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Executivo da Junta
João Conceição – Vogal (CDU)

Mário Calado - Presidente (CDU)

Isabel Barbosa - Secretário (CDU)

• Ordenamento urbano e rural
• Equipamento urbano e rural
• Ambiente e Salubridade
• Ocupação de Via Pública e
Publicidade
• Delegações da Junta de
Freguesia

• Proteção da Comunidade
• Desenvolvimento
• Abastecimento Público

• Educação
• Cultura
• Tempos Livres
• Desporto

Mª Manuel Saldanha – Vogal (CDU)
• Ação Social
• Cuidados primários de Saúde
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Manuel Cavacas – Tesoureiro (CDU)
• Tesouraria
• Compras
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Isabel Barbosa
Secretário da Junta

Editorial
Chegamos de novo ao contato com os nossos conterrâneos.
A nossa Junta, como estrutura do Poder Local, conquista
indubitável do 25 de Abril, comprometeu-se na divulgação,
promoção e valorização dos recursos culturais da Freguesia,
bem como trazer a todos os vilafranquenses manifestações
artísticas e culturais que engrandeçam o nosso conhecimento.
Para além disso, procuramos homenagear figuras de relevo, preservando desta forma a memória das nossas raízes.
O nosso projeto contempla ainda trazer a debate temáticas

diversas de atualidade e reflexões abrangentes de todas as
faixas etárias.
As manifestações artísticas, como pintura, escultura, design,
reciclagem de materiais, bordados, arte urbana, teatro,
cinema, poesia e a música têm sido uma constante e continuarão a fazer parte integrante do nosso compromisso.
É Abril, mês em que comemoramos a Revolução dos Cravos e a Liberdade sonhada. Com ele, Maio surgiu ainda
mais florido. Neste boletim apresentamos as iniciativas
programadas para que todos connosco comemorem e disfrutem.
VIVA O 25 DE ABRIL!
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É O QUE
DIZ VILA FRANCA
José Ferreira
Presidente do
Ateneu Artístico Vilafranquense (AAV)

1. Quando pensa em Vila Franca, qual é a
primeira ideia que lhe ocorre? Porquê?
Do ponto de vista afetivo, é a minha Cidade. Nasci em Lisboa,
no entanto, vivo em VF desde os 13 anos. VF diz-me muito,
pois foi aqui que tive parte da minha educação, foi daqui
que fui para a minha vida profissional. Do ponto de vista
cultural tradicional, VF diz-me tudo aquilo que pode dizer
a um aficionado, pois gosto muito da tauromaquia. Diz-me
agora ainda muito mais, por ser presidente do Ateneu e ter
entrado no mundo da cultura de outra forma, do mundo do
espetáculo dedicado à cultura.

2. Sendo Presidente do Ateneu, porque
é que considera a sua instituição
importante para Vila Franca?
O AAV é a única coletividade da Freguesia que reúne uma
quantidade de condições, do ponto de vista cultural: tem
uma banda de excelente qualidade; uma escola de música,
com cerca de 100 alunos, que além do ensino integrado
- que é a maternidade da banda - , tem o ensino autónomo
de guitarra, piano e violino. Tem dois coros, uma escola de
dança, com várias vertentes (dança social, dança desportiva,

4

VILA
FRANCA

Boletim Informativo

zumba, kizomba, dança oriental, sevilhanas, ballet) e com

VF perdeu a oportunidade de aquelas instalações terem sido

modalidades desportivas, de competição, que não estão

afetadas à NATO, e ter ali a sua Escola de Comunicações. A

inseridas na oferta desportiva local, com excelentes

área reúne todas as condições técnicas e logísticas para ser,

resultados a nível internacional e nacional. Há ainda outras

por exemplo, um centro náutico, um centro de estágio, um

ofertas culturais, como a cinematografia, a fotografia, a

polo universitário. Urge que se mexa naquela área, mas não

escrita e o teatro. Tem ainda excelentes instalações: um

a dedicando à construção. Toda a gente se lembra, quem

auditório para 560 pessoas, com excelentes condições

tenha 20 ou 30 anos de VF, do dinamismo social da Cidade

acústicas e de conforto, um salão de festas com palco e

quando havia aqui a Escola da Armada: as ruas enchiam-

diversas salas.

