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ATUAL

EdITorIAL

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

Cara e Caro amigo,

Entramos em 2015 com um contexto global que afeta empresas 
e, de forma preocupante, as famílias. No Poder Local, os desafios 
são, por isso, maiores, mas é neles que tencionamos continuar a 
aplicar a nossa dedicação. 

Assim, e como poderão ler nesta primeira edição do ano do 
Boletim Municipal, manter os impostos em baixa é uma medida 
com a qual visamos apoiar as atividades económicas e toda a 
comunidade, tendo a Autarquia decidido pela aplicação da taxa 
mínima legal no que ao IMI diz respeito.

O Orçamento Municipal, aprovado em Assembleia Municipal, no 
passado dia 26 de novembro, prevê uma dotação para a Câmara 
Municipal, em 2015 de €52.405.113,00, inferior em cerca de 
€6. 740. 000,00 face à dotação inicial para 2014, decorrendo já 
dos condicionalismos económicos nacionais, nomeadamente a 
manutenção das medidas restritivas impostas pelo Orçamento 
de Estado e da conclusão dos investimentos ao abrigo do anterior 
quadro comunitário de apoio. Contudo, não condicionarão a 
continuidade do programa de investimento municipal, estando 
previstas grandes intervenções como a requalificação de vias 
Municipais, de escolas e a continuidade das obras nos Parques 
Urbanos, entre outras. No que concerne aos SMAS, refira-se que 
se mantém o apoio às famílias com mais de quatro elementos e 
às pequenas e médias empresas, com a redução de 50% nas 
tarifas de ligação e de ramal de água e saneamento.

Mas nem só de números vivemos e, por isso, convido a todos para 
a consulta e participação na preenchida agenda do Município, 
onde está já marcado o Duatlo das Lezírias e a inscrição para a 
Corrida das Lezírias!

Nesta edição damos ainda conta da distinção dos SMAS 
com o selo de “Qualidade Exemplar de Água”, a atribuição 
do 4.º galardão Eco XXI ao nosso Município e, também pelo 
quarto ano consecutivo, o Prémio “Autarquias Familiarmente 
Responsáveis”, feitos de que todos nos devemos orgulhar.

Na certeza de que toda a Equipa Municipal continuará, com 
empenho, a dedicar-se em prol dos Munícipes, reitero os meus 
votos de Esperança e Prosperidade neste Novo Ano. 

Distinção dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Vila Franca de Xira com o selo 
de “Qualidade Exemplar de Água para Consumo 
Humano”

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira foram distinguidos, no dia 
19 de novembro, com o selo de “Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano”, pela Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e jornal Água&Ambiente.

Os Prémios e Selos de Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos têm como objetivo identificar, premiar 
e divulgar casos portugueses de referência relativos à qualidade dos serviços de abastecimento 
público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos, contribuindo 
para a melhoria da qualidade do serviço prestado aos cidadãos.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a ERSAR e o jornal Água&Ambiente, que conta com a 
colaboração da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), da Associação 
Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB), da Associação Portuguesa dos Recursos 
Hídricos (APRH) e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Este selo é atribuído às entidades (um total de 73 em todo o País), que cumpriram não só com critérios 
mais exigentes do que aqueles estipulados na legislação sectorial, mas também asseguraram 
todos os valores paramétricos de cheiro e sabor, apresentando ainda, no índice de conhecimento 
infraestrutural e de gestão patrimonial calculado pelo regulador, uma pontuação, igual ou superior, 
a 50 pontos.

Sublinhe-se que esta distinção antecedeu a comunicação conjunta, datada de 21 de novembro, da 
Direção Geral de Saúde, Instituto Nacional Ricardo Jorge, Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo e a Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, Ambiente e do Ordenamento do Território, 
em que, no contexto do surto de “legionella” que assolou o Concelho de Vila Franca de Xira, declarava 
“os trabalhos de investigação realizados permitem excluir outras fontes potenciais, tais como água de 
consumo, grandes superfícies comerciais e sistemas de ar-condicionado”.

No seu seguimento, decidiu a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira pôs termo, desde logo, a todas 
as medidas preventivas que ainda mantinha.

A Câmara Municipal, através do Gabinete de Apoio ao 
Investidor, promoveu, no passado dia 12 de dezembro, 
um seminário destinado às empresas do Concelho. Sob 
o tema “OE 2015 & Perspetivas 2015”, o principal objetivo 
foi fornecer informação especializada e qualificada com o 
intuito de melhor desenvolverem o seu planeamento e a 
sua atividade, sendo que serão apresentados e debatidos 
os seguintes temas:

O enquadramento e as perspetivas macroeconómicas 
(internas e externas) para 2015;

O Orçamento do Estado para 2015 e o impacto para as 
empresas;

A Fiscalidade Verde e o impacto para as empresas;

A Reforma do IRS e o impacto para as empresas.

Esta iniciativa contou com o apoio do Banco BPI, através 
do seu departamento de estudos económicos, e da 
consultora Deloitte, ambos comummente identificados 
como especialistas nos temas a tratar.

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
promove seminário sobre Orçamento 
e Perspetivas para 2015 destinado às 
empresas do Concelho

Apoio Financeiro Municipal para a execução de intervenções 
de requalificação urbana nas Freguesias

No quadro da cooperação institucional entre a Câmara Municipal e 
as Juntas de Freguesia, e considerando o impacto da requalificação 
de espaços e equipamentos públicos na qualidade de vida dos 
cidadãos, o Município decidiu atribuir uma verba de 25.000€ a 
cada uma das seis Freguesias/Uniões de Freguesia, ascendendo 
ao montante global de 150.000€.

Na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, a verba 
foi investida na construção de um muro de suporte dos lavadouros, 
intervenção que se insere num projecto mais abrangente de 
requalificação de todo o espaço envolvente daquele edifício. Já 
a União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 
decidiu investir na obra de arranjos exteriores do bairro Calouste 
Gulbenkian.

Em Vila Franca de Xira, o executivo da Junta de Freguesia procedeu 
a cinco intervenções de requalificação urbana no seu espaço 
territorial – Requalificação do Miradouro da Boa Vista; novo 
pavimento na Rua José Carlos Ary dos Santos; reconstrução do 

Muro do Caminho do Casquinha; requalificação da Fonte de Santa 
Sofia e conclusão do Passeio da Rua José Cardoso Pires-. Foram 
ainda feitas obras de requalificação na Fonte do Farrobo e realizada 
a aquisição de elementos decorativos de Natal.

A reparação do Caminho da Serra (Trancoso) e a criação da bolsa de 
estacionamento na Av. Afonso de Albuquerque (Alhandra) na União 
de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz – 
foram intervenções apoiadas por esta medida. 

Com o intuito de criar um espaço digno e funcional que corresponda 
à nova realidade decorrente da reorganização administrativa 
territorial autárquica, terão lugar ao abrigo desta deliberação as 
obras de requalificação da antiga Escola Básica 1 n.º 2 da Póvoa 
de Santa Iria, e respetiva adaptação a nova sede da Junta de 
Freguesia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte 
da Casa. Já na Freguesia de Vialonga, o investimento será feito na 
requalificação do Largo da República.

A Câmara Municipal estabeleceu um protocolo de 
colaboração com a Delegação de Vila Franca de Xira 
da Ordem dos Advogados com o objetivo de apoiar 
juridicamente os cidadãos afetados pelo surto de 
legionella, que assolou o Concelho no passado mês de 
novembro.

A proposta aprovada na Reunião de Câmara no passado 
dia 17 de dezembro visa, durante um período de três 
anos, facilitar o acesso à justiça por parte dos cidadãos 
afetados, disponibilizando encaminhamento, consulta 
jurídica e uma bolsa de advogados disponíveis para 
prosseguirem com eventuais processos judiciais.

De sublinhar que durante este surto, a Câmara Municipal, 
bem como os seus Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento e os de Proteção Civil, esteve sempre na 
linha da frente do apoio à população, tanto em termos 
de ação como de informação. Neste seguimento e tendo 
sido manifestada por algumas das vítimas e familiares a 
vontade de reagir judicialmente junto dos responsáveis 
pelo foco de contaminação, o Município, mantendo a 
disponibilidade para os acompanhar e apoiar, promoveu 
o estabelecimento de um protocolo que permita ir de 
encontro à pretensão dos afetados.

Município promove apoio jurídico  
às vítimas de legionella
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mínima legal no que ao IMI diz respeito.
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dos condicionalismos económicos nacionais, nomeadamente a 
manutenção das medidas restritivas impostas pelo Orçamento 
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continuidade do programa de investimento municipal, estando 
previstas grandes intervenções como a requalificação de vias 
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Urbanos, entre outras. No que concerne aos SMAS, refira-se que 
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às pequenas e médias empresas, com a redução de 50% nas 
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Mas nem só de números vivemos e, por isso, convido a todos para 
a consulta e participação na preenchida agenda do Município, 
onde está já marcado o Duatlo das Lezírias e a inscrição para a 
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Nesta edição damos ainda conta da distinção dos SMAS 
com o selo de “Qualidade Exemplar de Água”, a atribuição 
do 4.º galardão Eco XXI ao nosso Município e, também pelo 
quarto ano consecutivo, o Prémio “Autarquias Familiarmente 
Responsáveis”, feitos de que todos nos devemos orgulhar.
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Este selo é atribuído às entidades (um total de 73 em todo o País), que cumpriram não só com critérios 
mais exigentes do que aqueles estipulados na legislação sectorial, mas também asseguraram 
todos os valores paramétricos de cheiro e sabor, apresentando ainda, no índice de conhecimento 
infraestrutural e de gestão patrimonial calculado pelo regulador, uma pontuação, igual ou superior, 
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“os trabalhos de investigação realizados permitem excluir outras fontes potenciais, tais como água de 
consumo, grandes superfícies comerciais e sistemas de ar-condicionado”.

No seu seguimento, decidiu a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira pôs termo, desde logo, a todas 
as medidas preventivas que ainda mantinha.
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do seu departamento de estudos económicos, e da 
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Apoio Financeiro Municipal para a execução de intervenções 
de requalificação urbana nas Freguesias

No quadro da cooperação institucional entre a Câmara Municipal e 
as Juntas de Freguesia, e considerando o impacto da requalificação 
de espaços e equipamentos públicos na qualidade de vida dos 
cidadãos, o Município decidiu atribuir uma verba de 25.000€ a 
cada uma das seis Freguesias/Uniões de Freguesia, ascendendo 
ao montante global de 150.000€.

Na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, a verba 
foi investida na construção de um muro de suporte dos lavadouros, 
intervenção que se insere num projecto mais abrangente de 
requalificação de todo o espaço envolvente daquele edifício. Já 
a União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 
decidiu investir na obra de arranjos exteriores do bairro Calouste 
Gulbenkian.

Em Vila Franca de Xira, o executivo da Junta de Freguesia procedeu 
a cinco intervenções de requalificação urbana no seu espaço 
territorial – Requalificação do Miradouro da Boa Vista; novo 
pavimento na Rua José Carlos Ary dos Santos; reconstrução do 

Muro do Caminho do Casquinha; requalificação da Fonte de Santa 
Sofia e conclusão do Passeio da Rua José Cardoso Pires-. Foram 
ainda feitas obras de requalificação na Fonte do Farrobo e realizada 
a aquisição de elementos decorativos de Natal.

A reparação do Caminho da Serra (Trancoso) e a criação da bolsa de 
estacionamento na Av. Afonso de Albuquerque (Alhandra) na União 
de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz – 
foram intervenções apoiadas por esta medida. 

Com o intuito de criar um espaço digno e funcional que corresponda 
à nova realidade decorrente da reorganização administrativa 
territorial autárquica, terão lugar ao abrigo desta deliberação as 
obras de requalificação da antiga Escola Básica 1 n.º 2 da Póvoa 
de Santa Iria, e respetiva adaptação a nova sede da Junta de 
Freguesia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte 
da Casa. Já na Freguesia de Vialonga, o investimento será feito na 
requalificação do Largo da República.

A Câmara Municipal estabeleceu um protocolo de 
colaboração com a Delegação de Vila Franca de Xira 
da Ordem dos Advogados com o objetivo de apoiar 
juridicamente os cidadãos afetados pelo surto de 
legionella, que assolou o Concelho no passado mês de 
novembro.

A proposta aprovada na Reunião de Câmara no passado 
dia 17 de dezembro visa, durante um período de três 
anos, facilitar o acesso à justiça por parte dos cidadãos 
afetados, disponibilizando encaminhamento, consulta 
jurídica e uma bolsa de advogados disponíveis para 
prosseguirem com eventuais processos judiciais.

De sublinhar que durante este surto, a Câmara Municipal, 
bem como os seus Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento e os de Proteção Civil, esteve sempre na 
linha da frente do apoio à população, tanto em termos 
de ação como de informação. Neste seguimento e tendo 
sido manifestada por algumas das vítimas e familiares a 
vontade de reagir judicialmente junto dos responsáveis 
pelo foco de contaminação, o Município, mantendo a 
disponibilidade para os acompanhar e apoiar, promoveu 
o estabelecimento de um protocolo que permita ir de 
encontro à pretensão dos afetados.
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Regularização fluvial do Rio Grande da Pipa e construção de 
pontão – Castanheira do Ribatejo 
Obra em curso com conclusão da execução de passeios no novo pontão 
rodoviário, execução de coletor pluvial no restabelecimento do pontão 
no cm 1237 (estrada da atral cipan). Conclusão do assentamento de 
pavimento em percurso pedonal/ciclovia na margem direita do rio entre 
o pontão e as pontes ferroviárias. Execução de revestimentos de taludes 
em colchões reno na margem esquerda do rio a montante das pontes 
ferroviárias (zonas ainda não fechadas da margem esquerda)
Data de Inicio: 21/12/2011
Prazo (atual) – 1099 dias (prazo inicial de 630 dias + prorrogação de prazo 
de 385 dias + desvio de prazo de 84 dias)
Valor: 4.390.000,00 € + iva

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga - fase 4a - 
Vialonga
Obra em fase de conclusão.
Data de inicio:  14/07/2014
Prazo de execução: 150 dias
Valor: 224.561,16 €+ iva

Recargas de pavimentos 2014 – Concelho de Vila Franca de Xira
Sintese: obra em curso, com conclusão de colocação de betuminosos 
até dia 19/12/2014. em execução levantamento de tampas de caixas de 
saneamento. a executar em janeiro de 2015 sinalização horizontal.
Valor: 477.000,01 + iva

Requalificação dos lagos do Jardim José Vidal – Alverca do 
Ribatejo
Obra em fase de conclusão.
Data de inicio: 28/07/2014
Prazo de execução: 135 dias
Valor: 136.282,85 + iva

Execução da Escola Básica do Sobralinho  
Na Reunião da Câmara Municipal realizada a 2014/11/19, foi deliberado 
aprovar a alteração da data de conclusão da obra para o dia 2015/01/31.
Data de inicio: 21/02/2014
Prazo de execução: 270 dias
Valor: 1.499.155,05 + iva

Obras em curso

Encontro RUTIS na Sociedade Euterpe Alhandrense
A Sociedade Euterpe Alhandrense vai ser palco, no dia 28 de janeiro, do Encontro da Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS), 
no qual irá decorrer o concurso de cultura geral denominado “O Saber Não Tem Idade”.
Este evento é uma forma de promover e divulgar as Universidades Seniores do país, estimular o sentido cognitivo dos participantes e a 
competição saudável e ainda estimular o convívio entre alunos e professores dos vários polos.
A anfitriã desta edição vai ser a Universidade Sénior do Concelho de Vila Franca de Xira, sendo que o concurso aborda questões de 
cultura geral, história, artes e tradições do local onde se desenrola o concurso, assim como algumas relacionadas com a RUTIS e com 
o funcionamento das Universidades seniores de Portugal e do mundo.
Esta é uma iniciativa que movimenta cerca de 650 idosos provenientes de várias universidades seniores do país, revelando um conjunto 
alargado de pessoas bastante ativas, seja no convívio, na partilha de saber ou de promoção das suas faculdades cognitivas. O Município 
de Vila Franca de Xira vai recebê-los também com muito entusiasmo.

Educação

Câmara Municipal reforçou a iluminação pública 
no Caminho Pedonal Ribeirinho – Zona da Antiga 
Fábrica do Arroz
A Autarquia concluiu 
os trabalhos de 
fornecimento e aplicação 
de iluminação pública 
no Caminho Pedonal 
Ribeirinho, na Zona 
da Antiga Fábrica do 
Arroz em Vila Franca 
de Xira. Está desta 
forma assegurada uma 
melhor iluminação e, 
por conseguinte, melhor 
visibilidade e segurança 
nos passeios de quem 
usufrui do percurso em 
questão. Refira-se que 
esta se constitui atualmente como uma das áreas de desporto e 
lazer mais frequentadas do Concelho.

Concluída a pavimentação do acesso à Praia dos 
Pescadores - Parque Linear Ribeirinho Estuário 
do Tejo (Póvoa de Santa Iria)
Terminaram já os trabalhos 
de intervenção para 
pavimentação do acesso 
à Praia dos Pescadores, 
uma área do Parque Linear 
Ribeirinho Estuário do 
Tejo com amplas zonas de 
lazer, parque de merendas 
e área desportiva.
Iniciada no dia 11 
de novembro a obra 
contemplou ainda outros 
arranjos como a limpeza 
do passeio junto à EUROFIL, a pintura da passadeira e acréscimo 
da zona de passeio junto ao parque de estacionamento, bem como 
a colocação de sinalização.
Esta intervenção foi resultado de uma parceria estabelecida entre 
a Câmara Municipal e a SOMAGUE, SA, através da qual a Autarquia 
forneceu os materiais e a empresa disponibilizou o equipamento e 
a mão-de-obra necessária.

Câmara Municipal prepara novas instalações para 
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Vila Franca de Xira

Instalada até à data, no edifício do Centro Comercial da Mina 
(na Alameda Capitães de Abril n.º 14), em Vila Franca de Xira, a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Franca de Xira 
(CPCJ) terá em breve novas instalações. Para o efeito, a Câmara 
Municipal iniciou já a reparação de um edifício na R. Dr. Jacinto 
Nunes, n.º 14. A intervenção, já em curso, consiste na reparação 
dos revestimentos interiores e exteriores, na adaptação de uma 
instalação sanitária para utentes com mobilidade condicionada, na 
colocação de equipamentos de ar condicionado, nova iluminação, 
novos equipamentos de eletricidade e rede informática. Desta 
forma serão asseguradas e melhoradas as acessibilidades e 
condições necessárias ao bom funcionamento do serviço em 
questão.
Prevê-se que esta intervenção, cujo valor totaliza 33. 793,65€, 
tenha anunciada em breve a sua conclusão, bem como a data da 
mudança deste serviço.
Tendo a CPCJ por missão prevenir e pôr termo a situações 
suscetíveis de afetar a segurança, saúde, formação, educação e/
ou o desenvolvimento integral das crianças e jovens, entende 
o Município que deve, no âmbito das suas competências, 
apoiar esta instituição oficial. Melhorar as suas instalações 
propiciará uma melhor e maior qualidade de vida às crianças e 
jovens Vilafranquenses. Atendendo a que a atual conjuntura 
socioeconómica potencia um aumento exponencial das situações 
atrás enunciadas, a Câmara Municipal está atenta e disponível, 
zelando pelos direitos dos mais novos.

Requalificação Urbana

Trabalhos da Escola Básica do Sobralinho continuam a bom ritmo
As obras da nova Escola Básica do Sobralinho, planificada para 12 salas (nove salas de aula, duas para ATL e uma sala de multideficiência), 
distribuídas por três pisos (estando prevista a possibilidade de albergar a educação pré-escolar) encontram-se em fase de conclusão. 
Esta obra permitirá, com as suas diferentes valências, passar todos os alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico do Sobralinho a horário 
normal (9h00/15h30). O novo edifício será dotado de refeitório escolar, assegurando o almoço a um maior número de alunos e beneficará 
também da proximidade ao Pavilhão Polidesportivo da localidade, possibilitando o seu usufruto para a prática desportiva. A inauguração 
deste estabelecimento de ensino, cuja adjudicação tem um valor aproximado de 1.500.000€, está agendada para o ano letivo de 2015/2016. 

Projeto para a nova Escola EB n.º 2 de Vialonga
Encontra-se em fase de elaboração o projeto para a nova escola EB n.º 2 de Vialonga. Este equipamento ficará dotado de 12 salas de 
aula, permitindo assegurar o horário normal, duas salas para a educação pré-escolar, refeitório escolar, sala polivalente e contará com 
a renovação do espaço exterior, adequando-o às faixas etárias que o frequentarão.
Trata-se de um investimento que tem vindo a ser planeado em parceria com a comunidade educativa local (direção do Agrupamento de 
Escolas, Associações de Pais e Junta de Freguesia) e que pretende melhorar as condições de educação e ensino, permitindo eliminar 
os horários duplos atualmente em vigor e a passagem de um significativo número de alunos para a Escola a Tempo Inteiro. As crianças 
poderão usufruir de espaços privilegiados no que respeita ao serviço de refeições e à prática de atividade física, dadas as sinergias 
criadas com a proximidade do Pavilhão Municipal. Assim, prevê-se para o ano letivo de 2015/2016 a mudança temporária dos alunos deste 
estabelecimento de ensino para o Ninho de Empresas de Vialonga (que iniciará obras de adaptação para os receber) e a inauguração da 
nova Escola no início do ano letivo de 2016/2017.

“Reciclar + Dar = Ajudar” – edição 2014 integra duas campanhas de solidariedade 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira volta a levar a cabo o programa de caráter social “Reciclar + Dar = Ajudar”. Nesta edição, 
o mesmo integra duas campanhas de solidariedade: “Papel por Alimentos” e “Campanha para o Hospital”. A primeira realiza-se com 
uma associação de âmbito nacional, a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, e consiste na recolha de jornais e 
livros até 30 de dezembro, posteriormente convertidos em alimentos. De 3.ª a 6.ª feira, das 14h00 às 18h00, as  Casas de Juventude do 
Concelho recebem o referido material de todos quantos queiram ajudar. A entrega dos alimentos será feita às instituições do Concelho 
que trabalham com o Banco Alimentar Contra a Fome.
A “Campanha para o Hospital”, numa parceria com a capelania do Hospital de Vila Franca de Xira, pretende promover a doação de 
pertences didáticos e/ou para lazer como livros, brinquedos e jogos, para motivação e melhor recuperação possível dos internados na 
ala pediátrica. Esta entrega deve ser realizada nos mesmos locais (Casas da Juventude) mas prolonga-se até abril de 2015.

