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NOTA
EDITORIAL
Este boletim, no seu caráter regular bimensal, 
corresponde a um período transicional, em que 
assumirão funções os novos eleitos, que serão 
escolhidos a 1 de outubro, para os órgãos de 
Freguesia e Município. Resulta desse facto que 
a elencagem das atribuições do executivo, o 
Editorial e a nota do Presidente da Assembleia 
de Freguesia, cujo mandato está a terminar, 
não surgem aqui.
No entanto, a Freguesia de Vila Franca, na re-
gularidade do seu quotidiano, leva a cabo um 
conjunto de iniciativas e ações, que deve noti-
ciar ou divulgar, para informação do Cidadão, 
cabendo aqui em notícia algumas ações já de-
corridas e em destaque os 85 anos do Grupo 
de Forcados da Terra. Vivamos Vila Franca.

Cabo do Grupo de Forcados Amadores 
de Vila Franca de Xira (GFAVFX)

Ricardo Castelo

É O QUE  DIZ 
VILA FRANCA

O Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, her-
deiros de vários grupos de bravos rapazes da “Tauromaquia 
À Unha”, em Vila Franca de Xira apareceu oficialmente a 8 
de Outubro de 1932. Foram então elementos fundadores 
Joaquim Franco (Cabo), Horácio Cunha, Luís Ferreira, Júlio 
Santos, Fortunato Simões, Vasco Rocha, José Plácido, Acácio 
Estevão e Daniel Serafim. Nestes 85 anos foram seus cabos: 
Joaquim Franco (1932/1937), José Lourenço (1949/1952), Joa-
quim Vieira (1953); António Porto (1954/1955; 1957/1958), 
Carlos Silva (1956), Vasco Nuno Morais (1959/1962), Ví-
tor S. Santos (1963), José Carradinha (1964/1965), Jesus 
Lourenço (1966), Miguel Palha (1967/1970), Vítor M. San-
tos (1971/ 1972), José Carlos de Matos (1973/1982), João 
Dotti (1983/1991), Jorge Faria (1992/1998), Diogo Palha 
(1999/2001), Vasco Dotti (2002/2009), Ricardo Castelo (des-
de 2010). 
Grupo genuinamente identificado com a Terra, é imagem 
distintiva da matriz taurina de Vila Franca de Xira, destacan-
do, por onde passa, a Cidade, as suas raízes e tradições. O 
Grupo é reconhecido pela sua história e conhecido pela sua 
galhardia, que o distingue e a todos honra na Festa de Tou-
ros. Nele, dezenas de homens corajosos, em 85 anos e em 
mais de 1000 corridas e mais de 4000 pegas, fizeram exaltar 
as paixões da nobre tradição portuguesa e vilafranquense: 
a Tauromaquia.

GRUPO DE FORCADOS AMADORES 
DE VILA FRANCA DE XIRA: 85 anos
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Cabo do Grupo de Forcados Amadores 
de Vila Franca de Xira (GFAVFX)

Ricardo Castelo

É O QUE  DIZ 
VILA FRANCA

1. Quando pensa em Vila Franca, qual é a 
primeira ideia que lhe ocorre? Porquê?

Para mim, ligo imediatamente VF ao toiro, à afición, à 
tauromaquia, porque eu vivo dentro dela. É uma Cidade 
bairrista, conservadora, muito ligada às raízes, também 
taurinas.

2. Sendo Cabo do Grupo de Forcados de VFX, 
qual sente que é a importância do Grupo 
para Vila Franca e para a Tauromaquia?

O Grupo de VF é um grupo importante no panorama 
taurino a nível nacional, é um grupo cimeiro em termos 
de qualidade. Temos ganho, nos últimos anos, inúmeros 
prémios: melhor grupo, melhor pega… O ano passado 
fomos também o Melhor Grupo para o Campo Pequeno. 
Nestes prémios, há um que, para mim é o melhor de todos, 
aquele em que votam os vários cabos no ‘melhor grupo’. 
E nós, três anos seguidos, fomos o ‘melhor grupo’ votado 
por todos os cabos, por unanimidade, que é uma coisa 
que tem para nós o sentido verdadeiro da questão. Para 
Vila Franca,… acho que somos reconhecidos, pelas pessoas, 
pela Câmara, pela Junta. Percebo bem isso, quando vou na 
rua, em VF. Percebo que as pessoas nos dão valor e nos 
reconhecem, sabem quem somos e o que fazemos.

