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ABERTURA

Arnaldo Ribeiro, Presidente da Junta
Este Boletim informativo de Vila Franca surge no momento especial das Comemorações do Primeiro Centenário da República, que a Junta entendeu organizar na
sua sede.
Em 2010, Portugal celebra o Centenário da Implantação da República, uma das
ocasiões mais marcantes da nossa História e Vila Franca sentiu-se obrigada a integrar este movimento.
A Junta de Freguesia associou-se desde Janeiro do corrente ano, através da
colocação de um dístico especial em todo o seu correio enviado aos mais diversos
destinatários, no qual demonstrou a sua adesão a tão elevada e patriótica comemoração de partilha dos valores da República. A Junta também aderiu ao Movimento
“100 Anos de República” no Concelho de Viana do Castelo (artigo mais adiante).
Este Boletim terá edição bi-mestral, isto é de dois em dois meses, e dará informação sobre vários temas: “Actividades da Junta” (Obras em curso, projectos, actividades de interesse,
situação financeira, etc.), “Acontecimentos sociais e culturais”, “Vida Associativa” e “Tome Nota”.
Sempre que possível, o Boletim terá um suplemento “Memória”, um espaço formativo sobre assuntos
de interesse histórico, social, cultural ou antropológico, sempre sobre Vila Franca, para constituir um repertório dos factos da nossa memória e identidade colectiva. Os mais interessados poderão coleccionar estes
suplementos.
Os nossos concidadãos são convidados a participarem activamente na recolha e envio de informação
para este Boletim. A Junta decidirá se deve editar estas contribuições em função da oportunidade, do interesse público, ou de outro motivo relevante.
Aproveitando a ocasião única das comemorações do Primeiro Centenário da Implantação da República,
tem lugar uma Reunião Pública da Junta de Freguesia, precisamente no dia 5 de Outubro de 2010, na sede
da Junta (convite mais adiante).
Neste dia, a Junta decidiu homenagear o trabalho muito meritório desenvolvido pelas 11 agremiações existentes em Vila Franca e que dão corpo à nossa sociedade civil, um dos mais proeminentes valores do novo
regime, que homens e mulheres implantaram, há precisamente um século, em 5 de Outubro de 1910.
Homenagear as organizações sociais é participar na criação de CAPITAL SOCIAL, é fomentar a UNIÃO DOS
VILA FRANQUENSES, e contribuir para o DESENVOLVIMENTO.
Neste sentido, esta oportunidade é uma excelente ocasião de dignificarmos o trabalho que todas elas
desenvolvem, em prol dos seus associados e também dos Vila Franquenses.
Desejamos boa leitura a todos, na esperança de os contar com nossos leitores assíduos.

CENTENÁRIO DA REPÚBLICA CELEBRADO EM VILA FRANCA

Actividades da Junta de Freguesia
Na sua Reunião quinzenal, de 15 de Setembro,
a Junta elencou um conjunto de informação
que se retoma aqui, em jeito de síntese.
Sempre que possível editaremos sob esta
forma, as principais actividades da Junta de
Freguesia.

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA
Desde que este executivo tomou posse, em 4 de
Dezembro 2009, procedeu-se ao faseamento do
reembolso da dívida à empresa Monte Adriano, SA,
bem como à construtora civil Irmãos Peixoto, Lda.
A Junta recebeu desta última empresa, a factura
pelas obras realizadas no Caminho Da Mina e no
Cam. De Mosteirô.
Iniciou-se igualmente o reembolso da dívida dos
honorários em 20 prestações mensais, ao gabinete
de advogados que assiste a Junta e a Assembleia de
Freguesia no processo movido por Manuel Leites.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
E URBANISMO
No dia 13 Setembro, iniciaram as obras de
água e saneamento no Caminho do Passadiço
e Lugar de Atranco, pela empresa Boaventura e
Boaventura, de Barroselas. Trata-se de uma das
obras mais importantes destes últimos meses de
2010. FINALMENTE, A ÁGUA VAI CHEGAR A MUITAS
CASAS!

