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Executivo da Junta
Mª Manuel Saldanha – Vogal (CDU)

• Ação Social
• Cuidados Primários de Saúde

João Conceição – Vogal (CDU)

• Ordenamento Urbano e Rural
• Equipamento Urbano e Rural 
• Ambiente e Salubridade 
• Ocupação de Via Pública e Publicidade 
• Delegações da Junta de Freguesia

Mário Calado – Presidente (CDU)

• Proteção Civil
• Proteção da Comunidade 
• Desenvolvimento 
• Abastecimento Público

Isabel Barbosa - Secretário (CDU)

• Educação
• Cultura 
• Tempos Livres
• Desporto 

Manuel Cavacas – Tesoureiro (CDU)

• Tesouraria
• Compras
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Editorial
Iniciamos o período de maior desenvolvimento de eventos na 
freguesia, uns por iniciativa da JF, outros de organização da co-
munidade, contando com a nossa cooperação e apoio.
São dois meses onde se concentram mercados, romarias, fes-
tas da cidade e comemorações do dia de elevação a cidade. São 
momentos também que antecedem um período de férias para 
todos os trabalhadores da Junta de Freguesia, que nesta altura 
do ano desenvolvem um trabalho heróico para construir estas 
festas, conciliando-o com o seu trabalho diário de manutenção 
e cuidado da cidade.

Teremos, de novo, a realização do Mercado Medieval (CBEI) em 
pleno centro histórico, num evento que já ganhou o coração de 
todos os vilafranquenses. Dias depois a chegada do cruzeiro re-
ligioso do Tejo com o envolvimento da comunidade Avieira que 
o recebe e que organiza, manifestações religiosas e culturais 
a par de um jantar partilhado com a comunidade. No dia 10, 
chega a já tradicional Romaria a N. Srª de Alcamé, com cortejo a 

João Conceição 
Vogal da Junta

cavalo até à Ermida, em plena lezíria, rituais religiosos, grande 
almoço de campo e tarde de fado e música coral.
Terminamos o mês de junho e iniciamos julho com duas gran-
des comemorações na Freguesia. O dia 28 de junho, no Largo 
da Câmara, com a evocação do Dia da Cidade de Vila Franca de 
Xira, onde serão distinguidas instituições e personalidades pelo 
seu mérito e trabalho em prol da nossa comunidade. São já 25 
anos de entrega de galardões de mérito em diferentes áreas. A 
noite terá ainda um espetáculo musical organizado pela Junta, 
onde a identidade e as raízes ribatejanas andarão à solta nos 
sons tocados pelos GuitarDrums e convidados.

O Colete Encarnado, uma vez mais no palco da Junta de Fregue-
sia, “Aqui Há Colete”, trará ao Largo do Adro, muita animação a 
todos os vilafranquenses e aos forasteiros que visitam a maior 
festa do Ribatejo, neste ano que comemora 85 anos de exis-
tência.
Há muito por escolher. Vivam a nossa Freguesia!
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1. Quando pensa em Vila Franca, qual é a 
primeira ideia que lhe ocorre? Porquê?

Quando penso em VF, penso no meu percurso de vida, 
que lhe está profundamente ligado. Recordo-me de todas 
as coisas boas, que aqui me aconteceram. Sou daquelas 
pessoas, desde que aqui vi a luz do dia, que vivi intensamente 
a terra, os seus problemas e o associativismo.

2. A Junta de Freguesia de que é Presidente 
foi recentemente considerada uma eco-
freguesia. Tendo este mérito como ponto 
de partida, em que medida considera 
importante a autarquia para a Cidade?

