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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)
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Maria Manuel Saldanha

Editorial
Após o grande momento de Festa, realizado pela Junta de
Freguesia, no âmbito das Comemorações do Dia da Cidade,
no passado dia 28 de junho, na Praça de Toiros “Palha Blanco” com o concerto da Banda da Armada e Sessão Solene
de atribuição dos Galardões de Mérito, e os espetáculos no
palco “Aqui Há Colete”, comemorando a festa incomparável
que é o “nosso” Colete Encarnado, vimos de novo ao vosso
encontro, para fazer o ponto da situação relativamente aos
meses de agosto e setembro.
O mês de agosto é um período em que muitos portugueses
- e muitos dos nossos fregueses - procurarão usufruir certamente de umas férias merecidas, após um ano de trabalho.
Porque procuramos estar atentos aos que nem sempre têm
essa oportunidade, esta Junta de Freguesia está, também,
a perspetivar uma ida de séniores vilafranquenses à praia,
com piquenique, de modo a que possam usufruir de um dia
agradável. Conviver e divertir-se num ambiente de sol, de
praia e de campo será seguramente um grande momento...

Vogal da Junta

O mês de setembro é período de Regresso às Aulas e recomeço de um novo ano de trabalho. Certamente, será um
período de “lufa-lufa” de muitos, envolvendo alunos, professores e pais. O início do novo Ano Letivo na nossa Freguesia,
envolve diretamente a Junta de Freguesia de Vila Franca de
Xira, no que concerne ao apoio dado à comunidade educativa.
Depois de um tempo mais festivo e de calor, em que revigorámos forças, setembro abre apetite para atividades, novas
ideias e trabalho entusiasta, para fazer mais e melhor para a
Cidade, pela Terra, com todos os Vilafranquenses.

3

VILA
FRANCA

Boletim Informativo

1. Quando pensa em Vila Franca, qual é a
primeira ideia que lhe ocorre? Porquê?
Eu não nasci em VF. Nasci a 4 km, no Casal da Mata. O
meu pai era funcionário da Câmara Municipal e resolveu
transferir-nos para VF, tinha eu 4 anos. Fui morar para a
Rua João de Deus, onde estive 20 anos até casar. Aquela
rua é a minha maior marca, que ao longo da vida se cruzou
com outras coisas do presente. Aquele espaço de rua era a
nossa vida.

2. Sendo Provedor da SCMVFX, porque
é que considera a sua instituição
importante para Vila Franca?

É O QUE DIZ
VILA FRANCA
Carlos Caetano Dias
Provedor da Santa Casa da Misericórdia
de Vila Franca de Xira
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A Misericórdia, na minha infância, era um Hospital de
Misericórdia, com apoio aos enfermos, às pessoas com
doenças, às pessoas com fome, às pessoas carentes.
Numa determinada fase da minha vida, senti isso,
profissionalmente, como Oficial da Armada, no tempo em
que vinha ainda uma carroça com uns panelões de sopa
para a Misericórdia. A carroça parava em frente da Igreja e
havia uma distribuição quase pública.
Ao longo das décadas a matriz das Misericórdias
mudou muito. Há até quem entenda que mudou para
pior. A verdadeira matriz generosa e altruísta das
Misericórdias, por força da evolução da própria sociedade,
económica, financeira e social, coloca hoje problemas de
sustentabilidade muito grandes. De qualquer maneira, esse
papel continua a ser desempenhado, numa vertente a que
eu chamei “o terceiro setor da economia social”, embora
os poderes políticos - e não só - julguem que estamos
destinados a substituí-los. Estamos destinados a um papel
supletivo de partilha e de solidariedade.
Olhando o futuro, a SC, com vista a melhorar a sua missão
e sustentabilidade, tem em curso um projeto de criação
de uma Unidade de Cuidados Continuados e Integrados,
no antigo Hospital, para 60 camas comparticipadas e 30
particulares. Foi aprovado recentemente pela ARSLVT,
tendo os projetos todos feitos, bem como desenvolvidos
os estudos de viabilidade económica e financeira,
enquadrando-se na candidatura comunitária do Portugal
2020.