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
E GESTÃO CORRENTE

Caminho do Passadiço

A Gestão dos Recursos Humanos procede
normalmente.
Os Processos concursais foram publicados
no Diário da República, de 7 de Setembro, com
termo das candidaturas no dia 21 do mesmo mês.
Entretanto elaborou-se a lista de seleccionados, as
entrevistas e a edição da lista definitiva, e seguirá
a colocação das pessoas em finais de Novembro ou
Dezembro. Os postos de trabalho a concurso são os
seguintes: 1 técnica administrativa, a meio tempo;
2 auxiliares de educação, também a meio tempo,
para trabalharem na EB1 e finalmente, 1 técnico
operacional, vulgo cantoneiro, a tempo inteiro.
A Junta celebrou um contrato de trabalho ao abrigo
do Programa de Emprego Inserção, para as funções
de cantoneiro. Esta colocação termina em 19 de
Maio 2011. Este colaborador tem aplicado parte do
seu tempo a limpar caminhos, mas a metodologia
de limpeza vai sofrer alterações, para conseguirmos
aumentar o número de caminhos beneficiados.
Neste preciso momento, os colaboradores estão
ainda a proceder à limpeza dos aquedutos e
sarjetas, antes da chegada das chuvas.

Caminho da Estrada Velha

Actividades da Junta de Freguesia
Futura Casa das Associações
(Antiga Escola Primária)

Nas reuniões da obra, entre o empreiteiro, os
serviços municipais e a Junta, vamos procurar
conseguir a recolocação do cubo em toda a largura
destas duas vias.
O estaleiro desta empresa foi instalado no terreno
da Terronha, autorizada pela Junta sendo que, em
contrapartida, a empresa comprometeu-se a limpar
e nivelar o terreno.
A Junta procura conseguir da Câmara Municipal,
o início, rapidamente, da nova obra de água e
saneamento, no Caminho Cónego Barbosa de
Almeida, uma das obras mais emblemáticas deste
mandato. Aqui também, procuraremos reabilitar toda
esta artéria, nomeadamente frente às instalações
do Futebol Clube de Vila Franca.

Obras da Junta

A Antiga Escola Primária vai agora renascer do
abandono a que foi votado alguns anos. Tiveram
início as obras de recuperação a cargo de uma
empresa de Vila Franca, que apresentou o melhor
preço. Esta escola será convertida em Casa das
Associações, com o apoio da Câmara Municipal.
As obras terminarão em meados de Outubro, se
tudo correr bem, ou mais adiante, se necessário,
pois neste tipo de recuperação, surgem sempre
surpresas. Esta casa renovada será portanto aberta
ao público, em acto oficial, em data por anunciar e
este acontecimento será o segundo momento das
comemorações, em Vila Franca, do Iº Centenário da
República. Um programa está a ser elaborado com
as associações residentes, a Adere Vila Franca, a
Associação de Pais e Encarregados de Educação e
a Associação de Caça e Pesca.

O Caminho da Mina e o Caminho de Mosteirô
beneficiaram de uma requalificação profunda,
de correcções da obra realizada pelo anterior
executivo, mas que apresentava deficiências
graves. Resolvemos redireccionar as águas pluviais
e de mina, alargar e repavimentar o entroncamento
dos dois caminhos, derrubar muros e construção
de novos, criar melhores acessos às habitações e à
vacaria existente.
O Caminho das Fontainhas vai receber um muro de
suporte, necessidade para evitar o que aconteceu
no último inverno com aluimentos desta via, por
duas vezes em dois sítios... Feito o concurso público,
foi escolhida uma empresa de Vila Franca, tendo
apresentado o preço mais baixo. As obras iniciarão
depois do protocolo assinado com a Câmara
Municipal.

Área geográfica da CSIF
Comissão Social Inter Freguesias de Alvarães,
Nazarefes, Vila Franca e Vila Fria

Actividades da Junta de Freguesia
Uma casa de família carenciada no Lugar do
Pereiro está em vias de requalificação por parte
da Junta. Depois de alguns esforços, recolheramse propostas de obras e elaborada um pedido de
financiamento com o apoio da CSIF / Comissão
Social Inter Freguesias, e da CLAS / Comissão Local
de Acção Social, em 20 de Setembro.
GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS
DO PATRIMÓNIO DA JUNTA
A Presa de Figueiredo foi beneficiada com uma
operação de limpeza, nos dias 11 e 18 de Setembro,
numa iniciativa da Adere Vila Franca, com o apoio da
Junta. Esta operação envolveu vários associados da
Adere e dois consortes deste equipamento público.
O trabalho voluntário é muito louvável, sobretudo
neste ano do Centenário da República, e assenta que
nem uma luva na estratégia da Junta de Freguesia,
no que diz respeito ao Fomento do Voluntariado e à
Recuperação e Difusão do Património da Freguesia.
A Adere está de parabéns e prepara uma proposta
de mapeamento deste património que é de toda a
comunidade. O apoio da Junta de Freguesia é uma
realidade.

