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Executivo da Junta
Mª Manuel Saldanha – Vogal (CDU)

Mário Calado – Presidente (CDU)

Isabel Barbosa - Secretário (CDU)

• Ação Social
• Cuidados Primários de Saúde

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

• Educação
• Cultura
• Tempos Livres
• Desporto

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
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Manuel Cavacas – Tesoureiro (CDU)
• Tesouraria
• Compras
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Mário Calado

Editorial
No limiar da apresentação do Orçamento para 2017, a ocorrer
em meados do próximo dezembro, num documento enquadrador de toda atividade a desenvolver no último ano deste mandato, e também com o aproximar de uma quadra com muito
significado para a maioria dos habitantes da Freguesia, é tempo
de vos dar a conhecer, resumidamente, o que acreditamos concretizar naquele período.
Sempre com o objetivo do cumprimento integral das propostas
com que nos comprometemos com todos vós, continuaremos
a recuperação do Património da Freguesia, dignificaremos os
momentos de celebração das datas mais significativas para todos os VilaFranquenses, daremos continuidade ao trabalho já
iniciado de tornar mais fácil a vida dos que têm maior dificuldade de mobilidade, criando melhores condições para fruírem e
usufruírem na e da sua Cidade.
A responsabilidade social, naquilo que são os nossos compromissos, continuará a merecer o melhor acompanhamento por
parte dos técnicos que intervêm nessa área tão sensível da nossa Freguesia. Daremos sempre prioridade ao conjunto das res-

Presidente da Junta

ponsabilidades que nos são cometidas no apoio às Escolas, nomeadamente no ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo. Continuaremos o
esforço quase titânico de mantermos as nossas ruas tão limpas
quanto possível, apesar da contrariedade porque passámos no
último ano, com a falta de um equipamento fundamental para
este objetivo, que estamos agora na eminência de ver recuperado, certificado e a operar em condições. Na mesma linha de
pensamento e paralelamente, continuaremos num exercício
hercúleo, no trabalho de manutenção dos caminhos vicinais.
Revelando uma postura de rigor na ação da Junta, consubstanciada num orçamento exigente e de muito rigor, teremos certamente a oportunidade de concretizar mais investimento na
melhoria do Espaço Público, de reforçar o Apoio ao Movimento
Associativo, elemento fulcral de uma cidadania integrada, e de
consolidar políticas de Desenvolvimento Local, nomeadamente
através do Projeto C.A.S.A. situado em Povos.
Entretanto, em nome da Junta de Freguesia e até que nos voltemos de novo a encontrar neste espaço, desejo-vos Boas Festas!
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1. Quando pensa em Vila Franca, qual é a
primeira ideia que lhe ocorre? Porquê?
A primeira ideia que me ocorre é que precisamos melhorar
muito mais do que até aqui. Temos novo Centro de Saúde,
novo Hospital - embora mais deslocado do centro da cidade,
temos uma nova biblioteca. Mas há muito mais a melhorar.
Precisamos de um terminal rodoviário em condições, para
receber as pessoas. Precisamos de melhorar as questões
relativas às acessibilidades – a terra é um labirinto para
quem não a conhece e tem que atravessar Vila Franca – e
a questão do estacionamento. Perdemos um tribunal, um
shopping, não temos sítios para as pessoas saírem à noite,
tirando um ou dois bares, não há cafés. Há que aproveitar
aquele espaço da Marinha. Porque não fazer um pólo
educativo, uma universidade ou juntar várias escolas ali
naquele espaço. Aproveitar aquele espaço pode trazer
pessoas novas, porque a cidade está morta.

2. Sendo Presidente da Direção da
Associação de Cultura, Recreio e Desporto
de À-dos-Bispos (ACRDAB), porque é que
considera a sua coletividade importante
para Vila Franca?