A 6.ª Brigada do Amarelo entra  
em ação já em janeiro
No próximo dia de 7 de janeiro, pelas 10h00, 
na EB Dr. Vasco Moniz, em Vila Franca 
de Xira, é lançada a 6.ª edição do projeto 
Brigada do Amarelo, iniciativa da Câmara 
Municipal em parceria com a Valorsul, S.A, 
para a sensibilização quanto à proteção do 
ambiente através da separação seletiva de 
embalagens. 
Mobilizando este ano mais três unidades 
de ensino face ao ano transato (em que 
oito participam pela primeira vez), 29 
estabelecimentos do ensino pré-escolar e 
1.º ciclo do Concelho de Vila Franca de Xira 
terão como missão reciclar a maior carga 
possível de plástico e metal (embalagens e 
pacotes), material a depositar no ecoponto 
amarelo.
Em maio será apurada qual a escola que 
obteve o peso mais elevado de embalagens 
recolhidas per capita (kg/aluno), a qual será 
meritória de um prémio no valor de 400,00€.



4         5NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
JAN | FEV 2015

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
JAN | FEV 2015dESENVoLVIMENTo SoCIoEdUCATIVo    obrAS E rEqUALIFICAção UrbANA    

Regularização fluvial do Rio Grande da Pipa e construção de 
pontão – Castanheira do Ribatejo 
Obra em curso com conclusão da execução de passeios no novo pontão 
rodoviário, execução de coletor pluvial no restabelecimento do pontão 
no cm 1237 (estrada da atral cipan). Conclusão do assentamento de 
pavimento em percurso pedonal/ciclovia na margem direita do rio entre 
o pontão e as pontes ferroviárias. Execução de revestimentos de taludes 
em colchões reno na margem esquerda do rio a montante das pontes 
ferroviárias (zonas ainda não fechadas da margem esquerda)
Data de Inicio: 21/12/2011
Prazo (atual) – 1099 dias (prazo inicial de 630 dias + prorrogação de prazo 
de 385 dias + desvio de prazo de 84 dias)
Valor: 4.390.000,00 € + iva

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga - fase 4a - 
Vialonga
Obra em fase de conclusão.
Data de inicio:  14/07/2014
Prazo de execução: 150 dias
Valor: 224.561,16 €+ iva

Recargas de pavimentos 2014 – Concelho de Vila Franca de Xira
Sintese: obra em curso, com conclusão de colocação de betuminosos 
até dia 19/12/2014. em execução levantamento de tampas de caixas de 
saneamento. a executar em janeiro de 2015 sinalização horizontal.
Valor: 477.000,01 + iva

Requalificação dos lagos do Jardim José Vidal – Alverca do 
Ribatejo
Obra em fase de conclusão.
Data de inicio: 28/07/2014
Prazo de execução: 135 dias
Valor: 136.282,85 + iva

Execução da Escola Básica do Sobralinho  
Na Reunião da Câmara Municipal realizada a 2014/11/19, foi deliberado 
aprovar a alteração da data de conclusão da obra para o dia 2015/01/31.
Data de inicio: 21/02/2014
Prazo de execução: 270 dias
Valor: 1.499.155,05 + iva

Obras em curso

Encontro RUTIS na Sociedade Euterpe Alhandrense
A Sociedade Euterpe Alhandrense vai ser palco, no dia 28 de janeiro, do Encontro da Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS), 
no qual irá decorrer o concurso de cultura geral denominado “O Saber Não Tem Idade”.
Este evento é uma forma de promover e divulgar as Universidades Seniores do país, estimular o sentido cognitivo dos participantes e a 
competição saudável e ainda estimular o convívio entre alunos e professores dos vários polos.
A anfitriã desta edição vai ser a Universidade Sénior do Concelho de Vila Franca de Xira, sendo que o concurso aborda questões de 
cultura geral, história, artes e tradições do local onde se desenrola o concurso, assim como algumas relacionadas com a RUTIS e com 
o funcionamento das Universidades seniores de Portugal e do mundo.
Esta é uma iniciativa que movimenta cerca de 650 idosos provenientes de várias universidades seniores do país, revelando um conjunto 
alargado de pessoas bastante ativas, seja no convívio, na partilha de saber ou de promoção das suas faculdades cognitivas. O Município 
de Vila Franca de Xira vai recebê-los também com muito entusiasmo.

Educação

Câmara Municipal reforçou a iluminação pública 
no Caminho Pedonal Ribeirinho – Zona da Antiga 
Fábrica do Arroz
A Autarquia concluiu 
os trabalhos de 
fornecimento e aplicação 
de iluminação pública 
no Caminho Pedonal 
Ribeirinho, na Zona 
da Antiga Fábrica do 
Arroz em Vila Franca 
de Xira. Está desta 
forma assegurada uma 
melhor iluminação e, 
por conseguinte, melhor 
visibilidade e segurança 
nos passeios de quem 
usufrui do percurso em 
questão. Refira-se que 
esta se constitui atualmente como uma das áreas de desporto e 
lazer mais frequentadas do Concelho.

Concluída a pavimentação do acesso à Praia dos 
Pescadores - Parque Linear Ribeirinho Estuário 
do Tejo (Póvoa de Santa Iria)
Terminaram já os trabalhos 
de intervenção para 
pavimentação do acesso 
à Praia dos Pescadores, 
uma área do Parque Linear 
Ribeirinho Estuário do 
Tejo com amplas zonas de 
lazer, parque de merendas 
e área desportiva.
Iniciada no dia 11 
de novembro a obra 
contemplou ainda outros 
arranjos como a limpeza 
do passeio junto à EUROFIL, a pintura da passadeira e acréscimo 
da zona de passeio junto ao parque de estacionamento, bem como 
a colocação de sinalização.
Esta intervenção foi resultado de uma parceria estabelecida entre 
a Câmara Municipal e a SOMAGUE, SA, através da qual a Autarquia 
forneceu os materiais e a empresa disponibilizou o equipamento e 
a mão-de-obra necessária.

Câmara Municipal prepara novas instalações para 
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Vila Franca de Xira

Instalada até à data, no edifício do Centro Comercial da Mina 
(na Alameda Capitães de Abril n.º 14), em Vila Franca de Xira, a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Franca de Xira 
(CPCJ) terá em breve novas instalações. Para o efeito, a Câmara 
Municipal iniciou já a reparação de um edifício na R. Dr. Jacinto 
Nunes, n.º 14. A intervenção, já em curso, consiste na reparação 
dos revestimentos interiores e exteriores, na adaptação de uma 
instalação sanitária para utentes com mobilidade condicionada, na 
colocação de equipamentos de ar condicionado, nova iluminação, 
novos equipamentos de eletricidade e rede informática. Desta 
forma serão asseguradas e melhoradas as acessibilidades e 
condições necessárias ao bom funcionamento do serviço em 
questão.
Prevê-se que esta intervenção, cujo valor totaliza 33. 793,65€, 
tenha anunciada em breve a sua conclusão, bem como a data da 
mudança deste serviço.
Tendo a CPCJ por missão prevenir e pôr termo a situações 
suscetíveis de afetar a segurança, saúde, formação, educação e/
ou o desenvolvimento integral das crianças e jovens, entende 
o Município que deve, no âmbito das suas competências, 
apoiar esta instituição oficial. Melhorar as suas instalações 
propiciará uma melhor e maior qualidade de vida às crianças e 
jovens Vilafranquenses. Atendendo a que a atual conjuntura 
socioeconómica potencia um aumento exponencial das situações 
atrás enunciadas, a Câmara Municipal está atenta e disponível, 
zelando pelos direitos dos mais novos.

Requalificação Urbana

Trabalhos da Escola Básica do Sobralinho continuam a bom ritmo
As obras da nova Escola Básica do Sobralinho, planificada para 12 salas (nove salas de aula, duas para ATL e uma sala de multideficiência), 
distribuídas por três pisos (estando prevista a possibilidade de albergar a educação pré-escolar) encontram-se em fase de conclusão. 
Esta obra permitirá, com as suas diferentes valências, passar todos os alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico do Sobralinho a horário 
normal (9h00/15h30). O novo edifício será dotado de refeitório escolar, assegurando o almoço a um maior número de alunos e beneficará 
também da proximidade ao Pavilhão Polidesportivo da localidade, possibilitando o seu usufruto para a prática desportiva. A inauguração 
deste estabelecimento de ensino, cuja adjudicação tem um valor aproximado de 1.500.000€, está agendada para o ano letivo de 2015/2016. 

Projeto para a nova Escola EB n.º 2 de Vialonga
Encontra-se em fase de elaboração o projeto para a nova escola EB n.º 2 de Vialonga. Este equipamento ficará dotado de 12 salas de 
aula, permitindo assegurar o horário normal, duas salas para a educação pré-escolar, refeitório escolar, sala polivalente e contará com 
a renovação do espaço exterior, adequando-o às faixas etárias que o frequentarão.
Trata-se de um investimento que tem vindo a ser planeado em parceria com a comunidade educativa local (direção do Agrupamento de 
Escolas, Associações de Pais e Junta de Freguesia) e que pretende melhorar as condições de educação e ensino, permitindo eliminar 
os horários duplos atualmente em vigor e a passagem de um significativo número de alunos para a Escola a Tempo Inteiro. As crianças 
poderão usufruir de espaços privilegiados no que respeita ao serviço de refeições e à prática de atividade física, dadas as sinergias 
criadas com a proximidade do Pavilhão Municipal. Assim, prevê-se para o ano letivo de 2015/2016 a mudança temporária dos alunos deste 
estabelecimento de ensino para o Ninho de Empresas de Vialonga (que iniciará obras de adaptação para os receber) e a inauguração da 
nova Escola no início do ano letivo de 2016/2017.

“Reciclar + Dar = Ajudar” – edição 2014 integra duas campanhas de solidariedade 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira volta a levar a cabo o programa de caráter social “Reciclar + Dar = Ajudar”. Nesta edição, 
o mesmo integra duas campanhas de solidariedade: “Papel por Alimentos” e “Campanha para o Hospital”. A primeira realiza-se com 
uma associação de âmbito nacional, a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, e consiste na recolha de jornais e 
livros até 30 de dezembro, posteriormente convertidos em alimentos. De 3.ª a 6.ª feira, das 14h00 às 18h00, as  Casas de Juventude do 
Concelho recebem o referido material de todos quantos queiram ajudar. A entrega dos alimentos será feita às instituições do Concelho 
que trabalham com o Banco Alimentar Contra a Fome.
A “Campanha para o Hospital”, numa parceria com a capelania do Hospital de Vila Franca de Xira, pretende promover a doação de 
pertences didáticos e/ou para lazer como livros, brinquedos e jogos, para motivação e melhor recuperação possível dos internados na 
ala pediátrica. Esta entrega deve ser realizada nos mesmos locais (Casas da Juventude) mas prolonga-se até abril de 2015.

A 6.ª Brigada do Amarelo entra  
em ação já em janeiro
No próximo dia de 7 de janeiro, pelas 10h00, 
na EB Dr. Vasco Moniz, em Vila Franca 
de Xira, é lançada a 6.ª edição do projeto 
Brigada do Amarelo, iniciativa da Câmara 
Municipal em parceria com a Valorsul, S.A, 
para a sensibilização quanto à proteção do 
ambiente através da separação seletiva de 
embalagens. 
Mobilizando este ano mais três unidades 
de ensino face ao ano transato (em que 
oito participam pela primeira vez), 29 
estabelecimentos do ensino pré-escolar e 
1.º ciclo do Concelho de Vila Franca de Xira 
terão como missão reciclar a maior carga 
possível de plástico e metal (embalagens e 
pacotes), material a depositar no ecoponto 
amarelo.
Em maio será apurada qual a escola que 
obteve o peso mais elevado de embalagens 
recolhidas per capita (kg/aluno), a qual será 
meritória de um prémio no valor de 400,00€.
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Concluída a requalificação da envolvente das piscinas de Alhandra
O projeto “Requalificação Paisagística da Envolvente das Piscinas de Alhandra”, escolhido no âmbito da edição de 2013 do Orçamento 
Participativo, está já concluído. Tendo como objetivo uma melhoria das condições de acesso aos utilizadores das Piscinas Baptista 
Pereira e do Passeio Ribeirinho, a formalização do parque de estacionamento permite agora:

•	 37	lugares	para	veículos	ligeiros;
•	 Três	lugares	reservados	a	autocarros;
•	 Três	lugares	reservados	a	pessoas	com	mobilidade	condicionada;
•	 Lugar	reservado	a	motociclos.

A empreitada, cuja área de intervenção integrou cerca de 2.000 m2, foi adjudicada pelo valor de 63.025,90 € (IVA incluído).
Trata-se de mais um resultado positivo da participação dos cidadãos na decisão da implementação de projetos no Concelho, 
possibilitando ao Executivo Municipal corresponder às necessidades e aspirações da população.

Requalificação da Quinta Municipal da Subserra No âmbito das obras integradas no projeto Orçamento 
Participativo de 2013, a Câmara Municipal tem em curso a 
requalificação de um significativo elemento do seu espólio 
patrimonial arquitetónico: a Quinta Municipal de Subserra, em 
São João dos Montes.
A intervenção incide, especificamente, na requalificação dos 
edifícios da Vivenda e da Camarata da Quinta, com reparações 
várias e pinturas.
Os telhados serão alvo de substituição, bem como os pavimentos 
interiores em madeira que se encontram danificados. Os vãos 
exteriores, os alçados, as portadas receberão tratamento e 
pintura e os balneários das camaratas contarão com nova 
canalização e equipamento de duche.
A empreitada tem um prazo de execução de 45 dias e totalizará 
um investimento de 74.009,96€ (IVA incluído).
Estes trabalhos refletem a importância atribuída à conservação 
do património Municipal, que deve instituir-se como um processo 
contínuo, sob pena de serem perdidos locais de excecional 
importância histórico-cultural.

Vila Franca de Xira distinguida,  pelo quarto 
ano consecutivo com o Prémio Autarquias 
Familiarmente Responsáveis
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis 
distinguiu pelo, 4.º ano consecutivo, Vila Franca de Xira com o título 
de “Autarquia + Familiarmente Responsável”.
Este prémio, implementado há seis anos, tem como principais 
objetivos dar visibilidade às autarquias com boas práticas, incentivar 
as restantes a fazerem mais e melhor no âmbito das políticas de 
apoio à família, favorecer a elaboração de diagnósticos internos 
sobre a matéria e promover a cooperação entre Autarquias. Este 
ano o galardão foi entregue a 39 municípios portugueses.
Este reconhecimento resulta de um inquérito realizado pelo 
Observatório a nível nacional ao qual responderam 102 autarquias 
e onde foram analisadas as políticas de família dos municípios em 
dez áreas de atuação como o apoio à maternidade, o apoio escolar, 
o apoio ao nível da habitação, entre outras, bem como as boas 
práticas das mesmas para com os seus funcionários, em matéria 
de conciliação entre o trabalho e a família.
Fátima Antunes, a vereadora responsável pela ação social do 
Município, recebeu a distinção referente a Vila Franca de Xira, 
numa cerimónia que teve lugar no passado dia 19 de Novembro, 
na Associação Nacional dos Municípios Portugueses, em Coimbra.

Município investe 151 mil euros em novas ilhas 
ecológicas para 700 habitações 
Alhandra, Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria são as 
localidades que, a partir de dia 18 de dezembro e nas semanas 
seguintes, vão receber novas ilhas ecológicas, num investimento 
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira superior a €151.000,00, 
para servir um universo de 700 habitações.
Serão instaladas quatro ilhas, num total de 22 cubas, com uma 
capacidade total de 30m3 de deposição de indiferenciados. A 
iniciativa insere-se na estratégia municipal de gestão de resíduos 
sólidos, no que respeita à substituição dos tradicionais contentores 
de superfície por equipamentos de implantação subterrânea. Pela 
sua construção, composição, e implantação, estas ilhas ecológicas 
representam a melhor solução ao nível de capacidade volumétrica, 
durabilidade, higiene e impacto visual.

III Encontro de Grupos Seniores 2014
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito da CMAI-
Comissão Municipal de Apoio ao Idoso e integrado no seu projeto 
“ Promoção do Envelhecimento Saudável, realizou no passado dia 
07 de novembro, das 14H00 às 18H00 na Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense, a 3ª edição do Encontro de Grupos Seniores 
com o objetivo de proporcionar um momento em que os grupos 
musicais existentes no concelho apresentem o seu trabalho, 
proporcionar aos participantes momentos de convívio e de troca 
de experiências na vertente musical, incentivar os seniores para a 
aprendizagem e aperfeiçoamento da música e promover momentos 
e espaços que possibilitem a redução do isolamento e da solidão.
O espetáculo, apresentado por um utente da Casa São Pedro de 
Alverca, contou com a atuação dos seguintes Grupos Musicais do 
concelho de Vila Franca de Xira: Grupo Coral da Casa S. Pedro 
“Os Amigos D´Alegria”, Grupo de Cavaquinhos da Associação de 
Reformados Idosos e Pensionistas do Forte da Casa, Grupo de 
Cavaquinhos da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos 
de Alverca, Grupo de Cantares e Instrumental da Associação para 
o Bem-Estar Infantil de Vialonga, Grupo Coral da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga, Grupo Coral da 
Associação de Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria e Grupos 
das disciplinas de Canção Ligeira, Viola II e Fado da Universidade 
Sénior de Vila Franca de Xira.
As inscrições dos 7 grupos que atuaram e dos 350 seniores 
participantes que assistiram ao evento efetuaram-se através das 
IPSS´s e Comissões de Reformados.
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Mithós recebe da Câmara Municipal nova sede em 
Vila Franca de Xira
A Mithós - Histórias Exemplares, Associação de Apoio à 
Multideficiência tem, a partir de agora (a abertura ocorreu no dia 3 
de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência), um 
espaço de atendimento em Vila Franca de Xira (Av. Pedro Vitor, em 
Vila Franca de Xira). Esta Associação trabalha, ao nível nacional, 
em prol dos cidadãos portadores de deficiência. A Autarquia cedeu 
o espaço, ainda que mantenha ali um serviço municipal – Serviço 
de Informação e Mediação à Pessoa portadora de Deficiência 
(SIM–PD), à Mithós. Esta organização não tem fins lucrativos e 
visa proporcionar às pessoas com incapacidade ou deficiência, 
atividades que estimulem as suas capacidades, bem como a sua 
auto estima, o apoio moral, social e legal às mesmas, bem como 
às suas famílias, através de aconselhamento e encaminhamento.
Este momento contou com a animação musical a cargo do Grupo 
de Dança e Cantares da Universidade Sénior de Vila Franca de Xira, 
com Cante Alentejano.
A Mithós faz atendimento, mediante marcação prévia, no âmbito 
das seguintes abordagens:
•	Mediação	e	aconselhamento	na	área	da	Ação	Social	a	pessoas	
com deficiência e incapacidade 
•	 Ações	 de	 sensibilização	 e	 ações	 de	 formação	 (na	 área	 das	
acessibilidades e para a temática geral da deficiência e incapacidade 
dirigidas a escolas, associações e/ou público em geral) 
•	Promoção	de	atividades	lúdico-desportivas	(dirigidas	a	pessoas	
com deficiência e suas famílias). 
Contactos: Telefone: 91 7276630/ 96 3065629 | E-mail: mithos.
associacao@gmail.com|Website: http://www.mithos-org.com

Comemorações Municipais do Dia Internacional 
das Pessoas Com Deficiência
No âmbito das comemorações municipais do “Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência”, a Câmara Municipal organizou, a 3 de 
dezembro, mais uma edição do grande espetáculo “Todos Juntos 
pela Diferença”, na Sociedade Euterpe Alhandrense. 
Congregando cerca de 600 crianças e jovens, e através da música 
e teatro, procurou-se sensibilizar as crianças e jovens de escolas e 
Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho, para 
a aceitação e inclusão daqueles que são portadores de deficiência.

Município de Vila Franca de Xira recebe galardão 
Eco XXI pela quarta vez
O galardão ECO XXI foi atribuído, pela quarta vez consecutiva, 
ao Município de Vila Franca de Xira. O prémio é conferido pela 
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no âmbito do programa 
ECO XXI, tendo por objetivo reconhecer boas práticas promovidas 
pelos Municípios que fomentem o desenvolvimento sustentável, 
assente na educação e na qualidade ambientais. São valorizados 
diversos indicadores, dos quais se destacam: educação ambiental, 
participação pública, conservação da natureza e ordenamento do 
território e qualidade do ar, da água e do ambiente sonoro.

Fomos à Horta!

Marília Rita, de 63 anos, fez da reforma 
o mote para se ocupar com atividades 
prazerosas. Sendo já aluna da Universidade 
Sénior pensou que, para além das horas 
dedicadas aos computadores gostaria de 
desenvolver algo ao ar livre que a mantivesse 
fisicamente ativa. Candidatou-se, assim, ao 
sorteio de uma horta biológica na Quinta 
Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa 
Iria, onde a Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira iniciou a implementação deste 
Projeto. Contemplada com a horta urbana 
n.º 15 e não possuindo qualquer experiência 
em agricultura, explica-nos que apreendeu 
todos os ensinamentos da formação de 28 
dias que a Autarquia proporcionou para o 
efeito, aquando do arranque da iniciativa. É 

caso para dizer que deu frutos e legumes. 
Atualmente, nos 40 m² da horta biológica a 
cargo de Marília Rita, plantam-se espinafres, 
cebolas, bróculos, alfaces, hortaliças, 
morangos, entre outros. Pela experiência 
dos primeiros cultivos não há nada que não 
se dê bem naquele solo, mas destaca na 
sua época própria, claro está, o chuchu, a 

abóbora, o agrião e a couve lombarda. 
O seu forte, diz, são as plantas 
aromáticas,“gosto de cozinhar e uso-as 
muito, como a erva-príncipe e os oregãos”. 
Encontramos também lúcia-lima, alfazema, 
alecrim, funcho, manjericão, coentros, 
hortelã e hortelã-pimenta, entre outras.
Sobre as mais–valias destas hortas Marília 
comprova o diferente sabor dos alimentos 
próprios da agricultura biológica (onde não 
são utilizados pesticidas) e garante ainda 
que esta é uma boa forma de encher um 
saco com produtos saudáveis e viçosos para 
a sopa do netos.
Se no inverno dedica todos os dias uma hora 
(caso não esteja a chover), na primavera, 
as manhãs inteiras são, às vezes, pouco 
tempo para arrancar umas ervas, colher e 
ainda trocar umas dicas e conselhos com os 
restantes amigos e vizinhos hortelões.  
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Concluída a requalificação da envolvente das piscinas de Alhandra
O projeto “Requalificação Paisagística da Envolvente das Piscinas de Alhandra”, escolhido no âmbito da edição de 2013 do Orçamento 
Participativo, está já concluído. Tendo como objetivo uma melhoria das condições de acesso aos utilizadores das Piscinas Baptista 
Pereira e do Passeio Ribeirinho, a formalização do parque de estacionamento permite agora:

•	 37	lugares	para	veículos	ligeiros;
•	 Três	lugares	reservados	a	autocarros;
•	 Três	lugares	reservados	a	pessoas	com	mobilidade	condicionada;
•	 Lugar	reservado	a	motociclos.

