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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

Presidente da Junta

Caras (os) Fregueses Vilafranquenses
No momento em que vos dirijo este meu último escrito, no boletim informativo da Junta “ É Vila Franca”, estamos exatamente
a dois meses do terminus do mandato que me foi conferido em
2013 pela maioria dos eleitores desta Freguesia, em razão de
liderar uma equipa e um projeto em que sempre acreditei e que
mereceu, então, também a confiança da maioria de vós.
Um projeto que encerrava um programa que, creio, foi integralmente cumprido, apesar de algumas limitações que foram surgindo ao longo deste percurso.
Foi um mandato que me fez sentir muito honrado e me deixa
com a firme convicção de ter cumprido com toda a dignidade
uma missão a que me entreguei com a máxima dedicação, empenho, paixão, responsabilidade e honestidade que se exige a
quem assume a condução duma autarquia com este grau de
exigência.

Foi também uma experiencia que me valorizou e enriqueceu
ainda mais, como cidadão e Vilafranquense. Sou hoje uma pessoa mais preparada e conhecedora da realidade autárquica da
Freguesia e naturalmente do Concelho.
Continuarei desse modo empenhado em contribuir para o desenvolvimento da minha terra e das minhas gentes.
Despeço-me de todos com um grande abraço de agradecimento pelo apoio e a compreensão tantas vezes e sentidamente
manifestada por muitos de vós.
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É O QUE
DIZ VILA
FRANCA

Victor Batalha
Presidente da Associação Humanitária dos
Bombeiros de Vila Franca de Xira

Neste boletim, ao completarmos dez
edições, recordamos as frases de
destaque das entrevistas concedidas
nos números anteriores.

“...a nossa Junta de Freguesia, ...com os
condicionalismos financeiros, vai fazendo
o seu trabalho.”
“há um ótimo relacionamento entre as
duas Instituições.”
Boletim nº 1 | Março 2016
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José Ferreira

Leonor Teles

Anterior Presidente
do Ateneu Artístico Vilafranquense

Cineasta – Vilafranquense
Vencedora do Urso de Ouro (Berlim)
para a Melhor Curta Metragem (2016)

“Vila Franca numa palavra: Tradição.”
“A Junta tem sido um parceiro
importantíssimo para o Ateneu”

“A Junta tem um papel ativo junto dos
jovens…”
“Gosto imenso que a Junta tenha estes
ciclos de cinema.”

Boletim nº 2 | Abril/Maio 2016

Boletim nº 3 | Junho/Julho 2016
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Carlos Caetano Dias

Vítor Mendes

Provedor da Santa Casa da Misericórdia
de Vila Franca de Xira

Diretor Artístico
da Escola de Toureio José Falcão

“A relação que a Santa Casa tem com
a Junta atravessa um momento muito
salutar.”
“A Junta tem um papel de grande dimensão
de serviço público…”

“Vê-se trabalho conseguido, vê-se coisas
resolvidas, vê-se a atenção ao público, ao
entrar numa dinâmica de sustentabilizar
o ambiente da população, resolvendo os
seus problemas …”
[A acção da Junta:] “Impecável!
Extraordinária! Excecional… a nível de
acompanhamento, a nível de colaboração,
de ajuda.”

Boletim nº 4 | Agosto/Setembro 2016
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Hélder Pimenta

Mário Saldanha

Anterior Presidente da Direção da
Associação de Cultura, Recreio
e Desporto de À-dos-Bispos

Presidente da Direção do
Clube de Campismo “As Sentinelas” de VFX

“A Junta tem sido uma mais-valia para a
Cidade, para o bem da população”
“É muito importante o papel da Junta,
porque chega às pessoas.”

“Esta Junta manteve o que estava bem
feito e foi à procura de melhorar aquilo
que não estava bem.”
“Em relação ao Movimento Associativo
[a Junta de Freguesia] fez uma coisa boa,
que foi criar um Regulamento de Apoio às
Coletividades, que antes não havia.”