Antes

Os 10 abrigos nas paragens de autocarros serão
objecto de requalificação, depois de um protocolo
celebrado com a Câmara Municipal. A reposição do
abrigo na paragem do “Firmino” está na fase terminal
e ao cuidado do Gabinete Jurídico Municipal, pois
envolve uma seguradora e a própria pessoa que o
derrubou, na sequência de um despiste.
O Edifício sede da Junta de Freguesia está a ser
estudado por um jovem arquitecto da Freguesia,
no sentido da sua requalificação e adaptação às
novas valências sócio-educativas que a Junta quer
implantar. O Café da Junta será a primeira valência
a ser reaberta.

RELAÇÕES COM OUTROS ÓRGÃOS
AUTÁRQUICOS
RELAÇÕES COM ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
A última Assembleia de Freguesia teve lugar no dia
29 de Setembro, com os temas seguintes:
• Período de antes da ordem do dia, com
intervenções de membros da Assembleia.
• Apresentação das actividades da Junta desde a
última Assembleia até à data.
• Novo topónimo, com deliberação sobre o novo
“Caminho das Sortes”.
RELAÇÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL
Os Combates aos Fogos que deflagraram no Verão
exigiram uma sintonia operacional com a Câmara
Municipal e os serviços dos Bombeiros. A Junta
respondeu com eficiência a todos os pedidos,
muitos dos quais ocorreram de noite. Emprestamos
meios técnicos, mecânicos e humanos às equipas
de bombeiros que intervieram em Vila Franca, mas
também em Subportela e em Vila de Punhe. O tractor
e a cisterna foram os equipamentos do incansável
funcionário da Junta, Sr. António Valada.
A Junta e este funcionário foram citados e
agradecidos pelo Sr. Presidente da Câmara, em
resultado do seu extraordinário trabalho de dia e
de noite, contra o avanço das chamas. A Freguesia
deve-lhes muito. Faltaram os voluntários mas é
conversa para mais adiante.

Depois

Uma proposta de Carta social do Concelho de
Viana do Castelo foi recebida na Junta, enquanto

Actividades da Junta de Freguesia
documento síntese sobre os equipamentos e as
valências sociais existentes no Município e também
na área geográfica da CSIF que integra Vila Franca.
Este documento foi apresentado na reunião da
CLAS, de 20 de Setembro e pode ser consultado na
Junta de Freguesia.
RELAÇÕES COM ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Foi pedido ao Centro de Emprego que procedesse à
selecção dos colaboradores atribuídos à Junta, ao
abrigo do Programa “Emprego/Inserção”

OUTRAS FUNÇÕES DA JUNTA
A nova equipa do Futebol Clube foi apresentada
aos aficionados e a Junta foi representada pelo
Secretário, por impedimento profissional do
Presidente.
Esta colectividade recebeu uma contribuição
financeira importante para poder fazer face às suas
despesas de reinício de época, com o compromisso
de estender as suas actividades às camadas
juvenis.
Em sintonia com a Associação de Pais e Encarregados
de Educação e com a Direcção da Escola, a Junta
vai colocar iluminação mais potente em toda a
zona escolar, reforçar a campainha e estar atenta à
construção da nova saída que a Câmara vai realizar
ainda este mês.

Nas Comemorações do Centenário da República havidas na Junta no dia 5 de Outubro, alunos
da EB1 leram poemas de autores portugueses e foram homenageadas as Associações e
Comissões de Festas que contribuiram para fortalecer a sociedade cívil.

