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INTRODUÇÃO 
 
Este registo agrega um conjunto de informação sobre o mandato de 
2009-2013, desde as eleições havidas em 11 de Outubro 2009 até 29 de 
Agosto 2013, um mês antes eleições autárquicas de 2013, marcadas para 
o dia 29 de Setembro.  
 
Com este contributo, o Presidente  da Junta quer participar das 
atividades havidas ao longo deste mandato e que foram deliberadas 
pelos órgãos autárquicos, e o sítio Internet o melhor local para dif usão.  
 
São portanto um registo completo das atividades concretizadas durante 
os quatro anos de mandato.  
 
Foi um mandato que cumpriu as suas estratégias essenciais e que eram 
as seguintes: Unir Vila Franca; Introduzir uma gestão mais democrática 
nos órgãos da Freguesia; Aumentar a proximidade aos Vila 
Franquenses, Investir no Progresso da Freguesia e apostar na 
participação de todos; Respeitar as diversas instituições e associações  
e Aumentar a informação aos cidadãos.  
 
O Presidente da Junta cessante  tem a consciência do dever cumprido e 
que tudo fez, que estivesse ao seu dispor, para alcançar as metas 
propostas. Foi um mandato muito próspero em ações materiais e 
imateriais que dignificaram as pessoas, os órgãos,  a Freguesia.  
 
Um reparo especial ao Secretário e ao Tesoureiro, membros da Junta, 
que me ajudaram nesta tarefa de sabermos levar a cabo o consenso e os 
resultados alcançados e que são património de todos.  
 
Em 2 de Março 2013, numa reunião convocada para o efeito, anunciei a 
minha indisponibilidade para um novo mandato.   
 
Arnaldo Ribeiro, 29 Agosto 2013      
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Eleições autárquicas 11 Outubro 2009 
Mandato de 2009-2013  
 
Resultados em VILA FRANCA 
 
(http://www.autarquicas2009.mj.pt/index.html#%00)  
 
Assembleia de Freguesia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votantes: 1295 
Inscritos: 1870 votantes: 69,25% 

 Nº de membros da Ass. Freguesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista % Votos 
Presidentes 

da Junta  

PS 40.15 520 1 4 

PPD/PSD.CDS-PP 32.36 419 0 3 

Independentes XII 17.92 232 0 2 

PCP-PEV 6.72 87 0 0 

Totais 97.15 1.258 1 9 

EM BRANCO 0.93 12    

NULOS 1.93 25    

http://www.autarquicas2009.mj.pt/index.html#%00
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INTERVENÇÃO DE ARNALDO RIBEIRO, PRESIDENTE DA JUNTA ELEITO, NA SESSÃO 
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 4 DEZEMBRO 2009  

 
Meus caros amigos, minhas Senhoras, meus Senhores,  
 
Hoje, dia 4 de Dezembro, tomamos posse dos cargos para que fomos eleitos. 
 
É um dia de alegria, concerteza, e também de grande responsabilidade.  
Todos temos de estar conscientes da nossa tarefa madura, reflectida e prospectiva.  
 
O futuro pertence aos audaciosos e todos aqueles que acreditaram na nossa vitória estão 
agora recompensados, na assunção do futuro de Vila Franca.  
 
Mas mais do que um regozijo, a que temos direito, é sobretudo uma grande responsabilidade.  
 
O povo que nos elegeu espera de nós, de todos nós, naturalmente, uma forma diferente de 
fazermos política, uma forma diferente de lidarmos uns com os outros, uma forma diferente de 

vermos o futuro apontar os caminhos da concórdia e da paz.  
 
Vila Franca e os Vilafranquenses precisam, diria como de pão para a boca, de momentos de 
reencontro consigo próprios, com os seus e com o futuro. E os autarcas eleitos (os das 3 
bancadas!) são os garantes desses momentos e desse futuro que nos espera, e não podemos 
defraudar as expectativas que depositaram em nós.  
 
Demoramos o tempo necessário até chegarmos a este ponto de encontro.  
 
Estou certo que daremos o melhor que soubermos para criar as melhores condições para o 
desenvolvimento, para a paz e a harmonia. Acordaremos o que for preciso e possível para 
oferecermos uma vida democrática mais saudável e humanista.  
 
Respeitaremos as oposições e as divergências. Melhoraremos as nossas propostas à luz 
das demais, porque é exatamente isso que o Povo espera de nós. Trata-se de uma abertura 
de espírito à medida das nossas ambições.  

 
Vila Franca será tanto melhor quanto formos capazes de agilizar a nossa governação à nova 

realidade. Assim, governar com maioria relativa não é um obstáculo, é uma oportunidade, 
podem crer!  
 
É uma oportunidade de convivermos uns com os outros, sem medos e reticências, mas fortes 
das nossas convicções, dos nossos valores e dos compromissos sufragados.  
 
Disse Teixeira de Pascoaes “Ai do mundo, sem as grandes almas iludidas!  

A ilusão é a luz do mundo, a mãe da Primavera”.1 
 

1 Teixeira de Pascoaes, Livro de Memórias, Lisboa, Assírio e Alvim, 2001 (pág. 137)  



Em nome de Vila Franca e dos Vila Franquenses, peço que todos empreendamos uma 

caminhada pela paz e pela concórdia. Todos nós somos as faces humanas deste grande 
desafio. Todos devemos saber ver, olhar e escutar; todos somos necessários para saber 
partilhar e reportar as preocupações, os desejos e as expectativas dos nossos conterrâneos.  
Todos os eleitos e membros das listas temos de ultrapassar as diferenças e caminharmos 
juntos, na Esperança feita Futuro. Finalmente, vamos ser quem sempre fomos, o que somos 
e o que seremos.  
 
Não esquecemos os nossos desafios: aumentar a participação cívica e a cidadania, criar 

melhores condições de vida aos Vilafranquenses, acautelar os direitos dos mais 
desfavorecidos, facilitar melhor mobilidade, proteger o ambiente e valorizar o património, apoiar 
as actividades culturais e cívicas, aumentar a funcionalidade e os serviços da Junta de 
Freguesia, aproximar os cidadãos das suas instituições democráticas.  
 
Os eleitos da lista UNIR VILA FRANCA assumem o compromisso de respeitar os resultados 
do escrutínio popular. Significa que vamos acatar as decisões expressas pelas duas urnas 
que ditaram a constituição dos dois órgãos da nossa democracia local: a Assembleia e a Junta 
de Freguesia.  
 
Estes dois órgãos são os pilares da nossa vida política enquanto comunidade organizada e 
livre. Através deles, expressamos a crença no regime democrático, expressamos a nossa 
confiança nas instituições seculares, defensoras dos interesses do Povo e da República.  
 
São Instituições que representam os Cidadãos livres de Vila Franca e como tal são espelho 
da sua sabedoria, tradição e patriotismo. E Portugal, neste contexto é o somatório inigualável 
de instituições patrióticas e agora também republicanas que são o cimento da nossa vida 
colectiva de mais de 900 anos. 
 
E não esqueçamos todos quantos participaram no acto eleitoral, com o seu voto, com o seu 
empenhamento cívico e colectivo, com as suas convicções políticas, com a sua devoção ao 
futuro de Vila Franca; todos contribuíram para afirmar a sua cidadania, a sua crença nos 
valores da República.  
 
Todos quantos participaram foram o cimento da nossa democracia. 
 
E é a pensar neles todos, que afirmamos a nossa crença na pessoa humana e na nossa 
capacidade de realização. Porque temos vontade de transformar a nossa realidade.  
 
Podemos afiançar que inscrevemos a nossa marca no presente que já é passado, em vias 
ao futuro.  
 
Obrigado a todos pela vossa força e apoio. Viva Vila Franca! 
 

Arnaldo Ribeiro,  
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca, 4 de Dezembro 09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2009, ELABORADO PELO PRESIDENTE ELEITO E 
APRESENTADO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 30 DEZEMBRO 2009 
 

Atividades da Junta de Freguesia 
 

Informação escrita do Presidente da Junta à Assembleia de Freguesia, de 30 Dezembro 2009.  
 
Nas suas reuniões, de 9 e 23 Dezembro, a Junta de Freguesia aprovou a relação das 
atividades que seguem, de 3 Novembro a 23 Dezembro 2009, sendo o presente documento 
uma síntese desta relação, para a Assembleia de Freguesia de 30 de Dezembro 09.   
 
A Junta enquanto órgão executivo levou a efeito PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAIS (1), 
INTERVENÇÕES E MELHORAMENTOS NA FREGUESIA (2), GESTÃO DA JUNTA DE 
FREGUESIA: ADMINISTRAÇÃO CORRENTE (3), ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (4).  
 
Apresenta-se à Assembleia de Freguesia um quadro síntese da situação financeira.  
 
1 - As PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAIS foram quase uma dezena, entre as quais 
devemos referir reuniões interinstitucionais diversas, na Assembleia e na Câmara Municipal, 
nas reuniões do CLAS, da CSIF, com a equipa técnica do RSI e sobre intervenções da Junta 
em três casos de emergência social. Houve ainda reuniões com Parceiros sociais e 
empresas, tais como  a Paróquia, a Confraria S. Vicente de Paulo, o Futebol Clube e a 
empresa Irmãos Peixoto, Lda.  
 
2 - AS INTERVENÇÕES E MELHORAMENTOS NA FREGUESIA foram essencialmente a 
Intervenção urgente da Empresa Águas do Minho e Lima no escoamento das linhas de água 
na EN 203, o pedido à Câmara para aparar as árvores da EB1, a colocação do Contentor 
industrial.  
 
Houve ainda intervenções em diversos caminhos: do Rapadouro, das Fontaínhas; Caminho 
da Mina, Caminho do Figueiredo, Caminho Entre Vilas, Caminhos Pe. Hipólito, Pereiro, 
Baixinho e limpeza do C. e capela da Sra. da Conceição e despejo das fossas. Estamos a 
avaliar descarregar nas estações de Anha, Lanheses ou Barroselas. Oficiou-se à EDP, em 10 
de Dezembro, para colocar pontos de luz, nomeadamente nos Caminhos do Rapadouro 
(parte), dos Melos (parte), do Figueiredo, Carvalhosas e dos Campos (parte), situações muito 
urgentes, houve consertos nas vias, verificação dos circuitos de certas linhas de água, 
desobstruções, outras várias limpezas.  



 
3 - Em termos de ADMINISTRAÇÃO CORRENTE DA JUNTA DE FREGUESIA, procedemos 
à abertura da mesma ao público, dois dias por semana, 18h30/20h30, desde 5 de Novembro. 
Foi contratada uma funcionária administrativa, a título de urgência, com horário, nos mesmos 
dias de abertura da Junta, com retribuição, proporcional, aquela auferida pela anterior 
colaboradora. Recolheu-se as actas dos dois mandatos anteriores, entregues, apenas no 
dia 24 de Novembro.  
 