Acho que a Autarquia-Junta é mesmo decisiva para a 
Cidade. Não consigo imaginar VF sem haver uma JF, sem 
haver esta ligação tão próxima das pessoas, uma vivência 
muito diferente do que há por exemplo com a CM, em 
que sabemos que isso não se passa assim, porque a 
estrutura é bem maior. Digo isto porque todos os dias 
recebemos na Junta muitas pessoas que, de uma forma 
bonita, embora assertivas na abordagem dos problemas e 
críticas eventuais, congratulam a JF e este executivo. Vejo 
a importância da JF não só pelos comentários, mas pela 
relação que mantemos com os fregueses, pela informação 
que circula, pela facilidade com que chegam à fala com a 
Junta, a equipa, o presidente ou qualquer membro do 
executivo. Quanto a sermos uma Eco-Freguesia, isso resulta 
de termos analisado um conjunto de requisitos, termos 
realizado trabalho, termos boas práticas. No dia da entrega 
dos prémios, soubemos que tínhamos tido, além do mais, 
uma classificação muito digna. Isso só nos pode orgulhar e 
confirma que estamos no bom caminho. Foi um “balãozinho 
de oxigénio” no que consideramos ser bom para todos, um 
incentivo e uma responsabilidade para os vindouros.

3. Vila Franca mudou. O que considera que 
melhorou, o que é importante recuperar e 
o que falta inovar na cidade?

Ainda que seja suspeito, porque falo em causa própria, 
claramente, VF mudou para melhor, tendo em conta o 
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Presidente da Junta de Freguesia 
de Vila Franca de Xira

Mário Calado

É O QUE  DIZ 
VILA FRANCA
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saudosismos, coisas que marcaram VF e traziam as pessoas 
para a rua, a passear até altas horas da noite. Quero voltar 
a ver o Largo da CM, até à 1 hora da manhã, com as famílias 
a conviver e as crianças a brincar.

4. Há 25 anos que a Junta honra como 
“Cidadão de Mérito” pessoas e instituições 
que dignificam e “constroem” Cidade. 
Como vê a ação da Junta em relação à 
Cidade e concretamente face à ligação 
com os cidadãos?

A criação desse Galardão ocorreu no mandato do Dr. 
José Neves, e desenvolveu-se depois de muita reflexão 
e trabalho, comigo, com o Saavedra Valente, com todo 
o executivo. A atribuição de um Galardão pela Junta era 
então uma coisa rara. É muito importante este galardão, 
porque é o reconhecimento do percurso e do trabalho 
dos cidadãos, das organizações e das associações. Este 
executivo - tem que ser dito! – voltou a elevar o 28 de junho 
como Dia da Cidade e recuperou a dignidade deste dia. 
Hoje, quer seja celebrado na Praça Afonso de Albuquerque, 
na Praça de Toiros, no Parque Urbano do Cevadeiro, tem 
muita dignidade, seriedade e muita emoção. Aumentámos 
a qualidade, a importância deste dia e honramos de forma 
muito mais solene as pessoas e as instituições, sem esquecer 
para que foi criado tal galardão. Olhando para todos estes 
cidadãos, penso em cada um dos vilafranquenses. Gostava 
que as pessoas pensassem nesses aspetos e contribuíssem 
com as suas ideias, a sua ação. VF é uma terra bonita, alegre, 
absolutamente acolhedora. Isto é algo que me orgulha e me 
apraz dizer. Temos que viver mais o Tejo e VF de forma mais 
apaixonada. Quero uma Cidade mais vivida.

5. Defina Vila Franca numa palavra.

Apaixonante.

que se conhecia antes deste nosso mandato. Houve um 
grande empenho do executivo da JF, na melhoria de alguns 
aspetos. A principal preocupação foi a Limpeza Urbana, a 
conservação dos Espaços Verdes e a aposta que fizemos na 
recuperação do Património. Já demos a volta a muita coisa… 
Melhorámos o apoio ao meio escolar, melhorámos a nossa 
relação com a terceira idade, ao termos algumas iniciativas 
para essa franja dos nossos cidadãos. A satisfação das 
pessoas transparece nos rostos e nos comentários. Há uma 
felicidade que as inunda. Demos um salto em frente.
Noutro campo, as pessoas com dificuldades de mobilidade 
viram VF transformar-se francamente para melhor. 

