento de trânsito 
- Remodelação das redes de abastecimento 
de água e de saneamento no largo 25 de Abril 
– Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Vencedores do Prémio Carlos Paredes - 
Edição de 2017
Tomado conhecimento

Exposição "Outros olhares sobre a Grande 
Guerra" - Constituição de fundo de maneio 
temporário
Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de bens culturais para 
incorporação da biblioteca particular de 
Manuel Mendes no Museu do Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de bens culturais para 
incorporação do espólio de Carlos Manuel 
Braga da Costa no Museu do Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de bens culturais para 
incorporação do espólio literário de Alexandre 
Cabral no Museu do Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de bens culturais para 
incorporação do espólio de Alice Jorge no 
Museu do Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade

Estágios em contexto de trabalho na Quinta 
Municipal de Subserra - Protocolos

29.ª Corrida Internacional de Villejuif
Tomado conhecimento

Programa de Encontros Desportivos 
Concelhios - Xira 2018
Tomado conhecimento

Programa Férias Desportivas de Verão 2017 - 
Atribuição da 2ª fase de subsídios - Aprovação 
e remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão dos 
pavilhões desportivos do Agrupamento 
de Escolas da Póvoa de Santa Iria - Época 
Desportiva 2017/2018 - Aprovação e remessa 
à Assembleia Municipal para autorização do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Renovação do protocolo de gestão do pavilhão 
desportivo do Agrupamento de Escolas do 
Bom Sucesso - Época Desportiva 2017/2018 - 
Aprovação e remessa à Assembleia Municipal 
para autorização do compromisso plurianual 
- Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Empreitada do Parque Ribeirinho Moinhos 
da Póvoa e Ciclovia do Tejo - Pedido de 
adiantamento de preço do empreiteiro
Aprovado por unanimidade

Empreitada do Parque Ribeirinho Moinhos 
da Póvoa e Ciclovia do Tejo - Aprovação parcial 
do Plano de Segurança e Saúde para execução 
da obra
Aprovado por unanimidade

Processo disciplinar - Relatório final
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade
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    DELIBERAÇÕES
Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal 
5 setembro de 2017 – 18h00
Auditório da Escola Básica e Secundária 
D. Martinho Vaz de Castelo Branco, Póvoa de 

Santa Iria

Apreciação da Informação Escrita do 
Senhor Presidente da Câmara
Foi tomado conhecimento

Apresentação de Relatórios das 
Comissões Específicas da Assembleia 
Municipal
Foi tomado conhecimento

Protocolo de Colaboração com o Xira 
Clube – Associação Desportiva e Cultural 
dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 
SMAS de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

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

Regulamento de Segurança e de 
Utilização dos Espaços de Acesso Público 
do Complexo Municipal de Desporto, 
Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Prémio de Teatro “Mário Rui Gonçalves” 
– Edição 2017
Aprovado por unanimidade

Acordo Parassocial no âmbito da 
Empresa Pública Águas do Tejo Atlântico, 
SA – Aprovação Final
Aprovado por unanimidade

Cedência para o Domínio Público – Quinta 
da Agruela e Torre – S. João dos Montes – 
José Vítor Calçada, Unipessoal, Lda
Aprovado por unanimidade

Cedência para o Domínio Público – Quinta 
das Drogas, EN10, Km 129 – Alverca do 
Ribatejo – Fernando de Abreu Ladeira
Aprovado por unanimidade

Reconhecimento de Interesse 
Público Municipal na Regularização do 
Estabelecimento Industrial Localizado na 
Avenida Dr. Carlos Leal – Castanheira do 
Ribatejo – Exide Technologies, Lda
Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU, 
CNR e CDS-PP – voto contra BE)

Contratação de Seguros para os Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento 
– Concurso Público – Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de Serviços de Vigilância 
e Segurança Humana das Instalações 
Municipais do Pátio, Oficina de Povos e 
Porto D’Areia – Ajusto Direto (Critério 
Material) – Autorização do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratos de Prestação de Serviços 
por Avença – Administrativo, Educador 
Social, Terapeuta da Fala, Animadores 
Socioculturais e Psicólogos – Planos 
de Combate ao Insucesso Escolar – 
Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Limpeza para 
o Município – Abertura do Procedimento e 
Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Limpeza 
de Piscinas e Pavilhões – Abertura 
do Procedimento e Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de Novas Versões Software 
Medidata – Aplicações Sigma – Câmara 
Municipal e SMAS  Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por maioria (votos a favor PS, CDU, 
CNR e CDS-PP – voto contra BE)

Autorização de Diversos Compromissos 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Adesão do Município ao CESOP-LOCAL 
– Projeto-Piloto: Investigação/Ação – 
Territórios Sustentáveis – Protocolo e 
Carta de Compromisso – Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Atribuição de Apoio Financeiro no Âmbito 
da Obra de Ampliação do Quartel da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vialonga - Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Informação Económica e Financeira da 
Câmara Municipal a 30 de junho de 2014 
– Conhecimento
Foi tomado conhecimento

Informação Económica e Financeira 
dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Vila Franca de Xira a 30 de 
junho de 2017 – Conhecimento
Foi tomado conhecimento

Aquisição de Serviço de Energia Elétrica, 
em Baixa Tensão Normal (BTN), no 
Município – Autorização do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Autorização de Diversos Compromissos 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque de Estacionamento 
Junto à Entrada Este da Quinta Municipal 
de Nossa Senhora da Piedade – Póvoa de 
Santa Iria – Autorização do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Prolongamento da Rua do Valongo e 
Demolição de Armazém, no Choupal 
– Alverca do Ribatejo - Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque de Estacionamento 
no Reduto n.º 38 – Forte da Casa - 
Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Remodelação e Ampliação das Boxes 
do Canil Municipal - Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Execução de Centro de Lavagem de 
Viaturas nas Oficinas de Povos – Vila Franca 
de Xira - Autorização do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Trabalhos da EDP Distribuição, SA, 
no Âmbito do Contrato de Concessão e 
Decorrentes de Programas Desenvolvidos 
pelo Município – Ano 2018 - Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de Fogos no Bairro do PER 
da Quinta da Piedade – Lotes 1 a 6 – Póvoa 
de Santa Iria – Abertura do Procedimento 
e Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Reabilitação do Celeiro da Patriarcal – Vila 
Franca de Xira - Abertura do Procedimento 
e Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Requalificação do Jardim José Álvaro 
Vidal – Caminho Pedonal Acessível e 
Parque de Jogo e Recreio – Alverca do 
Ribatejo - Abertura do Procedimento e 
Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

PRÓXIMAS 
REUNIÕES  
DE CÂMARA

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

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

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