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• 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
Presidente da Junta

Editorial
Há uns dias atrás, a JF de Vila Franca de Xira fez-se representar
na GreenFest 2017, em Torres Vedras, na Cerimónia de atribuição “Prémio Nacional Eco-Freguesias XXI”, onde, entre cerca
de meia centena de Freguesias concorrentes, apenas 39 foram
premiadas.
Entre estas, está a nossa Freguesia, com um honroso 18º lugar,
o que nos responsabiliza ainda mais, na melhoria contínua do
nosso trabalho, contribuindo para a melhoria das condições de
vida da população que servimos. Significou isto a atribuição da
Bandeira Eco-Freguesias XXI 2017, o que nos torna numa das
primeiras Freguesias do País a poder ostentar esta distinção.
Isto significa que a JF evidenciou boas práticas nos domínios da
cidadania, participação e sustentabilidade, facto de que nos orgulhamos.

dade com que sempre o fizemos e pautámos o atual mandato.
O 25 de Abril será de cariz eminentemente popular, agregando
também iniciativas emanadas das Coletividades, que a nós se
quiserem juntar.
Em Maio, chega-nos a Romaria do Senhor da Boa Morte e, depois dela, um conjunto de festas e celebrações que só terão
epílogo no Dia da Cidade (28/06) e Colete Encarnado. Para quase todas elas é solicitada a colaboração da Freguesia, das mais
diferentes formas. Não é tarefa fácil e exige-nos um esforço
suplementar, mas é gratificante saber que a JF é reconhecida
como parceiro importante no apoio às Instituições e que o Associativismo da Freguesia veja concretizadas também as suas
iniciativas.
Desejo-vos uma Primavera Feliz!

A Primavera é sempre sinónimo da alegria que a cada ano se
renova. Com ela chega Abril, o qual iremos celebrar com a digni-
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1. Quando pensa em Vila Franca, qual é a
primeira ideia que lhe ocorre? Porquê?
Vim para VF com 6 anos de idade. Fiz aqui toda a minha
formação básica e secundária. Aqui tenho os meus amigos,
aqui criei a minha família e as minhas raízes. VF é a minha
Terra, é a minha casa, é algo que tenho comigo e que
defendo como sendo a melhor terra do país.

2. Sendo Presidente da C.A. da UDV,
porque é que considera a sua coletividade
importante para Vila Franca?
Neste momento - e sempre foi assim, a UDV é encarada
como uma instituição de utilidade pública. Temos cerca de
500 crianças e jovens a fazer desporto na nossa Cidade. A
UDV é importante porque proporcionamos um espaço onde
eles podem desenvolver uma atividade saudável, onde os
podemos ajudar a crescer como cidadãos e como pessoas,
e tirá-los de outros caminhos que, hoje em dia, são muito
tentadores para os jovens. É esse o grande papel da UDV.
Paralelamente a isso, sentimos como importante colaborar
com todas as entidades da Cidade, naquilo que for preciso,
seja na cedência de instalações quando solicitadas, seja
na participação em eventos, desenvolvendo todo um
papel social que considero fundamental coletividades
deste género levarem a cabo. Para mim, a UDV é a maior
coletividade do Concelho, quer em termos de sócios, quer
em termos de atividade desenvolvida, quer em termos de
ocupação que proporciona aos jovens…

É O QUE
DIZ VILA FRANCA

“Tenho que enaltecer a colaboração
prestada pela JF. O atual elenco
constitutivo da JF tem sido
excelente.”