A empreitada, cuja área de intervenção integrou cerca de 2.000 m2, foi adjudicada pelo valor de 63.025,90 € (IVA incluído).
Trata-se de mais um resultado positivo da participação dos cidadãos na decisão da implementação de projetos no Concelho, 
possibilitando ao Executivo Municipal corresponder às necessidades e aspirações da população.

Requalificação da Quinta Municipal da Subserra No âmbito das obras integradas no projeto Orçamento 
Participativo de 2013, a Câmara Municipal tem em curso a 
requalificação de um significativo elemento do seu espólio 
patrimonial arquitetónico: a Quinta Municipal de Subserra, em 
São João dos Montes.
A intervenção incide, especificamente, na requalificação dos 
edifícios da Vivenda e da Camarata da Quinta, com reparações 
várias e pinturas.
Os telhados serão alvo de substituição, bem como os pavimentos 
interiores em madeira que se encontram danificados. Os vãos 
exteriores, os alçados, as portadas receberão tratamento e 
pintura e os balneários das camaratas contarão com nova 
canalização e equipamento de duche.
A empreitada tem um prazo de execução de 45 dias e totalizará 
um investimento de 74.009,96€ (IVA incluído).
Estes trabalhos refletem a importância atribuída à conservação 
do património Municipal, que deve instituir-se como um processo 
contínuo, sob pena de serem perdidos locais de excecional 
importância histórico-cultural.

Vila Franca de Xira distinguida,  pelo quarto 
ano consecutivo com o Prémio Autarquias 
Familiarmente Responsáveis
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis 
distinguiu pelo, 4.º ano consecutivo, Vila Franca de Xira com o título 
de “Autarquia + Familiarmente Responsável”.
Este prémio, implementado há seis anos, tem como principais 
objetivos dar visibilidade às autarquias com boas práticas, incentivar 
as restantes a fazerem mais e melhor no âmbito das políticas de 
apoio à família, favorecer a elaboração de diagnósticos internos 
sobre a matéria e promover a cooperação entre Autarquias. Este 
ano o galardão foi entregue a 39 municípios portugueses.
Este reconhecimento resulta de um inquérito realizado pelo 
Observatório a nível nacional ao qual responderam 102 autarquias 
e onde foram analisadas as políticas de família dos municípios em 
dez áreas de atuação como o apoio à maternidade, o apoio escolar, 
o apoio ao nível da habitação, entre outras, bem como as boas 
práticas das mesmas para com os seus funcionários, em matéria 
de conciliação entre o trabalho e a família.
Fátima Antunes, a vereadora responsável pela ação social do 
Município, recebeu a distinção referente a Vila Franca de Xira, 
numa cerimónia que teve lugar no passado dia 19 de Novembro, 
na Associação Nacional dos Municípios Portugueses, em Coimbra.

Município investe 151 mil euros em novas ilhas 
ecológicas para 700 habitações 
Alhandra, Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria são as 
localidades que, a partir de dia 18 de dezembro e nas semanas 
seguintes, vão receber novas ilhas ecológicas, num investimento 
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira superior a €151.000,00, 
para servir um universo de 700 habitações.
Serão instaladas quatro ilhas, num total de 22 cubas, com uma 
capacidade total de 30m3 de deposição de indiferenciados. A 
iniciativa insere-se na estratégia municipal de gestão de resíduos 
sólidos, no que respeita à substituição dos tradicionais contentores 
de superfície por equipamentos de implantação subterrânea. Pela 
sua construção, composição, e implantação, estas ilhas ecológicas 
representam a melhor solução ao nível de capacidade volumétrica, 
durabilidade, higiene e impacto visual.

III Encontro de Grupos Seniores 2014
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito da CMAI-
Comissão Municipal de Apoio ao Idoso e integrado no seu projeto 
“ Promoção do Envelhecimento Saudável, realizou no passado dia 
07 de novembro, das 14H00 às 18H00 na Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense, a 3ª edição do Encontro de Grupos Seniores 
com o objetivo de proporcionar um momento em que os grupos 
musicais existentes no concelho apresentem o seu trabalho, 
proporcionar aos participantes momentos de convívio e de troca 
de experiências na vertente musical, incentivar os seniores para a 
aprendizagem e aperfeiçoamento da música e promover momentos 
e espaços que possibilitem a redução do isolamento e da solidão.
O espetáculo, apresentado por um utente da Casa São Pedro de 
Alverca, contou com a atuação dos seguintes Grupos Musicais do 
concelho de Vila Franca de Xira: Grupo Coral da Casa S. Pedro 
“Os Amigos D´Alegria”, Grupo de Cavaquinhos da Associação de 
Reformados Idosos e Pensionistas do Forte da Casa, Grupo de 
Cavaquinhos da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos 
de Alverca, Grupo de Cantares e Instrumental da Associação para 
o Bem-Estar Infantil de Vialonga, Grupo Coral da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga, Grupo Coral da 
Associação de Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria e Grupos 
das disciplinas de Canção Ligeira, Viola II e Fado da Universidade 
Sénior de Vila Franca de Xira.
As inscrições dos 7 grupos que atuaram e dos 350 seniores 
participantes que assistiram ao evento efetuaram-se através das 
IPSS´s e Comissões de Reformados.
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Mithós recebe da Câmara Municipal nova sede em 
Vila Franca de Xira
A Mithós - Histórias Exemplares, Associação de Apoio à 
Multideficiência tem, a partir de agora (a abertura ocorreu no dia 3 
de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência), um 
espaço de atendimento em Vila Franca de Xira (Av. Pedro Vitor, em 
Vila Franca de Xira). Esta Associação trabalha, ao nível nacional, 
em prol dos cidadãos portadores de deficiência. A Autarquia cedeu 
o espaço, ainda que mantenha ali um serviço municipal – Serviço 
de Informação e Mediação à Pessoa portadora de Deficiência 
(SIM–PD), à Mithós. Esta organização não tem fins lucrativos e 
visa proporcionar às pessoas com incapacidade ou deficiência, 
atividades que estimulem as suas capacidades, bem como a sua 
auto estima, o apoio moral, social e legal às mesmas, bem como 
às suas famílias, através de aconselhamento e encaminhamento.
Este momento contou com a animação musical a cargo do Grupo 
de Dança e Cantares da Universidade Sénior de Vila Franca de Xira, 
com Cante Alentejano.
A Mithós faz atendimento, mediante marcação prévia, no âmbito 
das seguintes abordagens:
•	Mediação	e	aconselhamento	na	área	da	Ação	Social	a	pessoas	
com deficiência e incapacidade 
•	 Ações	 de	 sensibilização	 e	 ações	 de	 formação	 (na	 área	 das	
acessibilidades e para a temática geral da deficiência e incapacidade 
dirigidas a escolas, associações e/ou público em geral) 
•	Promoção	de	atividades	lúdico-desportivas	(dirigidas	a	pessoas	
com deficiência e suas famílias). 
Contactos: Telefone: 91 7276630/ 96 3065629 | E-mail: mithos.
associacao@gmail.com|Website: http://www.mithos-org.com

Comemorações Municipais do Dia Internacional 
das Pessoas Com Deficiência
No âmbito das comemorações municipais do “Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência”, a Câmara Municipal organizou, a 3 de 
dezembro, mais uma edição do grande espetáculo “Todos Juntos 
pela Diferença”, na Sociedade Euterpe Alhandrense. 
Congregando cerca de 600 crianças e jovens, e através da música 
e teatro, procurou-se sensibilizar as crianças e jovens de escolas e 
Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho, para 
a aceitação e inclusão daqueles que são portadores de deficiência.

Município de Vila Franca de Xira recebe galardão 
Eco XXI pela quarta vez
O galardão ECO XXI foi atribuído, pela quarta vez consecutiva, 
ao Município de Vila Franca de Xira. O prémio é conferido pela 
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no âmbito do programa 
ECO XXI, tendo por objetivo reconhecer boas práticas promovidas 
pelos Municípios que fomentem o desenvolvimento sustentável, 
assente na educação e na qualidade ambientais. São valorizados 
diversos indicadores, dos quais se destacam: educação ambiental, 
participação pública, conservação da natureza e ordenamento do 
território e qualidade do ar, da água e do ambiente sonoro.

Fomos à Horta!

Marília Rita, de 63 anos, fez da reforma 
o mote para se ocupar com atividades 
prazerosas. Sendo já aluna da Universidade 
Sénior pensou que, para além das horas 
dedicadas aos computadores gostaria de 
desenvolver algo ao ar livre que a mantivesse 
fisicamente ativa. Candidatou-se, assim, ao 
sorteio de uma horta biológica na Quinta 
Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa 
Iria, onde a Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira iniciou a implementação deste 
Projeto. Contemplada com a horta urbana 
n.º 15 e não possuindo qualquer experiência 
em agricultura, explica-nos que apreendeu 
todos os ensinamentos da formação de 28 
dias que a Autarquia proporcionou para o 
efeito, aquando do arranque da iniciativa. É 

caso para dizer que deu frutos e legumes. 
Atualmente, nos 40 m² da horta biológica a 
cargo de Marília Rita, plantam-se espinafres, 
cebolas, bróculos, alfaces, hortaliças, 
morangos, entre outros. Pela experiência 
dos primeiros cultivos não há nada que não 
se dê bem naquele solo, mas destaca na 
sua época própria, claro está, o chuchu, a 

abóbora, o agrião e a couve lombarda. 
O seu forte, diz, são as plantas 
aromáticas,“gosto de cozinhar e uso-as 
muito, como a erva-príncipe e os oregãos”. 
Encontramos também lúcia-lima, alfazema, 
alecrim, funcho, manjericão, coentros, 
hortelã e hortelã-pimenta, entre outras.
Sobre as mais–valias destas hortas Marília 
comprova o diferente sabor dos alimentos 
próprios da agricultura biológica (onde não 
são utilizados pesticidas) e garante ainda 
que esta é uma boa forma de encher um 
saco com produtos saudáveis e viçosos para 
a sopa do netos.
Se no inverno dedica todos os dias uma hora 
(caso não esteja a chover), na primavera, 
as manhãs inteiras são, às vezes, pouco 
tempo para arrancar umas ervas, colher e 
ainda trocar umas dicas e conselhos com os 
restantes amigos e vizinhos hortelões.  
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13.ª Edição da Bienal de Fotografia  
de Vila Franca de Xira decorre desde novembro 
no Celeiro da Patriarcal     

Inaugurada no dia 15 de novembro, a 13.ª Bienal de Fotografia 
de Vila Franca de Xira BF14 reúne, no Celeiro da Patriarcal, o 
que de melhor se faz na arte da fotografia. 

A grande vencedora desta edição da Bienal foi Luísa Baeta, 
professora no Instituto Português de Fotografia. Ganhou o 
prémio principal com um conjunto de fotografias do Patacão 
envolto em nevoeiro cerrado.
O “Prémio Tauromaquia” foi atribuído a Nuno José Carvalho de 
Moura com “Rituals of Bravery” e o “Prémio Concelho de Vila 
Franca de Xira” a Tiago Lopes com “Praia dos Tesos, Sobralinho”, 
“Retrato 1, Bairro da Figueira, Sobralinho”, Zona Industrial, 
Sobralinho”, “Retrato 2, UDCAS, Sobralinho”, “Previdente, 
Sobralinho” e “Texugo Morto, Sobralinho”.. De referir ainda as 
Menções Honrosas para Isabel Guedes Pereira, Bruno Mendes 
e Carlos Ascenção.
Patente até 18 de janeiro de 2015, este evento que já se constituiu 
como uma referência nacional, integra ainda uma programação 
paralela, que se desenrola dentro e fora do Concelho, até 
fevereiro do próximo ano.

Atletas do Concelho distinguidos                           
pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

No dia 14 de novembro, a Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira distinguiu os atletas de mérito do Concelho pelos resultados 
alcançados ao longo da época desportiva 2013/2014. Tratou-
se da 5.ª edição da Gala de Mérito Desportivo, decorrida no 
Ateneu Artístico Vilafranquense onde, entre títulos individuais e 
coletivos nas três distinções: “Batista Pereira”,“Carlos Manuel 
Lopes” e “Pedro Alves”, foi prestada homenagem ao treinador 
Mário Silva.
Os momentos de animação foram trazidos por grupos da 
coletividade anfitriã, nomeadamente com as atuações da Banda 
PHM e com grupos de Sevilhanas e de Danças de Salão. As 
fotografias da cerimónia estão disponíveis para visualização no 
site Municipal, para ver como foi ou para recordar para quem 
não perdeu o momento!

“Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”   
> Museu do Neo-Realismo
No ano em que assinala o centenário do 
nascimento de Joaquim Namorado, o Museu 
do Neo-Realismo apresenta a exposição “Tudo 
existe o que se inventa é a descrição Joaquim 
Namorado 100 anos”, com curadoria de António 
Pedro Pita, patente de 6 de dezembro a 6 de 
junho próximo.
Integrada nas Comemorações do Centenário 
do Nascimento do poeta e ensaísta Joaquim 
Namorado, este evento pretende revelar um 

pouco do que foi o percurso profissional de 
uma das principais referências do movimento 
neorrealista coimbrão e do Novo Cancioneiro. 
Joaquim Namorado [Alter do Chão, 1914 - 
Coimbra, 1986] licenciou-se em Matemática na 
Universidade de Coimbra e foi professor liceal 
até ao 25 de Abril de 1974, ingressando então 
na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Coimbra como docente.

“Passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima pelo Concelho de Vila Franca de Xira (1958)”  
> Museu Municipal - Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira
O Museu Municipal apresenta uma exposição, 
patente de 28 de novembro a 29 de março do 
próximo ano, uma mostra dedicada à Passagem 
da imagem Peregrina da Nossa Senhora de 
Fátima pelo Concelho (5 de janeiro a 16 de março 
de 1958), no Núcleo Museológico do Mártir Santo, 
em Vila Franca de Xira.
A imagem de Nossa Senhora de Fátima, Peregrina 
do Mundo, depois de ter estado, ao longo de 
mais de meio século, em 64 países de todos os 
continentes e após o Santuário de Fátima decidir 
que esta não deveria continuar as suas viagens, 
apenas o faria em ocasiões especiais e importantes, foi entronizada 
na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde atualmente 
se encontra junto ao altar-mor (8 de dezembro de 2003).
Para responder às inúmeras solicitações, foram entretanto feitas 
várias réplicas da primeira imagem, passando uma delas pelo 
Concelho, de 5 de janeiro a 16 de março de 1958, permanecendo 
cá durante 10 semanas. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima iniciou a sua passagem na freguesia da Póvoa de Santa Iria, 
tendo continuado o seu périplo pelas freguesias de Vialonga, Alverca, 
Alhandra, S. João dos Montes, Calhandriz, Cachoeiras, Castanheira 

do Ribatejo e Vila Franca de Xira, tendo aqui 
terminado a sua peregrinação, numa grandiosa 
celebração com a presença de Sua Eminência 
o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Gonçalves Cerejeira. À sua passagem acorreram 
verdadeiras multidões nas diversas celebrações 
que lhe foram prestadas em grandiosos cortejos 
pelas ruas engalanadas. Na sede de Concelho 
esteve de 9 a 16 de março, com a procissão de 
despedida e a celebração do solene “Te-Deum” 
pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Gonçalves Cerejeira, realizada na Praça Afonso 

de Albuquerque. Nesta ocasião o Presidente da Câmara, José de 
Sousa Nazaré proferiu um discurso de Consagração do Concelho de 
Vila Franca de Xira a Nossa Senhora de Fátima. Segundo os relatos 
da época, assistiram a estes acontecimentos, milhares de pessoas, 
oriundas de todas as freguesias do Concelho, bem como de variados 
outros pontos do Ribatejo e Estremadura.
A presente mostra, apresenta, através do espólio fotográfico e de um 
trabalho de investigação do Museu Municipal, a História que marcou 
o Concelho de Vila Franca de Xira, no período de 5 de janeiro a 16 de 
março de 1958.

Comemorações Municipais do 
Dia Internacional das Pessoas 
Com Deficiência   
Valorizar a diversidade   
para acabar com a diferença

No âmbito das comemorações municipais 
do “Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência”, a Câmara Municipal 
organizou, a 3 de dezembro, mais uma 
edição do grande espetáculo “Todos Juntos 
pela Diferença”, na Sociedade Euterpe 
Alhandrense. 
Congregando cerca de 600 crianças e 
jovens, e através da música e teatro, 
procurou-se sensibilizar as crianças e 
jovens de escolas e Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do concelho, para 
a aceitação e inclusão daqueles que são 
portadores de deficiência. Um convívio 
onde a diferença não é valorizada, apenas 
a troca de experiências gratificantes que 
resultam da diversidade.

Campanha de Natal trouxe  
mais brilho ao Concelho
Depois de ter atravessado um momento 
difícil, com um surto de “Legionella” inédito 
no País, o Município procurou olhar em frente 
e trazer algum brilho da época natalícia 
para reconfortar a população que, em várias 
perspetivas sofreu algum abalo. Assim, no 
mês de dezembro apostou-se na iluminação 
de Natal em três cidades do Concelho - 
Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de 
Santa Iria. As iluminações promovidas pela 
Câmara Municipal acenderam-se no dia 
28 de novembro, pelas 18h00. Pelas ruas 
da Cidade foi possível também ouvir uma 
mensagem do Presidente da Autarquia com 
votos de esperança e de Boas Festas para os 
Munícipes. 
Ainda numa parceria com a ACIS (Associação 
de Comércio, Indústria e Serviços), as Juntas 
de Freguesia de Vila Franca de Xira, das 
Uniões de Freguesias de Alverca e Sobralinho, 
de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e ainda 
com as Instituições locais, decorreu aos fins 
de semana diversa animação de rua, sendo 
que no dia 29 de novembro o Pai Natal visitou 
a cidade de Vila Franca de Xira e nos dias 6 e 7 
de dezembro, passou por Alverca do Ribatejo 
e Póvoa de Santa Iria, onde se realizaram 
várias atividades com música e dança.
Outra medida tomada pelo Executivo 
Municipal foi o prolongamento da Campanha 
de Gastronomia até final do ano, reforçando 

o fomento da atividade da restauração e 
hotelaria. Assim, os apreciadores da boa 
mesa tiveram oportunidade de continuar a 
contar com a excelente oferta gastronómica 
do Concelho e a beneficiar de descontos 
proporcionados pelos parceiros desta 
iniciativa. 

Câmara Municipal recebe 
Espólio Dr. Vasco Moniz
A doação do “Espólio Vasco Moniz” à Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, por parte 
do cidadão vila-franquense Pedro Miguel 
Gil, surge na sequência da exposição 
biográfica que a Autarquia realizou, 
aquando das Comemorações do Centenário 
de Nascimento do Padre Vasco Moniz. A 
mostra, fotográfica e documental, realizou-
se com base em parte deste espólio, numa 
parceria com a Comissão Executiva das 
Comemorações. 
No dia 1 de dezembro’14 teve lugar no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho a cerimónia 
de doação com um valor patrimonial de 
€30.000,00. 
Pedro Miguel Gil foi uma das crianças 
apoiadas por uma das grandes obras de 
Vasco Moniz, o Centro de Assistência Social 
Infantil – CASI, tornando-se, com o passar 
dos anos, alguém muito próximo do padre e 
pedagogo. Acabou por ficar detentor do seu 
espólio, que agora doou ao Município.

Desde o dia 5 de dezembro que o Concelho 
conta com mais um equipamento 
dedicado à promoção da cultura, com 
a inauguração do Espaço Cultural 
Fernando Augusto, na Póvoa de Santa 
Iria. A cerimónia de inauguração acorreu 
um significativo número de população 
local, que assim conheceu, em primeira 
mão, o tributo do Município a Fernando 
Augusto.
O Presidente da Câmara Municipal disse, 
no âmbito da inauguração, que “tínhamos 
como objetivo adaptar o edifício do Mercado 
para Espaço Cultural, transformando-o 
numa sala de espetáculos e de atividades 
lúdicas e culturais. (....) Aqui estamos 
numa sala de espetáculos com 85 lugares 
sentados com os restantes equipamentos 
e espaços de apoio, cumprindo todos os 
objetivos propostos. (...) Hoje, no dia em 
que Fernando Augusto comemoraria 67 
anos, é pois com enorme satisfação que 
inauguramos um equipamento cultural a 
que atribuímos o seu nome, encerrando o 
que consideramos ser um bem-sucedido 
processo de requalificação da Cidade”.
Este novo equipamento cultural, 
cuja gestão cultural ficou a cargo do 
Grémio Dramático Povense, resulta 
da transformação elaborada no que 

era antes o antigo mercado municipal 
da cidade, teve um investimento de 
cerca de 762.000€ e está integrado 
no projeto “Póvoa Central – Uma Eco-
Comunidade”. A adaptação daquele 
espaço visou dotar o Concelho de mais 
um equipamento cultural vocacionado 
para sala de espetáculos e de atividades 
lúdicas e culturais, numa lógica de 
sustentabilidade, sendo que todo o edifício 
foi concebido para permitir o acesso a 

utentes com mobilidade condicionada.
O Executivo Municipal deliberou atribuir 
ao espaço o nome de Fernando Augusto, 
personalidade de referência na área 
da cultura do Concelho que, neste dia, 
completaria 67 anos de idade. O edifício, 
mediante cedência para o efeito, será 
gerido pelo Grémio Dramático Povoense, 
coletividade centenária da área cultural e 
recreativa do Concelho.
Para além deste novo espaço cultural, 
o projeto “Póvoa Central – Uma Eco-
comunidade” incluiu várias intervenções 
na Póvoa de Santa Iria, como a construção 
da nova sede do Clube Académico de 
Desportos; a criação de espaços de 
cultivo – as chamadas hortas urbanas -; a 
eliminação de barreiras arquitetónicas; a 
implementação de sistemas de iluminação 
eficientes e a requalificação do Mercado 
do Levante, num total de 4.300.000€, 
com 65% de comparticipação de fundos 
comunitários – o que corresponde a 
um investimento da Câmara Municipal 
de perto de 2.800.000€. Este projeto 
insere-se no âmbito de outros projetos 
de requalificação urbana no Concelho, 
nomeadamente os referentes à 
requalificação ribeirinha.

