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Executivo da Junta
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

Mª Manuel Saldanha – Vogal (CDU)

• Ação Social
• Cuidados Primários de Saúde

Mário Calado - Presidente (CDU)

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

Isabel Barbosa - Secretário (CDU)

• Educação
• Cultura 
• Tempos Livres
• Desporto 

Manuel Cavacas – Tesoureiro (CDU)

• Tesouraria
• Compras
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Editorial
De novo ao vosso contacto, para vos situar e fazer ponto da-
quilo que de mais significativo irá ocorrer na nossa Fregue-
sia, não sem que antes vos lembre que para trás já ficou mais 
um significativo acontecimento festivo, cultural e religioso 
da nossa terra: a Romaria do Senhor da Boa Morte, celebra-
ção este ano prejudicada pela intempérie, mas que ainda 
assim não impediu a deslocação àquele santuário dum sig-
nificativo conjunto de cidadãos, indefetíveis desta Romaria.
O mês de junho aí está, mais uma vez a anun-
ciar um vasto conjunto de celebrações e aconteci-
mentos importantes, de âmbito sociocultural e ab-
solutamente incontornáveis na nossa Freguesia. 
Assim, à Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, suce-
de a Romaria da Senhora de Alcamé a 10 de Junho, cuja 
afirmação e importância tem sido nos últimos anos ex-
ponenciada pela adesão massiva dos Vilafranquenses 
num cenário idílico e único da nossa Freguesia: a Lezíria. 
Acima de tudo isto, o dia 28 de Junho constituir-se-á, mais 
uma vez, como um importante marco de afirmação da nossa 

Mário Calado 
Presidente da Junta

Terra e das nossas gentes, onde para além de celebrarmos 
o 32º Aniversário da elevação de Vila Franca de Xira a Cida-
de, honraremos pessoas e instituições, às quais reconhece-
mos valor bastante para a atribuição do Galardão de Mérito 
da Freguesia. Esta Cerimónia ocorrerá desta vez, num lugar 
mítico da nossa Terra: a Praça de Toiros “Palha Planco”, num 
momento que dignificará e será com certeza recordado pe-
los galardoados e todos os que nele quiserem tomar parte. 
Estaremos então em plena Semana da Cultura Tau-
romáquica, e o Dia da Cidade ligar-se-á e prenun-
ciará a intervenção da Freguesia na festa maior 
do nosso espaço territorial: o Colete Encarnado.
O nosso palco: “Aqui Há Colete”, no Largo do Adro, en-
quadrará um programa de cariz eminentemente Riba-
tejano e Popular, este ano marcado pelo Folclore da 
Borda D´Água, a que se juntarão Arraiais Populares de 
grande qualidade, para o qual todos estamos convidados.
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Cineasta - Vilafranquense 
Vencedora do Urso de Ouro (Berlim) 
para Melhor Curta Metragem (2016)

Leonor Teles

1. Quando pensa em Vila Franca, qual é a 
primeira ideia que lhe ocorre? Porquê?

O Rio Tejo. Talvez porque o meu avô é varino. O meu bisavô 
era o Francisco Pereira Vitorino, o Chico Alemão. Sei que 
tinham uma taberna no cais, junto ao Tejo. Tenho uma 
relação familiar com o Rio. Desde pequena me lembro 
daquela zona e sempre gostar de estar ali. 

2. Como vilafranquense, como é que 
acha que Vila Franca contribui para os 
seus trabalhos e também deles ganha 
destaque?

Comecei os meus trabalhos, pelas circunstâncias, pela área. 
O meu primeiro trabalho, “Rhoma Acans”, foi filmado na 
área de VF. Há uma parte do filme que tem muito a ver com 
a minha família, da parte cigana que é de VF. Aqui nasceram, 
aqui sempre viveram, …desde sempre estão cá. Por isso, é 
normal que fosse buscar aqui a inspiração. Com o “Balada 
de um batráquio”, filmei também em VF, de certa forma, 
mas não é identificável a esse ponto. Se calhar no futuro, 
interessa-me explorar mais VF, porque tem sítios e zonas 
que me interessam. Por ser vilafranquense, estas ruas 
trazem muitas memórias, com experiências e vivências. 
Porque o meu trabalho é o cinema, acabo por integrar 
melhor essas histórias e vivências.

