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JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA FRANCA
Neste ano e poucos meses de mandato, temos obra feita. Alguma, não pode ter tradução na frieza dos números, mas tem-no nos
sorrisos de quem nos aborda diariamente.
Porque a nossa preocupação, sempre foram
as Pessoas, e são elas o centro da atenção
de quem envereda pela vida pública. Porque
é para as Pessoas que trabalhamos todos
os dias e é para as Pessoas que existimos.
Algo só possível pelo trabalho e esforço de
todos os colaboradores da Junta de Freguesia que nos têm acompanhado nesta aventura. A TODOS eles o nosso muito obrigado
e que continuem com essa energia para os
próximos anos.
E é nesta máxima, que vamos todos, sem exceção, empenharmo-nos! Queremos construir uma freguesia que traga um melhor
futuro para todos, vamos manter a conﬁança e a determinação que os nossos antepassados nos legaram para dotar a nossa terra
de algumas infraestruturas, nomeadamente no que diz respeito às Acessibilidades,
Ação Social, Saúde, Educação e Desporto.
Se há algo que carateriza a nossa aldeia é o
Associativismo, por isso tudo faremos para

que seja forte e pujante, capaz de aglutinar
vontades, que possam dinamizar e desenvolver ações que tragam vantagens às pessoas e à Freguesia. Por isso, durante este
tempo que passou, apoiámos todas as associações de uma forma cabal, onde se sentiram verdadeiramente acarinhadas por este
executivo. Para nós, todos os movimentos
associativos são alma da nossa Freguesia.
Tentaremos dar a conhecer a nossa aldeia
por esse mundo fora, tarefa já muito bem
desempenhada pelas nossas associações,
nossos emigrantes, e mostrar de que ﬁbra
é feita a nossa gente promovendo intercâmbios culturais.
Desenvolveremos também todos os esforços para sensibilizar a Câmara Municipal
de Viana do Castelo das verdadeiras necessidades das gentes da nossa terra, terra da
qual nos orgulhámos como sendo TERRA
DA FLOR.
Um Homem pode ser um artista naquilo
que melhor sabe fazer, e a mensagem que
este executivo quer transmitir, é que estará prestes a fazer a melhor obra prima pela
Freguesia que tanto amámos.
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ACESSIBILIDADES
VILA FRANCA 2018
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Além dos habituais trabalhos de limpeza
e manutenção de bermas, sarjetas e passeios, o Executivo tem procurado manter
o asseio dos caminhos durante todo o ano.
Procedeu-se à limpeza da Terronha, com o
apoio da Câmara Municipal, que cedeu os
funcionários e toda a sua maquinaria para
esta operação, e da Junta de Freguesia de
Chafé, que cedeu o trator com limpa bermas.
Procedemos também à beneﬁciação de
grande parte do caminho que vai da Sr.ª de
Belém a Figueiredo, com alargamento, pavimentação e condução das águas pluviais,
esperando pavimentar todo o caminho, para
assim haver uma alternativa, em termos de
acessibilidades.
Alargou-se o caminho da Pedreira para
uma futura pavimentação e beneﬁciou-se o
caminho do Pego.

3

2

4

1. ALARGAMENTO CAMINHO DA PEDREIRA
2. LIGAÇÃO CAMINHO SR.ª BELÉM A FIGUEIREDO
3. LIMPEZA DA TERRONHA
4. CAMINHO DO PEGO
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5. CAMINHO MOSTEIRÔ
6. PASSEIO ESTRADA PADRE QUESADO
7. CEMITÉRIO
8. CAMINHO PADRE TRINDADE
9. LARGO AVELINO BARROSA
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Procedeu-se também à beneﬁciação do
Largo de Avelino da Barrosa, junto à escola, criando juntas de cimento no piso em
pedra já existente e colocando árvores de
médio porte. Ainda na zona envolvente da
escola e jardim de infância, melhorou-se a
sinalização, pintaram-se as passadeiras e
delimitou-se uma área de estacionamento para paragem do transporte escolar em
segurança. Foram ainda colocados vários
espelhos convexos em vias da freguesia de
forma a melhorar a segurança de peões e
veículos.
Foi efetuada a medição do caminho dos
Campos, Sra. do Vale, dos Penteeiros e da
Gafa, para futuramente se proceder à sua
pavimentação.
Instalou-se a rede de águas pluviais no caminho do Mosteirô e efetuou-se o passeio,
junto ao cemitério, na estrada do Padre
Quesado. Colocou-se godo na 2ª fase cemitério, nas sepulturas que se encontram
sem pedra, para conferindo mais dignidade
a este espaço.
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AMBIENTE
VILA FRANCA 2018