É O QUE
DIZ VILA FRANCA
Hélder Pimenta
Presidente da Direcção da
Associação de Cultura, Recreio e
Desporto de À-dos-Bispos
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A coletividade ACRDAB é tão importante para VF como todas
as coletividades que existem na Cidade. No entanto, no
caso da área de À-dos-Bispos, não há mais nada do ponto
de vista associativo. Há, bem perto, outras coletividades
com instalações melhores que a da ACRDAB e bem menos
atividade. Durante estes anos, tenho estado com um
conjunto de pessoas que me têm ajudado, e já acontecia
antes de nós, a fazer algo muito importante. A ACRDAB
tem muitas atividades, muitos eventos de cultura e de
desporto. Na parte desportiva, está mais vocacionada para
a pesca, que muito tornou a Associação conhecida. Temos
concertos, bailaricos, exposições, festas anuais, teatro.
Chegámos até a levar o circo a À-dos-Bispos. São coisas
diferentes do que temos visto noutras coletividades. Em VF
não há por exemplo bailaricos. Temos de facto uma cultura
recreativa. A coletividade é importante ali, até porque temos
uma população com alguma idade. Ali se encontram, ali
convivem e é ali, também ao parque, que vão os mais novos
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dos que foram para ali viver. Mas, o espaço da associação
não é cativante e impede de termos outras atividades, outras
secções e mais sócios. Temos pena que quem tem poder de
decisão não tenha olhado para À-dos-Bispos da forma que
olha para outras coletividades do concelho. Há dois anos
que estamos à espera de uma resposta da Câmara sobre
uma possibilidade de solução para aquelas instalações.

“A Junta tem sido uma mais-valia
para a Cidade, para o bem da
população”
Pelo menos há seis anos, que andamos a tentar que a
Câmara nos ajude a ter umas melhores instalações. Não é
nada inconcebível. O terreno é da CM, que o recebeu como
contrapartida para fazer um polidesportivo e um parque
infantil, mas aquele nunca foi feito. Sinto-me triste de nunca
ter avançado, de não termos um quadrado coberto, onde
pudéssemos ter atividades, sem constrangimento de, por
exemplo, termos o ensaio do teatro ou uma aula de ginástica
a decorrer, enquanto a televisão está ligada. Parece que
não houve vontade por parte da CM. Há coletividades que
têm imensas coisas, ringues, polidesportivos fechados,
etc. Não fica mal dizer isto… senão fosse algumas pessoas
singulares, algum comércio local, não tínhamos feito tanto.
Houve pessoas que sempre se disponibilizaram para ajudar
quando solicitado e aqui a Junta de Freguesia teve um papel
fulcral.

3. Vila Franca mudou. O que considera que
melhorou, o que é importante recuperar e
o que falta inovar na cidade?
Já respondi de algum modo, mas pode melhorar-se muita
coisa, haja força de vontade e criatividade para isso. Temos
que aproveitar o que temos, cativar, captar investimento…
Veja-se o caso do Centro Comercial. Não temos um Centro
Cultural… temos o Ateneu que até tinha condições, mas…
faz falta um Centro, onde possa haver todo o tipo de
atividades, com grande regularidade.
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4. Como vê a ação da Junta em relação à
Cidade e concretamente face à associação
que representa?
No que diz respeito à Cidade, vejo que tem tido uma boa
ação, sabendo que a Junta está limitada em termos de
orçamento. Tenho a certeza que faria mais, se tivesse
dinheiro para mais. Tem um papel importante, pela função
que desempenha, pelas atividades que cria e proporciona.
É de valorizar o trabalho que tem sido feito até aqui. A
Junta tem sido uma mais-valia para a Cidade, para o bem
da população e também de À-dos-Bispos e espero que este
trabalho continue, porque é importante. É muito importante
o papel da Junta, porque chega às pessoas. Tenho pena que
a Junta não tenha o orçamento da CM, porque de certeza
havia mais coisas feitas e resolvidas. No que diz respeito
à coletividade, como presidente posso dizer que sempre
tivemos uma grande ajuda por parte da Junta. Este ano
até tivemos um apoio melhorado, de outra dimensão. A
Junta tem sido formidável no apoio à coletividade. Tudo o
que tem sido solicitado, de maior ou de menor dificuldade,
foi dado. Não temos nada a apontar, antes pelo contrário,
só a agradecer o apoio que a Junta tem dado à ACRDAB.
Temos pena é que não seja mais (risos…), e tenho pena
que a Junta não tenha verba nem outro tipo de decisão,
porque hoje, em vez de estarmos a lamentar, se calhar já
lá estavam novas instalações, para desempenhar o nosso
papel, porque não é só a coletividade que merecia de outros
essa consideração, mas toda a população de À-dos-Bispos.