Boletim nº 6 | Dezembro 2016/Janeiro 2017

Boletim nº 7 | Fevereiro/ Março 2017
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Francisco Beirolas

Mário Calado

Presidente da Comissão Administrativa da
União Desportiva Vilafranquense

Presidente da Junta de Freguesia
de Vila Franca de Xira

“Tenho que enaltecer a colaboração
prestada pela Junta de Freguesia. O
atual elenco constitutivo da JF tem sido
excelente.”
“Olhando para a Cidade vê-se que é uma
Cidade limpa, cuidada e que a Junta de
Freguesia tem feito o seu papel.”

“Vila Franca é uma terra bonita, alegre,
absolutamente acolhedora. Temos que
viver mais o Tejo e Vila Franca de forma
mais apaixonada. Quero uma Cidade
mais vivida.”
“Não consigo imaginar Vila Franca sem
haver uma Junta de Freguesia, sem haver
esta ligação tão próxima das pessoas…”

Boletim nº 8 | Abril/Maio 2017

Boletim nº 9 | Junho/Julho 2017
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É VILA
FRANCA EM
AÇÃO
Manutenção e conservação do
espaço público

Reabilitação dos Balneários das oficinas
A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira procedeu à reabilitação dos balneários das oficinas, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho da equipa operacional. A
última intervenção de fundo tinha sido há cerca de 25 anos.

Ação regular de desmatação, em vários
lugares da Freguesia.
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É VILA
FRANCA VIVA
Eventos na freguesia

01/06/2017
Dia da Criança
Numa iniciativa pensada para revitalizar brinquedos e alegrar mais crianças da nossa Freguesia, o Largo da Junta ficou repleto de animação e o auditório pleno de brinquedos
que as crianças puderam escolher e levar consigo.

03/06/2017
Mercado Medieval
A Junta colaborou, apoiou e esteve presente no Mercado
Medieval, projeto pedagógico organizado pelo Centro de
Bem-Estar Infantil, que recria as vivências de Vila Franca na
Idade Média. Este ano comemoravam-se 870 da Conquista
da nossa Cidade.
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Tauromaquia e Identidade
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22/06/2017
3º Xira Escolas

Refletindo sobre a Tauromaquia como um dos incontornáveis traços identificadores de Vila Franca de Xira, teve lugar
um concorrido fórum de discussão, em que foram oradores
Vítor Escudero e Luís Capucha. O Fórum retomará a sua regularidade depois da habitual interrupção estival.

A terminar o ano letivo, teve lugar mais um Xira Escolas
cheio de atividades para as crianças do pré-escolar e 1º ciclo
da Freguesia de Vila Franca de Xira.

23/06/2017
Vila Franca Panorâmica

24/06/2017
O Canto que nos une

Neste dia, teve lugar a inauguração da Exposição de Fotografias de José Carvalho, “Vila Franca Minha Amada”, com
panorâmicas de Vila Franca de Xira. A Exposição estará patente até ao fim de agosto de 2017, na Galeria de Exposições da Freguesia.

Realizou-se, no dia 24 de junho de 2017, mais uma edição
do Canto em Flor, encontro de Coros organizado pelo Coro
Notas Soltas com o apoio da Freguesia de Vila Franca de
Xira. O Largo da Junta de Freguesia encheu-se de pessoas a
assistir, onde a alegria imperou numa tarde de música coral.
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28/06/2017
Dia da Cidade
Realizou-se na Praça Afonso de Albuquerque, a Sessão Solene do 33º aniversário da elevação de Vila Franca de Xira
a Cidade, seguida de Espetáculo de Identidade Ribatejana,
com a presença de vários artistas. No ano em que a Freguesia comemora 25 anos a entregar os Galardões de Mérito da Cidade, foram distinguidos: o Clube de Campismo
“As Sentinelas” de Vila Franca de Xira (Mérito Associativo),
o Grupo Folclórico Ribatejano (Mérito Cultural), o Rancho
Folclórico de Alfarrobeira (Mérito Cultural), o CAJIXIRA (Mérito Social), Luís Capucha (Mérito de Cidadania) e Rodrigo
Sepúlveda-VILE (Mérito Cultural).
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01 e 02/07/2017
Aqui Há Colete
No Palco da Junta de Freguesia, “Aqui há Colete”, houve grande animação, por ocasião do Colete Encarnado. Por ali passaram
a Escola de Flamenco “Sofia Abraços”, a Banda “Com Sabor”, os “Fado Marialva” e a Banda “Demais” para animarem a noite da
Festa maior da Cidade.
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É VILA FRANCA
EM AGENDA
05 / 08 / 2017 Feira de Antiguidades
Rua Almirante Cândido dos Reis, 09h00
07 / 08 / 2017 Cinema às Segundas “Allo Allo - Os ingleses estão
a chegar“ | “Allo Allo - Os ingleses já chegaram“
sede JF, 15h00
14 / 08 / 2017 Cinemas às Segundas “Allo Allo - O Pombocorreio“ | “Allo Allo - O Alfaiate Inglês“
sede JF, 15h00
21 / 08 / 2017 Cinema às Segundas “Allo Allo - A Execução“ | “Allo Allo
- O Funeral“
sede JF, 15h00
23 / 08 / 2017 Reunião Publica de Junta
sede JF, 21h00
24 / 08 / 2017 Passeio dos Avós - Todos à Praia
Junto à Estação CP, 08h30
28 / 08 / 2017 Cinema às Segundas “Allo Allo - O rapto do Coronel“ |
“Allo Allo - A Dança da Juventude Hitleriana“
sede JF, 15h00
30 / 08 / 2017 Evocação dos 75 anos do nascimento de José Falcão
(concentração junto ao Pelourinho de Povos)
Povos, 19h00