Leitura de Poesia por alunos EB1

Beatriz Lima Lenho Pereira, 4.º Ano, Poema de Eugénio de Andrade
Maria Liquito Vaz, 3.º Ano, Poema de António Gedeão
Pedro Carvalho Forte, 4.º Ano, Poema de Florbela Espanca

HOMENAGEM ÀS ASSOCIAÇÕES
Apresentação por parte de personalidades da Freguesia
Cultura / Cândida Cordeiro
Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca / ACRVF
Comissão da Festa das Rosas
Comissão da Festa de S. Pedro
Desporto / Manuel Pinto
Associação de Caça e Pesca de Vila Franca
Futebol Clube de Vila Franca
Motoclube do Lima
Educação e Desenvolvimento / Paulo Carvalhido
Adere Vila Franca Vila Franca
Associação de Pais e Encarregados de Educação
Comissão da Festa de NS Conceição
Apoio Social / Sandra Alves
Centre Social e Paroquial de Vila Franca
Conferência de S. Vicente de Paulo

Intervenção de Arnaldo Ribeiro, Presidente da Junta
nas Comemorações do Centenário da República
Bom dia a todos, nestes 100 anos da nossa República.
Hoje é um dia histórico, acompanhado pelo brilho do sol de Outubro, como acontecera há cem anos,
em todo o país.
E em todo o País, hoje, nós, Portugueses, celebramos a nossa memória e identidade.
Em 5 de Outubro 1910, uma quarta-feira, foram muitos os patriotas que entenderam instaurar um
regime novo, um regime democrático e respeitador de valores universais que deram provas noutros
países.
Quais são esses valores Republicanos afinal? Convém relembrá-los: a Separação dos Poderes, O
Primado da Lei e a Igualdade dos Cidadãos.
A separação dos três poderes, o legislativo (Assembleia da República) o executivo (Governo) e o Judicial
(Tribunais) são a espinha dorsal da nossa República. No primeiro, o legislativo, reside a vontade do
Povo, através de eleições. O segundo, o executivo, trata do cumprimento de um programa político para
todos, emanado da maioria parlamentar. No terceiro, reside a nossa garantia de Justiça, independente
e imparcial. Estes são os valores essenciais da República.
Antes, durante as dezenas de séculos da Monarquia nada disto existia. O Rei/a Rainha dominavam
tudo e todos, os poderes eram contrários aos da República e serviam sobretudo os mais poderosos. O
Povo, esse, era explorado, humilhado e condenado ao esquecimento.
A Revolução Republicana impôs, em 1910, outro grande valor: a primazia da Lei.
A Lei que se aplica a todos e todos são iguais perante ela. A Lei que emana do Povo através do seu
órgão representativo: a Assembleia da República, Lei que é aplicada pelo Governo e vigiada pelos
Tribunais, para dirimir problemas de interpretação e salvaguardar os direitos dos cidadãos.
A República é na verdade, o melhor regime para todos.
E todos nós, herdeiros destes ideais a nível da nossa Freguesia, somos responsáveis pelo sucesso
da República.
Na nossa Assembleia de Freguesia, o órgão deliberativo (legislativo) por excelência, defendemos os
interesses do Povo de Vila Franca. Na Junta de Freguesia (órgão executivo) aplicamos as decisões da
Assembleia de Freguesia. Os Tribunais aqui não existem, pois são órgãos nacionais, para que a justiça
seja toda ela igual em todo o território da República.
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Somos todos Herdeiros Republicanos e Filhos da Revolução Republicana.
A República foi assim a melhor das respostas dos Portugueses aos cerceadores das liberdades e
dos direitos básicos da cidadania.
A República foi a melhor aposta enquanto regímen de Governo, porque nos trouxe valores poderosos
que cimentaram o nosso futuro, até aos dias de hoje: a liberdade eleitoral, a liberdade de expressão e
de reunião, a aposta na Educação e a Ética Republicana.