“É muito importante o papel da
Junta, porque chega às pessoas.”
5. Defina Vila Franca numa palavra.
Simpática.
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É VILA
FRANCA EM
AÇÃO
Manutenção e conservação do
espaço público

CIDADE SEM BARREIRAS – rebaixamento de passeios
e colocação de pavimento tátil na Rua José Falcão,
Rua Miguel Bombarda e Rua 16 de Março.
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Antes

Agora

Antes

Agora

Freguesia em Ação: Melhoria do Espaço Público na Rua Maria Lamas (Bom Retiro)

Trabalhos de limpeza de sumidouros e sarjetas nos
arruamentos da Freguesia

Marcação de lugares de estacionamento na Rua dos
Bombeiros Voluntários
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É VILA
FRANCA VIVA
Eventos na freguesia
20/09 a 17/10/2016
Design na Galeria de Exposições
A Galeria de Exposições encheu-se de gente, de arte e de
visões sobre o mundo e a produção de Design, no âmbito
da exposição de Cátia Raínho, “Um olhar sobre o Design”,
que constitui a primeira exposição, de âmbito artístico, desta área, na Galeria da Freguesia.
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06/10/2016
OIDL: “Tauromaquia e Paixão”

27/10/2016
Encontros Imaginários

Com a presença de Francisco Rodrigues Pereira, José Henriques e do Maestro José Júlio, a finalizar um ano em que
está a ser fortemente homenageado, decorreu no Clube Vilafranquense um grande fórum de discussão sobre um dos
traços mais distintivos da Identidade Local: a Tauromaquia.

Baseado na ideia original de Hélder Costa (A BARRACA), realizou-se a 1ª edição dos “Encontros Imaginários”, com a Participação da Sociedade Civil e apoio da Junta de Freguesia
de VFX. Três personagens da História Local: Afonso de Albuquerque (Francisco Pereira), Fruilhe Ermiges (Branca Roriz)
e Álvaro Guerra (Arnaldo Silva) surgiram em palco para falar
das suas vidas e da memória de Vila Franca de Xira.

20/10/2016
Lançamento do livro de Manuel do Carmo Ribeiro
Em ambiente de grande saudade, teve lugar a apresentação do livro “Lutando pela Vida”, um documento literário do neo-realismo popular, grandemente autobiográfico, revelador da história do trabalho e da vivência do século XX, na Lezíria de Vila Franca.
Um tributo merecido a um grande homem.

9

VILA
FRANCA

Boletim Informativo

25/10 e 09/11
Receção à Comunidade Educativa
Nos dias 25 de Outubro e 9 de Novembro, na EB1 Dr. Sousa Martins e EB1 de Povos, respectivamente, decorreu a receção à
comunidade educativa destinada aos dois Agrupamentos de Escolas da Freguesia. A iniciativa teve como objetivo a divulgação
e esclarecimentos das acções da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira no âmbito educativo, bem como as boas vindas aos
novos profissionais que chegam às escolas de Vila Franca de Xira.

08/11/2016
OIDL: “Arte e Cultura”
Realizou-se no auditório da Freguesia de Vila Franca de Xira, com uma sala a abarrotar, mais um Observatório de Inovação e
Desenvolvimento Local, sob o tema “Arte e Cultura”. Como convidados recebemos num mano-a-mano, os irmãos Vasco Gargalo
(Ilustrador - Cartoonista) e David Santos (Historiador - Curador de Arte Contemporânea) que, com boa disposição e interatividade entre os oradores e o público, falaram sobre os seus percursos no mundo da Arte e da Cultura, bem como as suas visões
sobre o tema.
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É VILA FRANCA
EM AGENDA
03 / 12 / 2016 Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, 9h00
05 / 12 / 2016 Cinema às Segundas “Um conto de Natal”
sede JF, 15h00
05 / 12 / 2016 OIDL - Fórum de Discussão
sede JF, 21h00
12 / 12 / 2016 Cinema às Segundas “Polar Express”
sede JF, 15h00
12 / 12 / 2016 Inauguração – Exposição de Fotografia,
de Ana Paula Vieira
sede JF, 20h45
12 / 12 / 2016 Assembleia de Freguesia
sede JF, 21h00
14 / 12 / 2016 Reunião Pública de Junta
Grupo Recreativo do Paraíso, 21h00
16 / 12 / 2016 Conferência: “Afonso de Albuquerque: 500 anos depois”,
com a Prof.ª Alexandra Pelúcia
sede JF, 21h00
19 / 12 / 2016 Cinema às Segundas “Bad Santa”
sede JF, 15h00