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira inaugura novo equipamento dedicado     
à Cultura na cidade da Póvoa de Santa Iria
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13.ª Edição da Bienal de Fotografia  
de Vila Franca de Xira decorre desde novembro 
no Celeiro da Patriarcal     

Inaugurada no dia 15 de novembro, a 13.ª Bienal de Fotografia 
de Vila Franca de Xira BF14 reúne, no Celeiro da Patriarcal, o 
que de melhor se faz na arte da fotografia. 

A grande vencedora desta edição da Bienal foi Luísa Baeta, 
professora no Instituto Português de Fotografia. Ganhou o 
prémio principal com um conjunto de fotografias do Patacão 
envolto em nevoeiro cerrado.
O “Prémio Tauromaquia” foi atribuído a Nuno José Carvalho de 
Moura com “Rituals of Bravery” e o “Prémio Concelho de Vila 
Franca de Xira” a Tiago Lopes com “Praia dos Tesos, Sobralinho”, 
“Retrato 1, Bairro da Figueira, Sobralinho”, Zona Industrial, 
Sobralinho”, “Retrato 2, UDCAS, Sobralinho”, “Previdente, 
Sobralinho” e “Texugo Morto, Sobralinho”.. De referir ainda as 
Menções Honrosas para Isabel Guedes Pereira, Bruno Mendes 
e Carlos Ascenção.
Patente até 18 de janeiro de 2015, este evento que já se constituiu 
como uma referência nacional, integra ainda uma programação 
paralela, que se desenrola dentro e fora do Concelho, até 
fevereiro do próximo ano.

Atletas do Concelho distinguidos                           
pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

No dia 14 de novembro, a Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira distinguiu os atletas de mérito do Concelho pelos resultados 
alcançados ao longo da época desportiva 2013/2014. Tratou-
se da 5.ª edição da Gala de Mérito Desportivo, decorrida no 
Ateneu Artístico Vilafranquense onde, entre títulos individuais e 
coletivos nas três distinções: “Batista Pereira”,“Carlos Manuel 
Lopes” e “Pedro Alves”, foi prestada homenagem ao treinador 
Mário Silva.
Os momentos de animação foram trazidos por grupos da 
coletividade anfitriã, nomeadamente com as atuações da Banda 
PHM e com grupos de Sevilhanas e de Danças de Salão. As 
fotografias da cerimónia estão disponíveis para visualização no 
site Municipal, para ver como foi ou para recordar para quem 
não perdeu o momento!

“Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”   
> Museu do Neo-Realismo
No ano em que assinala o centenário do 
nascimento de Joaquim Namorado, o Museu 
do Neo-Realismo apresenta a exposição “Tudo 
existe o que se inventa é a descrição Joaquim 
Namorado 100 anos”, com curadoria de António 
Pedro Pita, patente de 6 de dezembro a 6 de 
junho próximo.
Integrada nas Comemorações do Centenário 
do Nascimento do poeta e ensaísta Joaquim 
Namorado, este evento pretende revelar um 

pouco do que foi o percurso profissional de 
uma das principais referências do movimento 
neorrealista coimbrão e do Novo Cancioneiro. 
Joaquim Namorado [Alter do Chão, 1914 - 
Coimbra, 1986] licenciou-se em Matemática na 
Universidade de Coimbra e foi professor liceal 
até ao 25 de Abril de 1974, ingressando então 
na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Coimbra como docente.

“Passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima pelo Concelho de Vila Franca de Xira (1958)”  
> Museu Municipal - Núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira
O Museu Municipal apresenta uma exposição, 
patente de 28 de novembro a 29 de março do 
próximo ano, uma mostra dedicada à Passagem 
da imagem Peregrina da Nossa Senhora de 
Fátima pelo Concelho (5 de janeiro a 16 de março 
de 1958), no Núcleo Museológico do Mártir Santo, 
em Vila Franca de Xira.
A imagem de Nossa Senhora de Fátima, Peregrina 
do Mundo, depois de ter estado, ao longo de 
mais de meio século, em 64 países de todos os 
continentes e após o Santuário de Fátima decidir 
que esta não deveria continuar as suas viagens, 
apenas o faria em ocasiões especiais e importantes, foi entronizada 
na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde atualmente 
se encontra junto ao altar-mor (8 de dezembro de 2003).
Para responder às inúmeras solicitações, foram entretanto feitas 
várias réplicas da primeira imagem, passando uma delas pelo 
Concelho, de 5 de janeiro a 16 de março de 1958, permanecendo 
cá durante 10 semanas. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima iniciou a sua passagem na freguesia da Póvoa de Santa Iria, 
tendo continuado o seu périplo pelas freguesias de Vialonga, Alverca, 
Alhandra, S. João dos Montes, Calhandriz, Cachoeiras, Castanheira 

do Ribatejo e Vila Franca de Xira, tendo aqui 
terminado a sua peregrinação, numa grandiosa 
celebração com a presença de Sua Eminência 
o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Gonçalves Cerejeira. À sua passagem acorreram 
verdadeiras multidões nas diversas celebrações 
que lhe foram prestadas em grandiosos cortejos 
pelas ruas engalanadas. Na sede de Concelho 
esteve de 9 a 16 de março, com a procissão de 
despedida e a celebração do solene “Te-Deum” 
pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Gonçalves Cerejeira, realizada na Praça Afonso 

de Albuquerque. Nesta ocasião o Presidente da Câmara, José de 
Sousa Nazaré proferiu um discurso de Consagração do Concelho de 
Vila Franca de Xira a Nossa Senhora de Fátima. Segundo os relatos 
da época, assistiram a estes acontecimentos, milhares de pessoas, 
oriundas de todas as freguesias do Concelho, bem como de variados 
outros pontos do Ribatejo e Estremadura.
A presente mostra, apresenta, através do espólio fotográfico e de um 
trabalho de investigação do Museu Municipal, a História que marcou 
o Concelho de Vila Franca de Xira, no período de 5 de janeiro a 16 de 
março de 1958.

Comemorações Municipais do 
Dia Internacional das Pessoas 
Com Deficiência   
Valorizar a diversidade   
para acabar com a diferença

No âmbito das comemorações municipais 
do “Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência”, a Câmara Municipal 
organizou, a 3 de dezembro, mais uma 
edição do grande espetáculo “Todos Juntos 
pela Diferença”, na Sociedade Euterpe 
Alhandrense. 
Congregando cerca de 600 crianças e 
jovens, e através da música e teatro, 
procurou-se sensibilizar as crianças e 
jovens de escolas e Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do concelho, para 
a aceitação e inclusão daqueles que são 
portadores de deficiência. Um convívio 
onde a diferença não é valorizada, apenas 
a troca de experiências gratificantes que 
resultam da diversidade.

Campanha de Natal trouxe  
mais brilho ao Concelho
Depois de ter atravessado um momento 
difícil, com um surto de “Legionella” inédito 
no País, o Município procurou olhar em frente 
e trazer algum brilho da época natalícia 
para reconfortar a população que, em várias 
perspetivas sofreu algum abalo. Assim, no 
mês de dezembro apostou-se na iluminação 
de Natal em três cidades do Concelho - 
Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de 
Santa Iria. As iluminações promovidas pela 
Câmara Municipal acenderam-se no dia 
28 de novembro, pelas 18h00. Pelas ruas 
da Cidade foi possível também ouvir uma 
mensagem do Presidente da Autarquia com 
votos de esperança e de Boas Festas para os 
Munícipes. 
Ainda numa parceria com a ACIS (Associação 
de Comércio, Indústria e Serviços), as Juntas 
de Freguesia de Vila Franca de Xira, das 
Uniões de Freguesias de Alverca e Sobralinho, 
de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e ainda 
com as Instituições locais, decorreu aos fins 
de semana diversa animação de rua, sendo 
que no dia 29 de novembro o Pai Natal visitou 
a cidade de Vila Franca de Xira e nos dias 6 e 7 
de dezembro, passou por Alverca do Ribatejo 
e Póvoa de Santa Iria, onde se realizaram 
várias atividades com música e dança.
Outra medida tomada pelo Executivo 
Municipal foi o prolongamento da Campanha 
de Gastronomia até final do ano, reforçando 

o fomento da atividade da restauração e 
hotelaria. Assim, os apreciadores da boa 
mesa tiveram oportunidade de continuar a 
contar com a excelente oferta gastronómica 
do Concelho e a beneficiar de descontos 
proporcionados pelos parceiros desta 
iniciativa. 

Câmara Municipal recebe 
Espólio Dr. Vasco Moniz
A doação do “Espólio Vasco Moniz” à Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, por parte 
do cidadão vila-franquense Pedro Miguel 
Gil, surge na sequência da exposição 
biográfica que a Autarquia realizou, 
aquando das Comemorações do Centenário 
de Nascimento do Padre Vasco Moniz. A 
mostra, fotográfica e documental, realizou-
se com base em parte deste espólio, numa 
parceria com a Comissão Executiva das 
Comemorações. 
No dia 1 de dezembro’14 teve lugar no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho a cerimónia 
de doação com um valor patrimonial de 
€30.000,00. 
Pedro Miguel Gil foi uma das crianças 
apoiadas por uma das grandes obras de 
Vasco Moniz, o Centro de Assistência Social 
Infantil – CASI, tornando-se, com o passar 
dos anos, alguém muito próximo do padre e 
pedagogo. Acabou por ficar detentor do seu 
espólio, que agora doou ao Município.

Desde o dia 5 de dezembro que o Concelho 
conta com mais um equipamento 
dedicado à promoção da cultura, com 
a inauguração do Espaço Cultural 
Fernando Augusto, na Póvoa de Santa 
Iria. A cerimónia de inauguração acorreu 
um significativo número de população 
local, que assim conheceu, em primeira 
mão, o tributo do Município a Fernando 
Augusto.
O Presidente da Câmara Municipal disse, 
no âmbito da inauguração, que “tínhamos 
como objetivo adaptar o edifício do Mercado 
para Espaço Cultural, transformando-o 
numa sala de espetáculos e de atividades 
lúdicas e culturais. (....) Aqui estamos 
numa sala de espetáculos com 85 lugares 
sentados com os restantes equipamentos 
e espaços de apoio, cumprindo todos os 
objetivos propostos. (...) Hoje, no dia em 
que Fernando Augusto comemoraria 67 
anos, é pois com enorme satisfação que 
inauguramos um equipamento cultural a 
que atribuímos o seu nome, encerrando o 
que consideramos ser um bem-sucedido 
processo de requalificação da Cidade”.
Este novo equipamento cultural, 
cuja gestão cultural ficou a cargo do 
Grémio Dramático Povense, resulta 
da transformação elaborada no que 

era antes o antigo mercado municipal 
da cidade, teve um investimento de 
cerca de 762.000€ e está integrado 
no projeto “Póvoa Central – Uma Eco-
Comunidade”. A adaptação daquele 
espaço visou dotar o Concelho de mais 
um equipamento cultural vocacionado 
para sala de espetáculos e de atividades 
lúdicas e culturais, numa lógica de 
sustentabilidade, sendo que todo o edifício 
foi concebido para permitir o acesso a 

utentes com mobilidade condicionada.
O Executivo Municipal deliberou atribuir 
ao espaço o nome de Fernando Augusto, 
personalidade de referência na área 
da cultura do Concelho que, neste dia, 
completaria 67 anos de idade. O edifício, 
mediante cedência para o efeito, será 
gerido pelo Grémio Dramático Povoense, 
coletividade centenária da área cultural e 
recreativa do Concelho.
Para além deste novo espaço cultural, 
o projeto “Póvoa Central – Uma Eco-
comunidade” incluiu várias intervenções 
na Póvoa de Santa Iria, como a construção 
da nova sede do Clube Académico de 
Desportos; a criação de espaços de 
cultivo – as chamadas hortas urbanas -; a 
eliminação de barreiras arquitetónicas; a 
implementação de sistemas de iluminação 
eficientes e a requalificação do Mercado 
do Levante, num total de 4.300.000€, 
com 65% de comparticipação de fundos 
comunitários – o que corresponde a 
um investimento da Câmara Municipal 
de perto de 2.800.000€. Este projeto 
insere-se no âmbito de outros projetos 
de requalificação urbana no Concelho, 
nomeadamente os referentes à 
requalificação ribeirinha.

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira inaugura novo equipamento dedicado     
à Cultura na cidade da Póvoa de Santa Iria
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Orçamento Municipal para um Concelho Inteligente

O Orçamento Municipal para 2015 
(Câmara Municipal e Serviços 
Municipalizados de Água e 
Saneamento - SMAS) foi aprovado em 
Assembleia Municipal, no passado 
dia 26 de novembro, num total de € 
68.780.631,00.
A dotação prevista para a Câmara 
Municipal, em 2015 é de €52.405.113,00 
(inferior à dotação inicial para 2014, 
facto que decorre dos condicionalismos 
económicos nacionais, com reflexos 
diretos da redução das receitas 
municipais). A receita é composta em 
97,48% de receitas correntes, 2,44% 
de capital e 0,08% de outras receitas. 
No orçamento da despesa, 76,20% 
corresponde a despesa corrente 
e 23.80% a despesa de capital. O 
Orçamento Municipal (OM) reflete a 
manutenção das medidas restritivas 

impostas pelo Orçamento de Estado 
(OE), assim como as exigências do novo 
quadro normativo, o regime financeiro 
das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais (Lei 73/2013 de 3 de 
setembro), nomeadamente em matéria 
de equilíbrio corrente. Tem ainda 
inscrito o valor para o Fundo de Apoio 
Municipal (FAM), comparticipação com 
duração de sete anos, que irá totalizar 
€2.884.926,80, tendo início em 2015. 
As limitações referidas anteriormente, 
assim como a inexistência de 
regulamento específico no âmbito do 
próximo quadro comunitário Portugal 
2020, não condicionaram a continuidade 
do programa de investimento municipal, 
estando previstas as seguintes 
grandes intervenções: Requalificação 
de vias Municipais (arruamentos e 
pavimentos); EB1 do Sobralinho; EB1 

N.º 2 de Vialonga; a atribuição de 
manuais escolares aos alunos do 1.º 
ao 3.º anos do Ensino Básico; Parque 
Urbano da Quinta da Flamenga; Parque 
Urbano da Quinta da Piedade – 2.ª 
fase; Orçamento Participativo; Obra de 
Regularização do Rio Grande da Pipa; 
Recuperação da Lapa do Senhor Morto 
e a Quinta dos Mogos I. 
A tabela de Taxas e Preços para 2015 
não sofreu alterações em relação 
aos valores aplicados em 2014 (em 
fase de consulta pública até ao dia 
28/01/2015). Quanto ao Imposto 
Municipal sobre Imóveis foi fixada 
em 0,3% para os prédios urbanos 
(no âmbito da Área Metropolitana 
de Lisboa (AML) somos um dos dois 
municipios que decidiu pela aplicação 
da taxa mínima legal). Existirão ainda 
taxas diferenciadas como medida de 

No Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses da 
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), edição 
que apresenta uma análise económica e financeira das 
autarquias locais do exercício de 2013, o Município de Vila 
Franca de Xira obteve o primeiro lugar, ex aequo, com o 
Município da Amadora, no que à eficiência financeira diz 
respeito. Considerando a soma da pontuação obtida entre 
2010 e 2103, o nosso Município surge no topo do ranking 
global com excelentes indicadores económicos que 

refletem o bom uso dos dinheiros públicos por parte da 
Gestão Camarária. Refira-se que os referidos indicadores 
constituem-se naqueles que permitem avaliar o conjunto 
da gestão financeira, económica, patrimonial e orçamental 
dos municípios.
A rigorosa utilização dos recursos financeiros é uma 
preocupação constante e esta análise da saúde financeira 
do Município vem comprová-lo.
 

Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 
destaca Vila Franca de Xira na Eficiência Financeira

combate à desertificação: menos 15% 
para a freguesia de Alhandra, zona 
outrora delimitada como Freguesia de 
Alhandra (agora integrada na União de 
Freguesia de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz) e menos 30% para 
as zonas territoriais delimitadas pelas 
anteriores Freguesias de Cachoeiras e 
Calhandriz, agora agregadas na União 
de Freguesia de Alhandra, São João 
dos Montes e Calhandriz e na União de 
Freguesia de Castanheira do Ribatejo e 
Cachoeiras, respetivamente. 
No que concerne à aplicação da 
Taxa de Derrama foi estipulado a 
isenção da taxa para empresas com 
volume de negócios igual ou inferior 

a 150.000,00€, dando-se continuidade 
à política de apoio aos pequenos e 
médios empresários do Concelho.
No que concerne aos SMAS, o aumento 
do serviço em 1% (aprovado pela 
Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos – ERSAR) é 
reflexo da nova legislação que impõe 
a sustentabilidade económico-
financeira da prestação dos serviços 
de abastecimento de água e do 
saneamento das águas residuais. 
Refira-se que se mantém o apoio às 
famílias com mais de quatro elementos 
e às pequenas e médias empresas, com 
a redução de 50% nas tarifas de ligação 
e de ramal de água e saneamento.

O Presidente da Câmara,  Alberto 
Mesquita, defendeu que as opções 
tidas na construção do Orçamento 
Municipal “contribuirão para a 
construção de um Concelho inovador, 
criativo e de conhecimento; com 
formação qualificada; sustentável e 
eficiente; com qualidade urbana; de 
cultura e atrativo; conectado; coeso 
e com identidade; e bem governado. 
Conscientes das dificuldades, 
empenhados na intransigente defesa 
do interesse público e do bem comum 
e não perdendo de vista o sonho de 
construir um Concelho cada vez mais 
próspero e mais solidário”.

O gráfico demonstra-nos a opção do Município em baixar o Imposto para a taxa mínima entre 2013 
e 2015, face à média dos restantes concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.

Média do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) entre 2012 e 2015



10         11NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
JAN | FEV 2015

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
JAN | FEV 2015

dESTAqUE dESTAqUE

Orçamento Municipal para um Concelho Inteligente

O Orçamento Municipal para 2015 
(Câmara Municipal e Serviços 
Municipalizados de Água e 
Saneamento - SMAS) foi aprovado em 
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dia 26 de novembro, num total de € 
68.780.631,00.
A dotação prevista para a Câmara 
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(inferior à dotação inicial para 2014, 
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económicos nacionais, com reflexos 
diretos da redução das receitas 
municipais). A receita é composta em 
97,48% de receitas correntes, 2,44% 
de capital e 0,08% de outras receitas. 
No orçamento da despesa, 76,20% 
corresponde a despesa corrente 
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impostas pelo Orçamento de Estado 
(OE), assim como as exigências do novo 
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das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais (Lei 73/2013 de 3 de 
setembro), nomeadamente em matéria 
de equilíbrio corrente. Tem ainda 
inscrito o valor para o Fundo de Apoio 
Municipal (FAM), comparticipação com 
duração de sete anos, que irá totalizar 
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da taxa mínima legal). Existirão ainda 
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Franca de Xira obteve o primeiro lugar, ex aequo, com o 
Município da Amadora, no que à eficiência financeira diz 
respeito. Considerando a soma da pontuação obtida entre 
2010 e 2103, o nosso Município surge no topo do ranking 
global com excelentes indicadores económicos que 

refletem o bom uso dos dinheiros públicos por parte da 
Gestão Camarária. Refira-se que os referidos indicadores 
constituem-se naqueles que permitem avaliar o conjunto 
da gestão financeira, económica, patrimonial e orçamental 
dos municípios.
A rigorosa utilização dos recursos financeiros é uma 
preocupação constante e esta análise da saúde financeira 
do Município vem comprová-lo.
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isenção da taxa para empresas com 
volume de negócios igual ou inferior 

a 150.000,00€, dando-se continuidade 
à política de apoio aos pequenos e 
médios empresários do Concelho.
No que concerne aos SMAS, o aumento 
do serviço em 1% (aprovado pela 
Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos – ERSAR) é 
reflexo da nova legislação que impõe 
a sustentabilidade económico-
financeira da prestação dos serviços 
de abastecimento de água e do 
saneamento das águas residuais. 
Refira-se que se mantém o apoio às 
famílias com mais de quatro elementos 
e às pequenas e médias empresas, com 
a redução de 50% nas tarifas de ligação 
e de ramal de água e saneamento.

O Presidente da Câmara,  Alberto 
Mesquita, defendeu que as opções 
tidas na construção do Orçamento 
Municipal “contribuirão para a 
construção de um Concelho inovador, 
criativo e de conhecimento; com 
formação qualificada; sustentável e 
eficiente; com qualidade urbana; de 
cultura e atrativo; conectado; coeso 
e com identidade; e bem governado. 
Conscientes das dificuldades, 
empenhados na intransigente defesa 
do interesse público e do bem comum 
e não perdendo de vista o sonho de 
construir um Concelho cada vez mais 
próspero e mais solidário”.

O gráfico demonstra-nos a opção do Município em baixar o Imposto para a taxa mínima entre 2013 
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Média do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) entre 2012 e 2015
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Concerto de Ano Novo marca a tradição
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria 
dão as boas-vindas aos Munícipes a 2015, num Concerto de Ano 
Novo. Cumpre-se a tradição, este ano, com a atuação da Banda  
Filarmónica da referida Associação no dia 11 de janeiro, pelas 
16h00, no Quartel dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa 
Iria. A entrada é livre. 

Desporto 

Duatlo das Lezírias - 1 de fevereiro
Primeiro domingo de fevereiro dedicado à corrida 
e BTT na Lezíria

O Duatlo das Lezírias regressa à Lezíria, mas na presente edição, 
concentra todas as provas no primeiro domingo de fevereiro.
Este evento, organizado há 19 anos pela Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, através da sua Divisão de Desporto e 
Equipamentos, atrai, anualmente, à Lezíria mais de mil atletas. 
É de facto uma prova singular pela sua longevidade e por permitir 
aos participantes o contato com a Lezíria e o Rio Tejo, fazendo com 
que seja uma das mais participadas do calendário nacional da 
Federação de Triatlo de Portugal.
O evento desenrola-se dentro dos seguintes horários: 10h, Duatlo 
Jovem; 11h30, Duatlo de Promoção e pelas 15h, inicia a prova do 
Duatlo das Lezírias a etapa da Taça de Portugal PORterra.
O “Duatlo das Lezírias - Troféu José Luís de Matos” é uma 
organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
Alhandra Sporting Clube e Federação de Triatlo de Portugal com 
apoio da Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila 
Franca de Xira.
Inscrições até 26 de janeiro para a Federação de Triatlo de Portugal 
(Telf. 214 464 826 e em www.federacao-triatlo.pt).