se de rapaziada que estava ali a prestar o serviço militar

“Vila Franca numa palavra:
Tradição.“
3. Vila Franca mudou. O que considera que
melhorou e o que é importante recuperar?
VF mudou, infelizmente, para pior. Desde há cerca de 15
anos a esta parte, VF tem vindo, paulatinamente, a perder
população e, cumulativamente, essa situação reflete-se
em coletividades como o Ateneu, não só a nível dos sócios,

e isso traz um aporte financeiro à cidade, que se perdeu
completamente. Essencialmente, VF precisa de ter mais
pessoas e mais jovens.

5. Como vê a ação da Junta em relação à
cidade e concretamente face à instituição
que representa?
A Junta tem sido um parceiro importantíssimo para o
Ateneu… e não estou a fazer nenhum juízo de privilégio em
relação a outras coletividades.

mas também a nível da participação ativa, na oferta cultural

“A Junta tem
sido um parceiro
importantíssimo para o
Ateneu”

que o AAV promove. Isto tem a ver com a proximidade de
VF a grandes urbes que têm muito mais oferta cultural e
até comercial. Hoje em dia, na nossa sociedade, é tudo um
processo integrado: as pessoas, se estiverem num sítio
que lhes oferece tudo, não precisam de se movimentar
para terem a qualidade de vida que pretendem. O que
é importante recuperar é, precisamente, esta oferta da
qualidade de vida. VF tem que recuperar produtos que
cativem as pessoas a ficar por cá, tem que cativar as pessoas
a consumir.

A Junta tem ajudado o Ateneu! Ser um parceiro implica dois
lados: o Ateneu também tem sido um parceiro da Junta,
sempre que há necessidade. Julgo do ponto de vista cultural
se pode sempre fazer mais!

4. O que falta inovar na cidade?
Acho que a recuperação das antigas instalações da Escola
da Armada, dedicando essa área geográfica a polos de
promoção cultural e desportiva era muito importante.

6. Defina Vila Franca numa palavra.
Tradição.
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É VILA
FRANCA EM
AÇÃO
Manutenção e conservação do
espaço público

Requalificação da Rua Júlia Van Zeller
Pereira Palha (Povos)
Decorridos mais de 20 anos de espera, a população
residente nos números 17 e 19 da Rua Júlia Van Zeller Pereira
Palha viu concretizado, não só o desejo, mas também o
direito, de finalmente ver a sua área pública habitacional
qualificada como a dos restantes lotes vizinhos.
Respondendo a uma legítima necessidade daquela
população que, ao longo dos anos foi sendo preterida por
quem competia intervir, entendeu o executivo da Junta de
Freguesia de Vila Franca de Xira, desencadear um esforço
orçamental considerável para definitivamente terminar
com a injustiça a que aqueles residentes foram sujeitos por
várias décadas.
Apesar de não ser da sua competência direta a execução
deste investimento, o executivo da Junta de Freguesia
concretizou esta obra com um valor de cerca de 12.000,00€,
respondendo desta forma a um compromisso estabelecido
no início do mandato com a população residente.
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Antes

Agora

Requalificação da Rua Júlia Van Zeller Pereira Palha (POVOS)
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Antes
Agora