02 / 01 / 2017 Cinema às Segundas “Rede Social”
sede JF, 15h00
03 / 01 / 2017 Fórum de Discussão
sede JF, 21h00
07 / 01 / 2017 Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, 9h00
09 / 01 / 2017 Cinema às Segundas “Steve Jobs”
sede JF, 15h00
16 / 01 / 2017 Cinema às Segundas “Simone”
sede JF, 15h00
18 / 01 / 2017 Reunião Pública de Junta
sede JF, 21h00
23 / 01 / 2017 Cinema às Segundas “A Rede”
sede JF, 15h00
30 / 01 / 2017 Cinema às Segundas “Blade Runner”
sede JF, 15h00
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SOCIAL
Ações de intervenção
comunitária
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13/10/2016
Junta Premiada no Humana Day
No passado dia 13 de outubro, no Centro Cultural de Belém
em Lisboa e no âmbito da celebração do Humana Day, a
Associação Humana Portugal, procedeu à entrega dos VII
Prémios Humana de Reutilização Têxtil a entidades públicas
e privadas que ao longo do ano anterior mais se destacaram em diversas categorias, nomeadamente nas áreas de
Educação ou Apoio Social.
A Freguesia de Vila Franca de Xira foi distinguida na categoria “Apoio Social” pelo trabalho que desenvolve junto de
famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade
social.
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29/09/2016
Dia Internacional do Idoso - 01 de outubro

29/10/2016
2ª Xira Solidária

Durante a manhã de 29 de setembro assinalou-se o Dia Internacional do Idoso com a dinamização de diversas atividades, animações e convívio na Praça Afonso de Albuquerque
(Largo da Câmara). Uma organização conjunta entre a Freguesia de Vila Franca de Xira, a Polícia de Segurança Pública
- Comando Metropolitano de Lisboa (90ª esquadra de VFX) e
a CMVFX, com o apoio da Cáritas, CURPI, Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, AISC e Ortobest.

A Comissão Social de Freguesia de Vila Franca de Xira e a
Tertúlia Zás & Vira organizaram a segunda edição da “Xira
Solidária”, uma campanha levada a cabo em superfícies comerciais, cujo objetivo passa pela recolha de bens que serão distribuídos pelas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

04/10/2016
Passeio dos Avós – Vila Franca de Xira na Rota dos Miradouros
Teve lugar no dia 4 de Outubro mais um Passeio dos Avós, uma iniciativa da Freguesia de Vila Franca de Xira em parceria com
a Our Land Tours, sob o tema “Vila Franca de Xira na rota dos miradouros”.
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Próxima Assembleia de
Freguesia - 12 / 12 / 2016
PARTICIPE!
António Matos
Presidente da Assembleia de Freguesia

Mensagem do Presidente da AF
Entramos numa época em que procuram brotar em cada
um de nós valores importantes e desejos de bons acontecimentos, num ano novo que se avizinha. A época traz consigo a palavra “Natal”, que quer dizer “nascimento”.
Por isso, não posso deixar de pensar, como Vilafranquense e como Presidente da Assembleia de Freguesia, que Vila
Franca tem o peso de ser a nossa “Cidade Natal”, onde nascemos, onde crescemos, onde mesmo os vilafranquenses
adotivos “nasceram” para uma nova vida, franca, sincera e
cheia de sonhos e vontade de trabalhar e construir um mundo melhor.
Ser “Cidade Natal” implica vermos em cada vilafranquense
não apenas alguém que partilha um território, mas alguém
com ligações de familiaridade, com história e identidade comum. Só assim se compreende que os cidadãos se interes-
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sem pela vida da sua Cidade, as suas melhorias, o seu bom
crescimento.
Os Vilafranquenses sabem acolher, sabem unir esforços
para fazer continuamente “renascer” a vida da Cidade. Estas Festas trazem consigo uma oportunidade para refocar o
olhar no essencial, no que é mais importante.
Que 2017 traga esperança, ganas de sonhar e trabalhar e
vontade de fazer da nossa Cidade Natal não apenas uma
“boa cidade”, mas A CIDADE onde qualquer pessoa gostaria
de ter nascido!
Boas Festas a todos!
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Rostos da Autarquia

André Barradas

Carlos Tomás

Fábio Guerra

Manuel Queiroz

Encarregado Operacional
Equipa Operacional
Há 13 anos na Junta de Freguesia

Assistente Operacional
Equipa Operacional
Há 15 anos na Junta de Freguesia

Assistente Operacional
Equipa Operacional
Há 8 anos na Junta de Freguesia

Assistente Operacional
Equipa Operacional
Há 5 anos na Junta de Freguesia

Serviços da Junta de Freguesia
Serviços Próprios

Outros Serviços

•
•
•
•
•

• CTT
• 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

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

Ficha Técnica
Título:
É Vila Franca – Boletim Informativo

Delegação | Povos

Propriedade:
Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira

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

Direção:
Mário Calado
Presidente da JFVFX

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
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