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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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Manuel Cavacas

Editorial
Vamos entrar no último trimestre de 2016, período durante o qual será elaborado o Orçamento para o ano de 2017,
documento essencial para o funcionamento da Freguesia, e
suporte de todas as Atividades e Investimentos a desenvolver. Será o último orçamento do mandato, conferido pelos
vilafranquenses a este Executivo.
Fazer melhor, com menos dinheiro, tem sido um grande
desafio, e só o rigor aliado à criatividade, nos tem permitido levar esta missão a bom porto. A celebração de contratos plurianuais com as entidades que prestam serviços à
Freguesia levou à redução dos custos anuais dos mesmos,
colmatando assim a redução substancial de receitas, prove-

Tesoureiro da Junta

nientes das transferências correntes da Câmara Municipal e
do Orçamento de Estado.
A diversificação dos serviços prestados, quer através do
Espaço do Cidadão, ou de outros, como os CTT, e o licenciamento de atividades, são o complemento que nos tem
permitido aumentar as receitas próprias, e atingir o indispensável equilíbrio financeiro, e nos tem possibilitado, em
média, aplicar em Despesas de Investimento, o triplo do valor recebido com as Transferências de Capital. O ano que se
avizinha não vai fugir à regra, e o binómio rigor/criatividade
será a essência do próximo orçamento.
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1. Quando pensa em Vila Franca, qual é a
primeira ideia que lhe ocorre? Porquê?

É O QUE
DIZ VILA FRANCA
Vítor Mendes
Diretor Artístico da Escola de Toureio José Falcão
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Eu não nasci em VF. Pelas circunstâncias, pela vida, pela
afición e pelo respeito que a Cidade teve para comigo, sou
considerado filho adotivo da Cidade. Tive uma infância
feliz… Naquela altura, em VF, sentia-se mais a paixão.
Nos últimos anos, a Cidade teve uma evolução social,
embora tenha havido a preocupação de salvaguardar a
identidade, as raízes. Na evolução, tem que haver sempre
um enraizamento. Mas, naquela altura, VF era mesmo
Apaixonante, era Viva. Recordo uma juventude feliz. Havia
muito mais solidariedade. Todas as recordações, como
miúdo, são de felicidade, quer na fase de estudante, quer
na rua, com os amigos, a brincar nomeadamente “ao
toiro”, pois já era apaixonado por esse mundo. Não posso
esquecer, nos anos antes da revolução (1974), a influência
que VF teve diretamente na minha formação como pessoa
e como futuro profissional do toureio, porque sem perder
raízes, VF tem, de facto, um ambiente onde existe um “caldo
de culturas”.

2. Sendo o responsável artístico pela
ETJF e sendo a Festa de Touros um traço
identificativo da Cidade, porque considera
que esta instituição é importante para Vila
Franca?
É importante para VF, em primeiro lugar, para que a própria
Cidade não perca ou corte com a realidade e com o que é
a sua tradição, a sua cultura, historicamente falando, pois,
sendo o setor da Tauromaquia um setor muito específico,
nele se formaram grandes artistas, nesta Cidade. Havendo
um núcleo, grande ou pequeno de pessoas desse setor,
este tem o direito a que exista uma Escola, em que a Cidade
permite manter essa mesma tradição, na base da formação
de jovens, podendo ter a oportunidade de se aproximarem
ao toureio, ao mundo do toiro e ter uma projeção, na
eventualidade de virem a ser profissionais do toureio.
Na formação, apontamos a realidade, para que os
miúdos saibam o porquê das coisas, possam adquirir um
conhecimento de causa do toureio, a par da tradição mais
de rua, mais popular, de onde – regra geral – lhes vem a
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paixão. Sem dúvida nenhuma, o que é importante é essa
identidade, porque se se perde a identidade, passamos a
ser todos iguais…