10.º Aniversário das Piscinas     
de Vila Franca de Xira – 8 a 14 de janeiro
Uma semana para cuidar do seu bem-estar  
e ser solidário 

No âmbito do 10.º aniversário das Piscinas de Vila Franca de Xira, 
a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, organiza uma semana 
comemorativa, 8 a 14 de janeiro, repleta de atividades, workshops 
e rastreios de participação gratuita, para que possa entrar no Novo 
Ano com muita saúde, a cuidar do seu bem-estar e boa forma 
física.
O desafio poderá passar por um batismo de mergulho, descobrir 
as ofertas de fitness disponíveis naquele equipamento ou, através 
de um rastreio da glicémia ou da tensão arterial e assim perceber 
se cometeu muitos excessos alimentares durantes as festividades 
de fim de ano.
A par desta iniciativa será promovida uma campanha de recolha 
de alimentos, cuja distribuição será assegurada pela Cáritas de 
Vila Franca de Xira, pelas famílias desfavorecidas do Concelho. 
Poderá contribuir solidariamente para esta causa entregando 
alimentos não perecíveis e de primeira necessidade (arroz, massa, 
enlatados, cereais, etc).

Corrida das Lezírias      
Inscrições abertas em www.xistarca.pt 

8 de março

3 de janeiro, sábado
Futsal benjamins – 4.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros desportivos 
Concelhios Xira 2015
 
10 de janeiro, sábado
Futsal Petizes – 3.º Encontro>Pavilhão Municipal do Forte da Casa>Integrado no 
Programados Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 
11 de janeiro, domingo
Natação Grau I – 1.º Encontro>Piscina Municipal de Vila Franca de Xira>Integrado 
no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 

AGENdA  AGENdA

17 de janeiro, sábado
Futsal Traquinas – 4.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Alverca do ribatejo e do 
Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 
2015
 
17 de janeiro, sábado
Voleibol de Pavilhão – 3.º Encontro>Pavilhão Municipal do olival de Fora 
(Vialonga)>Integrado no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 
24 de janeiro, sábado
Futsal benjamins – 5.ª Jornada > Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros desportivos 
Concelhios Xira 2015

1 de fevereiro, domingo
Natação Grau I – 2.º Encontro>Piscina Municipal de Vila Franca de Xira>Integrado 
no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 
7 de fevereiro, sábado
Futsal Petizes – 4.º Encontro>Pavilhão Municipal do Forte da Casa>Integrado no 
Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 
14 de fevereiro, sábado
Futsal Traquinas – 5.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Alverca do ribatejo e do 
Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 
2015

21 de fevereiro, sábado
Futsal benjamins – 6.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e de Castanheira do ribatejo>Integrado no Programa dos Encontros 
desportivos Concelhios Xira 2015

21 de fevereiro, sábado
Voleibol de Pavilhão – 4.º Encontro>Pavilhão Municipal do olival de Fora 
(Vialonga)>Integrado no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 
28 de fevereiro, sábado
Futsal benjamins – 7.ª Jornada > Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros desportivos 
Concelhios Xira 2015

Exposições       
 

Até 31 de dezembro
“Brincadeiras de Criança” > Museu Municipal - Núcleo de Alverca do ribatejo > 
Alverca do ribatejo

Conversa acerca da Liberdade 

No âmbito da participação da Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Vila Franca de Xira na BF14 - 13ª edição da Bienal de 
Fotografia de Vila Franca de Xira > Celeiro da Patriarcal, Vila Franca 
de Xira > 10 de janeiro, sábado > 18h00

Até 18 de janeiro
BF 14 – 13ª edição da Bienal de Fotografia de Vila 
Franca de Xira > Celeiro da Patriarcal, Vila Franca 
de Xira

Até 3 de janeiro
Exposição de Fotografia de Joaquim Correia> Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Vila Franca de Xira> quinta Municipal da Subserra - Sede da Associação 
dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira, São João dos Montes

Até 11 de janeiro
Exposição de Fotografia de José de Carvalho> GART – Grupo de Artistas e Amigos 
da Arte> Jardim Municipal - Sede do GArT - Grupo de Artistas e Amigos da Arte, 
Vila Franca de Xira

Até 3 de janeiro
Exposição Coletiva de Fotografia “INSTantes”, de Calila Vilares, Hélio Silva, João 
Miguel, João Pereira, Luís dias, Nuno Almeida, Nuno Silva e rui Santos, membros 
do Núcleo de Fotografia da Euterpe - Sociedade Euterpe Alhandrense> Galeria 
Municipal de Exposições Palácio quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria
 
Até 11 de janeiro 
Exposição de Fotografia “ A Retalho – Vista do Comércio Tradicional”> Fotografias 
do Espólio do Museu Municipal de Vila Franca de Xira > boiça Hotel – Estrada do 
Farrobo, Vila Franca de Xira

Até 18 de janeiro
Exposição de Fotografia “EVOA (in)temporal…”, de Vitor Manike > EVoA – Espaço de 
Visitação e observação de Aves – Companhia das Lezírias, Lezíria Sul, Vila Franca 
de Xira

“Batalha pelo Conteúdo – movimento neo-realista português” > Exposição 
permanente>  Museu do Neo – realismo, Vila Franca de Xira

“Arsénio Mota: uma vida como obra” > Patente ao público desde 1 de novembro 
de 2014 > Museu do Neo – realismo, Vila Franca de Xira

“Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos” > 
Patente desde 13 de dezembro > Museu do Neo – realismo, Vila Franca de Xira

Até 22 de fevereiro
“Janelas de Pó”, fotografia de Inês Pinheiro e “Repérage 2010-2014”, fotografia de 
Hugo r. Costa > Premiados da bF12 (integrada na programação paralela da 13.ª 
bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira - bF14) > Museu do Neo - realismo, Vila 
Franca de Xira

A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira - 
Grandes Obras > Núcleo Sede do Museu Municipal, Vila 
Franca de Xira > 28 de fevereiro a 25 de outubro

25 de Fevereiro a 1 de Março 2015
Feira Internacional de Lisboa
Concelho de Vila Franca de Xira está na Bolsa de Turismo de Lisboa 2015
A oferta do nosso Concelho é apresentada em mais uma edição da bolsa de Turismo 
de Lisboa (bTL) a decorrer na Feira Internacional de Lisboa. Integrada no stand 
da Entidade regional de Turismo – região de Lisboa, Vila Franca de Xira recebe 
e informa sobre os seus próximos eventos de destaque. Para o dia dedicado ao 
nosso Município - 27 de fevereiro, a partir das 17h00, estão previstos momentos de 
animação e outras surpresas.
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Concerto de Ano Novo marca a tradição
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria 
dão as boas-vindas aos Munícipes a 2015, num Concerto de Ano 
Novo. Cumpre-se a tradição, este ano, com a atuação da Banda  
Filarmónica da referida Associação no dia 11 de janeiro, pelas 
16h00, no Quartel dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa 
Iria. A entrada é livre. 

Desporto 

Duatlo das Lezírias - 1 de fevereiro
Primeiro domingo de fevereiro dedicado à corrida 
e BTT na Lezíria

O Duatlo das Lezírias regressa à Lezíria, mas na presente edição, 
concentra todas as provas no primeiro domingo de fevereiro.
Este evento, organizado há 19 anos pela Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, através da sua Divisão de Desporto e 
Equipamentos, atrai, anualmente, à Lezíria mais de mil atletas. 
É de facto uma prova singular pela sua longevidade e por permitir 
aos participantes o contato com a Lezíria e o Rio Tejo, fazendo com 
que seja uma das mais participadas do calendário nacional da 
Federação de Triatlo de Portugal.
O evento desenrola-se dentro dos seguintes horários: 10h, Duatlo 
Jovem; 11h30, Duatlo de Promoção e pelas 15h, inicia a prova do 
Duatlo das Lezírias a etapa da Taça de Portugal PORterra.
O “Duatlo das Lezírias - Troféu José Luís de Matos” é uma 
organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
Alhandra Sporting Clube e Federação de Triatlo de Portugal com 
apoio da Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila 
Franca de Xira.
Inscrições até 26 de janeiro para a Federação de Triatlo de Portugal 
(Telf. 214 464 826 e em www.federacao-triatlo.pt).

10.º Aniversário das Piscinas     
de Vila Franca de Xira – 8 a 14 de janeiro
Uma semana para cuidar do seu bem-estar  
e ser solidário 

No âmbito do 10.º aniversário das Piscinas de Vila Franca de Xira, 
a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, organiza uma semana 
comemorativa, 8 a 14 de janeiro, repleta de atividades, workshops 
e rastreios de participação gratuita, para que possa entrar no Novo 
Ano com muita saúde, a cuidar do seu bem-estar e boa forma 
física.
O desafio poderá passar por um batismo de mergulho, descobrir 
as ofertas de fitness disponíveis naquele equipamento ou, através 
de um rastreio da glicémia ou da tensão arterial e assim perceber 
se cometeu muitos excessos alimentares durantes as festividades 
de fim de ano.
A par desta iniciativa será promovida uma campanha de recolha 
de alimentos, cuja distribuição será assegurada pela Cáritas de 
Vila Franca de Xira, pelas famílias desfavorecidas do Concelho. 
Poderá contribuir solidariamente para esta causa entregando 
alimentos não perecíveis e de primeira necessidade (arroz, massa, 
enlatados, cereais, etc).

Corrida das Lezírias      
Inscrições abertas em www.xistarca.pt 

8 de março

3 de janeiro, sábado
Futsal benjamins – 4.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros desportivos 
Concelhios Xira 2015
 
10 de janeiro, sábado
Futsal Petizes – 3.º Encontro>Pavilhão Municipal do Forte da Casa>Integrado no 
Programados Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 
11 de janeiro, domingo
Natação Grau I – 1.º Encontro>Piscina Municipal de Vila Franca de Xira>Integrado 
no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 

AGENdA  AGENdA

17 de janeiro, sábado
Futsal Traquinas – 4.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Alverca do ribatejo e do 
Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 
2015
 
17 de janeiro, sábado
Voleibol de Pavilhão – 3.º Encontro>Pavilhão Municipal do olival de Fora 
(Vialonga)>Integrado no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 
24 de janeiro, sábado
Futsal benjamins – 5.ª Jornada > Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros desportivos 
Concelhios Xira 2015

1 de fevereiro, domingo
Natação Grau I – 2.º Encontro>Piscina Municipal de Vila Franca de Xira>Integrado 
no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 
7 de fevereiro, sábado
Futsal Petizes – 4.º Encontro>Pavilhão Municipal do Forte da Casa>Integrado no 
Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 
14 de fevereiro, sábado
Futsal Traquinas – 5.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Alverca do ribatejo e do 
Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 
2015

21 de fevereiro, sábado
Futsal benjamins – 6.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e de Castanheira do ribatejo>Integrado no Programa dos Encontros 
desportivos Concelhios Xira 2015

21 de fevereiro, sábado
Voleibol de Pavilhão – 4.º Encontro>Pavilhão Municipal do olival de Fora 
(Vialonga)>Integrado no Programa dos Encontros desportivos Concelhios Xira 2015
 
28 de fevereiro, sábado
Futsal benjamins – 7.ª Jornada > Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros desportivos 
Concelhios Xira 2015

Exposições       
 

Até 31 de dezembro
“Brincadeiras de Criança” > Museu Municipal - Núcleo de Alverca do ribatejo > 
Alverca do ribatejo

Conversa acerca da Liberdade 

No âmbito da participação da Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Vila Franca de Xira na BF14 - 13ª edição da Bienal de 
Fotografia de Vila Franca de Xira > Celeiro da Patriarcal, Vila Franca 
de Xira > 10 de janeiro, sábado > 18h00

Até 18 de janeiro
BF 14 – 13ª edição da Bienal de Fotografia de Vila 
Franca de Xira > Celeiro da Patriarcal, Vila Franca 
de Xira

Até 3 de janeiro
Exposição de Fotografia de Joaquim Correia> Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Vila Franca de Xira> quinta Municipal da Subserra - Sede da Associação 
dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira, São João dos Montes

Até 11 de janeiro
Exposição de Fotografia de José de Carvalho> GART – Grupo de Artistas e Amigos 
da Arte> Jardim Municipal - Sede do GArT - Grupo de Artistas e Amigos da Arte, 
Vila Franca de Xira

Até 3 de janeiro
Exposição Coletiva de Fotografia “INSTantes”, de Calila Vilares, Hélio Silva, João 
Miguel, João Pereira, Luís dias, Nuno Almeida, Nuno Silva e rui Santos, membros 
do Núcleo de Fotografia da Euterpe - Sociedade Euterpe Alhandrense> Galeria 
Municipal de Exposições Palácio quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria
 
Até 11 de janeiro 
Exposição de Fotografia “ A Retalho – Vista do Comércio Tradicional”> Fotografias 
do Espólio do Museu Municipal de Vila Franca de Xira > boiça Hotel – Estrada do 
Farrobo, Vila Franca de Xira

Até 18 de janeiro
Exposição de Fotografia “EVOA (in)temporal…”, de Vitor Manike > EVoA – Espaço de 
Visitação e observação de Aves – Companhia das Lezírias, Lezíria Sul, Vila Franca 
de Xira

“Batalha pelo Conteúdo – movimento neo-realista português” > Exposição 
permanente>  Museu do Neo – realismo, Vila Franca de Xira

“Arsénio Mota: uma vida como obra” > Patente ao público desde 1 de novembro 
de 2014 > Museu do Neo – realismo, Vila Franca de Xira

“Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos” > 
Patente desde 13 de dezembro > Museu do Neo – realismo, Vila Franca de Xira

Até 22 de fevereiro
“Janelas de Pó”, fotografia de Inês Pinheiro e “Repérage 2010-2014”, fotografia de 
Hugo r. Costa > Premiados da bF12 (integrada na programação paralela da 13.ª 
bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira - bF14) > Museu do Neo - realismo, Vila 
Franca de Xira

A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira - 
Grandes Obras > Núcleo Sede do Museu Municipal, Vila 
Franca de Xira > 28 de fevereiro a 25 de outubro

25 de Fevereiro a 1 de Março 2015
Feira Internacional de Lisboa
Concelho de Vila Franca de Xira está na Bolsa de Turismo de Lisboa 2015
A oferta do nosso Concelho é apresentada em mais uma edição da bolsa de Turismo 
de Lisboa (bTL) a decorrer na Feira Internacional de Lisboa. Integrada no stand 
da Entidade regional de Turismo – região de Lisboa, Vila Franca de Xira recebe 
e informa sobre os seus próximos eventos de destaque. Para o dia dedicado ao 
nosso Município - 27 de fevereiro, a partir das 17h00, estão previstos momentos de 
animação e outras surpresas.
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AGENdA AGENdA

Infância 

6, 13, 20 e 27 de janeiro
10h00 e 16h00 - “Poeta Pintor/ Artista” >  oficina “Poemário de Joaquim Namorado” 
(integrada na exposição “Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim 
Namorado 100 anos”)> Museu do Neo – realismo, Vila Franca de Xira >  Sujeito 
a marcação prévia > mais informações: Tel.: 263 285 626 | Email: neorealismo@
cm-vfxira.pt

Encontros, Seminários e Visitas Patrimoniais 

Visita à exposição por Arsénio Mota
Visita à exposição por Arsénio Mota, António Gomes Marques e José 
Luís Pires Laranjeira (“integrada na exposição Arsénio Mota – uma 
vida como obra”) > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.
10 janeiro 2015, sábado > 15h00  

10 janeiro 2015, sábado
16h00 – “Arsénio Mota: o cronista”, com as presenças de Arsénio Mota, António 
Gomes Marques e José Luís Pires Laranjeira (“integrada na exposição Arsénio Mota 
– uma vida como obra”) > Museu do Neo-realismo, Vila Franca de Xira

10 janeiro 2015, sábado
18h00 –  “Conversa acerca da Liberdade”, encontro no âmbito da participação da 
Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira na 13.ª edição 
da bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira – bF14> Celeiro da Patriarcal, Vila 
Franca de Xira

17 janeiro 2015, sábado
16h00 –  Apresentação da obra “14 – Uma Vida nos Tectos do Mundo”, com a 
presença do autor, o alpinista João Garcia, no âmbito do projeto A Viagem das 
Palavras > Fábrica das Palavras – biblioteca e Equipamento Cultural, Vila Franca 
de Xira

16, 17 e 18 janeiro 2015, sexta- feira a domingo
16 Janeiro, das 18h00 às 22h00 | 17 janeiro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 
| 18 janeiro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30> “Workshop de Narrativas 
Fotográficas”, ministrado por formador do Instituto Português de Fotografia > 
integrado na bF14 – 13.ª bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira > Fábrica das 
Palavras – biblioteca e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira

23 de janeiro, sexta-feira
19h30 - “Vida, Viagem e escrever com a luz”> Com a participação do autor da 
exposição “Nasci com Passaporte de Turista e outras Fotografias” – Afonso de 
burnay e Maria José Garcia > Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

30 de janeiro, sexta-feira 
17h00 – Sextas Patrimoniais > Prof. doutor Vítor Serrão: Pintura Antiga - Novas 
Perspetivas > Núcleo Sede do Museu Municipal, Vila Franca de Xira

31 Janeiro 2015, sábado
16h00 – “Matemática e poesia: imaginação e rigor” (integrada na exposição “Tudo 
existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”) > com as 
presenças de Natália bebiano e Eugénio Lisboa > Museu do Neo – realismo, Vila 
Franca de Xira 

7 fevereiro 2015, sábado
16h00 - “Arsénio Mota: o jornalista”, com as presenças de Arsénio Mota e César 
Príncipe (“integrada na exposição Arsénio Mota – uma vida como obra”) > Museu do 
Neo-realismo, Vila Franca de Xira

Arsénio Mota: literatura infanto-juvenil
Com as presenças de Arsénio Mota, Violante Magalhães, Álvaro 
Gomes e Emerenciano Rodrigues(“integrada na exposição Arsénio 
Mota – uma vida como obra”) > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca 
de Xira > 21 fevereiro 2015, sábado >16h00
Palavras, Vila Franca de Xira>Integrado no Programa do XX 
Maratona do Contadores de Histórias

Formação

31 de janeiro, sábado
10h-13h/14h-17h – Encadernação Japonesa por Nuno rocha>Fábrica das Palavras, 
Vila Franca de Xira

31 de janeiro, sábado
Fórum bibliotecAtiva>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira>Profissionais 
na área de bibliotecas, Professores e Animadores Culturais (consulte programa 
específico)

7 e 14 de fevereiro, sábado
10h-13h/14h-17h – Encadernação Japonesa por Nuno rocha>Fábrica das Palavras, 
Vila Franca de Xira

Espetáculos

24 de janeiro, sábado
17h – Ciclo de Música pelos Solistas da orquestra Metropolitana de Lisboa: Violino 
& Piano>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

7 de fevereiro, sábado
17h – Ciclo de Música pelos Solistas da orquestra Metropolitana de Lisboa: Trio 
oboé, Fagote e Piano >Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

8 e 22 de fevereiro, domingo
16h – Artes de Cá: Programa a designar>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

21 de fevereiro, sábado
21h30 – Sons na Fábrica: Caixa de Pandora - Trio >Fábrica das Palavras, Vila Franca 
de Xira

28 de fevereiro, sábado
17h – Ciclo de Música pelos Solistas da orquestra Metropolitana de Lisboa: Em 
torno de Johannes brahms>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Cinema

4 e 11 de janeiro, domingo
11h - domingos Mágicos - rio 2>Fábrica das Palavras, Vila Franca de xira> 
duração: 101minutos>Classificação: M/4

18 e 25 de janeiro, domingo
11h - domingos Mágicos - As Aventuras de Vickie>Fábrica das Palavras, Vila Franca 
de xira> duração: 84 minutos >Classificação: M/6

1 e 8 de fevereiro, domingo
11h – domingos Mágicos - A rapariga que roubava Livros> Fábrica das Palavras, 
Vila Franca de Xira> duração: 120 minutos>Classificação: M/12

14 de fevereiro, 6.ª-feira
21h30 – doc. Sábados - documentário “Alentejo Alentejo”, de Sérgio Tréfaut> 
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira> Classificação: M/12

15 e 22 de fevereiro, domingo
11h – domingos Mágicos – o Filme Lego> Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira> 
duração: 96 minutos>Classificação: M/4

Infância

10 de janeiro, sábado
10h30 - bebéteca - “Ver ouvir e Sentir a Vida no Mar”>Fábrica das Palavras, Vila 
Franca de Xira>Crianças dos 25 aos 36 meses

17 de janeiro, sábado
10h30 – Viagem ao Mundo dos Medos: Atividade de animação e promoção da 
leitura>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira>Pais e filhos (dos 3 aos 6 anos)

24 de janeiro, sábado
10h30 - bebéteca - “Ver ouvir e Sentir a Vida no Mar”>Fábrica das Palavras, Vila 
Franca de Xira>Crianças dos 6 aos 24 meses

7 de fevereiro, sábado
10h30 - bebéteca - “Ver ouvir e Sentir a Vida no Mar”>Fábrica das Palavras, Vila 
Franca de Xira>Crianças dos 25 aos 36 meses

21 de fevereiro, sábado
10h30 - bebéteca - “Ver ouvir e Sentir a Vida no Mar”>Fábrica das Palavras, Vila 
Franca de Xira>Crianças dos 6 aos 24 meses

Encontros, Seminários e Visitas Patrimoniais

A Viagem das Palavras:      
“Uma vida nos Tectos do Mundo”

Com a presença do autor João Garcia >Fábrica das Palavras, Vila 
Franca de Xira. 17 de janeiro, sábado > 16h

27 de janeiro, 3.ª-feira
10h e 14h – A Viagem às Viagens: com o escritor de literatura infantojuvenil João 
Manuel ribeiro>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

24 de fevereiro, 3.ª-feira
10h e 14h – A Viagem às Viagens: com o escritor de literatura infantojuvenil João 
Paulo Cotrim>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

27 de fevereiro, 6.ª-feira
21h30 – A Viagem das Palavras: “os Memoráveis”, com a presença da autora Lídia 
Jorge>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Associativismo

3 de janeiro de 2015 - 21h00 
Presépio ao Vivo 
rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena
Local: Sociedade Filarmónica recreio Alverquense
Cântico das Janeiras
Grupo Etnográfico danças e Cantares de Alverca do ribatejo
rancho de Carenque - Amadora

9 de janeiro de 2015 - 21h30
Concerto de Ano Novo
banda do Ateneu Artístico Vilafranquense
Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense
Local: Ateneu Artístico Vilafranquense

10 de janeiro de 2015 - 15h00
Cantar das Janeiras
Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira
Local: APATI – Castanheira do ribatejo

10 de janeiro de 2015 – 16h30
Cantar das Janeiras
Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira
Local: Centro Social Paroquial Casa de S. José – Castanheira do ribatejo

11 de janeiro de 2015 - 16h00
Concerto de Ano Novo
banda Ass Humanitária dos bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria
Local: quartel dos bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria

17 de janeiro - 16h00
Espetáculo de Teatro “A Poluição”
Grupo Cénico “A Forja” – União desportiva e Columbófila Àdoslouquense
Local: Ass. Cultural e recreativa do Lugar das quintas

31 de janeiro - 21h00
Espetáculo de Teatro “A Poluição”
Grupo Cénico “A Forja” – União desportiva e Columbófila Àdoslouquense
Local: Ass Cultura, recreio e desporto de A-dos-bispos

31 de janeiro de 2015 - 21h00
Fado Marialva
• Francisco Martins
• Rodrigo Pereira
• Manuel da Câmara 
Guitarra portuguesa – José Manuel bacalhau
Viola – Armando Figueiredo
Local: Salão de Festas do Ateneu Artístico Vilafranquense

Associativismo em Seminário

A Câmara Municipal em parceria com a Animar – Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento Local levam a cabo, no 
próximo dia 7 de fevereiro, a partir das 9h00, na Fábrica das 
Palavras | Biblioteca e Equipamento Cultural de Vila Franca de 
Xira, o IV Seminário “Associativismo e Juventude – Desafios e 
Atitudes”. A abertura contará com as intervenções dos Presidentes 
da Câmara Municipal e da Animar e o programa tem previstos 
diversos workshops e um painel para a abordagen de temas como 
“Inovação e Empreendedorismo”, “Intervenção Cultural”, “Jovens 
e Desporto”, entre outros. Dirigido a toda a massa associativa 
este encontro permitirá a partilha de experiências, troca de 
conhecimentos e apresentação de alguns exemplos no que 
respeita à dinamização e comunicação do movimento associativo. 
Mais informação em www.cm-vfxira.pt.