É O QUE 
DIZ VILA FRANCA
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Quanto a inovar… voltar a ter Cinema. Enquanto cineasta, 
tenho o sonho de voltar a ver cinema aqui, e não ter que me 
deslocar a Lisboa.

5. Como vê a ação da Junta em relação à 
cidade e concretamente face ao mundo da 
Cultura, dos criadores, dos artistas?

Acho que, nos últimos tempos, tenho visto bastantes 
requalificações nos bairros, de espaços e de elementos 
que estavam degradados. Vejo um trabalho muito ativo em 
coisas mesmo práticas, no dia a dia. Em relação aos jovens 
e no meu caso em particular, do que pedi à Junta, sempre 
tive apoio e isso é importante. A Junta tem um papel ativo 
junto dos jovens, também pelo facto de promover eventos 
mais ligados à parte cultural, não só nas sessões de cinema, 
como na galeria. Se calhar, era bom promover ainda mais 
e incentivar ainda mais os jovens a ter uma intervenção 
cultural. Gosto imenso que a Junta tenha estes ciclos de 
cinema. Numa terra onde não há cinema, haver isto é 
ótimo. Há sítios com salas e espaços, como é o caso da 
biblioteca ou o auditório do Museu do Neo-Realismo - que é 
bom, mas tem uma tela muito pequenininha - mas aqui tem 
um auditório com todas as condições. Quem diz o cinema, 
diz música, pintura, etc. Era bom haver uma maior conexão 
entre instituições, que a Junta pudesse unir e divulgar as 
suas ações. 
 
 
 

6. Defina Vila Franca numa palavra.

Franca!

3. Os seus trabalhos refletem um olhar 
sobre culturas e vivências. Se tivesse que 
realizar um filme sobre VFX, onde incidiria 
esse olhar?

No Tejo. Uma vez estava a passar no Tejo de barco e pensei 
“um dia hei-de filmar isto, esta perspetiva, um olhar de VF 
para o Tejo e do Tejo para VF”, porque a Cidade sempre 
viveu ligada ao Tejo e sempre viveu muito dele. Essa 
memória ficou-me gravada. Pelo menos, vai ter o Tejo como 
pano de fundo. 

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

Melhorou, por exemplo, ao ter uma biblioteca nova. Com 
todos os defeitos que possa ter, é um bom equipamento. 
Uma coisa importante e de que gosto muito é o Passeio 
Ribeirinho, que é um acesso ao Rio que antes não tínhamos.
Piorou tudo um bocadinho, desde o nível de vida à própria 
vida da terra. Lembro-me dos meus pais dizerem que VF 
tinha vida 24 horas por dia, com restaurantes, com pessoas 
de Lisboa a vir cá comer. A partir de certa hora fecha tudo. 
É um bocadinho triste ver que a terra se está a tornar neste 
dormitório, o que não tem tanto a ver com a terra, mas 
mais com a economia, com a crise. Devemos promover a 
revitalização da terra,… trazer mais coisas e não só culturais. 
VF não pode ser apenas o Colete Encarnado e a Feira de 
Outubro. Não é mau, mas há mais. Não ser só Vila Franca 
“duas vezes no ano”. Também VF foi sempre uma terra 
ligada à política, com uma data de situações, sobretudo 
antes do 25 de Abril. Acho que era uma marca de VF, ter  
estas preocupações políticas e também sociais. Penso que 
isso era muito importante. Falta por isso recuperar essa 
vida que VF tinha antes… e recuperar a ligação com o Tejo.