“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 …”
3. Vila Franca mudou. O que considera que
melhorou, o que é importante recuperar e
o que falta inovar na cidade?
A Cidade, na realidade, mudou... Mudou nas coisas
principais. Melhorou nas ruas, nos acessos à cidade, nas
infraestruturas de saúde e cultura, o Hospital, o Centro de
Saúde, a Biblioteca, etc. Faltava recuperar alguma parte
urbana, aquilo que é, arquitetonicamente falando, “o
Bairro”. Nós, como Cidade, somos um todo e, dentro desse
todo, temos as nossas responsabilidades. Estamos no
bom caminho. O que falta? Entrarmos numa dinâmica de
“pormos a Cidade na moda.” Com esta abertura para o Tejo,
com estas margens, a Cidade tem, no seu conjunto, bases
naturais para criar infraestruturas e ser apelativa. Temos
que inverter os 25 km que temos na direção da Cidademetrópole, para que a metrópole venha ao periférico, ver os
ambientes, conhecer a dinâmica, experienciar o turismo. Ser
apelativa, tal como já foi, quando aqui se comia muito bem,
quando havia muita noturnidade, quando o próprio povo,
mesmo trabalhando muito, tinha necessidade de estar na
rua, até à 1 e 2 da manhã. Sei que é difícil, que há muitos
sonhos e projetos, sei que haverá dificuldades de ordem
financeira... Penso que é uma questão de mentalidade, de
planificação, criando bons ambientes, apelativos, positivos.
Não queria ver VF morta, no espírito ou no conceito de
ser a Cidade da “Semana de não-sei-o-quê” ou do “Fim-de-
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semana de não-sei-quantos”. Que se viva a cidade cada dia,
cada semana, cada fim-de-semana.

4. Como vê a ação da Junta em relação à
cidade e concretamente face à instituição
que representa?
Impecável! Extraordinária! Excecional… a nível de
acompanhamento, a nível de colaboração, a nível de
ajuda. Sempre que a ETJF, pela necessidade de resolver
um determinado problema ou algo assim, precisou, a Junta
esteve sempre disponível e, objetivamente, resolveu tudo,
não só por parte do Presidente, Mário Calado, mas de todos.
A própria direção da Escola tem um bom relacionamento
com toda a equipa da Junta, inclusive na colaboração de
adaptar um pouco as instalações do Cabo, que é algo que
vamos ter em mãos. As coisas têm corrido muitíssimo bem
e espero que continuem a correr. A ação da Junta é positiva,
é necessária e vai ao encontro do que é precisamente uma
junta de freguesia, com esse sentido de responsabilidade,
esse sentido de servir a população. Independente das
dificuldades inerentes a cada sector, 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, no
seu dia-a-dia. E isso vê-se também em relação à Escola.

[A acção da Junta:] “Impecável!
Extraordinária! Excecional… a
nível de acompanhamento, de
colaboração, de ajuda.”
5. Defina Vila Franca numa palavra.
(Qualidade de Vida e) Tradição.
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É VILA
FRANCA EM
AÇÃO
Manutenção e conservação do
espaço público

Programa para a Promoção
das Acessibilidades da Freguesia
Esta empreitada tem como objectivo o melhoramento das
acessibilidades na via pública com o rebaixamento dos
passeios adjacentes a passagens de peões existentes e a
colocação de pavimento tátil na zona de aproximação às
mesmas.
Os locais de intervenção encontram-se inseridos em
área urbana consolidada, em zonas de grande afluência
pedonal. Correspondem aos acessos a 6 passagens de
peões já existentes na Rua 16 de Março, Rua José Falcão,
Rua Dr. Miguel Bombarda, Avenida 25 de Abril e Avenida
Pedro Victor.
O revestimento será composto por blocos em betão préfabricado ou calçada nova e a aproximação à passadeira
será delineada com dois tipos de lajetas em betão com
superfície em relevo, designada de pavimento tátil,
de modo a dar resposta à legislação nacional sobre
acessibilidades.
A empreitada envolve um investimento de cerca de
7000,00€.
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Programa para a Promoção das
Acessibilidades da Freguesia