3. O GFAVFX completa este ano 85 anos de 
existência. Que marco foi deixado? Que 
futuro sonha para ele?

O GFAVFX teve grandes marcos ao longo de 85 anos, a 
presença nas melhores feiras, nas melhores corridas, 
grandes pegas e grande quantidade de prémios. Fomos 
considerado o melhor grupo, muitas vezes e muitas épocas. 
São marcos representativos que definem uma linha, que 
dizem que sabemos o que é que queremos, que mostram 
que temos um historial único. Temos juvenis, sendo que 
há poucos grupos em Portugal, com juvenis. Temos uns 
pilares mais velhos, mas temos um Grupo muito renovado. 
Alguns são filhos de antigos forcados. Eles têm muito 
talento. Têm é que continuar. Esse é um marco importante 
do nosso grupo. Temos aqui a nossa ‘cantera’! Somos um 
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ficar, desporto mais forte, associações mais fortes, para 
as pessoas não andarem a procurar fora. Apesar de saber 
que é difícil, temos que atrair cada vez mais os jovens, 
sabendo que há cada vez mais ofertas em cada canto deste 
país… mas temos tantas coisas boas em VF… e de vez em 
quando sai um talento como a Leonor Teles. Temos tanto 
talento, tantas coisas boas. Temos é que lhes dar valor e 
trabalharmos todas estas coisas culturais que temos. Faz-
nos falta o comércio, restaurantes para ir. Isto era algo 
importante para a Cidade rejuvenescer, para não ser só 
uma cidade fantasma, um dormitório. Além disso, VF não 
se pode esquecer que VF é campo, não se pode desassociar 
do trabalho do campo, desta riqueza que é a Lezíria. Temos 
um terreno riquíssimo.

5. Como vê a ação da Junta em relação à 
cidade e concretamente face ao Grupo que 
representa?

Só tenho bem a dizer da Junta. Sei que a Junta e a Câmara 
são independentes, mas só tenho a dizer bem de ambas. 
Têm-nos ajudado. Isso porque nos reconhecem, nos 
consideram. Fora grupo, fui agora viver para a Loja Nova. 
Nunca tinha pedido nada a ninguém. A estrada estava 
em mau estado e foram arranjá-la rapidamente e depois 
cortaram as ervas. Isto é um exemplo recente. Isto significa 
que estão atentos, são bons, trabalham, são competentes 
nas suas funções. Por isso, só posso dizer bem. Quanto 
ao grupo, quando solicitamos alguma ajuda, até agora só 
temos que dizer bem.

6. Defina Vila Franca numa palavra.

Aficionada.
 
Nota: o forcado vilafranquense Ricardo Jorge Soares Silva “PITÓ” 
faleceu, em 2002, com 25 anos, na sequência de uma pega.

“Temos tantas coisas boas em VF… 
Temos tanto talento, tantas coisas 
boas. Temos é que lhes dar valor e 

trabalharmos...”

grupo bairrista, somos um grupo DE VILA FRANCA. A maior 
parte dos elementos é daqui, vivem juntos, comem juntos, 
jogam à bola juntos, vão ao ginásio juntos. Esse é um marco 
importante, que temos vindo a construir cada vez mais e 
a consolidar. Temos ainda outro marco… que é uma cruz 
que temos às costas, que temos que a viver, saber vivê-lo 
e respeitá-lo… que é o caso do “Pitó”. Temos muitas coisas 
bem-feitas, mas o facto de ter acontecido o que aconteceu 
ao “Pitó”* fez de nós um grupo mais coeso, mais consistente, 
que ajuda melhor.

Somos o grupo que melhor ajuda em Portugal e muita 
gente reconhece isso, porque nos aconteceu uma coisa, que 
é a pior de todas, que é morrer uma pessoa em Praça. Este é 
um marco que eu não me esqueço nunca. Seja para o Bom 
ou para o Mau, este é um marco da nossa história, que tem 
que ser relembrado pelo Grupo. São coisas muito boas e é 
para isso que nós sonhamos e vivemos e nos vestimos de 
forcado e por outro lado temos o marco do Pitó. Por isso, o 
caminho a seguir, é o que temos traçado nos últimos anos: 
viver na nossa ‘cantera’, viver da nossa união, consolidar o 
espírito de grupo, com tudo, festas-campera, treinos, tudo 
cada vez mais. Jantares convívios, na nossa tertúlia, para 
fazer ‘mais grupo’. Às vezes as pessoas de VF apontam-nos 
o dedo, pelo barulho a mais, por exemplo, mas é porque 
vivemos desta forma e não maneira de fugir, é a linha 
que temos traçado, a partir da experiência de 85 anos. O 
caminho está definido e é continuar a fazê-lo.