“A Junta tem um papel ativo 
junto dos jovens…”

“Gosto imenso que a Junta 
tenha estes ciclos de cinema.”
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É VILA 
FRANCA EM 
AÇÃO
Manutenção e conservação do 
espaço público

Intervenção na Praça Central da
Rua Júlia Van Zeller Pereira Palha (Povos)

Chegados a Abril, concluiu-se a construção e requalificação 
da área existente, entre dois lotes de habitação nesta rua 
do Bairro de Povos. 

A criação desta praça pública responde à necessidade 
de uma zona de lazer e bem estar para a população ali 
residente, ao mesmo tempo dando um colorido  e realçando 
a identidade e o quotidiano dos fregueses que ali vivem.  

O artista Vilafranquense Vile, jovem com forte ligação 
ao Bairro de Povos, criou e pintou o muro da praça, 
completando brilhantemente uma obra perspetivada pelo 
executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira para 
ser realizada neste ano de 2016,  com um investimento 
global de cerca de 12.000,00€.
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Intervenção na Praça Central da Rua Júlia Van Zeller Pereira Palha (Povos) – Requalificação de Espaço Público

Detalhes da Requalificação - Manifestação Estética (mural pelo Spray Artist Vile)
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Rearranjo da Praceta Sacadura Cabral
(Bairro do Paraíso)

Limpeza de caminhos e desmatação - preparação 
do Espaço para a Romaria do Senhor da Boa Morte 
(Feriado Municipal)

Recuperação da Fonte de Santa Sofia (século XVII)

AgoraAntes

Património

Cumprindo o seu compromisso com a população Vilafranquense, continua o executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de 
Xira na persecução do plano de requalificação e reparação do património da Freguesia.           

A Fonte de Santa Sofia, local na memória de várias gerações, foi ao longo dos últimos anos deixada ao abandono e degradação, 
pelo que entendeu a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, fazer um investimento global de cerca de 4.000,00€ para devolver 
este local simbólico à população e a todos os visitantes da nossa Freguesia.
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É VILA 
FRANCA VIVA
Eventos na freguesia

Comemorações do 25 Abril
Recordamos aqui aquilo que foram as comemorações
populares do 25 de Abril, promovidas pela Freguesia, partic-
ularmente na Praça Afonso de Albuquerque e Rua Júlia Van 
Zeller Pereira Palha (Povos).

Colóquio e Exposição “Maria Lamas: uma mulher 
do nosso tempo” (02/04 - 12/04). O colóquio (02/04) 
contou com a presença de Regina Marques (dirigen-
te do MDM).
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“Abril Musical”, concerto com Fernando Castro e 
Amigos (24/04 – 25/04)

Pinturas Faciais e animação
(25/04 – Povos)

Ginástica Acrobática, do GRCBR
(25/04)

OIDL - “A Base da Lei - 40 anos da Constituição”, com 
a participação de deputados locais da Assembleia 
Constituinte: José Pedro Soares e Luís Covas (05/04). 

Workshop de Grafitti, com Vile
(25/04 – Povos)

Simultânea de Xadrez, com o Mestre João Leonardo 
(25/04)
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Pintura ao Vivo, com Hermínia Mesquita (25/04) Insuflável e atividades infantis (25/04)

Música com a “A Bandinha vai ao Largo”  AAV (25/04)

Canções com Margarida Arcanjo (25/04)

Sessão Musical, com António Braga
(27/04)

12 / 04 / 2016
Passeio “Nos passos de Albuquerque”
A Junta promoveu o passeio cultural “Nos Passos d’Albu-
querque”, integrado nas Comemorações dos 500 anos da 
morte do vilafranquense Afonso de Albuquerque, com cer-
ca de 50 visitantes, ao Panteão dos Albuquerque (Igreja da 
Graça), Sociedade de Geografia de Lisboa e Museu Militar.
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03 / 05 / 2016
OIDL

14  e 21 / 05 / 2016
No Parque Acontece

O OIDL de maio foi dedicado ao tema “TERRORISMO(S)”, 
com a participação de um dos mais reputados especialistas 
nesta área, o professor e criminalista José Manuel Anes.