Recorremos a pessoas com conhecimento sobre a matéria e 
vimos aparecer as passadeiras adequadas, para todos, mas 
especialmente para quem tem carrinhos elétricos, anda de 
cadeira de rodas ou tem mobilidade condicionada. Estão já 
disseminadas pela Freguesia, mas terão que haver mais.
A relação com as instituições foi também melhorada. 
Criámos um regulamento que ajuda a gestão da nossa 
relação com as coletividades. Se antes isso sucedia apenas 
com algumas, hoje há possibilidade para todas, todas estão 
abrangidas e o tratamento é equitativo. Muitas associações 
deram os parabéns à Junta por essa melhoria.
Quando penso em recuperar, penso que temos que olhar 
para alguns espaços que temos em VF, de modo diferente, 
mas que infelizmente não estão ao alcance da JF. Gostava 
que não houvesse tantos edifícios em estado tão deplorável.
Quanto à inovação… Inovar é muito importante, mas sem 
perder esta coisa importantíssima: aqui, todos se conhecem 
uns aos outros. Gostava de ver VF com mais esplanadas 
abertas, gostava de ver as ruas mais concorridas, pessoas 
a viverem a Cidade, os espaços pedonais, as lojas mais 
animadas, mais comércio. Tenho pena que um dos locais 
mais bonitos de VF que é o Cais ainda não se tenha 
afirmado como espaço de convívio. Devemos retomar, sem 

“VF é uma terra bonita, alegre, 
absolutamente acolhedora. Temos 
que viver mais o Tejo e VF de forma 

mais apaixonada. Quero uma 
Cidade mais vivida.”

“Não consigo imaginar VF sem haver 
uma JF, sem haver esta ligação tão 

próxima das pessoas…”
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Recuperação da estrutura de muros da
Fonte Nova (anos 20), na R. Fausto Nunes Dias.

Recuperação das estruturas e acessos do Parque do 
Adro (Largo Conde de Ferreira).

Porque Juntos Cuidamos do que é Nosso, 
apresentamos algumas intervenções que 
se destacam neste período.
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Rebaixamento de passeios e colocação de pavimento tátil nas passadeiras nas Avenidas Pedro Victor e 25 de 
Abril, no âmbito do programa “Cidade sem Barreiras”.

Pintura e marcação de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Manutenção de Zonas Verdes em toda a Freguesia.
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É VILA 
FRANCA VIVA
Eventos na freguesia

04/04/2017
Vila Franca debate importância do Tejo

18/04/2017
O Vôo de Abril

O Fórum de abril com o tema “Nosso Tejo, nossa Cultura” 
versou o Tejo como símbolo de unidade entre os povos do 
Ribatejo e como unidade peninsular de culturas e de identi-
dades. A Junta recebeu como oradora a recém criada Con-
fraria Ibérica do Tejo, nas pessoas de João Serrano e Luís 
Capucha.

Entre 18 de abril e 15 de maio decorreu a exposição “O Vôo 
de Abril”, onde o fotógrafo José Serra expôs fotografias evo-
cativas dos primeiros momentos da nova vida da Liberdade 
(1974-1977), em Vila Franca de Xira.
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Reveja alguns dos extraordinários momentos das comemorações populares do 25 de Abril, promovidas pela Freguesia ou com 
o seu apoio, no centro de Vila Franca e no Bairro de Povos.

Comemorações do 25 de Abril

Concerto “Festa da Liberdade”, com os “PHM” e os “Carapaus, Azeite e Alho” (24/04).
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Inauguração toponímica: Rua Octávio Pato e Largo António Tavares (25/04).

Saudação da Revolução dos Cravos, às 00h00 (25/04).
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“Abril em Povos”: pinturas faciais, insufláveis, Muay Thai, Zumba (25/04 – Povos).
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“Abril na Praça”: simultânea de Xadrez (com o Mestre Paulo Dias), Ginástica Acrobática (GRCBR), Pintura ao 
Vivo (com Hermínia Mesquita), insuflável, atividades infantis, entre outras (25/04).
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01/05/2017
Cumprimentos do Ateneu e Bombeiros

Por ocasião do 1º de Maio, a Junta de Freguesia acolheu calorosamente os corpos gerentes da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Vila Franca de Xira e do Ateneu Artístico Vilafranquense que fizeram a tradicional apresentação de cumprimentos 
à JFVFX. Os Bombeiros comemoravam nesse dia os seus 135 anos de existência e o Ateneu 126 anos de dinamização cultural, 
pela música. 
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18/05/2017
Exposição de Artes Plásticas de Ana Maria Malta

No dia 18 de maio, teve lugar a inauguração da Exposição “Primavera Sentida” da artista plástica Mestre Ana Maria Malta, com 
a Galeria repleta de amigos e apreciadores da Arte. A exposição estará em exibição até ao dia 18 de junho.