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

O que eu gostava que recuperasse era as atrações para cá 

“Só tenho bem a dizer da Junta. 
Sei que a Junta e a Câmara são 

independentes, mas só tenho a dizer 
bem de ambas. Têm-nos ajudado. 
Isso porque nos reconhecem, nos 

consideram.”
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É VILA 
FRANCA EM 
AÇÃO
Manutenção e conservação do 
espaço público

Continuação do programa “Cidade sem Barreiras”, com o 
rebaixamento de passeios e colocação de pavimento táctil 
nas passadeiras Rua Dr. Vasco Moniz, Rua Maria Lamas e 
Rua Gil Vicente.

Continuação de repinturas de passadeiras existentes na 
zona Centro, Bom Retiro e Grinja.

Obra de Requalificação do Parque Infantil do Jardim de In-
fância de Povos com a reparação e substituição de peças 
danificadas assim como pinturas gerais de brinquedos e 
vedações.
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É VILA 
FRANCA VIVA
Eventos na freguesia

30/08/2017
Evocação dos 75 anos de José Falcão

Num momento profundamente emotivo para os habitantes 
da antiga Vila de Povos, congregaram-se no seu núcleo his-
tórico largas dezenas de pessoas, entre povosenses, aficio-
nados, autoridades e família de José Falcão, no dia em que o 
insigne Matador de Toiros, ali nascido, completaria 75 anos. 
Depois de uma cerimónia de evocação, junto ao Pelourinho, 
descerrou-se uma placa naquele Bairro, em local próximo à 
casa onde nasceu, evocando a sua origem, 75 anos antes.
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26/09/2017
Exposição “Mulheres da Nossa Terra”

No dia 26 de Setembro foi inaugurada, na Junta de Fregue-
sia, a exposição “Mulheres da Nossa Terra”, com uma enor-
me participação da população e autoridades de freguesia e 
município em torno das 33 homenageadas, que no âmbito 
dos 33 anos de Cidade que Vila Franca de Xira comemora, 
foram salientadas como exemplos de “Xiricidade”, por se-
rem modelos de vida, de sucesso e de identificação local.
A exposição fotográfica (interativa) remete-nos para o co-
nhecimento do rosto e das biografias destes exemplos do 
universo feminino vilafranquense. Houve apresentação do 
catálogo da exposição e apontamento musical pelo Coro 
Notas Soltas de Vila Franca de Xira. A exposição estará até 
27 de outubro de 2017.

Neste espaço de reflexão e discussão, teremos como ora-
dores Ricardo Castelo (Cabo do GFAVFX) e antigas glórias do 
Grupo refletindo sobre o papel da Tauromaquia e sobre a 
importância dos Forcados para a Festa de Toiros e a forma-
ção de aficionados.

A JUNTA CONVIDA
10/10/2017 | Sede da JF | 21H 
Fórum de Discussão
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O cinema português e a crise - Desde 2015, surgiu, no Cine-
ma Português uma tendência para abordar a temática da 
crise económica que existiu em Portugal nos anos prece-
dentes. “As Mil e Uma Noites” trilogia de Miguel Gomes veio 
iniciar esta tendência, já presente levemente anos antes em 
filmes como: “Sangue do meu Sangue” ou “É o Amor” (am-
bos de João Canijo). Indissociável deste tema é a ruralidade 
que predominou e predomina em Portugal no qual “Volta à 
Terra” se enquadra. Posteriormente, desde 2016, surgiram 
outros exemplos de filmes sobre a crise como “Colo” de Te-
resa Villaverde, “São Jorge” de Marco Martins ou “A Fábrica 
de Nada” de Pedro Pinho.

Após um ciclo dedicado ao Cinema Português, nada melhor 
que expandir os horizontes para o resto da Europa, fazendo 
um ciclo dedicado ao Cinema Europeu. A Europa está na 
“moda” com cada vez mais visitantes / habitantes (uns por 
boas razões, outros nem por isso). Também os realizado-
res americanos têm filmado cada vez mais na Europa como 
são os casos de Woody Allen ou Terry Gilliam. Novembro é 
ainda o mês do LEFFEST (Lisbon & Sintra Film Festival) que 
privilegia o Cinema Europeu. Por mera curiosidade, dia 1 de 
Novembro é também o 24º aniversário da União Europeia. 
São, portanto, muitas as razões para ter este ciclo. Os filmes 
programados são alguns dos mais recentes êxitos no Cine-
ma Europeu, todos eles estreados em Festivais de Cinema 
(3 deles em Cannes) e recipientes dos mais diversos pré-
mios. Acredita-se na importância da diversidade de países 
e, assim: “Toni Erdmann” é da Alemanha, “A Criança” é de 
França, “Num Mundo Melhor” é da Dinamarca e “Eu e Tu” é 
de Itália. Bons filmes!