Aulas de zumba (no âmbito da iniciativa “Desporto para to-
dos”) no Parque Urb. Dr. Luís César Pereira (Sta. Sofia) com 
a instrutora Ana Salgueiro e com a colaboração do GRCBR.

21 / 03 / 2016
Dia Mundial da Poesia
As Comemorações do Dia Mundial da Poesia tiveram um 
auditório repleto de poetas locais e música pela mão de 
António Ceitil (Parrita), em animada tertúlia poética.

01 / 04 / 2016
Homenagem a Mário Coelho
Decorreu no passado dia 1 de abril a homenagem ao Maes-
tro Mário Coelho pelos seus 80 anos. O evento incluiu um 
colóquio com os seguintes oradores: Elísio Summavielle, 
José Henriques, Maurício do Vale e Rui Bento Vasques.
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03 a 05 / 06 / 2016
Mercado Medieval

25 / 06 / 2016
Canto em Flor – Encontro de Coros

O VI Mercado Medieval da Cidade de Vila Franca de Xira é 
um certame que vai colocando Vila Franca no âmbito das 
recriações históricas nacionais, constituindo o projeto peda-
gógico do CBEI (Centro de Bem Estar Infantil), na recupera-
ção da história, memória e identidade locais, com apoio de 
várias entidades, incluindo a Freguesia. O tema deste Mer-
cado reporta-se aos 500 anos da Morte do Vilafranquense 
Afonso de Albuquerque e terá lugar no centro histórico, 
onde esta IPSS tem a sua sede.

O mês de Junho traz de novo a edição do “Canto em Flor” 
(25/06), com organização do Coro Notas Soltas, constituin-
do-se como um grande Encontro de Coros, em ambiência 
de flores de papel, numa tarde quente de extraordinária 
exibição de música coral. A não perder no largo fronteiro à 
Junta de Freguesia.

É Vila Franca
em Destaque
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É VILA FRANCA 
EM AGENDA
03 a 05 / 06 / 2016 - VI Mercado Medieval (CBEI)

Centro Histórico VF*
04 / 06 / 2016 - Feira de Antiguidades

R. Almirante Reis, às 9H
06 / 06 / 2016 - Cinema às Segundas “Rapariga com Brinco de

Pérola” - sede JF, às 15H
07 / 06 / 2016 - Observatório de Inovação e Desenvolvimento Local

sede JF, às 21H
09 / 06 / 2016 - Xira Escolas (encerramento do Ano Letivo)

Parque Urb. Dr. Luís César Pereira (Santa Sofia), às 10H
10 / 06 / 2016 - Romaria a Nossa Senhora de Alcamé

Cabo da Lezíria, às 9H*
10 / 06 / 2016 - Chegada do “IV Cruzeiro Religioso do Tejo” a Vila Franca,

às 18H*
13 / 06 / 2016 - Cinema às Segundas “As Horas”

sede JF, às 15H
18 / 06 / 2016 - “No Parque Acontece” (act. desportiva)

Parque de Sta. Sofia, às 11H*
19 / 06 / 2016 - 1ª Corrida dos Super Heróis (ABEI-CAT)

Parque do Cevadeiro, às 10H*
20 / 06 / 2016 - Cinema às Segundas “Os Outros”

sede JF, às 15H
25 / 06 / 2016 - Canto em Flor (Coro Notas Soltas)

largo da JF, às 16H*
27 / 06 / 2016 - Cinema às Segundas “Prodígios”

sede JF, às 15H
28 / 06 / 2016 - Dia da Cidade

Praça de Toiros Palha Blanco, às 21H30 
02 / 07 / 2016 - Feira de Antiguidades

Jardim Constantino Palha, às 9H
04 / 07 / 2016 - Cinema às Segundas “ O Aviador ”

sede JF, às 15H
11 / 07 / 2016 - Cinema às Segundas “Simplesmente Genial”

sede JF, às 15H
18 / 07 / 2016 - Cinema às Segundas “Insónia” 

sede JF, às 15H
25 / 07 / 2016 - Cinema às Segundas “O Terminal”

sede JF, às 15H

* programa específico - saiba mais em www.jf-vfxira.pt
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É VILA 
FRANCA 
SOCIAL
Ações de intervenção 
comunitária 