Assinale-se ainda a reunião com a contabilista, a Adesão à Plataforma electrónica de 
compras da empresa Construlink S.A., a exposição de arte sacra de uma artista 
vilafranquense, a recolha de informação no centro de emprego, de informação sobre o PEPAL, 

o apoio à contratação e estágios profissionais.  
 
 
4 – A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA teve início, no dia 4 de Novembro, com a Acta de 
Transição de Gerência da Junta cessante. Nesta Acta estão registados os valores e situações 
que são passados à nova gerência da Junta, como segue:  
 
Disponibilidades (Euros) 

1. Os saldos em Banco num total de 1011,83, e 82,45 em numerário .  

2. Dos Protocolos com a CMVC estão por receber 88 500 Euros 

3. Total real: 89 511,83 Euros 

4. Outros pedidos à CM (56 037,51) : Mosteirô: 24 000, Fontaínhas: 21 000, Mina: 

11 037,51, dizem respeito a obras adjudicadas em Julho 09, entretanto feitas 

mas sem protocolo com a Cmvc 

5. Por receber está a dívida do Bar da Junta: 9 458,40  

6. Total virtual: 56 037,51 + 9 458,40 = 65 495,91  

Dívidas (Euros) 
1. Monte e Monte: 5 721,65,  Irmãos Peixoto: 36 090,05;  Irmãos Peixoto, parte do C. Da 

Mina: 11 589,38; Produções Audiovisuais Carlos Araújo: 3 360 (contrato de 19 

Outubro 09); ACRVF: 5 000. 

2. Total real das dívidas: 61 761,08 Euros  

3. O saldo real é assim positivo: 89 511,83 – 61 761,08 = 27 750,75 Euros 

Entretanto, o Presidente consultou as contas bancárias da CGD e do BCP.  
 
Na CGD, a primeira conta estava a descoberto, no montante de -1 875,35 Euros, acrescidos de juros 
de mora, de 26,92 Euros, ou seja, um saldo negativo total de -1 902,27 Euros. Este valor foi 

imediatamente pago para evitar mais custos à Junta.  
Ainda na CGD, a segunda conta apresentava um saldo positivo de 786,31 Euros.  

 
No banco Millenium, a conta apresentava um saldo positivo de 1 152,27 Euros. Perante esta 
situação difícil, de saldos baixos, pediu-se verbas à Câmara municipal, para pagamentos urgentes, 
tais como os salários aos trabalhadores. A Câmara municipal transferiu, em 28 Novembro, uma verba 
de 12 534,45 Euros, correspondente a pagamentos diversos.  
 
Liquidaram-se 2 384,39 Euros para vencimentos e subsídios de Natal aos trabalhadores António 
Valada, Ana Rita Amorim e Maria do Carmo Ribeiro Barcelos, assim como indemnização de funções 
e outras despesas correntes.  



Decidiu-se atribuir 1100 Euros, em apoios para as festas de Natal das entidades seguintes: 

Associação Cultural e Recreativa, 300 Euros; Conferência de S. Vicente de Paulo, 400 Euros, Centro 
social e paroquial, 250 Euros; Comissão de Festas de NS da Conceição, 150 Euros.  
 
Em resumo, as DÍVIDAS POR PAGAR atingem 76 721,77 Euros e correspondem ao que segue. 

a. Da empresa Irmãos Peixoto, Lda, no montante de 49 404, 31 Euros. 

b. Do Gabinete de Advogados JPA Branco e Associados, factura de 13 235,81 

Euros, num total de 16 080 Euros, pelos serviços jurídicos prestados. 

c. Outras dívidas (Acta de transição) Monte e Monte, Produções Audiovisuais Carlos 

Araújo e ACRVF (total de 14 081,65 Euros) 

 
Execução orçamental Ano 2009 

Período 3 Novembro a 23 Dezembro 09 
Unidade: Euro 

Execução Dívidas 
A 

Fornecedores 
   49 404, 31 
    13 235,81  
    14 081,65 

Receita Despesa 

       786,31 
    1 152,27 
  12 534,45 

2 384,39 
      1100 

             550 

  14 473,03 4 034,39    76 721,77 
 
 
O Presidente da Junta, Arnaldo Ribeiro, na Assembleia de Freguesia, 30 Dezembro de 09 

 

 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS 2010, APRESENTADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA E APROVADO NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, EM 28 ABRIL 2011 

 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES e CONTAS 2010 
1 Janeiro a 31 Dezembro 2010 
 
No quadro da Lei 169/99, de 18 de Setembro, no seu Artigo 17º, 2º, “compete à assembleia de 
freguesia, sob proposta da junta: b) Apreciar e votar o relatório de atividades e os documentos 
de prestação de contas”, pelo que se apresenta a proposta de RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
e CONTA DE GERÊNCIA 2010 
 
1. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS  

1.1.  Em termos de organização e gestão financeira o executivo realizou as ações que 
seguem. No Planeamento das atividades e da gestão financeira, elaboramos os 
documentos das Opções do Plano / Plano de atividades, a Proposta de Orçamento 
2010 e os documentos de prestação de contas. 

1.2.  Nos Processos judiciais em curso, acompanhamos todos os assuntos relativos aos 

mesmos, junto da advogada, e realizamos uma reunião de trabalho com os membros 
da anterior AF e da JF (neste caso excetuou-se o Tesoureiro) sobre o julgamento 
anunciado e sobre o potencial direito de regresso. Sobre esta última questão, 
consultou-se um advogado especialista em Direito Administrativo e reunimos com o 
Delegado do Ministério Público. Iniciou-se igualmente o reembolso das dívidas dos 
honorários, no montante de 13 235,81 Euros, em 20 prestações mensais, ao Gabinete 
de advogados José Aguiar Branco, que assiste a Freguesia, por decisão do anterior 
executivo, no processo movido pelo anterior Tesoureiro.  

1.3.  Para o pessoal a trabalhar por conta da Junta, abriu-se o processo concursal ao 

abrigo das obrigações legais em vigor. Os anúncios dos concursos foram publicados no 
Diário da República, de 7 de Setembro.  

1.4.  A Junta candidatou-se à colocação de trabalhadores ao abrigo do programa Emprego 
Inserção, do IEFP, para as funções de cantoneiro e de serviços gerais. Estas 

colocações terminam em 19 de Maio 2011 e não são renováveis. Para estes 
contratados, firmaram-se os respetivos contratos de seguros de trabalho.   

1.5.  Procedeu-se ainda à reparação do material informático instalado.  

1.6.  No que diz respeito à Gestão Financeira, e no controlo da dívida e o seu reembolso, 

conseguimos estabelecer um faseamento dos pagamentos aos maiores credores, que 
procurámos assegurar durante todo o ano. Concretamente, trata-se das empresas 
Monte Adriano, SA, e a construtora civil Irmãos Peixoto, Lda.  

1.7.   A Junta negociou a dívida à empresa Produções Audiovisuais Carlos Araújo, que 

aguarda pagamento restante do total de 4 000 Euros, por 100 DVD sobre Vila Franca. 

1.8.   Foi selecionada uma empresa que presta serviço na gestão da contabilidade. 

1.9. No devido tempo, as Contas da Freguesia foram remetidas às entidades oficiais, ao 
abrigo da legislação, tais como o Tribunal de Contas, a CCDRN, o INE, a DGAL.  

1.10. A Junta deu início à preparação do novo Inventário dos bens, direitos e obrigações 
patrimoniais, documento atualizado que apresenta na Sessão da AF de Abril 2011.  

 



                      Síntese das Receitas, Despesas e Saldos financeiros de 2010 

Saldo Inicial Receita Despesa Saldo Final  

12.820,63 164.991,30 134.664,73 43.147,20 

 

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO  

2.1.  No loteamento e urbanização da Terronha, propusemos à CMVC a assinatura de um 

contrato-programa para desenvolver o projeto à luz das novas opções do executivo. A 
proposta está em apreciação.  

2.2.  Nas novas construções, respondemos à CMVC, aos pedidos de informação e sobre 

arruamentos, tendo originado várias visitas aos locais. 

2.3.  No que diz respeito à Eletrificação de caminhos, elaboramos uma lista completa de 

novos pontos de luz e reforço de outros, e deslocação de postes, que transmitimos à 
CMVC para autorizar a EDP à realização destas obras, algumas das quais foram 
entretanto realizadas.  

2.4.   No ano de 2010 foram iniciadas duas empreitadas de ampliação da rede de 
drenagem de águas residuais e abastecimento de água, lançadas pelos Serviços 

Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo. A Junta acompanhou 
estas obras, semanalmente, nos locais das mesmas e sempre que solicitada. A primeira 
empreitada englobou a Estrada Padre Quesado, Caminho do Passadiço e Lugar do 
Atranco, sendo o valor estimado da execução da obra, de 137.948,71 €.  

2.5.  A segunda empreitada contemplou o Caminho Cónego Barbosa de Almeida e 
caminhos adjacentes sendo o valor da realização da obra de 245.670,30 €. 
FINALMENTE, A ÁGUA CHEGARÁ A MUITAS CASAS! 

2.6.  A Junta desenvolveu todos os esforços junto da Câmara Municipal, para conseguir 
mais investimento de água e saneamento, nomeadamente no Caminho Cónego 
Barbosa de Almeida, uma das obras mais importantes para a Freguesia. Aqui, 

também, pedimos à Câmara para conseguirmos reabilitar toda esta artéria, do Largo da 
Barrosa, até depois do complexo desportivo. 

2.7.  Já no último trimestre do ano de 2010, deu início a segunda maior intervenção 
estrutural nas redes de água e saneamento em Vila Franca, isto é, a segunda fase 

deste tipo de obras, agora na parte oriental da Freguesia: Caminhos do Cónego 
Barbosa de Almeida, do Mestre Afonso Novo, da Lomba, do Pinheiro, da Valada, da 
Fonte Sadia, da Inês, das Ribas. As obras a cargo da empresa Patrício e Filhos, de Vila 
Verde, distrito de Braga, foram acompanhadas de forma sistemática pela Junta de 
Freguesia, para minorar os incómodos aos residentes e transeuntes. Estas obras foram 
orçadas em 210 316 euros, para terminarem no prazo de 7 a 10 meses. 

2.8.  Foram estabelecidos contactos com o proprietário da quinta da Barrosa para aproveitar 
a oportunidade de beneficiar a rede privada de abastecimento de água, mas este não 
aceitou esta solução, por não querer suportar os respetivos custos. 