Recuperação da Fonte do Farrobo
na Estrada do Farrobo

Requalificação de espaço verde na
Rua D. Sancho I em Povos

Limpeza e Higiene Urbana
A Junta de Freguesia, com base nas competências delegadas, realiza a Limpeza Urbana regular da Freguesia, envolvendo
varrição manual, varrição mecânica, lavagens e extirpação de ervas infestantes, com uma dotação anual global de cerca de
200.000,00€.
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Parabéns, Leonor!
A Freguesia de Vila Franca de Xira congratula-se com a
atribuição do Urso de Ouro à Vilafranquense Leonor Teles,
pela curta-metragem “Balada de um Batráquio”.
O Urso de Ouro é o prémio de maior prestígio do Berlinale - Berlin International Film Festival e é um dos mais importantes e prestigiados prémios de cinema do mundo. O
festival, criado em 1951, atribui prémio, desde 2007, para
a melhor curta-metragem do ano, escolhida pelo júri internacional. A Freguesia sente-se profundamente orgulhosa
desta Filha de Vila Franca de Xira, pelo seu trabalho, talento
e reconhecimento além-fronteiras.

Foto de Arquivo: Mostra de Curta-Metragem, organizada
pela JF, em janeiro de 2014, com a visualização do seu trabalho “Rhoma Acans” e que contou com a sua presença.
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É Vila Franca em Destaque

De novo, em plena Primavera, a Freguesia volta ao Parque Urbano Dr. Luís César Pereira (Santa Sofia), com atividades desportivas, dos 8 aos 80, abertas a toda a população e incentivando boas práticas de saúde. Será no 1º e 3º sábados do mês e, como
no ano passado, haverá zumba e outras atividades desportivas para conhecer, experimentar e desenvolver… Venha ao Parque!

08 / 03 / 2016
OIDL: As Mulheres e a Democracia
No âmbito das Comemorações do Dia Internacional da
Mulher, decorreu no passado dia 8 de março mais um observatório no auditório da Freguesia de Vila Franca de Xira,
dedicado ao tema “As Mulheres e a Democracia”. A iniciativa
contou com a presença de Antónia Balsinha (escritora e especialista em estudos sobre as mulheres) e Eduarda Nobre
(1ª Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira
após 1974).
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08 / 03 / 2016
Exposição “África”
Inaugurou a 8 de março a exposição “África - design de moda
em capulana” na galeria de exposições da Freguesia de Vila
Franca de Xira. A exposição esteve patente até ao dia 29 de
março e contou com peças da designer Elisa Machado.

É VILA FRANCA
EM AGENDA
01 / 04 / 2016 - 80 anos do Maestro Mário Coelho (Homenagem)
sede JF, às 21H
02 / 04 / 2016 - Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, às 9H
04 / 04 / 2016 - Cinema às Segundas “Romeu e Julieta”
sede JF, às 15H
05 / 04 / 2016 - Observatório de Inovação e Desenvolvimento Local
sede JF, às 21H
11 / 04 / 2016 - Cinema às Segundas “A Paixão de Shakespeare”
sede JF, às 15H
12 / 04 / 2016 - Nos Passos d’Albuquerque - passeio cultural (Lisboa)*
18 / 04 / 2016 - Cinema às Segundas “Don Quixote”
sede JF, às 15H
02 / 05 / 2016 - Cinema às Segundas “Ribatejo”
sede JF, às 15H
03 / 05 / 2016 - Observatório de Inovação e Desenvolvimento Local
sede JF, às 21h
05 / 05 / 2016 - Festa com Romaria ao Sr. da Boa Morte
(feriado municipal)*
07 / 05 / 2016 - Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, às 9H
07 / 05 / 2016 - “No Parque acontece” (at. desportiva )
Parque de Sta. Sofia, às 11H*
09 / 05 / 2016 - Cinema às Segundas “ Sangue e Arena ”
sede JF, às 15H
16 / 05 / 2016 - Cinema às Segundas “ El Gato Montés ”
sede JF, às 15H
18 / 05 / 2016 - Exposição de fotografia
sede JF, às 18H
21 / 05 / 2016 - “No Parque acontece” (at. desportiva)
Parque de Sta. Sofia, às 11H*
23 / 05 / 2016 - Cinema às Segundas “Cara a Cara”
sede JF, às 15H
28 / 05 / 2016 - “Feira da Manta”
Praceta Florbela Espanca (Bom Retiro), às 10H
30 / 05 / 2016 - Cinema às Segundas “Manolete”
sede JF, às 15H