02 / 09 / 2017 Feira de Antiguidades
Rua Almirante Cândido dos Reis, 09h00
04 / 09 / 2017 Cinema às Segundas “Acordado“
sede JF, 15h00
11 / 09 / 2017 Cinema às Segundas “World Trade Center”
sede JF, 15h00
12 / 09 / 2017 Assembleia de Freguesia
sede JF, 21h00
18 / 09 / 2017 Cinema às Segundas “Flores Partidas“
sede JF, 15h00
25 / 09 / 2017 Cinema às Segundas “Uma Vida Inacabada“
sede JF, 15h00
26 / 09 / 2017 Exposição “Mulheres da Nossa Terra“
com apontamento musical e apresentação de publicação
sede JF, 21h00
27 / 09 / 2017 Reunião Pública de Junta
Centro Comunitário de Povos, 21h00

MULHERES DA NOSSA TERRA:
conhecer melhor
Neste ano, em que a Cidade comemora 33 anos de Cidade, escolhemos 33 mulheres que são exemplo de sucesso e
construção de Cidade. Este convite a olharmos estas “Filhas
de Xira” como modelo a conhecer e seguir, deu origem a
uma campanha visual, que se iniciou a 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para completar esta dinâmica e não
ficarmos apenas adstritos a um dia, inauguramos uma exposição das suas fotos e lançamos uma pequena brochura,
que se destina a dar a conhecer cada uma delas.

A JUNTA CONVIDA
26/09/2017 | Auditório da JF | 21H
Inauguração da Exposição
“Mulheres da Nossa Terra”
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JOSÉ FALCÃO: 75 anos do seu nascimento
A 30 de Agosto de 1942, nascia em Povos - Vila Franca de Xira, José Falcão, no seio de uma família profundamente ligada à Festa
de Touros, contexto definidor da matriz vilafranquense.
Apesar de ter falecido muito jovem, constitui ainda hoje uma referência no mundo taurino, pela técnica, brilho e beleza do seu
toureio, que marcou e influenciou outros toureiros que, depois dele, deram também passos nesta área cultural.
Na década de 1960, iniciou-se na aprendizagem da arte do toureio apeado. Debutou como novilheiro em 1962, no Montijo.
Depois de se apresentar pela primeira vez na Monumental de Las Ventas, Madrid, em 1966, tomou a alternativa na Praça de
Badajoz, por ocasião da Feira de San Juan, em 23 de junho de 1968, apadrinhado por Paco Camino. Confirmou a alternativa em
Las Ventas, a 27 do mesmo mês.
José Falcão teve uma notável carreira, que o colocou na galeria dos grandes Matadores portugueses. Atuou nas principais praças de três continentes, até que, em 11 de agosto de 1974, ao lidar o toiro Cuchareto, sofreu uma cornada que lhe tirou a vida.