2.9.  Com financiamento exclusivo da Junta, dêmos início à recuperação das dez abrigos 
de autocarro, com limpeza geral, nova pintura e colocação de novos materiais quando 
necessário, na EN203, Caminho Pe. Quesado e Estrada das Vilas. Também a 
reposição do abrigo de autocarros, derrubado em Janeiro, na EN 203 

2.10. A Junta iniciou o estudo da intervenção, já autorizada pelos serviços 
municipalizados, de asseamento dos locais onde estão os contentores dos resíduos 
sólidos e os ecopontos, essencialmente para embelezamento da Freguesia e também 



para contrariar o depósito de lixo fora dos recipientes, que alguns teimam em deixar 
amiúde.   

2.11. A Junta esforçou-se sempre por conseguir os apoios necessários da Câmara 
Municipal para a reposição ou renovação do piso, nas vias que sofreram das 
inundações de Outubro; a construção da rampa no novo acesso à Escola primária, os 
alargamentos e renovação de vias.  

 

3. GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PATRIMÓNIO DA JUNTA 

3.1.  A JF reuniu várias vezes com CMVC e técnicos municipais sobre competências e 
intervenções na Freguesia (Estrada Pe. Quesado, Terronha, Antiga escola primária, 
Junta de Freguesia, Castro de Roques, Lagoas, Centro de interpretação da Flor, Águas 
residuais insalubres, resíduos domésticos de grande porte, lixeiras, etc). 

3.2.  A Junta de Freguesia, e enquanto obras de administração direta, estudou a forma 

mais adequada de requalificar a sua sede, enquanto Centro socioeducativo (inclui Bar 
da Junta, em sistema de concessão, espaços de formação contínua, sala de 
exposições, Biblioteca, etc). 

3.3.  Nos Caminhos da Freguesia, efetuamos um levantamento das necessidades de 
intervenção, procedemos a limpeza e desobstrução de valas e aquedutos. 

3.4.  Nos caminhos da Mina e do Mosteirô, foi aprovada uma intervenção de reparação e 

requalificação, com um custo orçamentado em mais de 11 000 Euros.  

3.5.  No Caminho do Rapadouro, parte, conseguimos o reforço do ramal de distribuição de 

água. 

3.6.  Participamos na ação Limpar Portugal em 20 de Março, centrada na lixeira do Monte, 
zona do Penedo Ladrão, com cedência de meios técnicos e humanos, envolvendo 
voluntários.  

3.7. O Caminho da Mina e o Caminho de Mosteirô beneficiaram de uma requalificação 
profunda, de correções da obra realizada pelo anterior executivo, mas que apresentava 
deficiências graves. Resolvemos redirecionar as águas pluviais e da mina, alargar e 
repavimentar o entroncamento dos dois caminhos, derrubar muros e construir novos, 
criar melhores acessos às habitações e à vacaria existente.   

3.8. 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 por ajuste direto, foram selecionadas duas empresas, sendo 
uma de Vila Franca, para erguer o muro de suporte e outra, para alargamento da 
pavimentação do Caminho. As obras iniciarão em 2011, depois do protocolo assinado 
com a Câmara Municipal.    

3.9. A Antiga Escola Primária foi objeto de uma intervenção de renovação depois do longo 
período de abandono a que foi votada, durante anos. No dia 13 Setembro, tiveram início 
as obras de recuperação, a cargo de uma empresa de Vila Franca, que apresentou o 
melhor preço. Esta escola foi convertida em Casa das Associações cujos residentes 

são a Adere Vila Franca, a Associação de Pais e Encarregados de Educação e a 
Comissão da Festa das Rosas. A abertura oficial ainda aguarda data de realização, 
assim que esteja pronta a exposição que estamos a organizar, com as associações 
residentes, sobre a vida anterior deste equipamento público, quando foi escola.  



3.10. Efetuaram-se as obras de recuperação da Capela de Repouso, no cemitério. Ainda 

neste local, foi reposta a coluna decorativa que foi derrubada por altura da Festa das 
Rosas, em 2010.  

3.11. No Caminho dos Campos, efetuaram-se obras de instalação de valeta, acesso às 

propriedades e extensão do pavimento; reposição de muro de vedação e entubamento 
de águas livres e a limpeza de inúmeros caminhos. 

3.12. Ainda foram registadas as necessidades nos caminhos seguintes: de Fontão, das 
Muradas, das Carvalhosas, do Rapadouro, da Parinheira, da Presa de Figueiredo, do 
Cruzeiro Velho e da Estrada das Vilas. Estas visitas e levantamentos vão permitir 
calendarizar melhor as obras necessárias na Freguesia.  

3.13. Para a Festa de NS Conceição, 8 de Dezembro, foi feita a limpeza dos muros do 

adro e dos caminhos envolventes.     

 
 

4. RELAÇÕES COM OUTROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS  

4.1. RELAÇÕES COM a Câmara Municipal de Viana do Castelo 

4.1.1. Celebração de protocolo de colaboração para Melhoramentos da iniciativa da 

Freguesia, no montante de 34 138,06 Euros, ano, contra comprovativos.  

4.1.2. Celebração de protocolo de colaboração para Limpezas gerais das vias e 

valetas, no montante anual de 5 667,08 Euros, contra comprovativos.  

4.1.3. Celebração de protocolo de colaboração para o Caminho da Mina e de 
Mosteirô, no montante de 11 800 Euros. 

4.1.4. Celebração de protocolo de colaboração para a recuperação da antiga escola 

primária, no montante de 5 800 Euros. 

4.1.5. Celebração de protocolo para custos de pessoal de limpeza, e pequenos 

arranjos na escola primária, em 2 600 Euros.  

4.1.6. Solicitamos à CMVC a celebração de um contrato-programa para darmos início às 
obras da Urbanização da Terronha.  

4.1.7.  Pedimos à CMVC, a celebração de protocolos para a pavimentação do Estrada 
Pe. Quesado. 

4.1.8.  Foram pedidos à CMVC um conjunto de meios e apoios específicos para 
organizarmos a Festa das Rosas, em apoio à Comissão da Festa.  

4.1.9.  Reforçamos os pedidos para a instalação da nova saída da EB1. 

4.1.10.  O Presidente da Junta participou em todas as reuniões mensais da CLAS 
Comissão Local de Ação Social e na CSIF, Comissão Social Inter-Freguesias.No 
Lugar do Pereiro Uma casa, de família carenciada, a receber o rendimento Social de 
Inserção, está em apreciação a requalificação por parte da Junta. Depois de alguns 
esforços, recolheram-se propostas de obras e foi elaborado um pedido de 
financiamento à Câmara Municipal, com o apoio da CSIF / Comissão Social Inter 
Freguesias. A CSIF agrega Alvarães, Mazarefes, Vila Franca e Vila Fria. Neste 
âmbito, ainda, para além da casa referida efetuou-se a sinalização de três outras 
situações. 



4.1.11. O Presidente participou em todas as reuniões da Assembleia Municipal. Na de 

30 Abril assinale-se a integração na CIM! às 3h! de 1 Maio. Na de Dezembro, o 
Presidente propôs um louvor ao trabalho de todas e todos os cidadãos que 
trabalharam nas comemorações do Centenário da República, tendo esta proposta 
sido aprovada por unanimidade da Assembleia Municipal. 

4.1.12. Com a Câmara Municipal, realizamos, em 23 Julho, uma sessão de informação 
sobre Micro crédito, com CMVC e Associação Nacional de Micro-crédito, destinada 
a finalistas do 9º ano e desempregados.  

4.1.13. A Viana-Festas e a Comissão para as festas em honra de NS da Agonia 
agradeceram todo o empenhamento na promoção e realização destas festas.  

 
4.2. PARCERIAS COM ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

4.2.1.   Junto do IEFP, conseguiu-se a contratação de dois funcionários, ao abrigo dos 
programas de inserção.  

4.2.2. Com o Centro de Formação Profissional de VC, continuamos a apoiar a 
realização das duas ações de formação ao abrigo das Novas Oportunidades para um 
grupo de 9º e outro de 12º ano.  

4.2.3. A pedido do Tribunal de Viana e da DGRS, acolhimento de medidas de trabalho 
a favor da comunidade.  

4.2.4. Colaboração com a GNR em várias situações policiais.  

4.2.5. Solicitamos dois trabalhos de investigação à Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão, sobre as dificuldades à mobilidade nos transportes públicos e sobre a 
criação de empresas ou auto-emprego.   

 
 

5. OUTRAS FUNÇÕES DA JUNTA  

5.1. Apoiamos logisticamente atividades de interesse social, cultural, educativo, 

desportivo, recreativo, protagonizas pela Comissão da Festa das Rosas, Futebol Clube 
de Vila Franca, Guias de Portugal e EB1 na freguesia. Nos apoios a entidades legais, 
foram subsidiadas as entidades seguintes: Associação Cultural e Recreativa, Centro 
social e paroquial, Conferência de S. Vicente de Paulo, Comissão da Festa da NS 
Conceição, Futebol Clube, Associação de Pais e Encarregados de Educação, 
Comissão de Festa S. Pedro e Comissão da Festa das Rosas.   

5.2. Criamos o Banco do Voluntariado, em 5 de Fevereiro.  

5.3. Participação na Reunião e na Assembleia-Geral de associados da ZIF / Zona de 

Intervenção Florestal Monte de Roques. 

5.4. Apoio ao Núcleo de Viana do Castelo das Guias de Portugal, na sua estada na EB1 e 

descoberta da Freguesia (Lagoas, Escola, Freguesia).  

5.5. A convite do Presidente da Junta, a ACRVF organizou a ação “Um dia pela Vida”, na 
luta contra o cancro.  

5.6. Apoio na concretização da Festa das Rosas, 7-10 maio 2010. Houve diversos apoios e 

facilitações nos trabalhos de preparação e realização da festa das Rosas, em Maio, em 
parceria com a Comissão da Festa.  



5.7. O Presidente contactou a RTP e organizou a deslocação, em 4 Maio, ao programa de 
televisão “Praça da Alegria” com Carlos Rocha, Floriano Santos Lima, António Ferreira e 
Sara Marques, mordoma.   

5.8. O Presidente acompanhou, em 15 de Maio, a Comissão das Festas, com um grupo de 
mordomas e bordadores a Santiago de Compostela, Galiza.   

5.9.  A Junta apoiou, em 16 Maio, a realização do convívio popular, no encerramento da 

Festa das Rosas, para as crianças,.  