14         15NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
JAN | FEV 2015

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
JAN | FEV 2015

AGENdA AGENdA

Infância 

6, 13, 20 e 27 de janeiro
10h00 e 16h00 - “Poeta Pintor/ Artista” >  oficina “Poemário de Joaquim Namorado” 
(integrada na exposição “Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim 
Namorado 100 anos”)> Museu do Neo – realismo, Vila Franca de Xira >  Sujeito 
a marcação prévia > mais informações: Tel.: 263 285 626 | Email: neorealismo@
cm-vfxira.pt

Encontros, Seminários e Visitas Patrimoniais 

Visita à exposição por Arsénio Mota
Visita à exposição por Arsénio Mota, António Gomes Marques e José 
Luís Pires Laranjeira (“integrada na exposição Arsénio Mota – uma 
vida como obra”) > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.
10 janeiro 2015, sábado > 15h00  

10 janeiro 2015, sábado
16h00 – “Arsénio Mota: o cronista”, com as presenças de Arsénio Mota, António 
Gomes Marques e José Luís Pires Laranjeira (“integrada na exposição Arsénio Mota 
– uma vida como obra”) > Museu do Neo-realismo, Vila Franca de Xira

10 janeiro 2015, sábado
18h00 –  “Conversa acerca da Liberdade”, encontro no âmbito da participação da 
Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira na 13.ª edição 
da bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira – bF14> Celeiro da Patriarcal, Vila 
Franca de Xira

17 janeiro 2015, sábado
16h00 –  Apresentação da obra “14 – Uma Vida nos Tectos do Mundo”, com a 
presença do autor, o alpinista João Garcia, no âmbito do projeto A Viagem das 
Palavras > Fábrica das Palavras – biblioteca e Equipamento Cultural, Vila Franca 
de Xira

16, 17 e 18 janeiro 2015, sexta- feira a domingo
16 Janeiro, das 18h00 às 22h00 | 17 janeiro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 
| 18 janeiro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30> “Workshop de Narrativas 
Fotográficas”, ministrado por formador do Instituto Português de Fotografia > 
integrado na bF14 – 13.ª bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira > Fábrica das 
Palavras – biblioteca e Equipamento Cultural, Vila Franca de Xira

23 de janeiro, sexta-feira
19h30 - “Vida, Viagem e escrever com a luz”> Com a participação do autor da 
exposição “Nasci com Passaporte de Turista e outras Fotografias” – Afonso de 
burnay e Maria José Garcia > Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

30 de janeiro, sexta-feira 
17h00 – Sextas Patrimoniais > Prof. doutor Vítor Serrão: Pintura Antiga - Novas 
Perspetivas > Núcleo Sede do Museu Municipal, Vila Franca de Xira

31 Janeiro 2015, sábado
16h00 – “Matemática e poesia: imaginação e rigor” (integrada na exposição “Tudo 
existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”) > com as 
presenças de Natália bebiano e Eugénio Lisboa > Museu do Neo – realismo, Vila 
Franca de Xira 

7 fevereiro 2015, sábado
16h00 - “Arsénio Mota: o jornalista”, com as presenças de Arsénio Mota e César 
Príncipe (“integrada na exposição Arsénio Mota – uma vida como obra”) > Museu do 
Neo-realismo, Vila Franca de Xira

Arsénio Mota: literatura infanto-juvenil
Com as presenças de Arsénio Mota, Violante Magalhães, Álvaro 
Gomes e Emerenciano Rodrigues(“integrada na exposição Arsénio 
Mota – uma vida como obra”) > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca 
de Xira > 21 fevereiro 2015, sábado >16h00
Palavras, Vila Franca de Xira>Integrado no Programa do XX 
Maratona do Contadores de Histórias

Formação

31 de janeiro, sábado
10h-13h/14h-17h – Encadernação Japonesa por Nuno rocha>Fábrica das Palavras, 
Vila Franca de Xira

31 de janeiro, sábado
Fórum bibliotecAtiva>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira>Profissionais 
na área de bibliotecas, Professores e Animadores Culturais (consulte programa 
específico)

7 e 14 de fevereiro, sábado
10h-13h/14h-17h – Encadernação Japonesa por Nuno rocha>Fábrica das Palavras, 
Vila Franca de Xira

Espetáculos

24 de janeiro, sábado
17h – Ciclo de Música pelos Solistas da orquestra Metropolitana de Lisboa: Violino 
& Piano>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

7 de fevereiro, sábado
17h – Ciclo de Música pelos Solistas da orquestra Metropolitana de Lisboa: Trio 
oboé, Fagote e Piano >Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

8 e 22 de fevereiro, domingo
16h – Artes de Cá: Programa a designar>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

21 de fevereiro, sábado
21h30 – Sons na Fábrica: Caixa de Pandora - Trio >Fábrica das Palavras, Vila Franca 
de Xira

28 de fevereiro, sábado
17h – Ciclo de Música pelos Solistas da orquestra Metropolitana de Lisboa: Em 
torno de Johannes brahms>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Cinema

4 e 11 de janeiro, domingo
11h - domingos Mágicos - rio 2>Fábrica das Palavras, Vila Franca de xira> 
duração: 101minutos>Classificação: M/4

18 e 25 de janeiro, domingo
11h - domingos Mágicos - As Aventuras de Vickie>Fábrica das Palavras, Vila Franca 
de xira> duração: 84 minutos >Classificação: M/6

1 e 8 de fevereiro, domingo
11h – domingos Mágicos - A rapariga que roubava Livros> Fábrica das Palavras, 
Vila Franca de Xira> duração: 120 minutos>Classificação: M/12

14 de fevereiro, 6.ª-feira
21h30 – doc. Sábados - documentário “Alentejo Alentejo”, de Sérgio Tréfaut> 
Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira> Classificação: M/12

15 e 22 de fevereiro, domingo
11h – domingos Mágicos – o Filme Lego> Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira> 
duração: 96 minutos>Classificação: M/4

Infância

10 de janeiro, sábado
10h30 - bebéteca - “Ver ouvir e Sentir a Vida no Mar”>Fábrica das Palavras, Vila 
Franca de Xira>Crianças dos 25 aos 36 meses

17 de janeiro, sábado
10h30 – Viagem ao Mundo dos Medos: Atividade de animação e promoção da 
leitura>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira>Pais e filhos (dos 3 aos 6 anos)

24 de janeiro, sábado
10h30 - bebéteca - “Ver ouvir e Sentir a Vida no Mar”>Fábrica das Palavras, Vila 
Franca de Xira>Crianças dos 6 aos 24 meses

7 de fevereiro, sábado
10h30 - bebéteca - “Ver ouvir e Sentir a Vida no Mar”>Fábrica das Palavras, Vila 
Franca de Xira>Crianças dos 25 aos 36 meses

21 de fevereiro, sábado
10h30 - bebéteca - “Ver ouvir e Sentir a Vida no Mar”>Fábrica das Palavras, Vila 
Franca de Xira>Crianças dos 6 aos 24 meses

Encontros, Seminários e Visitas Patrimoniais

A Viagem das Palavras:      
“Uma vida nos Tectos do Mundo”

Com a presença do autor João Garcia >Fábrica das Palavras, Vila 
Franca de Xira. 17 de janeiro, sábado > 16h

27 de janeiro, 3.ª-feira
10h e 14h – A Viagem às Viagens: com o escritor de literatura infantojuvenil João 
Manuel ribeiro>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

24 de fevereiro, 3.ª-feira
10h e 14h – A Viagem às Viagens: com o escritor de literatura infantojuvenil João 
Paulo Cotrim>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

27 de fevereiro, 6.ª-feira
21h30 – A Viagem das Palavras: “os Memoráveis”, com a presença da autora Lídia 
Jorge>Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Associativismo

3 de janeiro de 2015 - 21h00 
Presépio ao Vivo 
rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena
Local: Sociedade Filarmónica recreio Alverquense
Cântico das Janeiras
Grupo Etnográfico danças e Cantares de Alverca do ribatejo
rancho de Carenque - Amadora

9 de janeiro de 2015 - 21h30
Concerto de Ano Novo
banda do Ateneu Artístico Vilafranquense
Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense
Local: Ateneu Artístico Vilafranquense

10 de janeiro de 2015 - 15h00
Cantar das Janeiras
Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira
Local: APATI – Castanheira do ribatejo

10 de janeiro de 2015 – 16h30
Cantar das Janeiras
Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira
Local: Centro Social Paroquial Casa de S. José – Castanheira do ribatejo

11 de janeiro de 2015 - 16h00
Concerto de Ano Novo
banda Ass Humanitária dos bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria
Local: quartel dos bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria

17 de janeiro - 16h00
Espetáculo de Teatro “A Poluição”
Grupo Cénico “A Forja” – União desportiva e Columbófila Àdoslouquense
Local: Ass. Cultural e recreativa do Lugar das quintas

31 de janeiro - 21h00
Espetáculo de Teatro “A Poluição”
Grupo Cénico “A Forja” – União desportiva e Columbófila Àdoslouquense
Local: Ass Cultura, recreio e desporto de A-dos-bispos

31 de janeiro de 2015 - 21h00
Fado Marialva
• Francisco Martins
• Rodrigo Pereira
• Manuel da Câmara 
Guitarra portuguesa – José Manuel bacalhau
Viola – Armando Figueiredo
Local: Salão de Festas do Ateneu Artístico Vilafranquense

Associativismo em Seminário

A Câmara Municipal em parceria com a Animar – Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento Local levam a cabo, no 
próximo dia 7 de fevereiro, a partir das 9h00, na Fábrica das 
Palavras | Biblioteca e Equipamento Cultural de Vila Franca de 
Xira, o IV Seminário “Associativismo e Juventude – Desafios e 
Atitudes”. A abertura contará com as intervenções dos Presidentes 
da Câmara Municipal e da Animar e o programa tem previstos 
diversos workshops e um painel para a abordagen de temas como 
“Inovação e Empreendedorismo”, “Intervenção Cultural”, “Jovens 
e Desporto”, entre outros. Dirigido a toda a massa associativa 
este encontro permitirá a partilha de experiências, troca de 
conhecimentos e apresentação de alguns exemplos no que 
respeita à dinamização e comunicação do movimento associativo. 
Mais informação em www.cm-vfxira.pt.
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dELIbErAçÕES

Partido Socialista

Cara|Caro Munícipe,

Desejamos-lhe, antes de mais, um feliz 2015 na 
expetativa que este ano seja marcado por uma 
mudança de liderança na política nacional, em que 
o PS, em diálogo com as demais forças políticas 
e organizações da sociedade civil, possa, sendo 
depositário da confiança dos Portugueses, mudar 
decididamente o atual trilho político a bem de todos.
No Concelho de Vila Franca de Xira o PS continuará a 
ser, como até aqui, o garante da defesa das populações 
e da concretização real e concreta dos seus anseios, 
respondendo às suas necessidades, pois esse foi o 
desígnio que assumimos de há muito, fazer.
No Orçamento Municipal de 2015 mantemos o 
caminho de desenvolvimento humano, cultural, social 
e económico do território e comunidades do nosso 
Concelho, continuando a corresponder à vontade 
democraticamente expressa pelos eleitores. O rigor e 
prudência, tão necessária neste tempo de incerteza, 
são pilares estruturais que asseguram e garantem 
uma política de clara vertente social. 
Assegurarmos o rigor da gestão das finanças do 
Município para conseguir do lado da receita municipal, 
uma vez mais, e entre outros exemplos, manter no 
mínimo legal a taxa do IMI, o que assegura às famílias 
um alívio fiscal de iniciativa municipal. Igualmente 
ao nível da derrama mantemos uma solução 
competitiva no quadro metropolitano, o que incentiva 
o desenvolvimento económico e o investimento por 
parte das empresas.
Ao nível nacional o PS reafirma, uma vez mais, a sua 
determinação no combate ao atual governo, pois 
este é clara e indiscutivelmente o maior obstáculo ao 
desenvolvimento do país.
Estando os nossos eleitos sempre disponíveis, 
contacte-nos diretamente através de gav.ps@cm-
vfxira.pt 
Acompanhe-nos também em http://ps-vfx.com 

Coligação Democrática Unitária

À população,

Foi sem grandes surpresas que recebemos a 
proposta de orçamento da Câmara Municipal para 
2015, marcado pela continuidade do caminho do 
desinvestimento, nomeadamente na prestação dos 
serviços públicos essenciais como na área da higiene 
e limpeza urbanas ou nas condições de trabalho para 
os trabalhadores do município. 
A gestão autárquica não pode continuar a sujeitar a sua 
atuação ao rumo da especulação imobiliária e da falta 
de um projeto de desenvolvimento que estimule, por 
exemplo, a instalação de mais empresas e emprego, 
adiando assim a resolução dos efetivos problemas das 
populações. 
A CDU, sendo coerente com o programa que 
apresentou às populações, votou contra o Orçamento 
do PS, que foi viabilizado com os votos do PSD (CNR).
Do governo PSD/CDS-PP também não há nada de 
novo, antes se aprofundam os ataques aos serviços 
públicos e aos direitos dos trabalhadores e da 
população em geral. 
O Orçamento de Estado prossegue com a política 
da privatização de sectores fundamentais como 
sejam, por exemplo, os transportes, o tratamento 
dos resíduos sólidos (EGF), a educação ou a saúde, 
representando mais um fardo que, conjugado com a 
perda de poder de compra, leva à perda de qualidade 
de vida.
Preocupados com este caminho de abismo, a CDU 
preconiza políticas diferentes para o Concelho e para 
o País: uma política patriótica e de esquerda que cabe 
aos trabalhadores e ao povo, com a sua luta, construir. 
Os eleitos da CDU desejam-lhe votos de Boas Festas e 
que o Ano de 2015 seja o ponto de viragem, à esquerda, 
para o País e para todos nós!

Contacte-nos através de: gav.cdu@cm-vfxira.pt ou tel. 
263 285 623

Coligação Novo Rumo

Caros Amigos,

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

www.facebook.com / Coligacao Novo Rumo
Fale connosco, exija responsabilidades!
gav.cnr @ cm-vfxira.pt

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

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

  DELIBERAÇÕES 
Reunião da Câmara Municipal I 22 out. 2014
Salão Nobre da Câmara Municipal | Vila Franca de Xira

Voto de pesar pelo falecimento de Maria Teresa de Jesus 
Assis Pereira Palha 
Aprovado por unanimidade

Nomeação de membro do Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município 
de Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - abstenção CdU)

Designação de representante do município na Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Franca de Xira, na 
Comissão Sub-Regional de Segurança Social de Loures e no 
Conselho de Administração da Fundação CEBI
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - abstenção CdU)

Apoio financeiro municipal à Junta de Freguesia de 
Vila Franca de Xira para execução de intervenções de 
requalificação urbana
Aprovado por unanimidade

6ª Alteração ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades municipais da câmara 
municipal para 2014
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - abstenção CdU)

Abertura de procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado - Técnico Superior (Área de Design) 
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado - Assistente Operacional (Área de Carpinteiro 
de Limpos)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para recrutamento e seleção 
do cargo de direção intermédia do 3º grau - Coordenador 
da Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas e 
remessa à assembleia municipal para aprovação do júri
Aprovado por unanimidade

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

Demolição e construção de moradia unifamiliar - Praceta da 
Justiça, nºs 10 a 13 - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 26 do loteamento Baltares – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 90 do loteamento Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 148 do loteamento do Casal do Álamo - S. João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 173 do loteamento do Casal do Álamo - S. João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 3 do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 4 do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Execução de iluminação pública eficiente – Póvoa de Santa 
Iria - Conta final
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CdU - votos contra CNr)

Processo de licenciamento para um novo posto de 
abastecimento de viaturas municipais em Povos - Vila Franca 
de Xira - Aprovação da localização e da minuta de declaração 
do proprietário do terreno
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de contrato de 
prestação de serviços por avença - Luís Filipe Moreira Freire
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de confeção e fornecimento de 
refeições nos refeitórios municipais – Adjudicação
Aprovado por maioria (votos a favor PS - votos contra CdU – abstenção 
CNr)

Aquisição de terreno sito na Quinta da Mata - Vila Franca 
de Xira
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração sita na Rua 
José Maria Tavares, lote 20, 3º dtº - Bairro da Chabital - S. 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Doação de uma máquina de costura Singer de 1918, e de 
uma máquina de escrever Remington século XX, por Maria 
Isabel Modas Borralho Moraes, ao Museu Municipal – Núcleo 
de Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Doação de um brinquedo antigo em folha-de-flandres e a 
corda, por Vítor Manuel Vieira Graça, ao Museu Municipal – 
Núcleo de Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exposição “Arsénio Mota: Uma Vida Como Obra” - Preço de 
venda ao público do respetivo catálogo
Aprovado por unanimidade

Agenda da Sustentabilidade - Galardão Eco XXI
Tomado conhecimento

Apoio municipal à realização da AVIXIRA 2014 - IV 
Campeonato Ornitológico Internacional do Comité 
Ornitológico Mundial de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal I 30 out. 2014
Salão Nobre da Câmara Municipal | Vila Franca de Xira

Imposto Municipal sobre Imóveis - Definição de taxas 
respeitantes ao ano de 2014 a cobrar em 2015
Aprovado por unanimidade

Taxa de Derrama de 2014 a aplicar em 2015
Aprovado por unanimidade

Participação variável no IRS
Aprovado por unanimidade

Grandes opções do plano para o quadriénio 2015/2018 e 
orçamento municipal para 2015
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - votos contra CdU)

Orçamento e plano plurianual de investimentos para o 
quadriénio 2015/2018 dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - abstenção CdU)

Reunião da Câmara Municipal I 05 nov. 2014
Clube recreativo das quintas

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

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

Abertura de procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado - Assistente Operacional (área de Ajudante de 
Calceteiro)
Aprovado por unanimidade

Transferência e aceitação do espólio do Museu Etnográfico 
de Vila Franca de Xira, integrado na Universalidade Jurídica 
Indivisível da Assembleia Distrital de Lisboa, para o município
Aprovado por unanimidade

Apoio financeiro municipal à Junta de Freguesia de Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz para reparação do caminho 
da Serra (Trancoso) e criação de bolsa de estacionamento na 
avenida Afonso de Albuquerque (Alhandra)
Aprovado por unanimidade

Redução de taxas devidas pela regularização de construções 
- Projeto de alteração ao Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas 
- Apreciação e discussão pública
Aprovado por unanimidade com a alteração apresentada pelos 
membros da CdU

Ampliação do talhão “R” do cemitério de Vila Franca de Xira 
- Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Execução da esquadra da PSP - Póvoa de Santa Iria/Forte da 
Casa - Auto de vistoria e liberação parcial de garantias
Aprovado por unanimidade

Construção do novo bloco para o 1º ciclo na EB 2,3 D. 
António de Ataíde – Castanheira do Ribatejo - Auto de vistoria 
e liberação parcial de garantias
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal - Jardins do Arroz 
- Acionamento das garantias bancárias
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de contrato de 
prestação de serviços por avença – Elisabete Serrano Alves
Aprovado por unanimidade

Processo nº 006/CEI+/13 do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional - Devolução de verba
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal do Forte da Casa 
- Substituição de retenções por garantia bancária de valor 
superior
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de refeições confecionadas para os refeitórios 
municipais - Libertação de retenção de valores
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de vigilância do Centro Comunitário 
de Vialonga - Libertação de retenção de valores
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza em diversos 
equipamentos municipais - Libertação de retenção de valores
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de combustíveis rodoviários ao abrigo do 
acordo quadro celebrado pela central de compras eletrónicas 
da Área Metropolitana de Lisboa (CCE-AML) - Lote 1 e lote 
2 - Minutas dos contratos
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração 
correspondente à garagem sita na rua Hermínio Gambeta 
Carvalho, lote 33 - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração “H”, sita 
na rua António Sérgio, nº 127, r/c esqº - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito 
e Excelência de âmbito Escolar para o Ensino Básico - 2º e 3º 
ciclos - Discussão pública
Aprovado por unanimidade