VILA
FRANCA

3. A Praça de Toiros “Palha Blanco”
completa este ano 115 anos. Que visão
tem acerca deste espaço emblemático da
Cidade? O que sonha para ela?
Tive o privilégio de ter um pai que era um grande aficionado
e que me levava aos touros. A “Palha Blanco” é, para a
Misericórdia um espaço de grande relevância, pela sua
génese, pela idade e pela sua história, por tudo o que ali se
passou, mais ligado à Festa dos Touros, mas não só. A dada
altura a ambição da Misericórdia e da Autarquia era fazer ali
uma cobertura que propiciasse mais qualidade e bem-estar
às pessoas. Na altura já custava um dinheirão. Hoje custa
muito mais. Tínhamos na SC uma filosofia – que também
era minha – “Toiros é Sol e Moscas!”. Não queríamos uma
cobertura completa, que impedisse o sol. Quando se tapa
tudo, não tem alma. O grande problema, hoje em dia com
a praça é a sua sustentabilidade, porque em 115 anos, a
sua degradação é cada vez mais acelerada e as melhorias
exigidas pelas autoridades da área cultural são elevadas.
Temos esperança que, com os usos partilhados do espaço,
a SC possa ter alguma compensação. Em relação à Praça de
Toiros, a renda desceu muito e, na maioria dos anos, não
cobre as despesas. Quando o Asilo Creche cedeu a Praça à
SC era no sentido de apoiar uma estrutura de Apoio Social.

“A relação que a Santa Casa
tem com a Junta atravessa
um momento muito salutar.”
4. Vila Franca mudou. O que considera que
melhorou, o que é importante recuperar e
o que falta inovar na cidade?
VF mudou, como a Sociedade mudou globalmente. Evoluiu
em muitos aspetos, social, económico, na economia de
mercado, principalmente. Hoje temos um pouco saudades
disso, a velha mercearia, a taberna onde se ia ao vinho, a
carvoaria… A Sociedade atravessou uma crise económica,
financeira e bancária. VF começou a ficar desertificada e a
perder a essência cultural e social. Lojas a fechar,… mas isso
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não é só na nossa cidade. Chegamos à Baixa, em Lisboa,…
as velhas casas, que todos conhecíamos, quase tudo fechou.
As autarquias precisam de ter capacidade e meios para
melhorar, e tem-se melhorado imenso, em equipamento e
na área educacional, desportiva e cultural. Tem sido feito
um esforço assinalável.
A Cidade já esteve melhor num aspeto, para o qual estou
mais atento, que é o problema dos deficientes. Sinto na
pele, como outros, as barreiras que a Cidade ainda põe aos
seus cidadãos que têm dificuldades de locomoção. Outros
aspetos que me chocam também, são a política urbana de
resíduos, da limpeza, do ordenamento do estacionamento,
etc.

“A Junta tem um papel de grande
dimensão de serviço público…”
5. Como vê a ação da Junta em relação à
cidade e concretamente face à instituição
que representa?
A Junta tem como instituição um papel relevante, na gestão
dos equipamentos, serviços e da própria autarquia, no que
a ela diz respeito. Às vezes choca-me um pouco que haja
indefinições e se tente a subalternância de transferência
de competências, entre Câmara e Junta. Deveria estar
tudo definido num estatuto orgânico. A Junta não está
imune, na sua ação, ao comportamento da Sociedade e
tem que se adaptar às contingências, às potencialidades e
vulnerabilidades desta. A relação que a SC tem com a Junta
atravessa um momento muito salutar. Não é uma palavra
de circunstância. É visível na postura dos representantes
das duas entidades e penso que isso só pode ser elogiado
e sublimado. A Junta tem um papel de grande dimensão
de serviço público e cada vez mais tem que se traduzir em
eficiência, honestidade e transparência. Quando o Cidadão
é informado, exatamente, como as coisas estão a correr
e como são geridos os meios que estão à disposição das
entidades, percebe um pouco melhor.

6. Defina Vila Franca numa palavra.
(A Minha) Terra.
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É VILA
FRANCA EM
AÇÃO
Manutenção e conservação do
espaço público

Limpeza de Espaços Públicos - Vias
Urbanas e Rurais
A Junta de Freguesia, com base na competência delegada,
realiza a limpeza regular de espaços públicos em vias
urbanas e rurais da Freguesia, envolvendo um conjunto
significativo de trabalhadores que desenvolvem ações
de limpeza de pavimentos pedonais e de limpeza de
bermas e valetas de caminhos rurais, que preenchem uma
significativa área da nossa Freguesia. São intervenções
planeadas pelos serviços técnicos da Junta de Freguesia, e
realizadas de forma permanente, ajustada à época do ano,
com uma dotação anual global de cerca de 100.000,00€.