Cooperação social
com instituições da Freguesia
A Junta de Freguesia, consciente da sua responsabilidade 
social, vem assumindo um compromisso com algumas ins-
tituições da Freguesia.
A cedência de recursos para o transporte de bens do Ban-
co Alimentar à Cáritas Paroquial de Vila Franca de Xira e o 
apoio no transporte de bens do FEAC (Fundo Europeu de 
Auxílio a Carenciados) ao CAJIXIRA tem sido a forma mais 
visível de atuação na área social, traduzindo uma vontade 
e uma forma de estar onde nos sentimos verdadeiramente 
implicados. É também um modo de prolongarmos um vín-
culo à comunidade e de fazer das suas as nossas preocupa-
ções, o que serve como ponto de partida para uma procura 
ativa de soluções, cuja concretização também passa pelo 
estreitar de laços com instituições sólidas e credíveis.
Por isso, pretendemos manter estas parcerias, assim como 
fazemos votos para que cada pessoa que beneficie deste 
trabalho possa ver nele um sinal de esperança, que lhe per-
mita dar mais um passo no caminho da (re)construção da 
sua autonomia.
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Projecto da Rede Social
As Freguesias são parceiros sociais muito importantes na 
deteção e resolução dos problemas sociais com que as po-
pulações se deparam, como o desemprego, a exclusão, a 
carência alimentar, de vestuário, de medicamentos ou ou-
tros bens essenciais. No contexto social e economicamente 
difícil que vivemos, este trabalho ganha ainda maior impor-
tância.
 
No âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 
foi criado o Programa da Rede Social e, consequentemente, 
o conceito de Rede Social, definido como um “fórum  de  ar-
ticulação  e  congregação  de  esforços,  baseado  na  adesão  
livre  por parte das Autarquias  e  das  entidades  públicas  ou  
privadas  sem  fins  lucrativos  que nela  queiram  participar.” 

Este projeto segue uma estratégia que assenta no prin-
cípio da parceria, procurando “fomentar  a  formação  
de  uma  consciência  coletiva  responsável  dos  diferen-
tes problemas sociais que  incentive  redes  de  apoio  
integrado  de  âmbito  local”. Para conseguir criar es-
sas redes de apoio local integrado foi necessário reu-
nir várias entidades para que estas, trabalhando em 
conjunto, consigam dar resposta aos problemas sociais 
mais permanentes e às populações mais carenciadas. 

Numa primeira fase foi criada a estrutura orgânica, cons-
tituindo-se o Conselho Local de Ação Social (CLAS), a Co-
missão Executiva (CE) e as Comissões Sociais de Fregue-
sia (CSF). Tendo em conta alguns critérios (a proximidade 
geográfica, a rede de equipamentos de saúde e de ensino 
público, entre outros) foram criadas, em 1999, sete Co-
missões Sociais de Freguesia de entre as onze fregue-
sias que compunham o Concelho de Vila Franca de Xira. 

No âmbito da reorganização administrativa do território na-
cional, decorrente da entrada em vigor da Lei 11A/2013 de 
28 de Janeiro, o mapa concelhio de Vila Franca de Xira, pas-
sou a ser composto por seis Freguesias, e por consequên-
cia, por seis Comissões Sociais de Freguesia, que correspon-
dem, cada uma delas, aos limites territoriais de cada uma 
das Freguesias.

