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CUIDAMOS
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pela Junta de Freguesia
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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)
• Acção Social
• Cuidados primários de Saúde
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Mário Calado - Presidente (CDU)
• Protecção da Comunidade
• Desenvolvimento
• Abastecimento Público

Isabel Barbosa - Secretário (CDU)

• Educação
• Cultura
• Tempos Livres
• Desporto

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

Editorial
O documento informativo que ora vos apresentamos pretende ser apenas mais um instrumento de divulgação do
trabalho desenvolvido pelo Executivo da Junta de Freguesia
a que honrosamente presido.
A existência de um site institucional e a publicação no Facebook, apesar de considerados fantásticos meios de comunicação, são ainda assim insuficientes, porque não chegam
àqueles que, pelas mais diversas razões, a eles não têm
acesso e que ficam, por isso, impedidos de conhecer o trabalho que fizemos, também a pensar neles.

Nesta publicação, os Vilafranquenses terão a oportunidade
de tomarem contato direto com o trabalho até agora realizado por esta Junta de Freguesia e com os responsáveis pelos pelouros respetivos, o que se justifica, desde logo, por
nos encontrarmos sensivelmente a meio do mandato, que
nos foi conferido em Outubro de 2013.
É pois, com natural satisfação, que vemos cumprido mais
um objetivo a que nos propusemos - o de prestar contas a
quem em nós confiou.
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É O QUE
DIZ VILA FRANCA
Victor Batalha
Presidente da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila
Franca de Xira

1. Quando pensa em Vila Franca, qual é a
primeira ideia que lhe ocorre? Porquê?
A comparação de VFX de hoje com a VFX que conheci na
minha juventude. VFX tinha uma vida própria que se perdeu ao longo dos anos, quer de dia quer de noite, a “Vila”
estava sempre cheia de gente, com um comércio e indústria
pujantes. Porquê? Porque VFX, hoje, é um dormitório.

2. Sendo Presidente dos Bombeiros, porque
é que considera a sua instituição importante
para Vila Franca?
Porque é a única Instituição que protege a vida e os bens
da população nos momentos de adversidade, durante 24
horas. É o pilar principal do sistema de Proteção Civil local.
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É pena que parte da população entenda que os Bombeiros
são parte dos organismos do Estado, ou até da própria
Câmara Municipal, o que não é verdade, e façam exigências,
sem cuidar de os apoiar - mesmo que seja pagar uma quota
de 1,50 € por mês. Os Bombeiros agradeciam muito.

3. Vila Franca mudou. O que considera que
melhorou e o que é importante recuperar?
Mudou, sobretudo nas acessibilidades e no parque residencial, a zona ribeirinha, a criação do museu do Neo-Realismo,
a requalificação da zona dos avieiros, do jardim, da zona do
cais de VFX incluindo a nova biblioteca. Mudou, também,
o funcionamento dos serviços das várias instituições, quer
autárquicas quer de saúde, etc.
Mudou, ainda, mas para pior, com o definhamento da atividade industrial e do comércio tradicional, para o qual é
necessário tomar medidas para a inversão dessa tendência.
É importante recuperar os prédios degradados, nas ruas
principais, para trazer gente para o centro da cidade e, principalmente, dar vida ao Centro Comercial que está entaipado, constituindo um triste espetáculo no meio da Cidade.

“a nossa Junta de Freguesia,
… com os condicionalismos
financeiros, vai fazendo o
seu trabalho.”
5. Como vê a ação da Junta em relação à
cidade e concretamente face à instituição que
representa?
Na minha modesta opinião, a nossa Junta de Freguesia,
pelo facto de estar situada na Sede do Concelho, está mais
exposta a comentários sobre questões que não são da sua
competência mas sim da Câmara, ao contrário de outras
Juntas. No entanto, com os condicionalismos financeiros,
vai fazendo o seu trabalho, com as opções que, naturalmente, são as suas.

“há um ótimo
relacionamento entre
as duas Instituições.”

4. O que falta inovar na cidade?
Fazer um aproveitamento mais adequado dos espaços
requalificados que falei, criando para aí, no verão, programas musicais e outros espetáculos. Criar eventos gastronómicos, tipo “tasquinhas” na rua, convidando os restaurantes a participar. Retomar a feira de Maio no local certo.
Criar “Mercados de Natal” no centro da Cidade. E, sobretudo, requalificar as festas tradicionais, como sejam as esperas de toiros, o Senhor da Boa Morte, a Senhora de Alcamé,
etc., com a envolvência das instituições temáticas que temos, a Confederação de Tertúlias e as próprias Tertúlias.
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Face aos Bombeiros, há um ótimo relacionamento entre as
duas Instituições. Apoios são os possíveis, naturalmente,
que não está ao alcance da Junta de Freguesia o apoio
que os Bombeiros neste momento necessitam, e que são
prioritários, a renovação da sua frota que está cansada.