5.10.  A Junta apoiou a exposição de um cesto de mordoma, no Museu do Traje, de 22 
Maio a 21 Junho.  

5.11.  A Junta apoiou a realização da festa da comunidade, realizada pela paróquia, em 3 

Junho, com as atividades seguintes: limpeza do local, reparação de mesas e colocação de 
outras, colocação de contentores, duas casas de banho, ponto de água e um vigilante de 
socorros a náufragos. 

5.12. Para as Comemorações do Centenário da República teve lugar uma 

Reunião Pública da Junta de Freguesia, dia 5 de Outubro, 10h. Programa: 
Hastear das bandeiras, hino nacional, Poesia, Homenagem à Sociedade Civil, 
Teatralização “A Rua”, Obra comemorativa, Verde de honra.   

5.13. A Junta de Freguesia e o Centro Dramático de Viana do Castelo organizaram duas 
Saídas ao Teatro, na temporada 2010/2011. Dia 23 de Outubro (sábado), às 21h30 no 
Teatro Municipal Sá de Miranda para a peça "Oé, Oé, Oé - Euro 2004 - Uma Comédia à 
Portuguesa" assegurando gratuitamente o transporte de 27 pessoas, com entrada no teatro, 
ao preço de 1 Euro pessoa. A outra Saída ao Teatro será a 15 de Abril 2011.    

5.14. Edição, em 5 de Outubro, do Novo Boletim Informativo da Junta.   

5.15. A Junta realizou, de 9 a 17 Dezembro, com os parceiros sociais, associativos e as 
Comissões de Festas, uma recolha de bens para as famílias mais necessitadas, acção em 
relação estreita com os Vicentinos.  

5.16. A Junta aceitou apoiar um estudante sobre a elaboração da sua tese de Mestrado 
sobre ordenamento do território, para o melhor aproveitamento das Lagoas de Vila Franca 
e a concretização do projeto de reestruturação e valorização da área envolvente.  

 
Fim do documento.   

Junta de Freguesia de Vila Franca, 29 de Março de 2011. Relatório aprovado na sessão da 

Assembleia de Freguesia de 27 Abril 2011 

 
  

 



  
 
 
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS 2011, APRESENTADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA E APROVADO NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, EM 27 ABRIL 2012 

 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2011 
1 Janeiro a 31 Dez. 2011 
 
1. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
1.1. Neste segundo ano de mandato, temos que convir que conseguimos atingir muitos dos 

objetivos que nos propusemos, quer para este ano, particularmente, quer na implementação 
dos compromissos apresentado na Assembleia no início do mandato. 
 
1.2. Os serviços da autarquia funcionam normalmente. Não houve alteração ao quadro do 

pessoal, constituído por cinco colaboradores: Sr. António Valada, técnico operacional, a tempo 
inteiro, que realiza um conjunto diversificado de tarefas, essenciais à prestação de serviços 
junto da população e das organizações sociais. Também, ao Sábado, procede ao 
esvaziamento das fossas, a pedido dos Vila Franquenses. Maria Barcelos... é uma técnica 
operacional que efetua, a meio tempo, a limpeza no edifício-sede, nos jardins da junta e os 
abrigos de autocarros. Esta funcionária é a meio tempo, auxiliar de educação, na escola de 
ensino básico. A Ana Rita Amorim é colaboradora a meio tempo na escola de ensino básico, 
enquanto auxiliar de educação. As despesas atinentes a estas duas colaboradoras, no que 
respeita ao seu trabalho na escola, é decorrente de um protocolo com a Câmara municipal, que 
as reembolsa posteriormente à Junta. Anabela Liquito exerce funções de apoio administrativo e 
solicitadoria, em regime de meio tempo. Finalmente, Augusto Cardoso presta uma avença 
definida para assuntos e de certificação da contabilidade. Ocasionalmente, recorremos a 
trabalhadores extraordinários para as limpezas de vias, sobretudo antes da Páscoa e da Festa 
das rosas. Finalmente, ocorre-nos dispormos da colaboração de cidadãos colocados na junta 
para cumprir penas alternativas de condenação judicial, normalmente por várias horas, até 
algumas semanas, sendo que este trabalho não é remunerado, pois acontece enquanto 
trabalho em favor da comunidade. 



 
1.3. Sublinhe-se os esforços destes colaboradores para cumprirem as funções atribuídas, e a 
necessidade premente de se organizar formação para todos, nomeadamente na área da 
Administração Local, e nas suas funções específicas. 
 
1.4. Em 2011, portanto, a gestão dos recursos humanos foi a possível, face aos 
constrangimentos financeiros, nomeadamente, que impedem maior aproveitamento, em regime 
de tempo inteiro. Em várias circunstâncias, algumas atividades empreendidas foram revistas 
por ausência de colaboradores habilitados, , nomeadamente durante o dia. 
 
1.5. Em termos de ORGANIZAÇÃO, ainda, alguns recursos mecânicos estão obsoletos, com 

software que foi necessário atualizar, bem como adquirir algum hardware. 
 
1.6. A GESTÃO FINANCEIRA, dos parcos recursos, foi realizada em equipa formada pelo 
Tesoureiro, a técnica administrativa e o contabilista. Registe-se a responsabilidade de todos 
para o melhor desempenho da Junta, neste campo. Paulatinamente, aliás, o Governo tem 
exigido mais e mais remessa de informação técnica e financeira sobre a Junta, que seria 
impossível executar sem o apoio destas pessoas. 
 
1.7. A gestão dos colaboradores e das suas funções tem sido acompanhado pelos membros da 
Junta, tendo em consideração as atribuições deliberadas no início do mandato. Conseguiu-se 
elaborar e apresentar em sede da Assembleia, todos os documentos de Planeamento das 
atividades e da gestão financeira, os documentos das Opções do Plano / Plano de atividades, a 
Proposta de Orçamento 2012 e os documentos de prestação de contas. 
 
1.8. Nos Processos judiciais em curso, continuamos a acompanhar todos os assuntos 
relativos aos mesmos, quer junto do Tribunal Administrativo, quer da advogada, e consultamos 
um causídico e o próprio Ministério Público, sobre o exercício do “direito de regresso”, direito 
aliás que a lei estabelece, com carácter de obrigatoriedade. O julgamento, no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga, marcado para 31 de Maio, foi adiado para Outubro. 
 
1.9. Deu-se continuidade aos pagamentos que provinham do mandato anterior, nomeadamente 
os seguintes: José Aguiar Branco, sociedade de advogados, que assiste a Freguesia nos 
processos movidos pelo anterior Tesoureiro, para liquidar honorários de 13 235,81 Euros, mais 
IVA, em 20 prestações mensais; à empresa Monte Adriano, SA, e a construtora civil Irmãos 
Peixoto, Lda; à empresa Produções Audiovisuais, de Carlos Araújo, 4 000 Euros, pelos cem 
DVD “Vila Franca, Terra da Flor”. 
 
1.10. No devido tempo, as Contas da Freguesia foram remetidas às entidades oficiais, ao 

abrigo da legislação, tais como o Tribunal de Contas, a CCDRN, o INE, a DGAL. 
 
 

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

 
2.1. Registe-se o fim da terceira fase da instalação de coletores de saneamento e de água 
pública em inúmeros caminhos da Freguesia. O princípio da Quarta fase teve início com a 
maior extensão, desde sempre, realizada em VILA FRANCA. Registe-se os Caminho Mestre 
Afonso Novo (parte), Caminho das Fontainhas, Caminho da Boavista, Prédio da Terronha, 
Caminho do Padre Trindade, Caminho de Mosteirô (parte), Caminho da Mina (parte), Rua do 
Emigrante, Caminho da Devesa, Caminho da Quinta da Videira, Rua dos Nenúfares, Estrada 
das Vilas (parte), Caminho do Baixinho (parte), Caminho do Dr. Ramos, Caminho do Pereiro 
(parte), Caminho do Rapadouro (parte), Caminho do Moinho, Caminho do Baldio (parte), 
Caminho do Calvário, Caminho do Vilar (parte), e Caminho da Pedreira. Nestes Caminhos 



intervencionados, a Junta procura realizar obras de melhoramentos complementares, sempre 
que possível. 
 
2.2. Houve necessidade de reforçar os pedidos de novas pavimentações, com apoio dos 
serviços municipalizados e da Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente. Refira-se aos 
caminhos Mestre Afonso Novo (parte), Caminho do Pinheiro, Caminho do Passadiço e 
Caminho da Torre. Alguns destes caminhos foram intervencionados com investimentos da 
Junta em parceria com os Serviços Municipalizados. Estas obras devem ser o orgulho de todos 
nós. 
 
2.3. A Junta reabilitou, às suas custas, a frente de pavimento no Caminho Cónego Barbosa de 

Almeida, especificamente frente ao Futebol Clube, agora com um estacionamento mais 
asseado, e seguro. Mas ainda se aguarda a decisão da Câmara sobre a reabilitação desta via, 
e envolvente, face à Junta. 
 
2.4. O aqueduto danificado foi substituído, no Caminho Sra. da Conceição, com participação da 
Junta, na sua realização, em Fevereiro. 
 
2.5. Relativamente às novas edificações, e a pedido da Câmara Municipal, elaboramos as 

devidas respostas. 
 
2.6. No que diz respeito à Eletrificação de caminhos, efetuou-se uma redistribuição de alguns 
recursos instalados e colocados noutras vias, onde faziam falta. Efetuou-se a deslocação de 
vários postes, a pedido da Junta. 
 
2.7. Note-se a mudança de localização de diversos postes de eletricidade, nos caminhos de 
Mosteirô e das Ramoas. 
 
2.8. A Junta participou à Câmara os danos causados pelas inundações de Outubro 2011, tendo 

feito a recolha imediata de orçamentos para a reposição da via frente à Presa de Figueiredo e 
sobretudo o Caminho de Figueiredo, que foi quase totalmente levantado pelas águas 
destrutivas. Estas duas situações estão agora resolvidas, faltando apenas, e não de somenos 
importância, o pagamento destas. 
 
2.9. O loteamento e urbanização da Terronha não avançou significativamente, pois as 

circunstâncias atuais da economia nacional são manifestamente adversas ao investimento 
privado e sobretudo público, nesta oferta de alternativas habitacionais aos Vila Franquenses. 
 
2.10. Pediu-se e aguarda-se que a Câmara Municipal coloque um novo abrigo frente à Junta, 

por o anterior ter sido destruído por um veículo. 
 
2.11. Ainda se aguarda, desde Outubro, a continuação da construção da rampa no novo 
acesso à Escola primária. Apesar da visita e dos interesses da Câmara, não houve avanços 
nesta matéria. 
 