Lavagem de ruas
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Limpeza de vias urbanas e rurais

Reparação de sinalização de trânsito e colocação de pilaretes

Manutenção de calçada
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É VILA
FRANCA VIVA

Dia da Cidade (28 de junho)

Eventos na freguesia

A Praça de Toiros “Palha Blanco” encheu-se com centenas
de pessoas para as Comemorações do 32º aniversário de
elevação de Vila Franca de Xira a Cidade, que incluiu um
concerto pela notável Banda da Armada e a Sessão Solene
em que foram elevados à Cidadania de Mérito:
Leonor Teles (Mérito Cultural), reconhecendo o valor do
seu trabalho cinematográfico e prémios alcançados por
esta vilafranquense, denotando promessas de uma fulgurante carreira.
GRCBR - Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro (Mérito Associativo), nos seus 40 anos de existência, pela sua
promoção do desporto, pedagogia e espírito associativo
junto dos mais jovens.
Délio Gonçalves (Mérito Cultural), Maestro do Ateneu e
da Banda da Armada, mentor do Concurso Internacional de
Bandas, filho afetivo de Vila Franca, é uma referência incontornável do pendor associativo e enlevamento cultural pela
música, em Vila Franca de Xira.
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Os Homenageados do Dia da Cidade: Leonor Teles; GRCBR e Délio Gonçalves

As Palavras do Dia da Cidade: Fernando Paulo Ferreira (Vereador da CMVFX), António Matos Oliveira (Presidente da Assembleia de Freguesia) e Mário Calado (Presidente da Junta de Freguesia)

Sessão Solene e Concerto pela Banda da Armada, dirigida por Délio Gonçalves.
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Aqui Há Colete (1 e 2 de Julho)
O Palco da Junta (Aqui Há Colete), no Largo do Adro, encheu-se de cor, animação e música, com os Ranchos dos Avieiros de Vila
Franca e do Escaroupim, as Sevilhanas do Ateneu Artístico Vilafranquense, a demonstração da Escola de Toureio José Falcão e
as Bandas “Carapaus, Azeite e Alho” e “Banda Demais”.

A nossa Identidade: Folclore da Bord’Água, Demonstração de Toureio e Sevilhanas.

A Festa Popular: “Carapaus, Azeite e Alho” e “Banda Demais”.
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Juntos por Si – A Junta e as Instituições da Cidade
Nos meses de maio e junho, a Junta de Freguesia tem colaborado enormemente com um conjunto de iniciativas, cuja organização se deve a outras instituições da Cidade, com as quais, a bem do enlevamento do nome de Vila Franca, nos apraz colaborar.
Confira aqui algumas das dinâmicas recentes da Vida da Cidade.

VI Mercado Medieval (3-5/JUN)

Xira Escolas (9/JUN)

É VILA FRANCA
EM AGENDA

Romaria a Nª Senhora
de Alcamé (10/JUN)

Canto em Flor (25/JUN)

Festa de Nª Srª dos
Avieiros e Tejo (10/JUN)

01 / 08 / 2016 Cinema às Segundas “A Gaiola Dourada“
sede JF, às 15H
06 / 08 / 2016 Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, às 9H
08 / 08 / 2016 Cinema às Segundas “Mau, Mau Maria”
sede JF, às 15H
22 / 08 / 2016 Cinema às Segundas “Filme da Treta“
sede JF, às 15H
29 / 08 / 2016 Cinema às Segundas “Sete Pecados Rurais“
sede JF, às 15H
03 / 09 / 2016 Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, às 9H
05 / 09 / 2016 Cinema às Segundas “Mr. & Mrs. Smith“
sede JF, às 15H
12 / 09 / 2016 Cinema às Segundas “Agente Acidental”
sede JF, às 15H
19 / 09 / 2016 Cinema às Segundas “Golpe no Paraíso“
sede JF, às 15H
26 / 09 / 2016 Cinema às Segundas “O Espião Irresistível“
sede JF, às 15H
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“Palha Blanco”: 115 anos da Praça de Touros

A Praça de Toiros “Palha Blanco” (desenho de Noel Perdigão – anos 20)
A Praça de Toiros “Palha Blanco” foi inaugurada a 30 de setembro de 1901. É seguramente a quarta praça de toiros
erigida no mesmo local. Vila Franca tem registos de tauródromos, pelo menos, desde o século XVIII.
A sua construção deve-se particularmente ao lavrador e
benemérito José Pereira Palha Blanco, que reuniu em sociedade por ações os restantes fundadores da praça, pelo
que lhe foi dado o seu nome, em 1937, ano em que faleceu.
A Praça, além de pretender congregar em torno da festa
dos toiros os aficionados, foi construída para a salvaguarda
social (primeiro para que os lucros dos espetáculos revertessem a favor do Asilo-Creche Afonso de Albuquerque) e,
posteriormente, para a Santa Casa da Misericórdia de VFX,
a quem pertence.
Foi construída em 1901 em apenas seis meses. Além dos
espetáculos taurinos, ao longo dos 115 anos foi palco de
gravação de filmes, teatro, concertos, demonstrações associativas, políticas e culturais. Na sua longa história, tem momentos tristes como quando chegou a servir como prisão
dos opositores ao Fascismo, nas greves de 1944. Foi o local
escolhido para a concentração de gado cavalar mobilizado
para a Primeira Guerra Mundial.
Não haverá um Vilafranquense que não reconheça, a par do
Tejo, da Lezíria e da Ponte, como um dos locais mais emble-
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máticos e da Identidade Local.
Os 115 anos da Praça de Toiros “Palha Blanco” trazem consigo a Identidade e História de Vila Franca, da Festa de touros,
das memórias e dos afetos…