A JUNTA CONVIDA
30/08/2017 | Povos (concentração junto ao Pelourinho de Povos) | 19H
Evocação dos 75 anos do nascimento de José Falcão, com descerramento de placa memorial.
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O envelhecimento demográfico é um fator incontornável na
sociedade atual, com impactos em diversos domínios como
servem de exemplo o emprego, os cuidados de saúde e a
sustentabilidade financeira da Segurança Social. Importa
por isso promover uma perspetiva estruturada e contextualizada, que possa ajudar a valorizar esta faixa etária, de
modo a capitalizar um conhecimento e experiência que não
podemos desperdiçar e de maneira a que estas pessoas
não caiam no esquecimento, abandonadas a uma solidão
desumana.
São estes princípios que a Junta de Freguesia tem procurado defender, propondo iniciativas cujo principal objectivo
passa por valorizar directamente os mais velhos. Exemplo
disso é o “Passeio dos Avós” realizados: “Todos à Praia”, “Todos ao EVOA”, “Chá da Quinta” na Quinta Pedagógica dos
Olivais e “Vila Franca na Rota dos Miradouros”. A Comemoração do Dia do Idoso (1 de Outubro) também se inscreve
nesta política, englobando diversas atividades como sensibilização sobre segurança, rastreio auditivo, rastreio de saúde, divulgação de ajudas técnicas, ginástica, demonstração
de trabalhos manuais produzidos por idosos em Centro de
Dia e uma homenagem a um idoso da Freguesia.
Esta preocupação tem permitido também o estabelecimento de algumas parcerias, como a que efetuámos com
a Equipa de Proximidade da PSP de VFX, diligenciando informação junto de uma população que nem sempre tem
o acesso facilitado às alterações vertiginosas que, cada vez
mais, caracterizam a sociedade moderna. Nesta parceria
temos desenvolvido ações de sensibilização, ações de proteção, assim como têm sido realizadas ações pontuais de
intervenção social com o seu apoio.
É nossa intenção integrar todas as iniciativas num processo
que não queremos isolado, criando sinergias que permitam
a aproximação de gerações, cuja distância se tem mostrado contraproducente a um desenvolvimento que não deve,
nem pode parar.
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20 / 06 / 2017
Informações AF
• Parceria com GAL Empreender Vila Franca e Candidatura ao Programa DLBC Financiamento Feder – Aprovada por unanimidade.
• 2ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa 2017 – Aprovada por unanimidade.

Próxima Assembleia de
Freguesia - 12 / 09 / 2017
PARTICIPE!

António Matos
Presidente da Assembleia de Freguesia

Mensagem do Presidente da AF
“Vila Franca merece…” – eis uma expressão muito usada pelos Vilafranquenses para sufragar o facto de uma coisa bem
feita estar de acordo com o Orgulho que têm na sua Terra.
Direi que há sempre mais e melhor a fazer, porque “Vila
Franca merece…”, mas sei que, como Presidente da Assembleia de Freguesia, procurámos que a função da Assembleia
tivesse sempre a Dignidade que lhe é devida, que houvesse
continuamente uma pedagogia cívica a partir deste “parlamento” que representa localmente Todos os Vilafranquenses.
Nessa medida, e porque a cada quatro anos quem pode
“falar pelos Vilafranquenses” com a legitimidade democrática é quem é eleito, porque para isso foi votado, estivemos
sempre na primeira linha na defesa das Tradições da nossa
Terra, daquilo que nos identifica, daquilo que somos.
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Este é o último texto que escrevo como Presidente da Assembleia, neste Boletim, e mais do que desfiar o rol do que
procurámos fazer, quero agradecer a todos os Vilafranquenses por terem confiado em nós e, porque “Vila Franca
merece” dizer-vos que, na Assembleia, na nossa representação, no contacto com os Vilafranquenses, procurámos ser
“bons delegados” do vosso Poder Popular.
Obrigado pela Honra de nos deixarem servir a Cidade.
Viva Vila Franca de Xira!
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Rostos da Autarquia

Paulo Santos

Celestino Paulino

Pedro Bexiga

Assistente Operacional
Equipa Operacional
Há 26 anos na Junta de Freguesia

Assistente Operacional
Equipa Operacional
Há 9 anos na Junta de Freguesia

Assistente Operacional
Parque de Estacionamento
Há 17 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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