Francisco Beirolas

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

Presidente da Comissão
Administrativa da União
Desportiva Vilafranquense
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Em VF mudou tudo, como mudou no nosso país. Lembro-
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-me que, em criança, brincava na rua com os meus amigos
e vizinhos, até tarde, sem haver perigo nenhum. Hoje as
coisas já não são assim, infelizmente. Então, é importante
criar espaços onde os jovens possam passar o tempo,
onde possam desenvolver atividades. VF tem criado alguns
espaços, a nível urbanístico (uma vez que a Cidade sofreu
grandes alterações), como é o caso do Parque Urbano da
Cidade, no lado norte, as melhorias nos acessos (embora
tenhamos graves problemas de estacionamento), espaços
para melhorar a qualidade de vida dos vilafranquenses.
Com o crescimento e a evolução, o que acho que se perdeu
um pouco é o espírito vilafranquense.
Dantes quando se saía à rua toda a gente se conhecia
e havia aquela rusticidade própria da Cidade que era
suficientemente urbana, por estar perto de Lisboa e
suficientemente rural por estar inserida num meio de área
pequena. As pessoas conheciam-se, confraternizavam.
Fruto talvez dos dias de hoje, em que as pessoas têm muito
pouco tempo, perdeu-se um bocado da tipicidade que VF
tinha. Uma mais-valia que tínhamos de morar em VF era o
facto de sair à rua e conhecer toda a gente. Se tivesse um
problema, haveria sempre alguém ao meu lado, para me
ajudar. Se por um lado se criaram espaços novos, zonas
habitacionais modernas, a parte velha está um bocado
esquecida.
Na rua principal, onde passa muita gente, há muitas
habitações degradadas, dando a quem passa a sensação de
uma cidade que não é a cidade real. É preciso intervenção
para melhorar a cara da Cidade. VF precisa de uma
continuidade na melhoria, tocando nas instituições que
são de Vila Franca, como é a UDV, proporcionando espaços
culturais e de convívio. Temos falta de espaços para os
jovens que ainda não têm idade para ir para mais longe.
Os jovens precisam de espaços onde possam estar com os
colegas e com os amigos, para que não tenham que ir para
Lisboa ou outros lados com tanta frequência, com cinema,
esplanadas, cafés. Sei que há a biblioteca, mas não é o
suficiente.
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dentro de VF, quer nos espaços, quer na promoção de
ideias novas. Falta dinamizar as ruas sem trânsito. Penso
que para atrair população jovem poderia ser a criação
de um polo universitário ou um embrião de empresas,
por exemplo, no espaço da Marinha, que tem condições
geográficas, acesso e espaço. Traria muito movimento e
grande desenvolvimento para a Cidade. Inovar? Não é bem
inovar… Atrair investimento. Atrair população mais jovem,
rejuvenescendo a cidade.

“Olhando para a Cidade vê-se que é
uma Cidade limpa, cuidada e que a
JF tem feito o seu papel.”
4. Como vê a ação da Junta em relação
à Cidade e concretamente face à
coletividade que representa?
Tenho que enaltecer aqui a colaboração, em termos
de apoio, que é prestada à UDV pela JF. O atual elenco
constitutivo da JF tem sido excelente. Já anteriormente se
tinha colaborado com o clube, mas esta Junta tem sido
incansável. Tudo o que temos pedido quer em termos
de transportes, de troféus, etc. tem sido concedido. Mais
não é, porque todos temos limitações. Quero pois louvar
e agradecer. Relativamente à Cidade, pelo que me é dado
observar, o trabalho tem sido bem feito. Os espaços verdes
são mantidos e cuidados, há boa limpeza urbana. Quando
há um problema é prontamente resolvido. E olhando para
a Cidade vê-se que é uma Cidade limpa, cuidada e que a JF
tem feito o seu papel.

5. Defina Vila Franca numa palavra.
(O Meu) Cantinho.

Toda a gente gosta de ver lojas, mas o comércio em VF está
acabado. Não temos um centro comercial. Tem que se criar
incentivos, estímulos para o desenvolvimento do comércio
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É VILA
FRANCA EM
AÇÃO
Manutenção e conservação do
espaço público

Vila Franca: Eco-Freguesia XXI
No passado dia 24 de Março, durante o GreenFest - o maior
evento nacional de práticas de sustentabilidade, decorreu a
cerimónia de entrega dos prémios às primeiras Eco-Freguesias XXI (Associação Bandeira Azul da Europa).
A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, no âmbito da
candidatura apresentada, foi reconhecida como uma EcoFreguesia, tendo recebido uma bandeira Eco-Freguesias
XXI, um diploma e um memorial em vidro.
Foi também a única Freguesia do Concelho de Vila Franca de
Xira a ser distinguida, por ter demonstrado como as coisas
simples que faz no dia-a-dia correspondem a boas práticas
de sustentabilidade ambiental, num mérito inexcedível de
toda a equipa de trabalhadores da Freguesia.
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Cuidamos do que é Nosso
A Junta de Freguesia continua com o seu projeto de conservação e recuperação do património comum dos vilafranquenses,
cumprindo com o compromisso que tinha assumido com os cidadãos em redotar a Freguesia dos seus espaços identificativos.