6. Defina Vila Franca numa palavra.
Afición.
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É VILA
FRANCA EM
AÇÃO
Manutenção e conservação do
espaço público
Manutenção de Zonas Verdes
A Junta de Freguesia, com base nas competências delegadas,
realiza a manutenção regular da maioria dos espaços verdes
da Freguesia de Vila Franca de Xira, para além da limpeza
regular de terrenos municipais, com uma dotação anual
global de cerca de 165.000,00€.
Incluídas nestes trabalhos de manutenção, a Junta de
Freguesia está a realizar algumas intervenções de melharamento nalguns locais que se encontravam extremamente
debilitados e degradados, com a substituição de espécies
arbustivas e a implementação de medidas de contenção
de ervas infestantes, nomeadamente a aplicação de manta
geotêxtil e revestimento decorativo.

Património
Sendo um dos objetivos primordiais deste executivo para
este mandato, a primeira fase de recuperação do património
da freguesia encontra-se já realizada.
A Fonte do Farrobo, o Miradouro da Boavista e a Fonte
de Santa Sofia encontravam-se em avançado estado de
degradação, tendo sido alvo de grandes intervenções de
requalificação no valor de cerca de 10.000,00€.
As intervenções envolveram lavagens de cantarias, reparação de rebocos, pinturas, reposição de bicas, substituições
de elementos danificados, entre outros trabalhos.
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Recuperação do Miradouro da Boavista
na Estrada do Casal da Coxa
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Requalificação de espaço verde na Alameda
Capitães de Abril.

Trabalhos de manutenção de zonas verdes na Praça
Bartolomeu Dias

Marcação de lugares de estacionamento no Largo
Águia Sport Club.

Remarcação e marcação de novas passadeiras
8

Substituição de diversas papeleiras danificadas/vandalizadas por toda a freguesia. Colabore connosco
ao depositar o lixo no sítio certo!
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É VILA
FRANCA VIVA
Eventos na freguesia
10 / 11 / 2015
OIDL: em torno da Poupança
O dia 10 de novembro marcou o regresso dos observatórios
ao auditório da Freguesia de Vila Franca de Xira, desta vez
dedicado ao tema “Poupança - viver dentro e fora da crise”.
O debate contou com a presença de Rui Alves Veloso (editor
de economia da RTP).
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23 a 27 / 11 / 2015
Exposição “ESTRRRELAS”

03 / 12 / 2015
OIDL: em busca da Cidade para Todos

Exposição de Estrelas de Natal com material reciclável, elab-

Decorreu no dia 3 de dezembro o tradicional Observatório

oradas pelos alunos do Agrupamento de Escolas Alves Redol

no auditório da Freguesia de Vila Franca de Xira, desta vez

e Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos,

dedicado ao tema “Acessibilidades e Diferenças”. A iniciati-

no âmbito de um concurso escolar proposto pela autarquia.

va teve como orador o Arquiteto Pedro Alves Nave (Câmara
Municipal de Lisboa), membro da equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa e que nos deu a conhecer
este importante documento, além da sensibilização para a
temática da acessibilidade pedonal.

18 e 19 / 11 / 2015
Receção à comunidade educativa
Nos dias 18 e 19 de novembro, decorreu a receção à comunidade educativa da Freguesia, na Escola Dr. Vasco Moniz
e Escola Sousa Martins. A iniciativa tinha como objetivo a
divulgação e esclarecimentos das ações da 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.
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27 / 11 / 2015
Exposição “OPUS MANUUM”

20 / 01 / 2016
Exposição do Ateliê Juvenil de Povos

A 27 de novembro foi a inauguração da exposição “Opus

A 20 de janeiro foi inaugurada a exposição “Casa D’Artes” na

Manuum”, na galeria de exposições da Freguesia de Vila

galeria de exposições da Freguesia de Vila Franca de Xira. A

Franca de Xira, com peças de artesanato realizadas pelos

exposição conta com pinturas e artes diversas do Ateliê Ju-

membros da Associação de Artesãos de Vila Franca de Xira.

venil de Povos. A Exposição esteve patente até 1 de março.

A Exposição esteve patente até ao dia 9 de dezembro.

É VILA FRANCA
EM AGENDA
01 / 03 / 2016
05 / 03 / 2016

OIDL - sede JF - às 21h
Feira de Antiguidades
R. Almirante Cândido Reis - às 9h

07 / 03 / 2016

Cinema às Segundas “Thelma & Louise”
sede JF - às 15h

02 / 02 / 2016
OIDL “Violência no Namoro”
Com a participação de Ana Morgado (psicóloga clínica), o
Observatório da Junta foi palco para se conhecer a realidade
local das complexas vivências de afetos e a dura realidade
da violência nas relações.