09/05/2017
Freguesia debate “Turismo Sustentável”

Em pleno Ano Internacional do Turismo Sustentável, VF contou com José Veiga Maltez, presidente da ANTE – Associação Nacio-
nal do Turismo Equestre, a falar do universo do Cavalo, como alvo potencial do turismo, uma vez que Vila Franca não se pode 
esquecer da sua cultura tradicional, da Lezíria, do Monte, com expressão na Cidade como o Colete Encarnado ou na figura do 
Campino.
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É VILA FRANCA 
EM AGENDA
02 a 04 / 06 / 2017   VII Mercado Medieval (CBEI)

 Centro Histórico VF*
03 / 06 / 2017   Feira das Antiguidades

Rua Almirante Cândido dos Reis, 09h00 - 13h00
05 / 06 / 2017   Cinema às Segundas “Bonanza: Estrela Negra”

sede JF, 15h00
06 / 06 / 2017    Chegada do “V Cruzeiro Religioso do Tejo” a Vila Franca

19h00
06 / 06 / 2017    Fórum de Discussão “Identidade e Tauromaquia” 
                                   com Luís Capucha e Vítor Escudero

sede JF, 21h00   
10 / 06 / 2017    Romaria a Nossa Senhora de Alcamé

Cabo da Lezíria, 09h00*
12 / 06 / 2017    Cinema às Segundas “Bonanza: A Missão”

sede JF, 15h00
19 / 06 / 2017    Cinema às Segundas “Bonanza: O Vingador”

sede JF, 15h00
20 / 06 / 2017    Assembleia de Freguesia

sede JF, 21h00
21 / 06 / 2017    Reunião Pública de Junta

Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro, 21h00
22 / 06 / 2017    Xira Escolas (encerramento do Ano Letivo)

Parque Urb. Dr. Luís César Pereira (Santa Sofia), 09h30
23 / 06 / 2017   Exposição de Fotografia de José Carvalho

Galeria de Exposições da JF, 18h00
24 / 06 / 2017    Canto em Flor (Coro Notas Soltas)

Largo da JF, 16h00*
26 / 06 / 2017    Cinema às Segundas “Bonanza: Fuga para Ponderosa”

sede JF, 15h00
28 / 06 / 2017    Comemorações do Dia da Cidade

Praça Afonso de Albuquerque, 21h00

01 e 02 / 07 / 2017   Feira de Antiguidades
Jardim Constantino Palha, 9h00

01 e 02 / 07 / 2017   Aqui Há Colete
Parque do Adro da JF*

03 / 07 / 2017   Cinema às Segundas “O Gendarme em Férias”
sede JF, 15h00

10 / 07 / 2017   Cinema às Segundas “O Gendarme e os Extra-Terrestres”
sede JF, 15h00

12 / 07 / 2017   Reunião Pública de Junta
Centro de Artes do Bairro dos Avieiros, 21h00

*Consulte Programa Próprio

17 / 07 / 2017   Cinema às Segundas “As Gendarmetas”
sede JF, 15h00

24 / 07 / 2017   Cinema às Segundas “O Gendarme casa-se”
sede JF, 15h00

31 / 07 / 2017   Cinema às Segundas “O Gendarme em Nova Iorque”
sede JF, 15h00
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É VILA 
FRANCA 
SOCIAL
Ações de intervenção 
comunitária 

O Serviço de Ação Social, Cultura e Comunicação (SASCC) da 
Junta de Freguesia atua em diferentes contextos. Intervem 
socialmente junto da população em situação de exclusão 
ou vulnerabilidade social e/ou económica; promove even-
tos de índole social, cultural, desportiva e educativa; e tem a 
responsabilidade pela imagem e comunicação institucional.