Antes

Antes
Fontanário de Á-dos-Bispos

Antes

Agora

Agora
Lavadouros da Agruela

Agora

Miradouro dos Remédios
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Eventos na freguesia

33 Mulheres / 33 anos de Cidade
No Dia Internacional da Mulher, ao comemorarmos 33 anos
da Cidade de VFX, iniciou-se uma campanha gráfica destinada a salientar um conjunto de 33 mulheres notáveis como
exemplo de cidadania, sucesso e espírito vilafranquense.
Estas mulheres são exemplos para todos os cidadãos da
nossa Terra. Em Junho, Mês da Cidade, teremos a segunda
fase desta campanha.
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07/02/2017
Fórum de Discussão - “Direito a Amar”
O primeiro Fórum de Discussão do ano decorreu no auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira sob o tema “Direito
a Amar”, onde tivemos como convidada Manuela Ralha, Presidente da MITHÓS, que falou sobre Educação para os afetos, sexualidade e deficiência.

07/03/2017
Forúm de Discussão - “Segurança e Proximidade”
Muitos foram os interessados no Fórum de Discussão, sob o
tema “Segurança e Proximidade”, tendo como orador o Subcomissário Simão Freire da Esquadra da PSP de Vila Franca
de Xira, em que se falou sobre o contexto local de segurança
e criminalidade, os seus problemas e circunstâncias.

24/01/2017
Exposição - Horizontes Novos
Neste dia decorreu, na Galeria de Exposições, a inauguração da Exposição de Artes Plásticas da Artista Lalita (Laura
Madeira).
A exposição esteve patente até ao dia 24 de março de 2017.
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21/03/2017
Dia Mundial da Poesia
Integrada nas comemorações do Dia Mundial da Poesia e nas comemorações do mês de Março como Mês da Mulher, teve
lugar, na noite de 21 Março, uma tertúlia poética, com uma adesão massiva, em que os poetas e os amantes da Poesia de Vila
Franca de Xira leram poemas sob o tema “A MULHER”. Terminou a noite com a beleza do Cante Alentejano no feminino, pela
Associação das Cantadeiras de Essência Alentejana, que deram um brilho especial, pelas modas deste património nacional, à
Poesia do Povo.

22/03/2017
Encontros Imaginários
Decorreu no passado dia 22 de março, no Auditório da JFVFX uma edição dos “ENCONTROS IMAGINÁRIOS, baseado numa ideia
original de Hélder Costa (A BARRACA). Com organização de um conjunto de cidadãos vilafranquenses, colocaram-se em palco
várias figuras históricas que, teatralmente, dialogam entre si e nos aportam para os seus contextos históricos. Esta iniciativa, no
mês em que se comemora o Dia Mundial do Teatro, teve o apoio d’A Barraca, da Livraria-Café, da Academia de Cultura de Vila
Franca de Xira e da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira. A adesão foi enormíssima e as cadeiras não chegaram.
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PROGRAMA 25 DE ABRIL DE 2017
Consulte o nosso site e facebook
para o programa detalhado