 

3. GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PATRIMÓNIO DA JUNTA 

 
3.1. A JF reuniu várias vezes com o executivo da Câmara Municipal e técnicos municipais 

sobre competências e intervenções na Freguesia (Escola primária, Caminhos Pe. Quesado, 
Pe. Trindade, e outros, Urbanização da Terronha, Antiga escola primária, Pólo da Junta de 
Freguesia, Castro de Roques, Lagoas de Vila Franca, Centro de interpretação da Flor, Águas 
residuais, resíduos domésticos de grande porte, etc). 
 



 
 
 

3.2. Após obras de 
renovação da antiga 
Escola Primária, esta foi 
inaugurada, no dia 1 de 
Maio  
2011, agora enquanto 
CASA DAS 
ASSOCIAÇÕES, cujos 

residentes são a Adere 
Vila Franca, a Associação 
de Pais e Encarregados de 
Educação e a Comissão 
da Festa das Rosas. Com 
base em uma ideia do 
Presidente da Junta, foi 
solicitado à artista plástica 

Iolanda Parente, que elaborasse um painel em azulejo, para a ocasião. Foi assim colocada na 
fachada, uma obra de arte alusiva à solidariedade e à educação, valores essenciais, e 
reafirmados nos Cem anos da República, com as mãos dosalunos reproduzidas nos azulejos, 
bem como a do Sr. António Rocha, um cidadão centenário, para homenagem às várias 
gerações de alunos. 
 
3.3. A Junta de Freguesia procede à requalificação da sede, através de obras de 
administração direta. Com o bar a funcionar, foi iniciada a intervenção para a instalação da 
Biblioteca e a melhor funcionalidade da Galeria de Exposições. 
 
3.4. Em inúmeros Caminhos da Freguesia, efetuamos diversas intervenções, e procedemos 
a limpeza e desobstrução de valas e aquedutos. 
 
3.5. No Caminho do Rapadouro, foi apresentada uma solução de requalificação, com novo 

perfil, que passará pela cooperação entre Junta e Câmara. 
 
3.6. O Caminho dos campos foi objeto de uma beneficiação e prolongamento, na qual a Junta 
comparticipou na sua extensão e acabamentos finais. 
 
3.7. A Presa de Figueiredo foi beneficiada com uma nova infra estrutura com tubagem e 

caixas novas que facilitarão o escoamento das águas e sobretudo no inverno, evitando 
inundações.  
 
3.8. Para a Festa de NS Conceição, 8 de Dezembro, foram limpos os caminhos adjacentes. 
 
 

4. RELAÇÕES COM OUTROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
4.1. Relações com a Câmara Municipal de Viana do Castelo 
 



4.1.1. Celebração de protocolo de colaboração para Melhoramentos da iniciativa da 

Freguesia, no montante de 34 138,06 Euros, ano, contra comprovativos. 
 
4.1.2. Celebração de protocolo de colaboração para Limpezas gerais das vias e valetas, no 
montante anual de 5 667,08 Euros, contra comprovativos. 
 
4.1.3. Por outras palavras, e em síntese, a Câmara Municipal deliberou atribuir à Junta de 
Freguesia, em 2011, o montante de 39 805,14 Euros, de investimento de iniciativa da própria 
junta. Houve outros protocolos para outras intervenções, descritas neste documento. 

 
4.1.4. Em 13 de Março o Presidente da Câmara visitou a Freguesia, para se inteirar das 

obras e investimentos em curso, cifrados em mais de Um Milhão de Euros. Pediu-se, nessa 
ocasião, que a Câmara candidatasse aos fundos comunitários a requalificação de toda o 
comprimento da Estrada Pe. Quesado, artéria principal, numa estimativa de mais de 300 000 
Euros. 
 
4.1.5. A Câmara deliberou a requalificação dos Caminhos Pe. Trindade, do Pe. Hipólito e 

deliberou também apoiar os pedidos da Junta para melhoramentos no Futebol Clube, e atribuir 
bancadas e balizas. 
 
4.1.6. Esteve na Junta de Freguesia, o Sr. Presidente da Cidade francesa de Hendaye, 

geminada com Viana, desde 1998, e com uma delegação oficial de quatro pessoas, a convite 
do Presidente, para a recolha da cruz, dia 24 Abril, durante a tarde, tendo participado no 
convívio com a população e 
visitado alguns lugares da Freguesia. 
 
4.1.7. Celebração, em 30 Maio 11 do protocolo de colaboração para a limpeza da praia fluvial 

e áreas de apoio, acondicionar os resíduos sólidos nos contentores ou papeleiras exteriores. A 
câmara transfere 2 600 euros para despesas com pessoal, e fornece os contentores e sacos 
plásticos das papeleiras. 
 
4.1.8. O Presidente da Junta participou em todas as reuniões da CLAS 
Comissão Local de Ação Social e na CSIF, Comissão Social Interfreguesias. Neste âmbito 

estamos a intervir em duas situações de famílias carenciadas. Neste âmbito, participamos 
ativamente nas atividades de “Baile connosco” que ocorreram nas quatro freguesias (Em Vila 
Franca este Baile teve lugar em 29 Maio) e organizou-se um almoço solidário, para os mais 
necessitados, em vésperas do natal. 
 
4.1.9. O Presidente participou nas Assembleias Municipais. 

 
4.1.10. A Viana-Festas e a Comissão das festas em honra de NS da Agonia agradeceu todo o 

empenho na promoção e realização destas festas. 
 
 
4.2. RELAÇÕES COM OUTRAS AUTARQUIAS 

 
4.2.1. Participação na FESTIFRANCAS 2011, em Vila Franca do Rosário, em 28 e 29 de Maio, 

reunindo Vila Franca da Beira, Vila Franca de los Barros (Espanha), Vila Franca de Xira e Vila 
Franca de Viana do Castelo. Participaram em representação da Junta os dois vogais e o 
Rancho Folclórico As Lavradeiras de Vila Franca. 
 
4.2.2. Em 15 de Julho, o Presidente enviou a todas as Juntas de Freguesia do Concelho, uma 
proposta, que elaborou, para subscreverem uma Moção de 



Solidariedade com os Trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana. Em resposta, 

recolheu-se mais de noventa por cento de subscrições, que, de seguida enviou para vários 
órgãos de soberania e de gestão dos estaleiros. 
 
4.2.3. Em 19 de Setembro, a Junta assinou o Protocolo de parceria Inter Freguesias para um 
Trilho do Monte de Roques, com as Freguesias de Mujães, Subportela, Vila Franca e Vila de 
Punhe, e o IPJ, e a AFL, gestora da ZIF Castro de Roques. 
 
4.2.4. Realização, em 29 Setembro, da Mega Caminhada Trilho Castro de Roques, 

envolvendo as quatro Freguesias do Protocolo citado, iniciativa inserida no Ano Internacional 
das Florestas. 
 
4.3. PARCERIAS COM ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 
4.3.1. Realização da eleição para a Assembleia da República, em 5 Junho. 

 
4.3.2. Participação, em 3 Novembro, na Universidade do Minho, no Seminário sobre Território, 

Desenvolvimento Local e Regional, com um poster sobre participação e cidadania local. 
 
4.3.3. Até finais de Março, conseguiu-se dois colaboradores ao abrigo do Programa de 
Emprego-inserção e uma outra candidatura foi depositada. 
 

5. OUTRAS FUNÇÕES DA JUNTA 

 
5.1. Apoiamos atividades de interesse social, cultural, educativo, desportivo, recreativo, 

protagonizas pela Comissão da Festa das Rosas, Futebol Clube de Vila Franca, Guias de 
Portugal e EB1 na freguesia. 
 
5.2. A Junta convidou os dois grupos de Janeiras, para um encontro, no dia 2 de Fevereiro, 

com um convívio comunitário muito apreciado. 
 
5.3. Colocação, dia 28 de Fevereiro, de um novo abrigo de passageiros, na EN 203, frente 
ao Firmino. 
 
5.4. Edição do segundo número do Boletim de Informação da Junta. 

 
5.5. Registe-se a presença do Maire e de uma delegação de Riom, França, cidade geminada 

com Viana, por ocasião da Páscoa, tendo havido um convívio comunitário, no salão nobre. 
 
5.6. Em 25 Abril, na Galeria da Junta, esteve patente uma Exposição didática “Abril desceu à 
rua - O primeiro ano da Revolução”, que encerrou em 28 de Agosto, enquanto 

comemorações do 25 de Abril. 
 
5.7. O Sr. Presidente da Cidade francesa de Colombes, nos arredores de Paris, e em vias de 
se geminar com Viana, acompanhado de mais três pessoas, esteve na Junta de Freguesia, a 
convite do Presidente, para conhecer a sede da autarquia e alguns lugares da Freguesia, que 
muito apreciou. 
 
5.8. Apoio na concretização da Festa das Rosas 2011, em Maio, através de diversos apoios e 

facilitações nos trabalhos de preparação e realização da festa, em parceria com a Comissão da 
Festa.  
 
5.9. A Festa das rosas decorreu com normalidade, com o apoio máximo da Junta, tendo esta 

participado, no sábado, de manhã, na apresentação de cumprimentos às entidades da Cidade 



em Viana e de tarde, na procissão habitual dos cestos votivos, na presença de inúmeros 
convidados, alguns cabeças de lista à eleição dos deputados da Assembleia da República. A 
Junta esteve também na visita à exposição sobre a FLOR, na Associação Cultural e Recreativa 
e felicitou a mesma pela sua qualidade. No domingo, a Junta esteve no Desfile da Mordomia 
de manhã e no Desfile dos cestos votivos, na parte da tarde. Na segunda-feira, o Presidente 
esteve na parte final destas. Note-se a reportagem da RTP, em directo na televisão. 
 
5.10. O Presidente da Junta deu uma entrevista ao “A Aurora do Lima”, na edição de 3 de 
Junho. 
 
5.11. A Junta apoiou a realização da festa da comunidade, realizada pela paróquia, em 3 

Junho, com as actividades seguintes: limpeza do local, reparação de mesas e colocação de 
outras, colocação de contentores, duas casas de banho, ponto de água e um vigilante de 
socorros a náufragos. 
 
5.12. Em 18 de Junho, na Festa da Escola, foi entregue o Primeiro Prémio ALVES DE BRITO 
DE MÉRITO ESCOLAR, do Ano Escolar de 2011, à aluna finalista TERESA DE JESUS 
COSTA COUTINHO. Esta distinta aluna reúne as melhores condições no que concerne a 
média obtida na classificação final bem como o melhor comportamento cívico, na assiduidade e 
pontualidade, na preocupação com a preservação do equipamento escolar, na capacidade de 
liderança, na tolerância e solidariedade com os seus colegas, funcionários e professores. 
 