A República deu força à descentralização e dignificou o poder local, “Liberdades locais enquanto
origem das liberdades Gerais”, o Estado passou a ser responsabilizado pelo escrutínio permanente do
povo e dos contributos dos Cidadãos.
A Cidadania Republicana emergiu como valor novo e promissor de maior intersecção entre o poder
político e a sociedade civil. Para a República, as organizações são palcos da afirmação colectiva dos
ideais sociais, porque são “escolas da cidadania” que tomarão forma com a enorme alavanca da
Educação.
Meus senhores e minhas senhoras,
Nos dias de hoje, ainda não conseguimos fazer tudo, consolidar todo este legado; falta-nos a aposta no
civismo, na criatividade e no empreendedorismo, a igualdade de oportunidades e sobretudo a melhor
distribuição da riqueza.
A República legou-nos uma acepção determinante da Ética social e política, assim, todos enquanto
membros da comunidade organizada, temos o dever de optar por uma conduta responsável, em prol
da própria comunidade de cidadãos, e não no mero interesse pessoal, isto é, devemos pensar e agir no
interesse do colectivo, reforçando-o.
Meus senhores e minhas senhoras,
Louvar a República é saudarmos o nosso devir, é pautarmos pelo primado dos valores da cidadania, da
igualdade, da educação e da Ética, mas também do Estado transparente, da governância autárquica e
da participação activa.
São estes valores, à luz da nossa história mais recuada mas também da mais recente, são estes
valores, dizia eu, que nos devem nortear nas Comemorações do 5 de Outubro, para conseguirmos
contribuir para o progresso e desenvolvimento da nossa terra e da nossa Pátria.
As comemorações do 5 de Outubro são o nosso tributo aos Homens e às Mulheres que implantaram
a República, é a nossa memória que preservamos, para um melhor futuro, em liberdade e em
responsabilidade.
Todos devemos estar vigilantes, sempre, sempre, porque o mal espreita para nos roubar este património
patriótico que são estes valores supremos e colectivos.
Devemos, em Vila Franca também, e sempre, estar vigilantes e pugnarmos por estes valores, valores
universais da LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE.
Bem hajam aos nossos Pais e Mães da República e bem hajam a todos que defendem estes valores,
como nós.
A todos, desejo uma óptima comemoração da República e da nossa Liberdade.
Tenhamos fé em nós e nestes valores, o nosso futuro depende da nossa persistência em defendê-los,
com audácia!
A República faz 100 anos. Que fique para sempre.
Com muita convicção na República, 5 Outubro 2010

Memória
Dados do INE Instituto Nacional de
Estatística de 2009, dão-nos alguns
números sobre Vila Franca.
Eis os principais:
Residentes: 1 824
Área: 9,01 Km2
Densidade: 202,4 habitantes por
Km2
CONVITE
O Presidente e os Vogais da Junta de Freguesia convidam
V. Exa. para assistir à Reunião Pública da JUNTA DE
FREGUESIA DE VILA FRANCA para as Comemorações
do Centenário da República, no dia 5 de Outubro 2010,
às 10h, na sede da Junta, em Sessão de Homenagem à
República e à Sociedade Civil de Vila Franca.

O Município de Viana do Castelo
contabiliza 91 362 Residentes (2009)
Residentes na área da CSIF /
Comissão Social Inter Freguesias
(Alvarães, Mazarefes, Vila Franca e
Vila Fria) 7 275 (tanto como a CSF de
Darque)

Programa
Hastear das bandeiras, hino nacional
Sessão de poesia
Sessão de homenagem às organizações sociais
Inauguração do monumento comemorativo
Teatro “A Rua” pelo Grupo Juvenil de Deão
Verde de Honra

Estrutura etária na área da CSIF

Organização da Junta de Freguesia, com o apoio do
“Movimento 100 Anos da República”, de Viana do
Castelo, que a Junta de Freguesia integra desde o primeiro
momento.
O Presidente da Junta de Freguesia, Arnaldo Ribeiro
Viva Vila Franca, Viva a República!
NB: Este programa inclui a abertura da Casa das Associações
na antiga escola primária e que acontecerá em data posterior.
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1910-2010
Iº Centenário da República
5 DE OUTUBRO, 10H
Comemorações do Centenário na
Junta de Freguesia.
PARTICIPE! Programa no site da Junta
www.jf-vilafranca.com

VILA FRANCA / TERRA DA FLOR

CONTACTOS DA JUNTA DE FREGUESIA
Largo da Barrosa, 123 - 4935-702 Vila Franca
Telefone: 258 332 008
Email: jfvilafranca@gmail.com
Sítio da Junta: www.jf-vilafranca.com

Abertura da Junta ao público:
Segunda, Quarta e Sexta: 18 - 20h e Terça e Quinta: 14 - 18h
Os membros do Executivo:
O Presidente da Junta de Freguesia: Arnaldo Ribeiro
O Secretário: Paulo Carvalhido
O Tesoureiro: Carlos Rocha