01 / 04 / 2017 Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, 9h00
03 / 04 / 2017 Cinema às Segundas “El Padrecito”
sede JF, 15h00
04 / 04 / 2017 Fórum de Discussão “Nosso Tejo, Nossa Cultura”,
(participação da Confraria Ibérica do Tejo)
sede JF, 21h00
10 / 04 / 2017 Cinema às Segundas “Aniki Bóbó”
sede JF, 15h00
17 / 04 / 2017 Cinema às Segundas “O Filho de Deus”
sede JF, 15h00
18 / 04 / 2017 Exposição de Fotografia de José Serra
Galeria | sede JF, 18h00
19 / 04 / 2017 Reunião Pública de Junta
Centro Comunitário de Povos, 21h00
24 / 04 / 2017 Cinema às Segundas “48 [anos de ditadura: 16 presos
políticos revelam o rosto do fascismo em Portugal]
sede JF, 15h00
24 / 04 / 2017 Concerto “Festa da Liberdade”
Praça Afonso de Albuquerque, 22h00
25 / 04 / 2017 Inauguração de novos Topónimos
Concentração no Largo Carlos Pato, 9h30
25 / 04 / 2017 Atividades diversas - 25 de Abril
Praça Afonso de Albuquerque, 10h00
Bairro de Povos, 10h30
06 / 05 / 2017 Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, 9h00
02 / 05 / 2017 Fórum de Discussão “Novos Turismo: Lezíria e Cavalo”,
(com o Dr. Veiga Maltez, pres. Associação Nacional de
Turismo Equestre)
sede JF, 21h00
08 / 05 / 2017 Cinema às Segundas “Cartas da Guerra”
sede JF, 15h00
15 / 05 / 2017 Cinema às Segundas “Dheepan - Refúgio”
sede JF, 15h00
18 / 05 / 2017 Exposição de Artes Plásticas de Ana Maria Malta
Galeria | sede JF, 15h00
22 / 05 / 2017 Cinema às Segundas “O Filho de Saúl”
sede JF, 15h00
24 / 05 / 2017 Reunião Pública de Junta
ACRD de À-dos-Bispos, 21h00
29 / 05 / 2017 Cinema às Segundas “Cemitério do Explendor”
sede JF, 15h00
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É VILA
FRANCA
SOCIAL
Ações de intervenção
comunitária
Passeio dos Avós: “Todos ao Evoa”
Realizou-se no passado dia 14/03/2017 mais um “Passeio
dos Avós”, destinado à população sénior, com visita ao Evoa
- Espaço de visitação e observação de aves, na Lezíria de Vila
Franca de Xira.

Comemorações
do Dia Internacional da Mulher
No dia 08/03/2017, a Freguesia de Vila Franca de Xira em
parceria com a Polícia Segurança Pública (90.ª Esquadra),
esteve presente na Rua Almirante Cândido dos Reis, distribuindo flores e bombons às mulheres vilafranquenses. A
PSP realizou também uma ação de sensibilização sobre o
tema da violência doméstica.
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Próxima Assembleia de
Freguesia - 18 / 04 / 2017
PARTICIPE!

António Matos
Presidente da Assembleia de Freguesia

Mensagem do Presidente da AF
Chegamos a Abril. Há mais de quarenta anos que evocamos, neste mês da Liberdade, as virtudes da Democracia e
da Participação Popular, numa pedagogia para instituições
e cidadãos, com vista à aprendizagem efetiva dos direitos e
deveres de cada português, de cada vilafranquense.
A Liberdade não é, no entanto, algo que se aprenda teoricamente. É um pulsar cívico que se tem, quando se entende o
que perderíamos se fossemos aniquilados na nossa capacidade de ser, de falar e de agir como cidadãos. A Liberdade
decorre assim da necessidade de afastar perenemente as
ditaduras e os déspotas que, quantas vezes, discretamente,
se vão instalando.
Essa necessidade “obriga” o Cidadão a participar na vida política, pelo voto, pelo serviço aos outros na “coisa pública”,
no escutar e expressar sentimentos e convicções que cons-
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troem a Cidade, a Região e o País.
Por isso, como Presidente da Assembleia de Freguesia, não
posso achar que a Liberdade é uma coisa arrumada e garantida. E congratulo-me quando o cidadão, das mais variadas
formas, faz “chegar a sua voz” aos representantes do Povo,
quer seja na interpelação pública, na carta que recebemos,
ou na intervenção nas Assembleias de Freguesia.
Todos somos construtores de Liberdade. Cada um dos eleitos que constituem a Assembleia de Freguesia é, por mim,
recordado da responsabilidade que temos diante do Povo
que nos elegeu e que representamos, independentemente
das convicções políticas que defendemos.
É a Liberdade e o Serviço Público que nos movem. Construa
connosco, dia a dia, a Democracia!
Viva o 25 de Abril! Viva Vila Franca de Xira!
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Rostos da Autarquia

José Carlos Costa

Faustino Lameiro

Nelson Sant’Ana

Assistente Operacional
Equipa Operacional
Há 31 anos na Junta de Freguesia

Assistente Operacional
Equipa Operacional
Há 15 anos na Junta de Freguesia

Assistente Operacional
Equipa Operacional
Há 18 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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