Finalmente, e após muita persistência, Vila
Franca conta com contentores do lixo novos!
Ainda em parceria com os Serviços Municipalizados, promoveram-se ações de sensibilização em relação à compostagem, fazendo o porta a porta, com a apresentação
deste projeto e ofertas de kits de Compostagem.
O Dia da Árvore foi festejado com a colaboração dos mais pequenos! Plantamos 5 árvores, beneﬁciando um espaço ajardinado
da Freguesia, atividade esta concretizada
em parceria, entre a Junta de Freguesia, a
Associação de Pais e a Escola Básica de Vila
Franca.
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10. NOVOS CONTENTORES
11. AJARDINAMENTO DO ADRO DA IGREJA
12. DIA DA ÁRVORE
13. PROJETO VIANA ABRAÇA
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COESÃO SOCIAL
E QUALIDADE
DE VIDA
VILA FRANCA 2018

Festejou-se o fecho do ano de atividades do
projeto “Vencer a Idade com Saúde”, da Câmara Municipal, com um convívio que juntou
cerca de 400 séniores. A Vereadora da Coesão Social, Juventude, Voluntariado e Serviços Urbanos, Dr.ª Carlota Borges, marcou
presença na iniciativa! Em Vila Franca, são
já 48 os seniores que frequentam, semanalmente, aulas de hidroginástica e ginástica!
Durante as pausas letivas de Páscoa implementamos as atividades de férias “Animar-te”, em parceria com o CLDS 3G Viana Sul
e o Município. Foram muitas as atividades
e as emoções vividas pelas 16 crianças: jogos, música, visitas a museus, atividades
desportivas, workshop de culinária, cinema
e, claro, muita diversão!
O nosso Campo de Férias “Aventura de Verão”, foi rico em grandes aventuras! Participaram 42 crianças, entre as quais 12 eram
lusodescendentes, promovendo assim a
integração, entre quem parte e quem ﬁca.
O Campo de Férias, organizado pela Junta
de Freguesia, decorreu entre 25 de junho e
3 de agosto, encerrando-o com um grande
convívio com as famílias, já que a integração das crianças lusodescendentes partiu
de um desfaio lançado pelo Presidente da
Junta de Alvarães, Fernando Martins, para
que as duas freguesias se unissem nesta
missão. Desaﬁo aceite, missão cumprida!
Viveram-se emoções fortes, com a projeção de um ﬁlme sobre todas as atividades
realizadas. Resta-nos deixar uma palavra
de agradecimento às famílias que participaram, ao Município, pela colaboração, às
juntas de freguesia de Alvarães e Chafé pelo
apoio ao nível dos transportes, às funcionárias da escola e monitores, que acarinharam e zelaram pelo bem estar das nossas
crianças e ao CLDS 3G Viana Sul pelo apoio
na organização do mesmo.
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14. VENCER A IDADE COM SAÚDE
15. VENCER A IDADE COM SAÚDE
16. OFICINAS LÚDICO PEDAGÓGICAS ANIMAR-TE
17. OFICINAS LÚDICO PEDAGÓGICAS ANIMAR-TE
18. CAMPO DE FÉRIAS AVENTURA DE VERÃO
19. ENCERRAMENTO CAMPO DE FÉRIAS AVENTURA DE VERÃO
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O “Dia dos Avós e Netos” foi comemorado
num grande evento que decorreu no Barco do Porto. Esta atividade resulta da integração de Vila Franca na Comissão Social
Interfreguesias (CSIF) de Vila Franca, Alvarães, Mazarefes e Vila Fria. Um grande dia,
muito convívio e muito divertimento! Todas
as palavras são poucas para agradecer a
todos os que contribuíram para o grande
sucesso desta atividade: Câmara Municipal;
Junta de Freguesia de Alvarães; Associação
Cultural e Recreativa de Vila Franca; Agrupamento de Escuteiros de Vila Franca; Associação de Pais; CLDS 3G Viana Sul; Conferência Vicentina de Vila Franca; Centro
Social e Paroquial de Vila Franca; Posto de
Assistência Social de Alvarães e aos voluntários que, de uma forma anónima, deram o
seu melhor. Obrigada a todos!
Participamos na CAMPANHA DE RECOLHA
DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, dinamizada pela Rede Social do Município, a
qual aposta na angariação de produtos de
higiene e limpeza para distribuição pelas
famílias mais carenciadas de todo o concelho. Estivemos no Intermarché de Mazarefes, Continente de Darque e Coviran de Alvarães. Foi o executivo de Vila Franca que
liderou o grupo de voluntários da CSIF, na
angariação e na coordenação dos voluntários e, por isso, prestamos um profundo
agradecimento a todos eles: Escuteiros,
Convívios Fraternos, Conferência Vicentina,
Posto de Assistência Social de Alvarães e
Centro Social e Paroquial de Vila Franca.
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20. DIA DOS AVÓS E NETOS
21. DIA DOS AVÓS E NETOS
22. DIA DOS AVÓS E NETOS
23. CAMPANHA DE RECOLHA DE PRODUTOS DE HIGIENE
E LIMPEZA