* Consulte programa específico

Programa do 25 de Abril de 2016
2 ABR - 15h00
Galeria de Exposições da Junta de Freguesia VFX
EXPOSIÇÃO
“Maria Lamas – Uma mulher do nosso tempo”
[ parceria com o MDM – Movimento Democrático de Mulheres ]
até 12 de Abril
5 ABR - 21h00
Auditório da Junta de Freguesia VFX
“A BASE DA LEI”
40 anos da Constituição de 1976
com membros concelhios da Assembleia Constituinte
[ Observatório de Inovação e Desenvolvimento Local ]
24 ABR - 22h00
Largo da Junta de Freguesia
ABRIL MUSICAL
concerto com “Fernando Castro e amigos”
25 ABR – 10h00
Povos
ABRIL EM SPRAY
workshop de graffiti com o Vile Lgn [ spray artist ]
RECUPERAÇÃO DE MURO
NA RUA JÚLIA VAN ZELLER PEREIRA PALHA
ABRIL EM POVOS
insufláveis e atividades infantis
25 ABR - 10h00
Largo da Câmara
SIMULTÂNEA DE XADREZ
com o Mestre Internacional Paulo Dias
[ colaboração com Cooperativa Alves Redol ]
ABRIL DE COR
pintura e demonstração de artes plásticas com Hermínia Mesquita
ABRIL PARA OS MAIS NOVOS
insufláveis e atividades infantis
[ ATIV’arte / “A Bandinha vai ao Largo”, com Margarida Arcanjo ]
ABRIL ACROBÁTICO
exibição desportiva
[ org. Grupo RC Bom Retiro ]
27 ABR - 21h00
Auditório da Junta de Freguesia VFX
SESSÃO MUSICAL
com António Braga
[ org. Cooperativa Alves Redol / Assoc. Prom. Museu Neo-Realismo ]
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É VILA
FRANCA
SOCIAL
Ações de intervenção
comunitária
Gabinete de Consulta Jurídica
O Gabinete de Consulta Jurídica funciona todas as sextas
feiras de manhã, na sede da Junta de Freguesia, de forma
gratuita e por marcação prévia. É dirigida aos cidadãos residentes na área geográfica da Freguesia de Vila Franca de
Xira ou que aí exerçam uma atividade profissional de forma
regular e que, por insuficiência de meios económicos, não
tenham a possibilidade de custear os serviços prestados
por um Advogado.
O Gabinete assegura a informação jurídica, ou seja, todos os
esclarecimentos prestados sobre o ordenamento jurídico,
assim como a interpretação e aplicação das normas jurídicas a questões concretas ou suscetíveis de concretização.

Para solicitar este serviço deverão apresentar os
seguintes documentos:
• Documento de identificação pessoal válido (Bilhete de
identidade, Cartão de Cidadão);
• Título de Residência ou Passaporte e NIF de todos os elementos do agregado familiar;
• Comprovativo de morada ou de domicílio profissional;
• Última declaração de IRS;
• Última nota de liquidação.

12

VILA
FRANCA

Boletim Informativo

Dia Internacional da Mulher
Decorreu no passado dia 08 de Março, em parceria com a PSP de Vila Franca de Xira – Equipa de Policiamento de Proximidade,
uma ação de sensibilização sobre a Violência Doméstica, na Rua Almirante Cândido dos Reis. Para além da distribuição de folhetos informativos alusivos ao tema, foram igualmente distribuídas flores pelas senhoras.
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Informações AF
Próxima Assembleia de
Freguesia – 28 / 04 / 2016
PARTICIPE!