Assinatura do Protocolo SAASI
No passado dia 27 de Abril a Freguesia de Vila Franca de 
Xira assinou um protocolo com o Instituto da Segurança 
Social, juntamente com a Câmara Municipal, Juntas de Fre-
guesia do concelho e Instituições da Rede Social, num total 
de 28 entidades, que visa dar uma resposta global às neces-
sidades dos cidadãos e famílias através de um Serviço de 
Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI).  

O objetivo é promover uma maior articulação entre os servi-
ços, no que diz respeito ao atendimento e acompanhamen-
to social, eliminando sobreposições no que diz respeito à 
intervenção. Para tal, todas as entidades farão uso de uma 
plataforma informática comum que permitirá uma maior 
partilha de informação, e assim uma resposta mais rápida 
e eficaz face às necessidades da população em situação de 
exclusão ou vulnerabilidade social e/ou económica.
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Informações da Assembleia de Freguesia
Na sequência da última Assembleia de Freguesia, segue a transcrição de dois documentos apresentados pelas bancadas de 
representação política.

Considerando que as Autarquias, na senda do engrandeci-
mento dos povos, devem conhecer, considerar e destacar, 
estimulando os seus conterrâneos, quando estes, pelos 
seus méritos, talento e artes, elevam o nome da Terra que 
os viu nascer a um destaque associado às suas próprias 
ações e reconhecimento; 
Considerando que a jovem Vilafranquense Leonor Teles, 
que todos, quotidianamente conhecemos, bem como seus 
pais, José Manuel e Lígia, avós e família, o seu percurso de 
estudos até ao Secundário, na Escola Secundária Reynaldo 
dos Santos, bem como a posterior licenciatura em Cinema 

SAUDAÇÃO 
pelo sucesso da vilafranquense Leonor Teles

com especialização em imagem, na Escola Superior de Tea-
tro e Cinema, e Mestrado em Audiovisual e Multimédia, na 
Escola Superior de Comunicação Social, que a conduziu ao 
mundo da imagem e do Cinema; 
Considerando que Leonor Teles ganhou, em 2014, com a 
sua curta-metragem, ‘Rhoma Acans’, o prémio “Take One”, 
do Festival Internacional Curtas de Vila do Conde e uma 
menção honrosa no Indie Lisboa, e que, neste ano de 2016, 
foi galardoada com “Balada de um Batráquio”, no Berlinale 
(Festival Internacional de Cinema de Berlim), com o Urso de 
Ouro para melhor curta-metragem, bem como o Prémio de 
melhor curta-metragem no Festival Internacional de Cine-
ma de Hong Kong; 
Considerando que tal destaque a torna na mais jovem reali-

Informações AF
Próxima Assembleia de 

Freguesia - 23 / 06 / 2016

PARTICIPE!

António Matos
Presidente da Assembleia de Freguesia
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INFORMAÇÕES AF
• Documentos de Prestação de Contas e re-
latório de gestão referentes ao ano de 2015 
Aprovados por maioria com 8 votos a favor (6 da 
CDU e 2 da CNR) e 4 abstenções do PS; 
• 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimen-
tos e Orçamento da Receita e da Despesa 2016 
Aprovada por maioria com 8 votos a favor (6 da 
CDU e 2 da CNR) e 5 abstenções do PS;
• 1.ª Alteração ao Regulamento de Taxas e 
Preços da Freguesia de Vila Franca de Xira 
Aprovada por maioria com 8 votos a favor (6 da 
CDU e 2 da CNR) e 5 votos contra do PS.

Fernando de Castro Van Zeller Pereira Palha nasceu em 
1932, sendo apenas uns meses mais velho que o Colete En-
carnado. Faleceu no dia 11 de Fevereiro de 2016.
Homem assertivo e de convicções fortes, de patriotismo 
inquestionável, de fé assumida e orgulho nas tradições na-
cionais, locais e familiares, soube sempre, na isenção moral 
dos homens fortes, ter um sentido de pertença a Vila Franca 
de Xira e ao Ribatejo, que nunca o impediu de criar pontes 
com todos, independentemente do seu credo, definição po-
lítica e social. 