Rua 16 de Março

Rua José Falcão

Avenida Pedro Victor
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Campanha de sensibilização para a limpeza do espaço público
Uma das maiores problemáticas diagnosticados pela Junta de Freguesia, na limpeza da cidade, está assente em
comportamentos disruptivos e de inexistente cidadania de alguns dos seus habitantes. Existe um enorme número de queixas
relativas à proliferação de dejetos de animais e de alimentação nos espaços públicos, nomeadamente nos passeios, praças
e zonas verdes.
Desde o início de funções deste Executivo, foram promovidas campanhas de sensibilização da população para os cuidados a
ter com os seus animais e a preservação do espaço público. Foram realizadas reuniões abertas à população com a participação
das entidades responsáveis pela temática (Junta; Veterinário Municipal e PSP), foram distribuídos flyers e dirigidas cartas a
todos os proprietários de canídeos e gatídeos registados nesta freguesia.
Neste momento foi dado mais um passo, com a aplicação de placas informativas na cidade, na tentativa de sensibilização
e eliminação desta problemática que consome muitos recursos financeiros a esta Junta, na limpeza do espaço público,
apelando uma vez mais a uma elevação de cidadania e de convivência entre todos os habitantes.
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20/10/2016 – 21H (SEDE DA JF)
Junta lança livro
Correspondendo às expetativas de muitos vilafranquenses,
a Junta agarrou o desafio de lançar um livro, pleno de memórias e de imagens da região no século XX, sendo um verdadeiro documentário escrito das dinâmicas de trabalho,
da vida de campo e do seu autor, recentemente falecido.
A não perder o lançamento do livro “Lutando pela Vida”, de
Manuel do Carmo Ribeiro (1929-2015).
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04/10/2016 – 15H
Passeio dos Avós “Vila Franca na Rota dos Miradouros”
Da iniciativa da “Our Land Tours”, que decorrerá durante a semana da Feira de Outubro, a Junta de Freguesia irá proporcionar
mais um Passeio dos Avós. Este passeio, com inscrições limitadas, está integrado no âmbito do Dia Internacional do Idoso, que
se assinala no dia 1 de outubro. O passeio terá lugar no dia 4 às 15:00h e o objetivo é descobrir os miradouros da Freguesia e
as paisagens que deles se contemplam. As inscrições são gratuitas (mais informações na Junta de Freguesia).
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01/10/2016
Feira de Velharias
Ao longo de todo o ano, no 1º sábado de cada mês, a Junta
organiza a sua Feira de Antiguidades, Velharias e Artesanato
Urbano, entre as 9H e as 17H, na Rua Alm. Cândido dos Reis
e Praça Afonso de Albuquerque. É sempre uma oportunidade para descobrir raridades, pechinchas ou matar saudades
de outros tempos, ao ver peças com história. Não perca!

01/09/2016
Exposição “À descoberta de Portugal”

20/09/2016
Exposição “Um olhar sobre o Design”

A 1 de Setembro, foi a inauguração da exposição de pintura
a óleo da artista plástica Patrícia Felripa. As obras, de feição
naturalista puderam ser vistas até 14 de Setembro, na Galeria de Exposições.

A decorrer até 17 de Outubro, na Galeria de Exposições, a
exposição da jovem Cátia Raínho, mostra-nos vários aspetos do seu percurso artístico, sobretudo na área do Design.
A visitar!
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É VILA FRANCA
EM AGENDA