Projeto do regulamento de Atribuição de Estágios para o 
Ensino Secundário e Superior - Discussão pública
Aprovado por unanimidade

13ª Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira - Preço de 
comercialização do catálogo
Aprovado por unanimidade

Estágio nas piscinas municipais – Protocolo com o Instituto 
Politécnico de Santarém
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube 
de Jovens Alves Redol
 Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal I 19 nov. 2014
Salão Nobre da Câmara Municipal | Vila Franca de Xira

Declaração de Dia de Luto Municipal
Aprovado por unanimidade

ERSAR - Selo de qualidade exemplar da água para consumo 
humano 2014 – SMAS
Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade remeter à 
assembleia municipal para conhecimento

Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira para o ano de 2015
reprovado por maioria – (votos contra CdU e CNr – votos favor PS)

Abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado de 3 postos de trabalho na categoria 
de Assistente Operacional (Cabouqueiro) - Recrutamento 
excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado de 1 posto de trabalho na categoria de 
Técnico Superior (área de contabilidade e administração) - 
Recrutamento excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado de 1 posto de trabalho na categoria 
de Assistente Técnico (área administrativa) - Recrutamento 
excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade 

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
de 1 posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional 
(Pedreiro), Reserva de recrutamento - Recrutamento 
excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado - Assistente Técnico (área administrativa) 
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado - Assistente Operacional (Cantoneiro 
de Limpeza)
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
- Assistente Técnico (generalista) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo, prorrogação de contrato de 
prestação de serviços por avença e remessa à assembleia 
municipal para autorização prévia do compromisso plurianual 
– Luís Miguel Trindade Falcão de Vasconcelos
Aprovado por unanimidade

Aquisição de cabazes alimentares para famílias carenciadas 
para o ano 2015 - Remessa à assembleia municipal para 
autorização prévia nos termos do artigo 22º do DL nº 197/99, 
de 08/06
Aprovado por maioria (votos contra CdU – votos favor PS e CNr)

Contratação de serviços de manutenção simples aos 
elevadores instalados na passagem superior do Caminho 
Ribeirinho, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira 
e Jardim de Infância EB1 nº 1 de Alhandra - Remessa 
à assembleia municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual 
Aprovado por unanimidade

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito das suas 
competências e no quadro da atual conjuntura socioeconómica, vai 
manter, em 2015, o seu papel ativo de combate à pobreza, pelo que vai 
manter o programa de ajuda alimentar à população do Concelho com 
carências socioeconómicas.
Por forma a estar mais perto de quem mais precisa, foram criadas 
estruturas descentralizadas, situadas nos bairros municipais do 
Concelho, que permitem disponibilizar um serviço de proximidade 
e implementar uma série de respostas sociais em várias áreas, 
nomeadamente, ao nível das ajudas alimentares.
O apoio alimentar materializa-se na entrega mensal de cabazes que 
são compostos por frutas, leguminosas, enlatados, azeite, carne, leite 
e produtos de higiene pessoal, cujas quantidades variam consoante a 
dimensão do agregado a que se destina, sendo que a atribuição implica 
uma avaliação socioeconómica, prévia com vista a uma atribuição justa 
e equitativa.
O financiamento desta ação decorre da política de responsabilidade da 
empresa Central de Cervejas, numa verba considerada de 100.000€, 
sendo que o Município, atendendo à conjuntura económica que se 
mantém, continua atento, mantendo esta ação, ajustando se necessário 
os apoios atribuídos neste âmbito. 

Protocolo com a Central de Cervejas

Apoio alimentar à população carenciada do Concelho 
mantém-se em 2015
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dELIbErAçÕES

Partido Socialista

Cara|Caro Munícipe,

Desejamos-lhe, antes de mais, um feliz 2015 na 
expetativa que este ano seja marcado por uma 
mudança de liderança na política nacional, em que 
o PS, em diálogo com as demais forças políticas 
e organizações da sociedade civil, possa, sendo 
depositário da confiança dos Portugueses, mudar 
decididamente o atual trilho político a bem de todos.
No Concelho de Vila Franca de Xira o PS continuará a 
ser, como até aqui, o garante da defesa das populações 
e da concretização real e concreta dos seus anseios, 
respondendo às suas necessidades, pois esse foi o 
desígnio que assumimos de há muito, fazer.
No Orçamento Municipal de 2015 mantemos o 
caminho de desenvolvimento humano, cultural, social 
e económico do território e comunidades do nosso 
Concelho, continuando a corresponder à vontade 
democraticamente expressa pelos eleitores. O rigor e 
prudência, tão necessária neste tempo de incerteza, 
são pilares estruturais que asseguram e garantem 
uma política de clara vertente social. 
Assegurarmos o rigor da gestão das finanças do 
Município para conseguir do lado da receita municipal, 
uma vez mais, e entre outros exemplos, manter no 
mínimo legal a taxa do IMI, o que assegura às famílias 
um alívio fiscal de iniciativa municipal. Igualmente 
ao nível da derrama mantemos uma solução 
competitiva no quadro metropolitano, o que incentiva 
o desenvolvimento económico e o investimento por 
parte das empresas.
Ao nível nacional o PS reafirma, uma vez mais, a sua 
determinação no combate ao atual governo, pois 
este é clara e indiscutivelmente o maior obstáculo ao 
desenvolvimento do país.
Estando os nossos eleitos sempre disponíveis, 
contacte-nos diretamente através de gav.ps@cm-
vfxira.pt 
Acompanhe-nos também em http://ps-vfx.com 

Coligação Democrática Unitária

À população,

Foi sem grandes surpresas que recebemos a 
proposta de orçamento da Câmara Municipal para 
2015, marcado pela continuidade do caminho do 
desinvestimento, nomeadamente na prestação dos 
serviços públicos essenciais como na área da higiene 
e limpeza urbanas ou nas condições de trabalho para 
os trabalhadores do município. 
A gestão autárquica não pode continuar a sujeitar a sua 
atuação ao rumo da especulação imobiliária e da falta 
de um projeto de desenvolvimento que estimule, por 
exemplo, a instalação de mais empresas e emprego, 
adiando assim a resolução dos efetivos problemas das 
populações. 
A CDU, sendo coerente com o programa que 
apresentou às populações, votou contra o Orçamento 
do PS, que foi viabilizado com os votos do PSD (CNR).
Do governo PSD/CDS-PP também não há nada de 
novo, antes se aprofundam os ataques aos serviços 
públicos e aos direitos dos trabalhadores e da 
população em geral. 
O Orçamento de Estado prossegue com a política 
da privatização de sectores fundamentais como 
sejam, por exemplo, os transportes, o tratamento 
dos resíduos sólidos (EGF), a educação ou a saúde, 
representando mais um fardo que, conjugado com a 
perda de poder de compra, leva à perda de qualidade 
de vida.
Preocupados com este caminho de abismo, a CDU 
preconiza políticas diferentes para o Concelho e para 
o País: uma política patriótica e de esquerda que cabe 
aos trabalhadores e ao povo, com a sua luta, construir. 
Os eleitos da CDU desejam-lhe votos de Boas Festas e 
que o Ano de 2015 seja o ponto de viragem, à esquerda, 
para o País e para todos nós!

Contacte-nos através de: gav.cdu@cm-vfxira.pt ou tel. 
263 285 623

Coligação Novo Rumo

Caros Amigos,

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

www.facebook.com / Coligacao Novo Rumo
Fale connosco, exija responsabilidades!
gav.cnr @ cm-vfxira.pt

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

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

  DELIBERAÇÕES 
Reunião da Câmara Municipal I 22 out. 2014
Salão Nobre da Câmara Municipal | Vila Franca de Xira

Voto de pesar pelo falecimento de Maria Teresa de Jesus 
Assis Pereira Palha 
Aprovado por unanimidade

Nomeação de membro do Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município 
de Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - abstenção CdU)

Designação de representante do município na Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Franca de Xira, na 
Comissão Sub-Regional de Segurança Social de Loures e no 
Conselho de Administração da Fundação CEBI
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - abstenção CdU)

Apoio financeiro municipal à Junta de Freguesia de 
Vila Franca de Xira para execução de intervenções de 
requalificação urbana
Aprovado por unanimidade

6ª Alteração ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades municipais da câmara 
municipal para 2014
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - abstenção CdU)

Abertura de procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado - Técnico Superior (Área de Design) 
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado - Assistente Operacional (Área de Carpinteiro 
de Limpos)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para recrutamento e seleção 
do cargo de direção intermédia do 3º grau - Coordenador 
da Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas e 
remessa à assembleia municipal para aprovação do júri
Aprovado por unanimidade

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

Demolição e construção de moradia unifamiliar - Praceta da 
Justiça, nºs 10 a 13 - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 26 do loteamento Baltares – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 90 do loteamento Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 148 do loteamento do Casal do Álamo - S. João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 173 do loteamento do Casal do Álamo - S. João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 3 do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 4 do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Execução de iluminação pública eficiente – Póvoa de Santa 
Iria - Conta final
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CdU - votos contra CNr)

Processo de licenciamento para um novo posto de 
abastecimento de viaturas municipais em Povos - Vila Franca 
de Xira - Aprovação da localização e da minuta de declaração 
do proprietário do terreno
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de contrato de 
prestação de serviços por avença - Luís Filipe Moreira Freire
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de confeção e fornecimento de 
refeições nos refeitórios municipais – Adjudicação
Aprovado por maioria (votos a favor PS - votos contra CdU – abstenção 
CNr)

Aquisição de terreno sito na Quinta da Mata - Vila Franca 
de Xira
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração sita na Rua 
José Maria Tavares, lote 20, 3º dtº - Bairro da Chabital - S. 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Doação de uma máquina de costura Singer de 1918, e de 
uma máquina de escrever Remington século XX, por Maria 
Isabel Modas Borralho Moraes, ao Museu Municipal – Núcleo 
de Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Doação de um brinquedo antigo em folha-de-flandres e a 
corda, por Vítor Manuel Vieira Graça, ao Museu Municipal – 
Núcleo de Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exposição “Arsénio Mota: Uma Vida Como Obra” - Preço de 
venda ao público do respetivo catálogo
Aprovado por unanimidade

Agenda da Sustentabilidade - Galardão Eco XXI
Tomado conhecimento

Apoio municipal à realização da AVIXIRA 2014 - IV 
Campeonato Ornitológico Internacional do Comité 
Ornitológico Mundial de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade
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Imposto Municipal sobre Imóveis - Definição de taxas 
respeitantes ao ano de 2014 a cobrar em 2015
Aprovado por unanimidade

Taxa de Derrama de 2014 a aplicar em 2015
Aprovado por unanimidade

Participação variável no IRS
Aprovado por unanimidade

Grandes opções do plano para o quadriénio 2015/2018 e 
orçamento municipal para 2015
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - votos contra CdU)

Orçamento e plano plurianual de investimentos para o 
quadriénio 2015/2018 dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - abstenção CdU)

Reunião da Câmara Municipal I 05 nov. 2014
Clube recreativo das quintas

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

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

Abertura de procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado - Assistente Operacional (área de Ajudante de 
Calceteiro)
Aprovado por unanimidade

Transferência e aceitação do espólio do Museu Etnográfico 
de Vila Franca de Xira, integrado na Universalidade Jurídica 
Indivisível da Assembleia Distrital de Lisboa, para o município
Aprovado por unanimidade

Apoio financeiro municipal à Junta de Freguesia de Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz para reparação do caminho 
da Serra (Trancoso) e criação de bolsa de estacionamento na 
avenida Afonso de Albuquerque (Alhandra)
Aprovado por unanimidade

Redução de taxas devidas pela regularização de construções 
- Projeto de alteração ao Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas 
- Apreciação e discussão pública
Aprovado por unanimidade com a alteração apresentada pelos 
membros da CdU

Ampliação do talhão “R” do cemitério de Vila Franca de Xira 
- Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Execução da esquadra da PSP - Póvoa de Santa Iria/Forte da 
Casa - Auto de vistoria e liberação parcial de garantias
Aprovado por unanimidade

Construção do novo bloco para o 1º ciclo na EB 2,3 D. 
António de Ataíde – Castanheira do Ribatejo - Auto de vistoria 
e liberação parcial de garantias
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal - Jardins do Arroz 
- Acionamento das garantias bancárias
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de contrato de 
prestação de serviços por avença – Elisabete Serrano Alves
Aprovado por unanimidade

Processo nº 006/CEI+/13 do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional - Devolução de verba
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal do Forte da Casa 
- Substituição de retenções por garantia bancária de valor 
superior
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de refeições confecionadas para os refeitórios 
municipais - Libertação de retenção de valores
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de vigilância do Centro Comunitário 
de Vialonga - Libertação de retenção de valores
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza em diversos 
equipamentos municipais - Libertação de retenção de valores
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de combustíveis rodoviários ao abrigo do 
acordo quadro celebrado pela central de compras eletrónicas 
da Área Metropolitana de Lisboa (CCE-AML) - Lote 1 e lote 
2 - Minutas dos contratos
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração 
correspondente à garagem sita na rua Hermínio Gambeta 
Carvalho, lote 33 - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração “H”, sita 
na rua António Sérgio, nº 127, r/c esqº - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito 
e Excelência de âmbito Escolar para o Ensino Básico - 2º e 3º 
ciclos - Discussão pública
Aprovado por unanimidade

Projeto do regulamento de Atribuição de Estágios para o 
Ensino Secundário e Superior - Discussão pública
Aprovado por unanimidade

13ª Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira - Preço de 
comercialização do catálogo
Aprovado por unanimidade

Estágio nas piscinas municipais – Protocolo com o Instituto 
Politécnico de Santarém
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube 
de Jovens Alves Redol
 Aprovado por unanimidade
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Declaração de Dia de Luto Municipal
Aprovado por unanimidade

ERSAR - Selo de qualidade exemplar da água para consumo 
humano 2014 – SMAS
Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade remeter à 
assembleia municipal para conhecimento

Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira para o ano de 2015
reprovado por maioria – (votos contra CdU e CNr – votos favor PS)

Abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado de 3 postos de trabalho na categoria 
de Assistente Operacional (Cabouqueiro) - Recrutamento 
excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado de 1 posto de trabalho na categoria de 
Técnico Superior (área de contabilidade e administração) - 
Recrutamento excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado de 1 posto de trabalho na categoria 
de Assistente Técnico (área administrativa) - Recrutamento 
excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade 

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
de 1 posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional 
(Pedreiro), Reserva de recrutamento - Recrutamento 
excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado - Assistente Técnico (área administrativa) 
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado - Assistente Operacional (Cantoneiro 
de Limpeza)
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
- Assistente Técnico (generalista) - Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo, prorrogação de contrato de 
prestação de serviços por avença e remessa à assembleia 
municipal para autorização prévia do compromisso plurianual 
– Luís Miguel Trindade Falcão de Vasconcelos
Aprovado por unanimidade

Aquisição de cabazes alimentares para famílias carenciadas 
para o ano 2015 - Remessa à assembleia municipal para 
autorização prévia nos termos do artigo 22º do DL nº 197/99, 
de 08/06
Aprovado por maioria (votos contra CdU – votos favor PS e CNr)

Contratação de serviços de manutenção simples aos 
elevadores instalados na passagem superior do Caminho 
Ribeirinho, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira 
e Jardim de Infância EB1 nº 1 de Alhandra - Remessa 
à assembleia municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual 
Aprovado por unanimidade

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito das suas 
competências e no quadro da atual conjuntura socioeconómica, vai 
manter, em 2015, o seu papel ativo de combate à pobreza, pelo que vai 
manter o programa de ajuda alimentar à população do Concelho com 
carências socioeconómicas.
Por forma a estar mais perto de quem mais precisa, foram criadas 
estruturas descentralizadas, situadas nos bairros municipais do 
Concelho, que permitem disponibilizar um serviço de proximidade 
e implementar uma série de respostas sociais em várias áreas, 
nomeadamente, ao nível das ajudas alimentares.
O apoio alimentar materializa-se na entrega mensal de cabazes que 
são compostos por frutas, leguminosas, enlatados, azeite, carne, leite 
e produtos de higiene pessoal, cujas quantidades variam consoante a 
dimensão do agregado a que se destina, sendo que a atribuição implica 
uma avaliação socioeconómica, prévia com vista a uma atribuição justa 
e equitativa.
O financiamento desta ação decorre da política de responsabilidade da 
empresa Central de Cervejas, numa verba considerada de 100.000€, 
sendo que o Município, atendendo à conjuntura económica que se 
mantém, continua atento, mantendo esta ação, ajustando se necessário 
os apoios atribuídos neste âmbito. 

Protocolo com a Central de Cervejas

Apoio alimentar à população carenciada do Concelho 
mantém-se em 2015
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** Data e local a confirmar em www.cm-vfxira.pt
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Comparticipação financeira municipal à Junta de Freguesia 
da União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da 
Casa, na obra de requalificação da nova sede da junta de 
freguesia
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - votos contra CdU)

Comparticipação financeira municipal à Junta de Freguesia 
de Vialonga, para requalificação do Largo da República
Aprovado por unanimidade

Cedência de parcela de terreno a integrar no domínio 
público municipal - Casal dos Bacelos - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cedência de parcela de terreno a integrar no domínio público 
municipal - Quinta da Carapinha – Quintas – Castanheira do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cedência de parcela de terreno a integrar no domínio 
público municipal - Estrada Municipal nº 524 – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Aceitação da cedência e afetação de parcela de terreno 
particular ao domínio público municipal – Casa de São Pedro 
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Realização da Festa de Natal de 2014 dos filhos dos 
trabalhadores da câmara municipal e SMAS – Protocolo a 
celebrar com o Xira Clube
Aprovado por unanimidade

I Mostra de Vinhos – Protocolo a celebrar com o Clube 
Taurino Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento industrial sito no Cabeceiro dos 
Álamos - Quinta das Areias - Castanheira do Ribatejo - Alvará 
de loteamento nº 4/97, de 25/09 - Aceitação de princípio e 
abertura de inquérito público
Aprovado por unanimidade

Execução da esquadra da PSP - Póvoa de Santa Iria / Forte 
da casa - Conta Final
Aprovado por unanimidade

Execução do Jardim de Infância de Povos - Conta final, auto 
de vistoria e receção definitiva e liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo - Auto de 
Vistoria e liberação parcial da caução
Aprovado por unanimidade

Execução da Escola Básica do 1º Ciclo do Sobralinho - 
Trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Execução da Escola Básica do 1º Ciclo do Sobralinho - 
Alteração do projeto (arranjos exteriores)
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - abstenção CdU)

Execução da Escola Básica do 1º Ciclo do Sobralinho - 
Alteração da data de conclusão da obra
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de limpeza e manutenção de zonas 
verdes no concelho - Restituição de valor retido
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de gás natural veicular para 
abastecimento das viaturas afetas à frota ambiente do 
município, durante os anos de 2015 e 2016 - Minuta do 
contrato
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares no ano letivo 2014/2015 - Subsídio 
atribuído a alunos a estudar fora do concelho - Compromisso 
e transferência de verba
Aprovado por unanimidade

Barco Varino em cerâmica - Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato - Devolução de taxa de participação
Aprovado por unanimidade

Doação do espólio do Padre Dr. Vasco Moniz à câmara 
municipal para incorporação no acervo do Museu Municipal, 
por Pedro Miguel Gil
Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos - Discussão pública
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - votos contra CdU)

Compra e venda da fração de habitação municipal sita na 
rua Soda Póvoa, nº 13, 3º dto - Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal sita na 
rua Bernardo Santareno, nº 2, 1º dtº – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal sita na 
rua Bernardo Santareno, nº 4, 3º esqº – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal I 27 nov. 2014
Salão Nobre da Câmara Municipal | Vila Franca de Xira

Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira para o ano de 2015
Aprovado por maioria (votos CdU – Votos favor PS e CNr)

Refeitório da Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Aprovado por unanimidade notificar a junta de freguesia da reflexão 
que foi feita na reunião e avançar com uma ação em tribunal, no 
sentido de manter a posse do imóvel

Extinção da Casa do Povo de Vila Franca de Xira - Utilização 
vitalícia do pátio do imóvel por António Francisco da Silva
Aprovado por unanimidade

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos para 
2015
Aprovado por maioria (votos contra CdU – votos favor PS e CNr)

Cedência de instalações em regime de comodato à Fábrica 
da Igreja Paroquial da Freguesia de São Vicente Mártir de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal I 03 dez. 2014
Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
delegação do Forte da Casa

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

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
- Assistente operacional (Auxiliar de Ação Educativa) 
- Prorrogação do prazo para homologação da lista de 
classificação final
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
- Técnico superior (área de gestão) - Prorrogação do prazo 
para homologação da lista de classificação final
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
- Assistente operacional (Pedreiro) - Prorrogação do prazo 
para homologação da lista de classificação final
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
- Assistente operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais) - Prorrogação do prazo para homologação 
da lista de classificação final
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de reparação a 9 máquinas 
instaladas na tipografia municipal, e aquisição das peças 
necessárias para a referida reparação, durante o ano 2015 - 
Remessa à assembleia municipal para aprovação prévia do 
compromisso plurianual 
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de mercearia e de charcutaria 
para os refeitórios e bares do município, para o ano 2015 - 
Remessa à assembleia municipal para aprovação prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza, conservação e 
manutenção do Cemitério Municipal de Vila Franca de Xira, 
ano 2015 - Parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia 
municipal para aprovação prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de assistência técnica e 
manutenção do equipamento de fotolitos - Parecer prévio 
vinculativo e remessa à assembleia municipal para aprovação 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Atividades de Enriquecimento Curricular - Ano letivo 
2014/2015 - Protocolos de colaboração a celebrar com 
entidades parceiras - Alteração e remessa à assembleia 
municipal para conhecimento
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de refeições escolares - Ano letivo 
2014/2015 – Protocolo a celebrar coma Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares
Aprovado por unanimidade