08 / 03 / 2016

Dia internacional da Mulher
R. Almirante Cândido Reis - às 10h

14 / 03 / 2016 Cinema às Segundas “Ágora”- sede JF - às 15h
21 / 03 / 2016 Cinema às Segundas “Volver” - sede JF - às 15h
28 / 03 / 2016 Cinema às Segundas “A Segunda Esposa”
sede JF - às 15h
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É VILA
FRANCA
SOCIAL
Ações de intervenção
comunitária

Atendimento Psicossocial
A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, numa política de
proximidade à comunidade e às problemáticas sociais que
envolvem as famílias, dispõe de um gabinete de atendimento psicossocial, que procura promover o encaminhamento
e/ou acompanhamento das situações. Este gabinete garante em todo o seu trabalho de avaliação e intervenção, total
confidencialidade e anonimato.
A marcação de atendimento está sujeita a uma avaliação
prévia, pelo que deverá ser preenchida uma ficha de triagem e a apresentação de alguns documentos.

31 / 10 / 2015
Xira Solidária
A Comissão Social de Freguesia de Vila Franca de Xira e a
Tertúlia Zás & Vira, agradecem a participação de todos os
que contribuíram na campanha Xira Solidária. Mais uma
vez, os vilafranquenses deram mostras da sua solidariedade em prol dos que mais precisam.
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01 / 10 / 2015
Dia Internacional do Idoso
No passado dia 1 de outubro, assinalou-se o Dia Internacional do Idoso, na Praça Afonso de Albuquerque.
Graças à parceria de várias entidades, foi possível proporcionar um momento de festa e convívio para os mais velhos.
Das várias atividades, destacam-se: mostra de trabalhos
manuais, ginástica, rastreio de saúde e auditivo, ação de
sensibilização na área de segurança, mostra de ajudas
técnicas, xadrez, entre outras.
O momento alto foi a homenagem ao idoso, honrado como
idoso do ano de 2015, o Sr. Bento Gomes.

15 / 12 / 2015
Reunião de Comissão Social de Freguesia
No âmbito do projeto da Rede Social, realizou-se no dia 10
de dezembro, no auditório da Junta de Freguesia, a reunião
de Comissão Social de Freguesia de Vila Franca de Xira que
contou com a participação de um número significativo de
parceiros sociais. Dos vários assuntos abordados, destacam-se: a apresentação do Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020, o Relatório de Atividades de 2015 e o Plano
de Atividades de 2016.

29 / 12 / 2015
Passeio dos Avós “Chá na Quinta”
A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira realizou no
passado dia 29 de dezembro uma visita à Quinta Pedagógica dos Olivais.
Os participantes seniores da freguesia participaram na atividade “Chá na Quinta”, depois de visitadas as instalações.
A visita terminou num lanche convívio, onde não faltou o
chá (colhido na quinta) e biscoitos.
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António Matos

Mensagem do Presidente
da Assembleia de Freguesia
A Assembleia de Freguesia é o órgão deliberativo da Freguesia, com representação política de todos os vilafranquenses.
Funciona como um “parlamento” local, à escala do território
da Freguesia. A Assembleia decide sobre aspetos gerais e
normas, fazendo a fiscalização da gestão (da responsabilidade da Junta). Reúne uma vez por trimestre e, apesar da
representação política, é de toda a importância que os cidadãos nela participem.
Do ponto de vista dos últimos trabalhos, salientamos a
aprovação do Orçamento da Freguesia, importante instrumento de gestão financeira das ações em prol da Cidade.
Do ponto de vista da afirmação da Identidade e Cultura locais, foram tomadas posições firmes na defesa da Festa de
Toiros.
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Presidente da Assembleia de Freguesia

16 / 12 / 2015

Informações AF

• Regulamento de Fundo de Maneio e Fundos Fixos de
Caixa - Aprovado por unanimidade;
• Autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos
e Locação Financeira – Ajuste directo de software informático - Aprovado por unanimidade;
• Plano de Atividades, Plano Plurianual de Investimentos,
Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes, Orçamento
da Receita e da Despesa para o ano de 2016 e Mapa de
Pessoal da Junta de Freguesia - Aprovados por maioria
com 8 votos a favor (6 da CDU e 2 da CNR) e 5 abstenções
do PS.

VILA
FRANCA

Boletim Informativo

Rostos da Autarquia

Anabela Grilo

Andreia Calçada

Telma Macedo

Assistente Técnica
Serviço de Atendimento ao Cidadão
Há 16 anos na Junta de Freguesia

Assistente Técnica
Serviço de Atendimento ao Cidadão
Há 12 anos na Junta de Freguesia

Assistente Técnica
Serviços Administrativos
Há 9 anos na Junta de Freguesia

Serviços da 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
• GDAJ – 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 - Outros Serviços

Gestão do Território

• Zonas Verdes
• Limpeza
• Manutenção e conservação do espaço público
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www.jf.vfxira.pt

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
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