Mensagem do Presidente
da Assembleia de Freguesia

António Matos
Presidente da Assembleia de Freguesia

A Assembleia de Freguesia é, à escala local, a representação política direta dos cidadãos. Assim, neste Parlamento, têm assento
os representantes dos cidadãos, eleitos por cada partido ou coligação, que expressam colegialmente a vontade popular e que
estão distribuídos por uma Mesa que coordena as assembleias, e bancadas de assento partidário. É de salientar que a Mesa
foi eleita por unanimidade dos deputados de Freguesia. Ainda assim os cidadãos devem procurar estar presentes, fiscalizar e
participar nas Assembleias de Freguesia.

Composição da Assembleia de
Freguesia de Vila Franca de Xira
Mesa:
Presidente – António José de Matos Oliveira (CNR)
1.ª Secretário – Alice Maria das Dores Grazina (CDU)
2.ª Secretário – Ana Cristina Simões dos Santos (PS)

CNR:
Miguel Ângelo da Silva Morgado Falcão
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CDU:
José Miguel Grazina Machado
Carlos Miguel Pacheco Barroso
Francisco dos Santos Banza
André Manuel Branco Nunes
Rui Fernando Carinhas da Conceição

PS:
João Mamede Trindade Abrantes
Arnaldo Manuel Marques
Isabel Maria Alves Estevinha
Maria do Rosário da Costa e Silva Carvalho Mata
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Rostos da Autarquia

Alexandra Moura

Eunice Chaparro

Maria João Grilo

Assistente Técnica
Serviço de Aprovisionamento e Compras
Há 10 anos na Junta de Freguesia

Assistente Técnica
Serviços Financeiros
Há 23 anos na Junta de Freguesia

Assistente Técnica
Serviços Financeiros
Há 26 anos na Junta de Freguesia

Serviços da Junta de Freguesia
Serviços Próprios

Outros Serviços

•
•
•
•
•

• CTT
• IEFP
• Posto Público de Internet

Atestados
Ocupação de Via Pública
Registo de canídeos e gatídeos
Parques de Estacionamento
Passes e refeições escolares

Espaço do Cidadão
• IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes
• ADSE – Direção Geral de Proteção Social dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública
• DGAJ – Direção Geral da Administração da Justiça
(registo criminal)
• CGA – Caixa Geral de Aposentações
• CESD – Cartão Europeu de Seguro e Doença Cartão do
Cidadão (alteração e confirmação de morada)

Serviço Social
• Ação Social
• Consulta Jurídica
• Carro Oficina - Outros Serviços

Gestão do Território
• Zonas Verdes
• Limpeza
• Manutenção e conservação do espaço público
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Sede da Junta de Freguesia

www.jf.vfxira.pt

Morada: Rua Dr. Vasco Moniz, nº 27/29, 2600-273 Vila Franca de Xira
Email: freguesia@jf-vfxira.pt
Telefone: 263 200 770
Fax: 263 200 779
Horário de Atendimento
Atendimento geral: 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00
Atendimento do Espaço do Cidadão: 2ª a 6ª feira das 9h00 às 16h00
(atendimento sujeito ao limite de senhas)

Delegação | Bom Retiro
Morada: Rua General Humberto Delgado nº35, 2600-154 Vila Franca de Xira
Email: bomretiro@jf-vfxira.pt
Telefone: 263 271 433
Fax: 263 271 443
Horário de Atendimento
2ª a 6ª feira das 8h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00

Delegação | Povos
Morada: Rua José da Costa e Silva, nº 104, 2600-068 Vila Franca de Xira
Email: del.povos@jf-vfxira.pt
Telefone: 263 274 632
Fax: 263 274 646
Horário de Atendimento
2ª a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00

Delegação | Lezíria
Morada: Estrada do Camarão (ABLGVFX), Lezíria Grande, 2600-286 Vila Franca de Xira
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