5.13. Em Julho, depois de concurso público, o Bar da Junta foi concessionado a João Avelino 

do Rego Martins Vieira, empresário do ramo, natural de Vila Franca. 
 
5.14. Organização da consulta aos Vila Franquenses sobre implantação do Cluster da Flor, a 
fileira especial da Flor, tendo apelado às contribuições de todos. 
 
5.15. Participação nas Reuniões e na Assembleia-Geral de associados da Zona de 
Intervenção Florestal Monte de Roques. 
 
5.16. Em parceria com a AO NORTE e a Fundação INATEL, houve cinema com três filmes em 
Junho, Julho e Agosto, no salão nobre. Divulgação da Junta. 
 
5.17. No dia 7 de Agosto, a Junta esteve presente na festa da celebração do 35º Aniversário 
do Futebol Clube. 
 
5.18. Para as comemorações do Dia da Implantação da República, em 5 de Outubro, a 
Junta convidou o artista plástico Arnaldo Alves para uma Instalação de Personagens alegres, 
que agradaram a inúmeros visitantes. 
Na cerimónia pública atuou um grupo de música clássica, atribuíram-se Prémios de Distinção 
pelos 35 anos do Futebol Clube e de 25 anos de sacerdócio ao pároco Dr. José Luís do Couto. 
Projetou-se o filme documentário Vila Franca Terra da Flor, realizado por Carlos Araújo. 
Seguiu-se um convívio comunitário. 
 
5.19. Pedido de apoio e participação de Vila Franquenses no empréstimo de documentos 
memorialísticos da emigração para a Exposição do Cinquentenário da Emigração para 
França 1961-2011, que teve lugar em Viana do Castelo, em Outubro e Novembro. O catálogo 
retratou alguns desses documentos de um conterrâneo. 
 
5.20. A Junta de Freguesia e o Centro Dramático de Viana do Castelo organizaram duas 
Saídas ao Teatro, na temporada 2010/201. Em 2011, foi a 15 de Abril. 
 



5.21. Nos apoios a entidades legais foram subsidiadas as seguintes: Associação Cultural e 

Recreativa, Centro social e paroquial, Conferência de Vicente de Paulo, Comissão da Festa da 
NS Conceição, Futebol Clube de Vila Franca; Comissão da Festa de S. Pedro. 
 
5.22. A Junta realizou com os parceiros sociais, associativos e as Comissões de Festas, uma 
recolha de bens para as famílias mais necessitadas, ação em relação estreita com os 
Vicentinos, a Adere Vila Franca, ACRVF, APEEVF. 
 
Fim do documento. Arnaldo Ribeiro, 16 Abril 2012. 

 
 

 

 
 
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS 2012, APRESENTADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA E APROVADO NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, EM 26 ABRIL 2013 

 
 
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA JUNTA DE FREGUESIA EM 2012 

O ano de 2012 foi difícil do ponto de vista das intervenções materiais, quer em termos de 

novas construções, quer em termos de melhoramentos das existentes. A falta de recursos 

financeiros, e a diminuição muito acentuada daqueles que estavam previstos ou que se 

afiguravam espectáveis, quer provenientes do Orçamento do Estado, quer da Câmara 

Municipal.  

O ano de 2012 apresentou-se como um ano negro das autarquias locais e a Junta de 

Freguesia também sofreu as suas consequências. Nestes últimos anos de democracia, o 

poder local foi muito prejudicado, como nunca aconteceu. As autarquias viram diminuir as suas 

verbas em mais de metade do seu volume habitual, sobretudo pela ausência de possibilidades 

de protocolos com a sua mais próxima entidade financiadora, a câmara municipal. 

Se esta é uma verdade indesmentível, refira-se que a própria autarquia municipal investiu 

pessoalmente e diretamente, com verbas próprias e da União Europeia, num conjunto de 

intervenções, no aumento da rede de saneamento básico e de provimento de água para 

consumo, como Vila Franca nunca conhecera. 



A Junta procurou cumprir os compromissos assumidos com os diversos parceiros, públicos e 

privados, que contrataram com a autarquia, e ajudar aquelas organizações culturais e sociais, 

que puderam contar com o apoio financeiro e em meios técnicos e humanos, que propiciaram 

a realização de inúmeras atividades, algumas das quais de notável envergadura.  

Destarte estas grandes dificuldades que se refletem no Relatório financeiro 2012, aprecie-se o 

elevado número, grau e qualidade das intervenções realizadas em 2012, fruto de um grande 

empenho, dedicação e coesão dos três autarcas desta Junta de Freguesia.  

A apresentação do presente relatório anual das atividades realizadas em 2012 podia ter 

seguido o figurino dos anos anteriores, mas decidiu-se por um visual novo, nesta primeira 

sessão da Assembleia de Freguesia, do último ano deste mandato.   

 

1. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E GESTÃO FINANCEIRA 

Competência própria da junta de freguesia, na Lei  169/99, de 18 de Setembro, Artº 
34º, 1) no âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços, bem como no 
da gestão corrente e financeira”.  

 

 A Junta de Freguesia estabeleceu as suas reuniões ordinárias e aquelas que são 
públicas. Assim, em 2012, as ordinárias tiveram lugar duas vezes por mês, exceto em 

Agosto, sendo que as reuniões públicas, foram todas as segundas reuniões de cada 
mês. Nestas, o público pode participar. O referido calendário foi afixado nas vitrinas do 
edifício da Junta e no site da Internet. 

 A Junta tem enviado à Direção Geral da Administração local (DGAL) uma série de 
informações relacionadas com os recursos humanos. Estas informações abrangem 
elementos como o número de trabalhadores, condição laboral, escalões etários, sexo, 
níveis de escolaridade, demissões e admissões, remunerações e vínculos com a 
autarquia. Estas informações verificaram-se trimestral e semestralmente. Entretanto, a  
Junta renovou os contratos de trabalho a meio-tempo, das funcionárias Ana Rita 
Amorim e Maria do Carmo Barcelos.  Quando a Ana Rita foi aprovada em concurso de 
contratação na Câmara Municipal, foi substituída pela Maria do Carmo, nas funções na 
escola EB1, situação protocolada com a autarquia municipal, até 14 de Agosto 2013. Foi 
também renovado o contrato de trabalho a meio-tempo, com a Secretária executiva, 
Anabela Liquito, para o período de 1 de Junho 2012 a 31 Maio 2013.  

 

2. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E GESTÃO FINANCEIRA 

Competência própria da junta de freguesia, na Lei 169/99, de 18 de Setembro, Artº 34º, 
2) no âmbito do planeamento da respetiva atividade e no da gestão financeira”.  
 

 A situação de graves constrangimentos financeiros a que a Junta está sujeita 

preocupou o executivo de uma forma muito acentuada. Os cortes de 5,4 % na 
transferência do Orçamento de Estado, e idêntica atitude por parte da Câmara 
Municipal, configuraram cenário muito difícil, para os investimentos da Junta. A Lei dos 
compromissos, Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, é outro obstáculo, que condiciona a 
gestão financeira.   

  Ver documento junto do Relatório de Contas de 2012.  
 

 
 



3. ORDENAMENTO DO TERRITORIO E URBANISMO 

  
Competência própria da junta de freguesia, na Lei 169/99, de 18 de Setembro, Artº 34º, 
3, no âmbito do ordenamento do território e urbanismo.  
 
Nos noventa e oito caminhos da Freguesia, a Junta interveio quer nas limpezas, quer 
nas pequenas reparações de vias e passeios, caneletes, aquedutos, valetas, 
rotundas, parques e jardins, etc, que são o património da Freguesia. Mais adiante 
refere-se aos edifícios.  

 

 

  O Caminho das Fontainhas foi objeto de uma intervenção na instalação de um muro 

de reforço, que não tinha sido feito no mandato anterior, apesar de este ter realizado a 
pavimentação desta via, que originou vários aluimentos, entre outros problemas que 
afetaram moradores e transeuntes. Refira-se que foi acordado com os proprietários 
confrontantes, um alargamento desta via, a poente, que a tornará mais segura à 
circulação.  

  O Caminho do Padre Trindade teve uma requalificação de fundo, com novo pavimento 
em toda a sua extensão. A Junta conseguiu alargar o mesmo, na intersecção com o 
Caminho do Padre Hipólito, mas estas obras ainda aguardam meios financeiros para 
serem terminadas.  

  O Caminho da Quinta das Portelas, foi intervencionado, fruto de pedido dos 

moradores. Depois de uma avaliação e condições partilhadas de financiamento, a Junta 
empreendeu a sua pavimentação, com alargamento da entrada, junto à Estrada das 
Vilas. Foi solicitado aos Serviços municipais de saneamento para assumir o 
prolongamento da instalação da rede de água e saneamento em todo o comprimento 
deste caminho.  

  No Caminho do Calvário, e apesar de defendido pela Junta, e por falta de verbas 

suficientes, não foi possível a colocação de cubo em toda a sua extensão. Todavia, 
conseguiu-se que numa área razoável, na intersecção com Caminho Capela de Sra. de 
Belém, fosse instalado cubo novo, para melhorar a circulação de pessoas e viaturas e 
evitar a acumulação de águas que prejudicam a mobilidade.  

  Alargamento do Caminho do Padre Hipólito, na confrontação com o prédio de 

Benjamim Gonçalves Ribeiro da Silva. Esta obra ainda aguarda financiamento municipal 
para instalar passeio.   
 

  A Rua do Emigrante deverá receber uma pavimentação nova, em alcatrão e cubo 
granítico, também para acautelar a melhor mobilidade das pessoas com necessidades 
especiais.  

  No Caminho de NS Conceição foi aumentada a rede de saneamento.  

   O Caminho da Devesa recebeu pavimento em alcatrão, falta ainda terminar o passeio.  

  Para o Caminho do Cruzeiro Velho, depois de um estudo, foi entregue na Câmara 

Municipal, uma proposta de orçamento, para uma intervenção substancial, com 
entubamento das águas pluviais e a provável pavimentação em cerca de dois terços da 
sua extensão. A Câmara municipal comprometeu-se a financiar esta obra que será 
realizada assim haja meios financeiros, com participação de fundos do QREN.  

  O Caminho do Rapadouro foi objeto de uma proposta de um novo perfil, que a Junta 

elaborou com os serviços municipais, com vista à instalação de passeio, eletrificação e 
pavimentação, com base em um estudo prévio oferecido pela Vila Franquense Olga 
Matos, que o cedeu à Junta. A Câmara municipal comprometeu-se a financiar esta obra 
que será realizada assim haja meios financeiros, em 2013. 