Aspeto da assistência na corrida inaugural de 30 de
setembro de 1901

VILA
FRANCA

É VILA
FRANCA
SOCIAL
Ações de intervenção
comunitária
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Serviço de Atendimento e
Acompanhamento Social
O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social realiza-se às quartas-feiras na sede da Junta de Freguesia de Vila
Franca de Xira, mediante marcação prévia efetuada junto
dos serviços administrativos.
Após este atendimento, é atribuído um gestor de processo
a cada família ou indivíduo que procurará intervir e acompanhar, efetivando uma resposta rápida e eficaz face à problemática apresentada.

Dia Mundial da Criança
No dia 1 de junho a PSP de VFX, com a parceria da Freguesia de Vila Franca de Xira, da Cáritas Paroquial e da AISC,
proporcionou um dia diferente às crianças de famílias em
situação de exclusão e/ou vulnerabilidade social e/ou económica. O dia foi assinalado pela inauguração de uma exposição, na Galeria de Exposições da Junta de Freguesia,
de trabalhos realizados pelas escolas. Houve ainda espaço
para um conjunto de atividades lúdicas, ao mesmo tempo
que foram entregues brinquedos recolhidos no âmbito de
uma campanha que decorreu para o efeito. Os brinquedos
foram dispostos no auditório desta autarquia e todas as
crianças tiveram a oportunidade de escolher os brinquedos
que quisessem levar.
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INFORMAÇÕES AF
• Organograma dos Serviços- Aprovado por unanimidade;
• Mapa de Pessoal - Aprovado por unanimidade;
• 2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento
da Receita e da Despesa 2016 - Aprovada por unanimidade.

Próxima Assembleia de
Freguesia - 29 / 09 / 2016
PARTICIPE!
António Matos
Presidente da Assembleia de Freguesia

Mensagem do Presidente da AF
Entramos num período estival, imediatamente na sequência das Comemorações do Dia da Cidade e do Colete Encarnado.
A Cidade completou, no dia 28 de junho, 32 anos. A Comemoração do Dia, como verdadeiro aniversário de Cidade,
congregou vontades, alegrias e foi um momento de ímpar
festa, em que honrámos com a Cidadania de Mérito a criatividade de Leonor Teles, a arte de Délio Gonçalves e o enlevo
associativo do Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro.
A Praça de Toiros encheu-se de gente para honrar estas
pessoas e instituições e ouvir o magnífico concerto com que
a Banda da Armada brindou Vila Franca de Xira. Como Presidente da Assembleia de Freguesia congratulo-me que a
Cidade venha redescobrindo progressivamente a Praça de
Toiros “Palha Blanco” como espaço emblemático da Cidade.
Porque a Cidade está de Parabéns, devo salientar que o sucesso destes momentos se deve a todos os vilafranquenses
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que ali se juntaram, mas também ao Executivo da Junta,
sem esquecer o trabalho incansável dos colaboradores da
Junta.
Os vilafranquenses são grandes congregadores de esforços
e mostram, todos os dias, serem capazes de fazer da Cidade
uma Grande Família. Parabéns a Vila Franca, que, consciente da sua identidade, persistente na sua vontade, tem tudo
para ser uma Cidade ainda melhor…
Aproveitemos estes dias para retemperar forças, de olhos
já postos no futuro, para continuarmos, pelo sonho, pela
vontade e pelo trabalho, a construirmos, todos juntos, uma
grande Cidade!
Viva Vila Franca de Xira!
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Rostos da Autarquia

Ana Rita Gomes

David Mendes

António Pimenta

Técnica Superior
Gestão do Território
Há 8 anos na Junta de Freguesia

Técnico Superior
Gestão do Território
Há 8 anos na Junta de Freguesia

Assistente Operacional
Apoio ao Serviço Móvel e
Vigilante do Território
Há 11 anos na Junta de Freguesia

Serviços da Junta de Freguesia
Serviços Próprios

Outros Serviços

•
•
•
•
•

• CTT
• IEFP
• 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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