21

16

CULTURA E
ASSOCIATIVISMO
VILA FRANCA 2018

VILA FRANCA
TERRA DA FLOR
Durante o primeiro ano de mandato, ﬁzemos questão de dar um lugar de destaque
à Festa das Rosas e a Vila Franca, enquanto
“Terra da Flor”.
A apresentação do livro “DENTRO DE UM
CESTO DE ROSAS”, na sede da Junta de
Freguesia, foi um misto de emoções, que
conseguiu bater forte no coração de todos.
Houve risos, choros, recordações, mas acima de tudo, uma vaidade e um orgulho em
ser vilafranquense. Parabéns Raul Perei-

ra pelo excelente livro. Parabéns ao anterior Executivo, em especial à Sandra Alves,
pois se não fosse o seu contributo, aquele
momento não era vivido nem sentido. Parabéns Raquel Rocha pela brilhante apresentadora que foste neste evento. Parabéns
aos The Oafs pois surpreenderam todos os
presentes.
Nós só conseguimos tocar nos corações
dos outros quando nós próprios tocamos no
nosso!

24

19



   

 



 

    




25

24. APRESENTAÇÃO DO LIVRO “DENTRO DE UM CESTO
DE ROSAS”
25. CAPA DO LIVRO “DENTRO DE UM CESTO DE ROSAS”
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Por altura da Festa das Rosas, estivemos
presentes em todos os momentos. Proporcionamos uma entrevista, juntamente com
a Comissão de Festas, no Porto Canal.
As Autoridades convidadas e que assistiram
aos momentos da Festa ﬁcaram encantadas
com tamanha beleza! Inclusive, o Vereador
Luís Nobre, em visita às casas onde se confecionaram os cestos, tentou apanhar o jeito
na feitura dos cestos ﬂoridos: ﬁca, desde já,
o convite para voltar em 2019! Cá o receberemos com todo o gosto!
Parabéns a todos quantos trabalham, mais
ou menos diretamente, para que ano após
ano, as Festas sejam grandiosas! Nesta
sequência, foi atribuído um voto de louvor,
aprovado em Assembleia de Freguesia, à
Comissão das Festas das Rosas, pelo excelente trabalho que desenvolveu para
a realização e êxito da nossa linda festa.
Agradecemos o vosso espírito de sacrifício,
coragem, abnegação e acima de tudo, a vossa responsabilidade.

21

29

26. VISITA AOS ANDORES FLORIDOS DE ALVARÃES
27. ELABORAÇÃO DO CESTO DAS ROSAS
28. AUTORIDADES E MORDOMIA
29. MORDOMIA EM VIANA DO CASTELO
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A Festa das Rosas também foi à Escola! Os
alunos da nossa Escola, juntamente com a
Escola de Nogueira, tiveram uma manhã
dedicada à História da Festa das Rosas, à
feitura dos cestos e à apresentação do livro
“DENTRO DE UM CESTO DE ROSAS “ pelo
autor, Raul Pereira. O Executivo quer agradecer ao corpo docente da escola e às suas
auxiliares pelo trabalho que tiveram para
organizar esta atividade, e todos os trabalhos maravilhosos efetuados pelos alunos.
Agradecemos também à Associação de
Pais, à bordadora Rita, à mordoma Mafalda, ao Raul Pereira, ao CMIA e à Escola de
Nogueira.