  O Caminho do Passadiço pode ser alargado, em cerva de 60% da sua extensão, 

desde que a Junta assuma o custo de quase 40 000 Euros (!) para recuar e reconstruir o 



muro existente, e pavimento em toda a área nova, duplicando a largura da existente. 
Este investimento, colocado nestes termos, é incomportável aos cofres da Junta, que 
está a estudar outra solução com o proprietário.  

  O Caminho da Sra. de Belém, inicialmente previsto para ser reposto o pavimento 

existente orientado de forma a afastar as águas das habitações, os moradores 
conseguiram alguma verba para se colocar cubo novo. Os serviços municipais estudam 
a possibilidade de realizar esta obra, assim haja possibilidade no final da intervenção, 
nesta quarta fase de alargamento da rede de saneamento e água.  

  No Caminho do Penedo Ladrão, a Junta pediu o aumento da rede de água para 
integrar todas as casas desta via. Assunto que a Câmara atendeu, como foi possível.  

  No Cam. Quinta da Videira, e na Ruas dos Nenúfares, onde se encontra calçada à 

portuguesa, foi pedido que os serviços municipalizados colocassem cubo novo.  Mas 
infelizmente, não houve meios financeiros suficientes.  

  Na Estrada Pe. Quesado, a montante do cemitério, foram colocadas guias e passeios, 

que falta terminar. Idêntica situação foi pedida, nesta que é a via mais estruturante da 
Freguesia, para toda a faixa desta Estrada, a jusante da escola primária, e até à Junta 
de Freguesia, com pavimentação e passeios novos. [A Câmara Municipal deverá 
terminar esta obra até Maio 2013].   

  No Caminho do Terrado, foi autorizado o uso de alguma calçada à portuguesa, que 

detinha a Junta, para um pequeno arranjo. 

  No Caminho  do Dr. Ramos foi pedida a Pavimentação das partes sobrantes desta via, 

nomeadamente depois da padaria do Firmino.  

  No Cam. Da igreja, com pavimento em rachão, foi pedido que houvesse um pavimento 

novo, tendo em conta aos numerosos idosos que usam esta via, para acederem à igreja. 
Mas infelizmente, não houve meios financeiros suficientes.  

  A Quinta da Terronha foi limpa, em grande parte da superfície, também para acolher o 

estacionamento automóvel na Festa das Rosas em 2013, e depois desta, ser convertido 
em espaço asseado, até à realização da urbanização prevista há vários anos.   

  No Caminho da Mina, conseguiu-se a extensão do saneamento e água a esta artéria, 

e melhoramento da pavimentação.  

  Sublinhe-se a boa colaboração dos moradores, todos eles, e de todos os caminhos, 

que se preocupam com o património que é de todos. A Junta não desanima de 
conseguir mais resultados, mesmo no contexto da crise grave que nos afeta.  

   Foram também pedidas outras e mais intervenções nas vias onde decorreram 

as obras de saneamento e água. Neste sentido, a Junta interveio, nos serviços 
municipalizados, para situações por resolver, nesta quarta fase do  abastecimento 
em água e saneamento, nos caminhos  de D. Helena,  Cam. do Baldio, Cam. das 
Caramalhas, Caminho das Fontainhas, Caminho D. Amelinha Barrosa, Caminho do 
Cruzeiro Velho, entre outros.   

 

  O Presidente esteve, sempre que possível, nos locais destas obras, tendo 

acompanhado os técnicos da empresa concessionária, os dos serviços municipalizados 
e os da câmara municipal. Apesar das grandes e graves dificuldades financeiras, 
registe-se a boa vontade de todos em acolher as sugestões da Junta, de forma receptiva 
e com interesse.  

 

 Uma homenagem e gratidão. Ao Sr. Presidente da Câmara que esteve na freguesia 

por quatro vezes, em reuniões com a junta, visitando alguns lugares e acompanhando 
pessoalmente este grande investimento em Vila Franca. Cabe, ainda e neste local, 
registar a simpatia, disponibilidade e sempre que possível a ação pronta, dos serviços 
municipalizados, nas pessoas do Sr. Vereador Vítor Lemos, Eng. Ana Rocha, Eng. 
Suzana, Sr. Silva, fiscal incansável. Registe-se também a boa educação do Sr. Eng. 
Pedro, da Empresa concessionária, muito solicitado pelos membros da junta e os 
moradores, procurando sempre corresponder com cortesia.  



 

  O abastecimento de água aos locais mais elevados da freguesia está dependente 
de uma estação elevatória para abastecimento de Portela Suzã e Deocriste. Não 
havendo uma data marcada para essa obra, este abastecimento está dependente de 
outro, às partes mais altas de Vila de Punhe e Barroselas, com uma rede que passará 
pela Estrada das Vilas. No ponto mais elevado, supostamente junto à concordância do 
Caminho do Penedo Ladrão com a Estrada das Vilas, será colocado um  reservatório 
que possibilitará essa distribuição.  

 

 Rede elétrica – A pedido da Comissão da Festa das Rosas, a Junta interveio junto da 

autarquia municipal para proceder à instalação subterrânea dos fios elétricos que 
existem frente ao adro de S. Miguel e à remoção dos quatro ou cinco postes que 
destoam na paisagem. Uma visita ao local, com o Presidente, o Chefe de divisão 
Municipal e dois técnicos da EDP, permitiu esclarecer o pretendido e combinar com esta 
empresa, a entrega de orçamento, que entretanto foi recebido pela Câmara (em 2013, 
com um custo a atingir os 10000 Euros). Espera-se que esta operação esteja 
concretizada a tempo da festa das rosas.  

 A Junta participou na atribuição de três aparelhos de acesso à televisão digital, para 

famílias que no-lo solicitaram, em colaboração com a Segurança social. 

 A Junta mandou o funcionário remover a coluna toponímica em granito, que foi 

abusivamente colocada, alegadamente pela junta de freguesia de Subportela, no 
Caminho da Raposeira.  

 

 A via de acesso à Quinta do Dr. Ramos foi reclamada, junto da Repartição de 

Finanças, por Maria Emília Simões da Silva Ramos, como sendo sua propriedade 
privada. Sobre esta pretensão, a Repartição de Finanças convidou a Junta a pronunciar-
se, tendo-se assinalado que o referido caminho será público, com base no uso do 
mesmo, por parte de moradores e transeuntes e também em testemunhos obtidos, e 
ainda em documentos oficiais que foram apensos à resposta. Entretanto, não satisfeita, 
a pretensa proprietária interpôs uma ação judicial para conseguir a posse deste prédio.  

 

4. GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PATRIMÓNIO DA JUNTA 

Competência própria da junta de freguesia, na Lei 169/99, de 18 de Setembro, Artº 34º, 4, 
no âmbito dos equipamentos integrados no respetivo património. 
 

 Dinamização do edifício autárquico – O executivo resolveu criar várias actividades 

tais como Artes florais e decorativas, Pintura, Ginástica, Dança, Conferências e 
Comemorações. Esta preocupação intervém também para gerar atractividade deste 
espaço, enquanto Novo Pólo de Desenvolvimento, e para beneficiar o Bar da Junta, que 
também contribui para as receitas financeiras da própria Freguesia.  

 Cedência de instalações – Foi cedido o Salão Nobre da Junta para uma formação 

sobre combate à obesidade, e ainda para um Baile de Máscaras, no período do 
carnaval, e também reuniões da Associação de Caça e Pesca, e outras actividades 
lúdicas esporádicas.   

 A Junta organizou, em Maio, uma sessão sobre Empreendedorismo Empresarial 

para ajudar na criação de empresas e de emprego, em parceria com o IEFP, e a 
Câmara Municipal e uma Cooperativa, especialista nesta área.  

 

 A Junta organizou um Curso de Técnicas de Pintura de Rosas, que teve grande 

adesão e que resultou em três dezenas de obras de formandos muito interessados. A 
monitora foi a artista e professora Esmeralda Patrício, e as obras expostas na Casa do 
povo, durante a Festa das Rosas. Houve entrega de Diplomas, no dia 10 de Maio. 



  As comemorações do 25 de Abril tiveram lugar na Junta, com um Diaporama e 

Música sobre a Revolução, e as intervenções do Dr. Luís Braga, diretor da escola 
secundária de Darque, e ainda do Doutor António Manuel Silva, da Universidade do 
Minho, sobre as razões da crise e os valores de Abril. A sala estava composta e muito 
participativa.  
 

 No dia 18 de Maio, a Junta organizou a sessão “Criar emprego, criar empresas em 
Vila Franca”, para os desempregados da Freguesia e de outras, circunvizinhas. 

Convidou o Sr. Manuel Ferreira, antigo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e 
grande dinamizador de cooperativas de interesse público, para fomentarmos a criação, 
entre nós, deste tipo de respostas aos desempregados de Vila Franca. Testemunhou 
ainda a Esmeralda Patrício sobre a sua experiência. A sessão foi muito concorrida.  
A Junta marcou já uma segunda sessão para dia 19 de Junho, somente para os 
desempregados. Nessa sessão, a Associação Empresarial de Viana vai dar início ao 
processo de trabalho com estas pessoas. O objetivo final é a criação de respostas 
concretas às pessoas. 

 Cedência de instalações – Foi cedido o Salão Nobre da Junta para a atividade 

“Conversas de fim de Tarde” que o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental 
de Viana do Castelo organizou em parceria com a Sociedade Portuguesa da Vida 
Selvagem no dia 25 de Maio, subordinado ao tema “O mundo dos morcegos – deteção e 
observação”.  

 Em Junho, a Junta reuniu vários parceiros sociais de Vila Franca, para a criação de uma 
Loja social. Esta loja seria o ponto de exposição dos produtos que, entretanto, fossem 
doados por particulares, para serem atribuídos a famílias de parcos recursos 
económicos ou em dificuldades. Mais adiante, em reunião da CSIF, Comissão social 
inter-freguesias, foi deliberado que a única loja social seria em Alvarães e que todas as 
pessoas deviam recorrer a esta loja.  
 

 Em Agosto, depois de concurso público, foi reaberto O Bar da Junta, tendo havido a 
celebração de contrato de concessão por cinco anos. Infelizmente, um assalto em 
Setembro causou avultados estragos e roubo de material e matéria-prima. Na noite de 
10 Outubro, houve um novo assalto, tendo havido efração com tentativa de roubo de 
bens do Bar e da Secretaria. A Junta decidiu reforçar a segurança, em todo o edifício, e 
concertar o sistema de alarme.  

