
 

                  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

VOTO DE SAUDAÇÃO 

Vila Franca de Xira orgulha-se pela subida à 2 a Liga Nacional de Futebol, do Clube 
União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD 

A 12 de Abril de 1957, a partir da fusão das quatro coletividades mais representativas, de 
carácter iminentemente desportivo, existentes em Vila Franca de Xira àquela data, o Grupo de 
Foot-Ball Operário Vilafranquense (1924-57), o Águia Sport Club Vilafranquense (1924-57), o 
Hóquei Clube Vilafranquense (1951-57) e o Ginásio Vilafranquense (1933-1957), nasce a União 
Desportiva Vilafranquense, com o objetivo de criar o maior e mais importante clube do concelho 
e da região. 

O primeiro Presidente foi Vidal Baptista. 

Embora o Hóquei em Patins tenha tido desde sempre muita notoriedade e tenha galvanizado 
sempre os Vilafranquenses ao longo da sua história de 62 anos, foi sobre a equipa de futebol 
sénior que desde sempre se depositaram mais esperanças e orçamentos. 

No entanto, apesar de alguns êxitos como ser campeão Nacional da 3a Divisão, uma passagem 
pela 2a Divisão Nacional e mais recentemente Campeão da Divisão Pró Nacional, nunca se 
atingiram enormes êxitos, sendo a passagem pela 2 a Divisão no século XX, o patamar mais alto 
que se atingiu, a par de um ou outro brilharete na Taça de Portugal. 

Hoje é um clube com imensas modalidades, com muita formação em cada uma delas, tendo 
atingido já níveis de excelência em várias delas, como são o caso da Vela, do Futebol Juvenil ou 
da Patinagem Artística, com atletas campeões da europa. 

Nestas modalidades praticadas no campo do Cevadeiro e no Jardim Constantino Palha, no 
pavilhão José Mário Cerejo, o clube conta com mais de 600 atletas, o que representa um claro 
sinal de vitalidade. 

Atualmente o Futebol, em todas as vertentes, desde a formação até aos Séniores é dirigido por 
uma SAD fundada há menos de uma década. 

Esta nova abordagem deste clube carismático e representativo das gentes de Vila Franca de Xira 
trouxe, no futebol, uma nova dinâmica e organização em termos desportivos na medida em que 
o projeto da UDV Futebol SAD visa uma grande preocupação com o futebol de formação. 

Deste modo, com a conjuntura económica atual o caminho a percorrer passa por apostar em 
jogadores jovens tornando-os em ativos num futuro próximo. 

Este é já um objetivo concretizado pois nesta época a equipa de futebol de Juniores A SI 9 
regressou ao campeonato nacional neste escalão. Depois de dois jovens atletas jogadores do 
Vilafranquense em 1976 e 1977 terem sido convocados para a seleção nacional de juniores, os 
Vilafranquenses viram em 2015/2016 de novo um jogador numa seleção nacional, Miguel 
Lourenço, um jovem jogador do Vilafranquense, à data com apenas 17 anos que foi convocado 
para os sub 18. 

 

 



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

 

Toda uma história de 62 anos de conquistas e superação, com homens e mulheres, sócios, 
atletas e dirigentes, fizeram da União Desportiva Vilafranquense o maior clube desportivo da 
freguesia de Vila Franca de Xira e um dos maiores do concelho e da região. 

No dia 16 de junho de 2019 escreveu-se mais uma página de glória para o nosso UDV, a maior 
e mais bonita página nestes 62 anos de história, tendo a equipa de futebol Sénior alcançado 
brilhantemente a subida de divisão à 2 a Liga Nacional de Futebol. 

É um momento inolvidável, um privilégio para todos os Vilafranquenses e Unionistas, que pela 
primeira vez em tão longa história viram o seu clube do coração, da sua amada terra, Vila Franca 
de Xira, alcançar um feito que dificilmente estaria no horizonte do mais otimista dos adeptos, 
quando há cerca de seis anos o clube recomeçou o futebol sénior nos escalões distritais. 

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira vêm desta forma enaltecer 
e congratular-se com o excelente trabalho desenvolvido por atletas, treinadores e dirigentes, 
que de forma resiliente e não poucas vezes heroica, catapultaram o clube União Desportiva 
Vilafranquense, a cidade e a sua freguesia, para um plano desportivo de dimensão 
verdadeiramente nacional. 

Associam-se igualmente a todos os sócios e simpatizantes do Vilafranquense, bem como à 
claque Os Piranhas do Tejo, que com o amor ao seu clube e a sua demonstração de apoio 
incondicional no Cevadeiro e por todos os campos onde o clube joga, foram determinantes no 
sucesso alcançado! 

Vila Franca de Xira e os Vilafranquenses estão-vos gratos! 

Viva, a União Desportiva Vilafranquense! 

Viva, Vila Franca de Xira! 

1. Enviar este Voto de Saudação à Comissão Administrativa da União Desportiva 
Vilafranquense e ao Sr. Presidente da União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD; 

2. Enviar este Voto de Saudação à Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Vila Franca 
de Xira; 
 
3. Publicar este Voto de Saudação nos lugares de estilo da freguesia, nomeadamente nas 
vitrinas colocadas na freguesia, no sítio da internet da freguesia e no facebook da freguesia 
bem como num dos órgãos de comunicação social regionais, respeitando o disposto nos 
ns. 1 e 2 do artigo 56. 0 do regime jurídico das autarquias tocais; 

Vila Franca de Xira, 25 de Junho de 2019 

Os eleitos pela CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira 

 

 

Aprovado por unanimidade 

 

  