CINEMA ÀS SEGUNDAS
(escolha artística de Bruno Teixeira)

Outubro

Novembro

É VILA FRANCA 
EM AGENDA
07 / 10 / 2017   Feira de Antiguidades

Rua Almirante Cândido dos Reis, 09h00
09 / 10 / 2017   Cinema às Segundas* “Volta à Terra“

sede JF, 15h00
10 / 10 / 2017    Fórum de Discussão 
                          “À Unha: os nossos Forcados“ 
                          com Ricardo Castelo e antigos cabos do GFAVFX

sede JF, 21h00
16 / 10 / 2017    Cinema às Segundas* “O Inquieto“

sede JF, 15h00
23 / 10 / 2017    Cinema às Segundas* “O Desolado“

sede JF, 15h00   
30 / 10 / 2017    Cinema às Segundas* “O Encantado“

sede JF, 15h00

Nota: Neste arranque do ano letivo decorre, em contexto escolar, a Receção à 
Comunidade Educativa pela Freguesia, nos Agrupamentos de Escolas Reynaldo dos 
Santos e Alves Redol.  A iniciativa tem 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.

04 / 11 / 2017   Feira de Antiguidades
Rua Almirante Cândido dos Reis, 09h00

06 / 11 / 2017   Cinema às Segundas* “Toni Erdmann“
sede JF, 15h00

07 / 11 / 2017   Fórum de Discussão 
                                 “Séniores e Idosos - pensar o envelhecimento“

sede JF, 21h00
13 / 11 / 2017   Cinema às Segundas* “A Criança“

sede JF, 15h00
20 / 11 / 2017   Cinema às Segundas* “Num Mundo Melhor“

sede JF, 15h00
27 / 11 / 2017   Cinema às Segundas* “Eu e Tu“

sede JF, 15h00

*O CINEMA ÀS SEGUNDAS tem a escolha artística de Bruno Teixeira
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No dia 24 de Agosto teve lugar o segundo passeio “Todos à 
Praia”, mais um momento de lazer proporcionado pela Jun-
ta de Freguesia aos seniores. O destino foi a praia da Fonte 
da Telha, na Costa da Caparica e o almoço num parque de 
merendas. O Passeio dos Avós culminou numa tarde ocu-
pada com jogos, onde o convívio e a boa disposição se evi-
denciaram.

Passeio dos Avós – “Todos à Praia”

É VILA 
FRANCA 
SOCIAL
Ações de intervenção 
comunitária 
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No âmbito das progressivas melhorias de prestação dos 
serviços da Freguesia, bem como o cuidado na promoção 
do cidadão pela sua empregabilidade, decorreram dois pro-
cedimentos concursais (iniciados em Janeiro e terminados 
em Julho e Setembro), com vista à regularização da equipa 
operacional que, entre outras ações, colmatarão necessi-
dades nas áreas da desmatação e varrição. Por este proce-
dimento, é possível contar com 7 novos trabalhadores nas 
áreas suprarreferidas.

Procurando um dinamismo de transparência na informa-
ção ao cidadão, é de salientar que, a 20 de Setembro de 
2017, no âmbito da dotação orçamental anual que é de 
1.171.635,14€, a Freguesia tinha um volume de receitas na 
ordem dos 874.684€ por oposição a um conjunto de despe-
sas pagas de 771.406,84€. Tendo em conta o momento de 
distância face ao final do ano económico, podemos definir a 
execução orçamental como coerente e apurada, represen-
tando isto uma equilibrada gestão dos recursos financeiros, 
com benefícios para o cidadão.

Procedimentos concursais Informação sobre Execução Orçamental

Esteja atento à tomada de posse dos novos órgãos autárquicos (Assembleia de Freguesia)
Saiba mais em ww.jf-vfxira.pt
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Rostos da Autarquia

Serviços da Junta de Freguesia

Artur Gonçalves

Assistente Operacional 
Equipa Operacional 

Rui Gonçalves

Assistente Operacional 
Equipa Operacional

Carlos Lopes

Assistente Operacional 
Equipa Operacional

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
• 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  

Outros Serviços
• CTT
• Posto Público de Internet  

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
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
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

www.jf.vfxira.pt
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