06/10/2016 – 21H (CLUBE VILAFRANQUENSE)
Colóquio “ Tauromaquia e Paixão”
Após interrupção estival, está de regresso o Observatório
de Inovação e Desenvolvimento Local (OIDL) que traz consigo um tema grato aos vilafranquenses, “Tauromaquia e Paixão”, em ambiente tertuliano, na semana em que celebra a
taurinidade da Vila Franca, na centenária Feira de Outubro.
Uma charla imperdível.
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01 / 10 / 2016 Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, às 9H
03 / 10 / 2016 Cinema às Segundas “Nas nuvens”
sede JF, às 15H
04 / 10 / 2016 Passeio dos Avós - “Vila Franca na
Rota dos Miradouros“
junto à Praça de Touros, às 15H
06 / 10 / 2016 OIDL
Clube Vilafranquense, às 21H
10 / 10 / 2016 Cinema às Segundas “Às segundas ao sol“
sede JF, às 15H
17 / 10 / 2016 Cinema às Segundas “Ou tudo ou nada”
sede JF, às 15H
19 / 10 / 2016 Reunião Pública de Junta
Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro, às 21H
20 / 10 / 2016 Lançamento do Livro “Lutando pela Vida“
de Manuel do Carmo Ribeiro
sede JF, às 21H
24 / 10 / 2016 Cinema às Segundas “A Agenda“
sede JF, às 15H
27 / 10 / 2016 Inauguração Exposição
galeria JF, às 18H
31 / 10 / 2016 Cinema às Segundas “A Lei do Mercado“
sede JF, às 15H
05 / 11 / 2016 Feira das Antiguidades
R. Almirante Reis, às 9H
07 / 11 / 2016 Cinema às Segundas “O Pátio das Cantigas (1942)“
sede JF, às 15H
08 / 11 / 2016 OIDL
sede JF, às 21H
14 / 11 / 2016 Cinema às Segundas “O Pátio das Cantigas (2015)“
sede JF, às 15H
21 / 11 / 2016 Cinema às Segundas “O Leão da Estrela (1947)“
sede JF, às 15H
23 / 11 / 2016 Reunião Pública de Junta
Grupo Desportivo e Cultural da Loja Nova, às 21H
28 / 11 / 2016 Cinema às Segundas “O Leão da Estrela (2015)“
sede JF, às 15H
30 / 11 / 2016 Inauguração Exposição
galeria JF, às 18H
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Passeio dos Avós – “Todos à Praia”
No dia 24 de Agosto teve lugar a iniciativa “Todos à Praia”,
mais um momento de lazer proporcionado pela Junta de
Freguesia aos seniores. A manhã foi passada na praia da
Fonte da Telha, na Costa da Caparica e o almoço num parque de merendas. A tarde foi ocupada com jogos onde a
boa disposição reinou entre todos.

Ações de intervenção
comunitária
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António Matos
Presidente da Assembleia de Freguesia

Mensagem do Presidente da AF
Passado o Verão, que se pretendeu retemperador de forças
e energia, regressamos aos dias da nossa Vila Franca, para,
cheios de força e vontade, construirmos mais e melhor Cidade.
Como sempre, abre-nos as portas deste “tempo novo” a
Centenária Feira de Outubro, com a qual Vila Franca ganha
sempre mais brilho, nas pessoas, no movimento, no artesanato, na troca de experiências, na festa taurina, vivida nas
esperas e na Praça, este nosso símbolo, que ainda há dias
cumpria os seus 115 anos.
Se é verdade que o paradigma da Feira mudou, a verdade
é que a Feira continua a ser um elemento congregador das
pessoas, fortemente identificador da terra.
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Antes, a Feira era o ponto anual da ligação da Lezíria e dos
Campos com a Cidade, em que as trocas comerciais promoviam o diálogo entre as gentes do Ribatejo.
Hoje, sendo diferentes os movimentos económicos, a pretexto da antiga “feira franca” que até batizou a Vila com o
nome de “Franca”, temos a simbiose da Natureza e da Cidade, nas esperas, profunda manifestação da tauromaquia
popular, desde sempre agregada a este momento anual.
Este Outubro marca-nos a nossa Identidade, enquanto
povo: alegre, comunicativo e franco, de peito aberto à Festa,
ao Trabalho, à Vida…
Obrigado a todos os Vilafranquenses por fazerem de Vila
Franca uma Terra Viva!
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Rostos da Autarquia

Lígia Casimiro

Cíntia Santos

Célia Jesus

Coordenadora Técnica
Serviço de Administração Geral
Há 28 anos na Junta de Freguesia

Assistente Técnica
Serviços Administrativos
Há 11 anos na Junta de Freguesia

Assistente Técnica
Ocupação de Via Pública
Há 29 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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