VOTO DE PESAR 
pelo falecimento do Exmo Sr. Fernando Palha

Colaborou com as instituições sociais, filantrópicas e cultu-
rais da Cidade, ombreando esforço para o progressivo cres-
cimento e melhorias pessoais e comunitárias da Cidade. No 
mundo ibérico e internacional, com o seu labor e arte, ele-
vou sempre o nome de Vila Franca de Xira.
Criador de Gado, tendo sido o fundador da Ganaderia que 
aportava o seu nome, quis e soube manter a memória, a 
história da identidade local, na unidade que inclui o campo, 
a lezíria, o campino, o cavalo e o toiro. Soube sempre man-
ter a percepção de que a tauromaquia é sinal identitário e 
cultural de uma região, do país, que irmana os homens, for-
ma personalidades e desenvolve laços, afectos e sentidos 
de pertença, colaboração e fraternidade.
Chamado a colaborar com a Cidade, com as iniciativas au-
tárquicas, nunca houve senão um “SIM” firme, de quem olha 
para aqueles que são seus conterrâneos e seus irmãos, por-
que a mesma terra fértil de Vila Franca de Xira os viu nascer.

Vila Franca de Xira, 28 de Abril de 2016
Os eleitos da Coligação Novo Rumo na 

Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira

zadora de sempre a conquistar o Urso de Ouro, aos 23 anos, 
e que isso é uma glória para a nossa Terra e para o País, 
digna do reconhecimento e felicitação pela mais alta Magis-
tratura da Nação, a Presidência da República; 
Considerando que a jovem Vilafranquense Leonor Teles 
nunca esqueceu que é natural de Vila Franca de Xira, e que 
a Cidade e a Freguesia não podem ficar alheias ao facto dela 
pertencer aos Seus Maiores, uma vez que o Mundo a elevou 
à Honra; 
Considerando que Leonor Teles celebra hoje a 28 de Abril 
de 2016, o seu 24º aniversário, os eleitos da CDU desejam-
lhe votos de parabéns, e que esta saudação a presenteie, 
como a todos nós na sua 7ª arte o fez; 
A bancada da CDU, na Assembleia de Freguesia, órgão de 
representação política e comunitária de todos os Vilafran-
quenses, consciente que reconhecendo os seus Filhos da 
Terra, Vila Franca se eleva, lavra esta SAUDAÇÃO SOLENE à 
vilafranquense Leonor Teles, pelo seu sucesso, reconheci-
mento internacional e talento. 
Viva Leonor Teles! 
Viva Vila Franca de Xira! 

Vila Franca de Xira, 28 de Abril de 2016 
Os eleitos da CDU na

Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira
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Rostos da Autarquia

Serviços da Junta de Freguesia

Ana Carina Varela 

Assistente Técnica 
Apoio à Área Social e 

à Assembleia de Freguesia 
Há 12 anos na Junta de Freguesia

Carmen Pimenta

Técnica Superior
Área Social e Comunitária

Há 16 anos na Junta de Freguesia

David Fernandes Silva

Técnico Superior 
Cultura e Associativismo

Há 12 anos na Junta de Freguesia

Ricardo Gomes

Técnico Superior 
Informática e Comunicação

Há 8 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
• IEFP
• 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

Ficha Técnica

Título:
É Vila Franca – Boletim Informativo
 
Propriedade:
Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira
 
Direção:
Mário Calado  
Presidente da JFVFX

Periodicidade:
Bimensal

Design Gráfico e Editorial:
QuatroP - Comunicação e Imagem

Impressão:
RioGráfica - Tip. Santos & Marques, Lda.

Tiragem:
1500 exemplares
distribuição gratuita

Depósito Legal:
406027 / 16
xxwww