Serviço de refeições escolares - Lanches - Ano letivo 
2014/2015 - Protocolo a celebrar com o Agrupamento de 
Escolas D. António de Ataíde
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção 
de um novo pontão - Alteração da data de conclusão da obra 
e remessa à assembleia municipal para aprovação prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços ao abrigo do acordo-quadro da 
AML - Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão 
normal (BTN) e em baixa tensão especial (BTE) - Abertura 
de procedimento e remessa à assembleia municipal para 
aprovação do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Comparticipação financeira municipal à Junta de Freguesia 
de Vila Franca de Xira, para requalificação da Fonte do Farrobo 
e aquisição de elementos decorativos de Natal
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 15 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 44 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 99 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 100 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 102 do loteamento Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 106 do loteamento Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 39 do loteamento Panasqueira I - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 169 do loteamento Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 182 do loteamento Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 86 do loteamento Enxordeiros - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Retificação da operação de loteamento Enxordeiros, titulado 
pelo alvará de loteamento nº 1/2012AUGI, de 2012/06/27 - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de pavimentos na Estrada Municipal do 
Apeadeiro – Castanheira do Ribatejo - Conta final
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício do mercado da Póvoa para espaço 
cultural - Conta final 
Aprovado por unanimidade

Execução da Escola Básica do 1º ciclo do Sobralinho - 
Nomeação do novo coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga - Fase 
4A - Alteração da data de conclusão da obra
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho de Vila Franca de 
Xira - Alteração da data de conclusão da obra
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CdU - votos contra CNr)

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção de 
um novo pontão - Desenvolvimento do plano de segurança e 
saúde
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de fornecimento de energia elétrica, 
em nível de baixa tensão normal (BTN), em regime de 
mercado, do sistema de iluminação pública do município - 
Concurso público internacional – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Mercado abastecedor - Funcionamento nos dias 23 e 30 de 
dezembro de 2014 
Aprovado por unanimidade

Mercados retalhistas de Alhandra e de Vila Franca de 
Xira - Funcionamento ao sábado de tarde durante o mês de 
dezembro de 2014
Aprovado por unanimidade

Devolução de apoio recebido relativo ao processo nº 017/
CEI+/12 do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP)
Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da 
Câmara Municipal para 2015 
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - votos contra CdU)

Contratação de serviços de confeção e fornecimento de 
refeições nos refeitórios municipais - Minuta do contrato
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - votos contra CdU)

Pagamento de indemnização - Sinistro - Transferência 
financeira
Aprovado por unanimidade

Adenda ao protocolo de cedência das instalações sitas na 
rua Alves Redol, nº 123, para o ano de 2015
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre 2/3 da fração 
“N”, sita na rua Almada Negreiros, lote 8, nº 18 - Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exposição “Tudo existe o que se inventa é a descrição 
Joaquim Namorado 100 anos” - Preço de venda ao público do 
catálogo
Aprovado por unanimidade

Digitalização do espólio documental do Futebol Clube de 
Alverca – Protocolo 
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – 
Federação Portuguesa de Natação
Aprovado por unanimidade

Moção - Governo quer através de alterações à lei das rendas 
apoiadas penalizar os moradores dos Bairros Sociais
reprovado por maioria – (votos contra PS e CNr – votos favor CdU)

Reunião da Assembleia Municipal | 26 nov. 2014
Fábrica das Palavras | Vila Franca de Xira

Grandes Opções do Plano para o Quadriénio 2015/2018 e 
Orçamento Municipal para 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS e CNr – votos contra CdU e bE 
– Abstenção CdS)

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o 
Quadriénio 2015/2018 dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdS e CNr – Abstenção CdU bE)

Imposto Municipal sobre Imóveis – Definição de Taxas 
Respeitantes ao Ano de 2014 a Cobrar em 2015
Aprovado por unanimidade

Taxa de Derrama de 2014 a Aplicar em 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CNr, CdU e bE – Abstenção CdS)

Participação Variável no IRS
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CNr, CdU e bE – Abstenção CdS)

Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdS e CNr – votos contra CdU 
e bE)

Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento para o Ano de 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdS, bE e CNr – votos contra 
CdU)

Apoio Financeiro Municipal à Junta de Freguesia da União de 
Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho para Construção 
de Muro de Suporte dos Lavadouros de Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Apoio Financeiro Municipal à Junta de Freguesia de Vila 
Franca de Xira para Execução de Intervenções de Requalificação 
Urbana
Aprovado por unanimidade

Apoio Financeiro Municipal para Reparação do Caminho da 
Serra (Trancoso) e Criação de Bolsa de Estacionamento na Av. 
Afonso de Albuquerque (Alhandra) – Junta de Freguesia de 
Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Comparticipação Financeira Municipal à Junta de Freguesia 
da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, 
na Obra de Requalificação da Nova Sede da Junta de Freguesia
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdS e CNr – votos contra CdU 
e bE)

Comparticipação Financeira Municipal à Junta de Freguesia 
de Vialonga, para Requalificação do Largo da República
Aprovado por unanimidade

Transportes Escolares no Ano Letivo 2014/2015 – Subsídio 
Atribuído a Alunos a Estudar Fora do Concelho – Transferência 
de Verba para a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado – Técnico Superior (Área de Design)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado – Assistente Operacional (Área de 
Carpinteiro de Limpos)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento para Recrutamento e Seleção 
do Cargo de Direção Intermédia do 3.º Grau – Coordenador 
da Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas – 
Aprovação do Júri
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado – Assistente Operacional (Área de 
Mecânica)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado – Assistente Operacional (Área de Pintor)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado – Assistente Operacional (Área de 
Ajudante de Calceteiro)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado de 3 Postos de Trabalho na Categoria 
de Assistente Operacional (Cabouqueiro) – Recrutamento 
Excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado de 1 Posto de Trabalho na Categoria de 
Técnico Superior (Área de Contabilidade e Administração) – 
Recrutamento Excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado de 1 Posto de Trabalho na Categoria 
de Assistente Técnico (Área Administrativa) – Recrutamento 
Excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para Constituição de 
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado 
de 1 Posto de Trabalho na Categoria de Assistente Operacional 
(Pedreiro), Reserva de Recrutamento – Recrutamento 
Excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo 
Indeterminado - Assistente Técnico (Área Administrativa)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado - Assistente Operacional (Cantoneiro de 
Limpeza)
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de 
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado 
- Assistente Técnico (Generalista) – Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Prorrogação de Contrato de Prestação de Serviços por Avença 
– Luís Miguel Trindade Falcão Vasconcelos – Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CNr, CdU e bE – Abstenção CdS)

Fornecimento em Contínuo de Massas Asfálticas Durante 
os Anos de 2015 e 2016 – Aprovação Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdU, bE e CdS – votos contra 
CNr)

Contratação de Serviços de Manutenção Simples aos 
Elevadores Instalados na Passagem Superior do Caminho 
Ribeirinho, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira e 
Jardim de Infância EB 1 n.º 1 de Alhandra – Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube 
de Jovens Alves Redol – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Demolição e Construção de Moradia Unifamiliar e Cedência 
de Terreno para Integração no Domínio Público – Praceta da 
Justiça, n.ºs 10 a 13 em Vila Franca de Xira – Miguel Gomes 
Roque da Silva
Aprovado por unanimidade

Cedência de Parcela de Terreno a Integrar no Domínio Público 
– Casal dos Bacelos – Vila Franca de Xira – José Francisco 
Rodrigues
Aprovado por unanimidade

Cedência de Parcela de Terreno a Integrar no Domínio Público 
– Quinta da Carapinha – Quintas – Castanheira do Ribatejo – 
Francisco José Ramalho André
Aprovado por unanimidade

Cedência de Parcela de Terreno a Integrar no Domínio 
Público – Estrada Municipal n.º 524 – Cachoeiras – António 
Pereira Mesquita
Aprovado por unanimidade

Aceitação da Cedência e Afetação de Parcela de Terreno 
Particular ao Domínio Público Municipal – Alverca do Ribatejo 
– Casa de S. Pedro
Aprovado por unanimidade

Aquisição de Cabazes Alimentares para Famílias Carenciadas 
para o Ano de 2015 – Autorização Prévia nos Termos do Art.º 
22.º do DL n.º 197/99, de 8/6
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdS bE e CNr - Abstenção CdU)

Transferência e Aceitação do Espólio do Museu Etnográfico 
de Vila Franca de Xira, Integrado na Universalidade Jurídica 
Indivisível da Assembleia Distrital de Lisboa, para o Município
Aprovado por unanimidade

Designação de representante no Conselho da Comunidade do 
ACES Estuário do Tejo
Isabel brigham - 17 Votos / odete Silva -20 votos

Execução da Escola Básica do 1º Ciclo do Sobralinho – 
Alteração da data de conclusão da obra
Aprovado por unanimidade
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Salão Nobre da Câmara Municipal | Vila Franca de Xira

Comparticipação financeira municipal à Junta de Freguesia 
da União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da 
Casa, na obra de requalificação da nova sede da junta de 
freguesia
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - votos contra CdU)

Comparticipação financeira municipal à Junta de Freguesia 
de Vialonga, para requalificação do Largo da República
Aprovado por unanimidade

Cedência de parcela de terreno a integrar no domínio 
público municipal - Casal dos Bacelos - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cedência de parcela de terreno a integrar no domínio público 
municipal - Quinta da Carapinha – Quintas – Castanheira do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cedência de parcela de terreno a integrar no domínio 
público municipal - Estrada Municipal nº 524 – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Aceitação da cedência e afetação de parcela de terreno 
particular ao domínio público municipal – Casa de São Pedro 
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Realização da Festa de Natal de 2014 dos filhos dos 
trabalhadores da câmara municipal e SMAS – Protocolo a 
celebrar com o Xira Clube
Aprovado por unanimidade

I Mostra de Vinhos – Protocolo a celebrar com o Clube 
Taurino Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento industrial sito no Cabeceiro dos 
Álamos - Quinta das Areias - Castanheira do Ribatejo - Alvará 
de loteamento nº 4/97, de 25/09 - Aceitação de princípio e 
abertura de inquérito público
Aprovado por unanimidade

Execução da esquadra da PSP - Póvoa de Santa Iria / Forte 
da casa - Conta Final
Aprovado por unanimidade

Execução do Jardim de Infância de Povos - Conta final, auto 
de vistoria e receção definitiva e liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo - Auto de 
Vistoria e liberação parcial da caução
Aprovado por unanimidade

Execução da Escola Básica do 1º Ciclo do Sobralinho - 
Trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Execução da Escola Básica do 1º Ciclo do Sobralinho - 
Alteração do projeto (arranjos exteriores)
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - abstenção CdU)

Execução da Escola Básica do 1º Ciclo do Sobralinho - 
Alteração da data de conclusão da obra
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de limpeza e manutenção de zonas 
verdes no concelho - Restituição de valor retido
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de gás natural veicular para 
abastecimento das viaturas afetas à frota ambiente do 
município, durante os anos de 2015 e 2016 - Minuta do 
contrato
Aprovado por unanimidade

Transportes escolares no ano letivo 2014/2015 - Subsídio 
atribuído a alunos a estudar fora do concelho - Compromisso 
e transferência de verba
Aprovado por unanimidade

Barco Varino em cerâmica - Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato - Devolução de taxa de participação
Aprovado por unanimidade

Doação do espólio do Padre Dr. Vasco Moniz à câmara 
municipal para incorporação no acervo do Museu Municipal, 
por Pedro Miguel Gil
Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos - Discussão pública
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - votos contra CdU)

Compra e venda da fração de habitação municipal sita na 
rua Soda Póvoa, nº 13, 3º dto - Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal sita na 
rua Bernardo Santareno, nº 2, 1º dtº – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal sita na 
rua Bernardo Santareno, nº 4, 3º esqº – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal I 27 nov. 2014
Salão Nobre da Câmara Municipal | Vila Franca de Xira

Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira para o ano de 2015
Aprovado por maioria (votos CdU – Votos favor PS e CNr)

Refeitório da Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Aprovado por unanimidade notificar a junta de freguesia da reflexão 
que foi feita na reunião e avançar com uma ação em tribunal, no 
sentido de manter a posse do imóvel

Extinção da Casa do Povo de Vila Franca de Xira - Utilização 
vitalícia do pátio do imóvel por António Francisco da Silva
Aprovado por unanimidade

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos para 
2015
Aprovado por maioria (votos contra CdU – votos favor PS e CNr)

Cedência de instalações em regime de comodato à Fábrica 
da Igreja Paroquial da Freguesia de São Vicente Mártir de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal I 03 dez. 2014
Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
delegação do Forte da Casa

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

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
- Assistente operacional (Auxiliar de Ação Educativa) 
- Prorrogação do prazo para homologação da lista de 
classificação final
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
- Técnico superior (área de gestão) - Prorrogação do prazo 
para homologação da lista de classificação final
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
- Assistente operacional (Pedreiro) - Prorrogação do prazo 
para homologação da lista de classificação final
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
- Assistente operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais) - Prorrogação do prazo para homologação 
da lista de classificação final
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de reparação a 9 máquinas 
instaladas na tipografia municipal, e aquisição das peças 
necessárias para a referida reparação, durante o ano 2015 - 
Remessa à assembleia municipal para aprovação prévia do 
compromisso plurianual 
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de mercearia e de charcutaria 
para os refeitórios e bares do município, para o ano 2015 - 
Remessa à assembleia municipal para aprovação prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza, conservação e 
manutenção do Cemitério Municipal de Vila Franca de Xira, 
ano 2015 - Parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia 
municipal para aprovação prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de assistência técnica e 
manutenção do equipamento de fotolitos - Parecer prévio 
vinculativo e remessa à assembleia municipal para aprovação 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Atividades de Enriquecimento Curricular - Ano letivo 
2014/2015 - Protocolos de colaboração a celebrar com 
entidades parceiras - Alteração e remessa à assembleia 
municipal para conhecimento
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de refeições escolares - Ano letivo 
2014/2015 – Protocolo a celebrar coma Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares
Aprovado por unanimidade

Serviço de refeições escolares - Lanches - Ano letivo 
2014/2015 - Protocolo a celebrar com o Agrupamento de 
Escolas D. António de Ataíde
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção 
de um novo pontão - Alteração da data de conclusão da obra 
e remessa à assembleia municipal para aprovação prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços ao abrigo do acordo-quadro da 
AML - Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão 
normal (BTN) e em baixa tensão especial (BTE) - Abertura 
de procedimento e remessa à assembleia municipal para 
aprovação do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Comparticipação financeira municipal à Junta de Freguesia 
de Vila Franca de Xira, para requalificação da Fonte do Farrobo 
e aquisição de elementos decorativos de Natal
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 15 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 44 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 99 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 100 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 102 do loteamento Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 106 do loteamento Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 39 do loteamento Panasqueira I - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 169 do loteamento Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 182 do loteamento Casal do Álamo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre 
o lote 86 do loteamento Enxordeiros - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Retificação da operação de loteamento Enxordeiros, titulado 
pelo alvará de loteamento nº 1/2012AUGI, de 2012/06/27 - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de pavimentos na Estrada Municipal do 
Apeadeiro – Castanheira do Ribatejo - Conta final
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício do mercado da Póvoa para espaço 
cultural - Conta final 
Aprovado por unanimidade

Execução da Escola Básica do 1º ciclo do Sobralinho - 
Nomeação do novo coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga - Fase 
4A - Alteração da data de conclusão da obra
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho de Vila Franca de 
Xira - Alteração da data de conclusão da obra
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CdU - votos contra CNr)

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção de 
um novo pontão - Desenvolvimento do plano de segurança e 
saúde
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de fornecimento de energia elétrica, 
em nível de baixa tensão normal (BTN), em regime de 
mercado, do sistema de iluminação pública do município - 
Concurso público internacional – Adjudicação
Aprovado por unanimidade

Mercado abastecedor - Funcionamento nos dias 23 e 30 de 
dezembro de 2014 
Aprovado por unanimidade

Mercados retalhistas de Alhandra e de Vila Franca de 
Xira - Funcionamento ao sábado de tarde durante o mês de 
dezembro de 2014
Aprovado por unanimidade

Devolução de apoio recebido relativo ao processo nº 017/
CEI+/12 do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP)
Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da 
Câmara Municipal para 2015 
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - votos contra CdU)

Contratação de serviços de confeção e fornecimento de 
refeições nos refeitórios municipais - Minuta do contrato
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNr - votos contra CdU)

Pagamento de indemnização - Sinistro - Transferência 
financeira
Aprovado por unanimidade

Adenda ao protocolo de cedência das instalações sitas na 
rua Alves Redol, nº 123, para o ano de 2015
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre 2/3 da fração 
“N”, sita na rua Almada Negreiros, lote 8, nº 18 - Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exposição “Tudo existe o que se inventa é a descrição 
Joaquim Namorado 100 anos” - Preço de venda ao público do 
catálogo
Aprovado por unanimidade

Digitalização do espólio documental do Futebol Clube de 
Alverca – Protocolo 
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – 
Federação Portuguesa de Natação
Aprovado por unanimidade

Moção - Governo quer através de alterações à lei das rendas 
apoiadas penalizar os moradores dos Bairros Sociais
reprovado por maioria – (votos contra PS e CNr – votos favor CdU)

Reunião da Assembleia Municipal | 26 nov. 2014
Fábrica das Palavras | Vila Franca de Xira

Grandes Opções do Plano para o Quadriénio 2015/2018 e 
Orçamento Municipal para 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS e CNr – votos contra CdU e bE 
– Abstenção CdS)

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o 
Quadriénio 2015/2018 dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdS e CNr – Abstenção CdU bE)

Imposto Municipal sobre Imóveis – Definição de Taxas 
Respeitantes ao Ano de 2014 a Cobrar em 2015
Aprovado por unanimidade

Taxa de Derrama de 2014 a Aplicar em 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CNr, CdU e bE – Abstenção CdS)

Participação Variável no IRS
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CNr, CdU e bE – Abstenção CdS)

Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdS e CNr – votos contra CdU 
e bE)

Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento para o Ano de 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdS, bE e CNr – votos contra 
CdU)

Apoio Financeiro Municipal à Junta de Freguesia da União de 
Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho para Construção 
de Muro de Suporte dos Lavadouros de Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Apoio Financeiro Municipal à Junta de Freguesia de Vila 
Franca de Xira para Execução de Intervenções de Requalificação 
Urbana
Aprovado por unanimidade

Apoio Financeiro Municipal para Reparação do Caminho da 
Serra (Trancoso) e Criação de Bolsa de Estacionamento na Av. 
Afonso de Albuquerque (Alhandra) – Junta de Freguesia de 
Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Comparticipação Financeira Municipal à Junta de Freguesia 
da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, 
na Obra de Requalificação da Nova Sede da Junta de Freguesia
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdS e CNr – votos contra CdU 
e bE)

Comparticipação Financeira Municipal à Junta de Freguesia 
de Vialonga, para Requalificação do Largo da República
Aprovado por unanimidade

Transportes Escolares no Ano Letivo 2014/2015 – Subsídio 
Atribuído a Alunos a Estudar Fora do Concelho – Transferência 
de Verba para a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado – Técnico Superior (Área de Design)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado – Assistente Operacional (Área de 
Carpinteiro de Limpos)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento para Recrutamento e Seleção 
do Cargo de Direção Intermédia do 3.º Grau – Coordenador 
da Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas – 
Aprovação do Júri
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado – Assistente Operacional (Área de 
Mecânica)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado – Assistente Operacional (Área de Pintor)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado – Assistente Operacional (Área de 
Ajudante de Calceteiro)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado de 3 Postos de Trabalho na Categoria 
de Assistente Operacional (Cabouqueiro) – Recrutamento 
Excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado de 1 Posto de Trabalho na Categoria de 
Técnico Superior (Área de Contabilidade e Administração) – 
Recrutamento Excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado de 1 Posto de Trabalho na Categoria 
de Assistente Técnico (Área Administrativa) – Recrutamento 
Excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para Constituição de 
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado 
de 1 Posto de Trabalho na Categoria de Assistente Operacional 
(Pedreiro), Reserva de Recrutamento – Recrutamento 
Excecional – SMAS
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo 
Indeterminado - Assistente Técnico (Área Administrativa)
Aprovado por unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 
Tempo Indeterminado - Assistente Operacional (Cantoneiro de 
Limpeza)
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de 
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado 
- Assistente Técnico (Generalista) – Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Prorrogação de Contrato de Prestação de Serviços por Avença 
– Luís Miguel Trindade Falcão Vasconcelos – Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CNr, CdU e bE – Abstenção CdS)

Fornecimento em Contínuo de Massas Asfálticas Durante 
os Anos de 2015 e 2016 – Aprovação Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdU, bE e CdS – votos contra 
CNr)

Contratação de Serviços de Manutenção Simples aos 
Elevadores Instalados na Passagem Superior do Caminho 
Ribeirinho, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira e 
Jardim de Infância EB 1 n.º 1 de Alhandra – Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube 
de Jovens Alves Redol – Autorização Prévia do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Demolição e Construção de Moradia Unifamiliar e Cedência 
de Terreno para Integração no Domínio Público – Praceta da 
Justiça, n.ºs 10 a 13 em Vila Franca de Xira – Miguel Gomes 
Roque da Silva
Aprovado por unanimidade

Cedência de Parcela de Terreno a Integrar no Domínio Público 
– Casal dos Bacelos – Vila Franca de Xira – José Francisco 
Rodrigues
Aprovado por unanimidade

Cedência de Parcela de Terreno a Integrar no Domínio Público 
– Quinta da Carapinha – Quintas – Castanheira do Ribatejo – 
Francisco José Ramalho André
Aprovado por unanimidade

Cedência de Parcela de Terreno a Integrar no Domínio 
Público – Estrada Municipal n.º 524 – Cachoeiras – António 
Pereira Mesquita
Aprovado por unanimidade

Aceitação da Cedência e Afetação de Parcela de Terreno 
Particular ao Domínio Público Municipal – Alverca do Ribatejo 
– Casa de S. Pedro
Aprovado por unanimidade

Aquisição de Cabazes Alimentares para Famílias Carenciadas 
para o Ano de 2015 – Autorização Prévia nos Termos do Art.º 
22.º do DL n.º 197/99, de 8/6
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CdS bE e CNr - Abstenção CdU)

Transferência e Aceitação do Espólio do Museu Etnográfico 
de Vila Franca de Xira, Integrado na Universalidade Jurídica 
Indivisível da Assembleia Distrital de Lisboa, para o Município
Aprovado por unanimidade

Designação de representante no Conselho da Comunidade do 
ACES Estuário do Tejo
Isabel brigham - 17 Votos / odete Silva -20 votos

Execução da Escola Básica do 1º Ciclo do Sobralinho – 
Alteração da data de conclusão da obra
Aprovado por unanimidade
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