30. FESTA DAS ROSAS NA ESCOLA
31. ALVARÃES EM VISITA A VILA FRANCA
32. APRESENTAÇÃO DO CARTAZ DA FESTA
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E porque maio é o mês das festas da ﬂor,
os utentes do Centro Social e Paroquial de
Vila Franca visitaram os Andores Floridos
de Alvarães, e os do Posto de Assistência
Social de Alvarães, assistiram à realização
dos cestos ﬂoridos. Estas visitas, inseridas
no Plano de Ação da CSIF (Comissão Social
Interfreguesias), possibilitam conhecer as
tradições e costumes das nossas terras:
queremos dar a conhecer o como bem tratamos a ﬂor, como a trabalhamos, cada um
respeitando a sua técnica, a sua maneira de
trabalhar, pois no ﬁm o que conta, são as
verdadeiras obras de arte, apreciadas por
milhares e milhares de pessoas.
Acreditamos que juntos somos mais fortes e que juntos as nossas festas, as nossas tradições e as nossas ambições, serão
maiores!
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Foi atribuído, e aprovado em Assembleia de
Freguesia, um Voto de Louvor ao RANCHO
FOLCLÓRICO DAS LAVRADEIRAS DE VILA
FRANCA. O Executivo ﬁcou rendido à forma
como este grupo se apresentou na sede da
junta, para receber este merecidíssimo Voto
de louvor: ﬁcou demonstrado o seu brio e,
acima de tudo, o orgulho que têm em pertencer a este grupo. Agradecemos a vossa
disponibilidade, entrega e dedicação, por
serem os verdadeiros embaixadores da
nossa linda Vila Franca, Terra da Flor.
Apoiamos a realização da “Caminhada Noturna”, promovida pela Associação Cultural
e Recreativa de Vila Franca: estão de parabéns! Juntar numa freguesia 800 participantes neste evento não é para todos!
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Estivemos presentes na homenagem ao Dr.
Nuno Lima de Carvalho, enquanto bom ﬁlho
da nossa terra. Nesta cerimónia, cheia de
emoções, também esteve presente a nossa
Associação Cultural, com a presença da sua
Presidente Cátia Matos e alguns elementos
do nosso Rancho Folclórico, mostrando o
que Vila Franca tem de melhor. A acompanhar-nos nesta viagem até Lisboa, e para
estar presente nesta cerimónia, foi a Vereadora Dr.ª Maria José Guerreiro.
Estamos a apoiar o Motoclube Foz do Lima,
juntamente com a Câmara Municipal, em
diligências que viabilizem a concretização
de um sonho desta associação: a construção de uma nova Sede.

33. VOTO DE LOUVOR AO RANCHO FOLCLÓRICO
34. CAMINHADA NOTURNA
35. CAMINHADA NOTURNA
36. HOMENAGEM AO DR. NUNO LIMA DE CARVALHO
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DESPORTO
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O Executivo não poderia deixar de reconhecer o mérito do nosso atleta de BTT David
Vaz, tricampeão do Tour de Timor. Recebemos o David na Junta de Freguesia, e transmitimos-lhe o orgulho que sentimos nele.
Estivemos também presentes na “Gala do
Desporto”, promovida pela Câmara Municipal, para homenagear os campeões da nossa terra.
Apoiamos logística e ﬁnanceiramente as
provas de BTT realizadas em Vila Franca,
promovidas pelo Grupo dos Amigos do Desporto da Associação Cultural e Recreativa
de Vila Franca.
Por altura da passagem da Volta a Portugal
em bicicleta por Vila Franca, unimos esforços para homenagear o nosso conterrâneo
César Fonte.
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37. PROVA DE BTT
38. VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA
39. GALA DO DESPORTO DE VIANA DO CASTELO
40. RECONHECIMENTO AO ATLETA DAVID VAZ
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EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO
VILA FRANCA 2018

