
 

                        ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

Sobre a subida da equipa sénior de Hóquei em Patins do União Desportiva 

Vilafranquense à Segunda Divisão Nacional  

  

  

Foi no passado sábado, dia 26 de Setembro de 2020, que a equipa sénior masculina de Hóquei 

em Patins da União Desportiva Vilafranquense passou com sucesso a derradeira etapa, frente 

ao Club Sport Marítimo no Pavilhão José Mário Cerejo, carimbando o acesso à Segunda Divisão 

Nacional, volvidos 11 anos!  

  

Trata-se de um feito histórico que reposiciona o Hóquei em Patins da União Desportiva 

Vilafranquense no mapa nacional da modalidade, prestigiando o Ribatejo em geral, e a Freguesia 

de Vila Franca de Xira em particular, sobretudo numa área do desporto que tem pergaminhos e 

um passado de história e glória na Freguesia, mais a mais realçada pelas dificuldades que a 

instituição atravessou e atravessa!  

  

Por isso, apresentamos as nossas mais fraternas e calorosas saudações e felicitações aos órgãos 

sociais da União Desportiva Vilafranquense, como também e sobretudo, à secção, à equipa 

técnica e aos atletas que compõem a equipa de hóquei, e ainda aos sócios e simpatizantes do 

Clube, bem como à claque “Piranhas do Tejo”, pelo feito alcançado!  

  

Assim, a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira reunida em Sessão Ordinária, sob 

proposta dos eleitos locais da CDU, delibera:  

  

1 – Saudar os órgãos sociais do clube União Desportiva Vilafranquense;  

  

2 – Saudar a secção de Hóquei em Patins da União Desportiva Vilafranquense, em particular a 

equipa técnica e os atletas, assim como os sócios e simpatizantes do Clube pelo feito 

alcançado;  

  

3 – Publicar esta Moção nos lugares de estilo da freguesia, nomeadamente nas vitrinas 

colocadas na freguesia, no sítio da internet da freguesia e na página da freguesia na rede 

social “facebook”;  

  

4 – Publicar esta Moção num dos órgãos de comunicação social regionais, respeitando o 

disposto nos ns.º 1 e 2 do artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais;   

5 – Enviar esta Moção ao clube União Desportiva Vilafranquense, para que seja dado 

conhecimento aos órgãos sociais, à equipa técnica e aos atletas da equipa sénior de Hóquei 

em Patins.  

Vila Franca de Xira, 28 de Setembro de 2020  

Os Eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira  

Aprovado por unanimidade 