É na área da promoção de eventos que se inscreve a 3ª Edi-
ção do Xira Escolas, que começou por ser organizado pela 
PSP – Equipa de Proximidade de Vila Franca de Xira. Para 
dar continuidade a esta iniciativa, cuja interrupção privaria 
os alunos das escolas da Freguesia de uma experiência que 
se tem revelado profícua, a Junta de Freguesia contará com 
os apoios da PSP, que não se alheará do evento, da Câmara 
Municipal, dos Agrupamentos Escolares Alves Redol e Rey-
naldo dos Santos e das respetivas Associações de Pais, que 
se assumem como parceiros deste projeto.

O evento terá lugar no Parque Urbano Dr. Luis César Pe-
reira, em Santa Sofia, no dia 22 de junho entre as 9:30h e 
as 12:30h. A iniciativa dirige-se a todos os alunos do ensino 
pré-escolar e 1º Ciclo e contará com muita animação.

3º Xira Escolas
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António Matos
Presidente da Assembleia de Freguesia

Este junho é o último do nosso mandato. Neste período em 
que a Assembleia de Freguesia pôde, a partir da efeméride 
do dia 28 de Junho (Dia da Cidade), recentrar a atenção no 
modo como somos e construímos Cidade, assinalando con-
dignamente o Orgulho de sermos de Vila Franca, procurá-
mos que jamais os Vilafranquenses se esquecessem do que 
é ser “da nossa terra”. 

Um dos nossos propósitos foi sempre o de promovermos 
uma Pedagogia da Cidadania. Se é verdade que todos, se-
gundo a Lei, somos cidadãos, também é verdade que todos 
precisamos de melhorar a nossa participação pública, inde-
pendentemente dos nossos conceitos próprios e das nossas 
concepções partidárias ou ideológicas. 

Nesta Pedagogia Cívica, procurámos, sem medos, a cria-
ção de um “Patriotismo Local”, para melhor defendermos e 

construirmos a Cidade que Amamos, com o nosso Tejo, as 
nossas lezírias e as nossas tradições. Ao longo de 25 anos, a 
Freguesia destacou dezenas de Cidadãos, pelas suas vidas, 
pelos seus méritos e pela sua paixão por Vila Franca de Xira, 
por aquilo que lhe é genuíno e identifica, consagrando-os 
como Cidadãos de Mérito. Não quero deixar de exprimir a 
cada um deles, pessoas e instituições, mais destacados ou 
mais discretos, o nosso Muito Obrigado.

Além disso, a Assembleia de Freguesia, enquanto órgão re-
presentativo, procurou, nas suas sessões e através dos seus 
membros, representar, no interesse de todos, a melhoria 
constante da Cidade e a eficaz defesa dos interesses de 
cada Vilafranquense. Amamos esta Cidade!... e isso é o mais 
importante…
Viva a Cidade de Vila Franca de Xira!
Vivam os Vilafranquenses!

Mensagem do Presidente da AF

Próxima Assembleia de 

Freguesia - 20 / 06 / 2017

PARTICIPE!

18 / 04 / 2017
   Informações AF

• Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão refe-
rentes ao ano 2016 – Aprovado por maioria com 8 votos a favor 
(6 da CDU e 2 da CNR) e 5 abstenções do PS. 

•  1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento da     
    Receita e da Despesa 2017 – Aprovada por unanimidade.
• Mapa de Pessoal de acordo com a alínea m) do nº 1 do art.9º da 

Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro – Aprovado por unanimidade.
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Rostos da Autarquia

Serviços da Junta de Freguesia

Ana Paula Soares

Assistente Operacional 
Serviços Gerais 

Há 9 anos na Junta de Freguesia

Hermínia Ferreira

Assistente Operacional 
Serviços Gerais

Há 29 anos na Junta de Freguesia

Sandra Vieira

Assistente Operacional 
Serviços Gerais

Há 27 anos na Junta de Freguesia

Natércia Pernes

Assistente Operacional 
Equipa Operacional

Há 10 anos na Junta de Freguesia

Serviços Próprios

• 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  

Outros Serviços
• CTT
• Posto Público de Internet  

Serviço Social
• Ação Social
• Consulta Jurídica
• Carro Oficina 

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

Email: del.leziria@jf-vfxira.pt

Horário de Atendimento
3ª e 5ª feira das 11h30 às 12h00

www.jf.vfxira.pt
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