O Executivo tem colaborado com a Escola
Básica de Vila Franca e com a Associação
de Pais no sentido de melhorar as condições de todo o espaço escolar. Inauguramos
a Casa dos Sonhos: de sonho, tornou-se
realidade e a nossa escola ﬁcou ainda mais
bonita! Esta iniciativa só foi possível graças
à colaboração da Junta de Freguesia, da Associação de Pais e de pais e mães voluntários que se associaram a esta causa.
Voltou-se a atribuir o PRÉMIO PROFESSOR
ALVES DE BRITO: o Pedro Gonçalves da Torre Vieira, pelo seu aproveitamento académico, e a Beatriz Ferreira Pedra, pelo seu
comportamento cívico, foram os contemplados, numa escolha que é feita pelos professores e funcionários da escola.
Finalmente, foi colocada nova iluminação
nas salas da nossa escola: a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal estão empenhadas em dar as melhores condições aos
nossos alunos, professores e auxiliares. Foi
colocado, também com o apoio do Município,
mobiliário novo na escola e efetuou-se nova
pintura na cantina. Neste sentido, o transporte escolar é também já uma realidade na
nossa terra: 43 crianças já usufruem desta
resposta que a Junta de Freguesia tem ao
dispor de todas as crianças que frequentem
o nosso Jardim de Infância e Escola Básica.
Proporcionamos também a possibilidade de
as crianças praticarem patinagem na sede
da Junta de Freguesia, com monitores da
Câmara Municipal: uma boa forma de crescer mais saudável!
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41. ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR
42. PRÉMIO PROFESSOR ALVES DE BRITO
43. PRÉMIO PROFESSOR ALVES DE BRITO
44. CASA DOS SONHOS
45. ATIVIDADES PARA AS CRIANÇAS
46. NOVA ILUMINAÇÃO NA ESCOLA
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46. Comboio na Escola
47. Casa dos Sonhos Iluminada
48. Formação
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A escola iluminou-se para o Natal, em resultado de uma parceria entre a Junta de
Freguesia e a Associação de Pais. Num dia
diferente e especial, inauguramos as iluminações de Natal e trouxemos a Vila Franca
um comboio de natal que fez as delícias de
miúdos e graúdos!
Conseguimos estabelecer uma parceria
com um Centro Qualiﬁca (estruturas do sistema nacional de qualiﬁcações), com vista a
desenvolver percursos formativos que permitam concluir o 9.º e o 12.º ano a quem
ainda não os tenha, quer esteja desempregado ou empregado, desde que tenha mais
de 23 anos.
No dia 12 de novembro/2018 decorreu uma
sessão de informação sobre “conduzir e
operar o trator em segurança”, em parceria com o centro de formação “Encontre”,
formação que entretanto já se encontra a
decorrer.
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OUTRAS
ATIVIDADES
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Celebramos a assinatura de Contrato de
Trabalho em Funções Públicas sem termo,
com Maria Lisete da Silva Lima Costa, com
início em 15 de outubro de 2018. Assim,
alteramos o horário de funcionamento da
Junta de Freguesia passando o atendimento ao público a ser o seguinte: das 08:30h
às 13:00h e das 17:00h às 19:30h. Ainda em
relação aos recursos humanos da Junta de
Freguesia, estamos, juntamente com a Câmara Municipal, a ultimar o concurso para
ingresso de um assistente operacional,
concursos que decorrerão em simultâneo
em várias freguesias.
A Junta de Freguesia assinou um contrato
com a empresa PAGAQUI, Pagamentos e
Carregamentos, S.A., empresa que centra a
sua atividade nos serviços de pagamentos.
A Junta de Freguesia disponibiliza agora
serviços e facilidades aos nossos fregueses
para pagamentos como a luz e a água e fazer carregamentos de telemóveis.
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O Executivo tem sido convidado a estar presente em imensas iniciativas locais sendo
que temos comparecido, com muito gosto, em todas elas, das quais destacamos:
o aniversário do Motoclube Foz do Lima; a
conferência sobre “Empresas Familiares:
inovação, impacto social e desenvolvimento
do território”, realizada pelo CLDS 3G Viana Sul, no auditório da Padaria das Neves,
em Mujães; o almoço organizado pela Comissão da Festa da Rosas na qual convidámos também o Sr. Vereador das Freguesias,
que nos concedeu a honra da sua presença;
e, a Caminhada Noturna, organizada pela
A.C.R.V.F.

Caros Vilafranquenses,
Nesta quadra Natalícia, palavras como esperança, amor, solidariedade e paz aparecem nos
cartões, nas canções e nos desejos que fazemos para aqueles que mais gostamos.
Temos de acreditar que mais do que palavras, elas são um sonho possível, um sonho que
podemos realizar fazendo a nossa parte, na nossa casa, no nosso trabalho, sob a premissa
“DAR DE SI, ANTES DE PENSAR EM SI”, porque é em nós que tudo começa.
Por isso, desejamos a todos os Vilafranquenses, Coletividades, Entidades Associativas e
Religiosas e aos nossos Colaboradores mais diretos, que os sonhos de cada um se tornem
realidade. Durante o nosso mandato não iremos perder o dom de sonhar! Muito pelo contrário, aﬁrmaremos a capacidade de concretização!
O Executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca deseja BOAS FESTAS E UM ANO NOVO
CHEIO DE PAZ, SAÚDE E PROSPERIDADE PARA TODOS.

O Executivo,
José Carlos Rodrigues da Rocha
Mário Rui Alves Domingos Cunha
João Carlos Silva Barbosa
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