 A Junta reforçou este espaço público com um Jardim infantil que uma Vilafranquense 

comparticipou financeiramente. Nesta assentada, procedeu-se à pavimentação dos 
acessos e asseamento geral, para usufruto de todos e requalificação deste Novo pólo de 
desenvolvimento. Em inícios de Novembro, deslocaram-se à Junta dois funcionários 
municipais, para aferirem da instalação do parque infantil, e do tipo e número de 
elementos que este pode conter. A Câmara é entidade licenciadora destes 
equipamentos. 

 O asseamento da Sepultura do Pe. Quesado, propriedade da Junta, foi entregue ao 

cuidado da funcionária dos serviços gerais e da limpeza da própria junta.  

  Em 8 Outubro, a Junta convencionou com Associação Arte em movimento, algumas 

atividades de animação do salão da junta, com sessões de danças urbanas, como hip 
hop, zumba. Em Novembro, esta Associação organizou um magusto para jovens, com 
jogos tradicionais, e demonstrações de artes. 

 E com a Associação SENIOR, de Ponte de Lima, a organização de cursos de formação 
modular para ativos e desempregados, gratuitos. Mais adiante, houve um encontro com 
desempregados, sobre a organização destes cursos.  

 

 A Criação de uma biblioteca – Dando cumprimento a uma ideia de há algum tempo, 

está-se a proceder à beneficiação (pintura, eletricidade, mobiliário e equipamentos) da 
sala situada no lado norte/poente do edifício da autarquia, para uma biblioteca pública. 



Com a Fundação Caixa Agrícola do Noroeste estabeleceu-se o apoio à instalação desta 
Biblioteca.  

 

 Foi oferecida à Paróquia uma quantidade de unidades de calçada à portuguesa para 

aplicar na construção de um muro na área do parque de estacionamento frente ao adro 
de S. Miguel.  

 
 
 

5. RELAÇÕES COM OUTROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL) 

Competência própria da junta de freguesia, na Lei 169/99, de 18 de Setembro, Artº 34º, 
5, no âmbito da sua relação com os outros órgãos autárquicos. 

 

 Reforma da Administração Local – A Junta promoveu a realização de uma 

Assembleia extraordinária, em 28 de Janeiro, sobre a Reforma da Administração Local, 
de agregação de freguesias, e a criação de novas. A Assembleia pronunciou-se contra a 
extinção das freguesias.  

 Foram celebrados dois protocolos com a Câmara Municipal. O primeiro para a 

limpeza de vias municipais, e para aquisição de inertes. O segundo para 
melhoramentos.  

 A Junta pediu à Câmara municipal para despoletar um concurso para a abertura de 
uma nova farmácia em Vila Franca, devido à mais valia que uma unidade desta 

natureza significa para as pessoas.   

 A GNR informou e auscultou a Junta sobre uma investigação em curso por parte da 

CCDRNorte sobre o depósito de uma massa grande de restos de obras, pedras, 
cimentos, em vários locais da Freguesia, a configurarem ilícitos, com danos graves para 
o ambiente.  

 A Direção Geral da Reinserção Social, do Ministério da Justiça, celebrou um protocolo 
de colaboração com a Junta, com o objetivo de acolher cidadãos em trabalhos a favor 
da comunidade, pena em alternativa à prisão ou ao pagamento de contraordenações.  

 Encerramento da Extensão de Saúde -  Em 13 de Março, no regresso da audiência no 

tribunal administrativo de Braga, o Presidente da Junta foi surpreendido com a 
informação de que a extensão de saúde iria encerrar às dezasseis horas, desse mesmo 
dia, alegadamente devido a problemas informáticos. 

 Preocupado com a possibilidade do fecho se concretizar por período indeterminado, 
deslocou-se, de imediato, ao local e à Administração Regional de saúde para se 
informar da veracidade do fecho, tendo sido esclarecido de que a razão invocada era 
verdadeira, e que a deslocalização era por alguns dias apenas.  

 Protestou, junto do Drs. Nelson (diretor clínico dos centros de saúde e extensões) e 
Avelino Romano (diretor do centro de saúde de Darque) pela forma desadequada como 
empreenderam esta iniciativa, sem terem acautelado os interesses dos doentes, e o 
transporte dos mesmos, e sem avisar as Juntas, de Vila Franca e de Subportela, sequer. 
Não satisfeito, procurou mais esclarecimentos junto de pessoas conhecidas, a 
laborarem neste sector. No dia seguinte, quarta-feira, de manhã, apresentou-se frente à 
extensão de saúde, acolhendo e orientando doentes e familiares, e esclarecendo sobre 
a situação, propôs ainda transporte com a carrinha da Junta.  

 Deslocou-se, depois, ao centro de saúde de Darque, para se juntar aos Vila 
Franquenses e Subportelenses aí concentrados para receberem cuidados de saúde. No 
local, acalmou algumas pessoas mais renitentes, e sossegou os mais enervados. 
Inteirou-se com o Diretor do centro, sobre as razões que verdadeiramente levaram ao 
fecho, temporário, da extensão de saúde. Confrontado com a ideia deste fecho ser um 
prenúncio do encerramento definitivo, o diretor reafirmou não haver essa intenção, 



prometendo que tudo voltaria à normalidade na sexta-feira, e que daria, pessoalmente, 
tal informação, ao Presidente da Junta.  

 Efetivamente, sexta-feira, no início da tarde, por telefone, o diretor do centro de saúde 
de Darque avisou o Presidente do regresso de bens e pessoas à extensão de saúde. A 
situação voltou assim à normalidade na segunda-feira, dia dezanove, conforme o 
previsto, evitando a mobilização popular. Posteriormente, numa reunião da CSIF, em 22 
Março, o Presidente comunicou esta situação aos membros da mesma, e o Presidente 
da Junta de Vila Fria testemunhou que este procedimento foi o mesmo seguido pela 
ARS, aquando do encerramento, definitivo, da extensão de saúde existente até então, 
nesta Freguesia. Uma moção de repúdio foi apresentada e votada pela Assembleia de 
Freguesia e enviada aos órgãos respetivos.   
 

 A Junta teve reunião com o Sr. Presidente da Câmara, em 10 de Abril, tendo tratado 
de diversos assuntos das obras em curso, e também sobre os caminhos a necessitarem 
de intervenções urgentes (ver apresentação acima) e também as Lagoas de Vila Franca 
e o Centro de Interpretação da Flor, da entrada nova da escola primária. A Junta 
aproveitou para convidar o Sr. Presidente a uma visita à Freguesia, nomeadamente a 
tempo da ligação dos ramais de saneamento e água, da segunda e terceira fases.  

 A Professora Liliana Arezes, da Escola Carteado Mena, de Darque, recebeu a 

colaboração da Junta para um trabalho com seus alunos sobre a Festa das rosas, tendo 
a junta fornecido vários materiais que foram oferecidos à  Biblioteca  desta escola. Este 
trabalho e um outro de vários alunos foram coligidos no livro “Por este rio acima”, 
editado pela escola, e comparticipado pela Junta. Repare-se que este livro contém 
testemunhos e trabalhos de alunos Vilafranquenses e da própria escola primária, bem 
como trabalhos sobre os cestos floridos. 

 A Junta colaborou com a Zona de Intervenção Florestal (ZIF) de Monte de Roques, no 
Protocolo de Cooperação Financeira – Subação 2.3.1.1 PRODER – Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, com outras 10 Freguesias.  

 A Junta esteve presente, na sessão da Assembleia de Freguesia, havida em 22 de 
Junho e o Sr. Presidente da Junta participou na sessão da Assembleia Municipal, em 29 
Junho.  

 A Junta remeteu à Assembleia Municipal, o parecer proposto pela Câmara Municipal e 
votado em 22 de Junho, pela Assembleia de Freguesia, sobre a organização 
administrativa territorial autárquica. 

  O Sr. Eng. Vítor Lemos, Vereador e Presidente do Conselho de Administração dos 

serviços municipalizados esteve em vários locais das obras de saneamento, na 
presença e a pedido do Sr. Presidente da Junta.  

 A Junta participou com os serviços florestais da Câmara na qualificação do tanque de 

água que existe no lugar de Figueiredo, para apoio aos meios de luta contra incêndios. 

 O Sr. Presidente da Junta esteve no tribunal judicial de Viana do Castelo para intervir 
e a pedido de Armindo Rodrigues, contra Axa Portugal, Seguros AS, sobre 
indemnização por danos causados pelas cheias de 2011.  

 A Junta participou na implementação dos Vales Sociais, que o Município criou para as 

famílias carenciadas. Indicamos as lojas que podiam receber estes vales, sendo que 
apenas uma aceitou este desafio. Ainda neste campo, a Câmara Municipal informou que 
as instituições que procedem à entrega de alimentos às pessoas mais necessitadas 

são as confrarias Vicentinas e o Centro Social e Paroquial, a que devem recorrer as 
pessoas e famílias.  

 Os serviços de jardins da Câmara foram solicitados para ajudar a Junta na avaliação 

de intervenções no Largo do Jardim, Largo Avelino Barrosa, Terronha, Lagoas, Escola 
primária  e na lixeira existente no monte.  

 No Caminho da Raposeira, situado no extremo da Freguesia, e confinando com a de 
Subportela, foi colocada uma placa toponímica da autoria desta última Freguesia, em 



território vilafranquense! Foram pedidas explicações ao executivo subportelense, tendo 
sido a mesma retirada alguns dias depois.   

 A Junta esteve presente, na sessão da Assembleia de Freguesia, havida em 20 
Setembro.  

 A Freguesia recebeu, em 23 Setembro, a visita do Executivo Municipal, liderado pelo Sr. 
Presidente da Câmara, acompanhado de três Vereadores, Eng. Lemos, dos Serviços 
Municipalizados, Arq. Luís Nobre, do Urbanismo e a Dra. Maria José Guerreiro, da 
Cultura, Educação e Turismo.  

 Houve lugar a encontros de trabalho com o Centro social e paroquial, a Associação 
Cultural e Recreativa de Vila Franca, o Futebol Clube de Vila Franca e a Junta de 
Freguesia, onde foram expostos os objetivos e necessidades de cada organização e 
solicitado a colaboração da Câmara Municipal na resolução dos seus problemas, tendo 
o Sr. Padre apresentado os assuntos da remoção dos postes EDP do largo de S. 
Miguel, a pavimentação do futuro parque de estacionamento, ainda em terra; a 
construção da Casa Velatória, em protocolo com JF. Foi entregue uma proposta de 
desenho; ainda a nova pavimentação em curso, na estrada do Padre Quesado, e as 
obras no Caminho Pe. Trindade, as traseiras do Centro social paroquial, e o 
embelezamento do parque de autocarros (foi entregue um desenho). Finalmente houve 
pedidos para as obras de acréscimo ao lar de idosos, e à construção do edifício para os 
carrões, obra iniciada a aguardar financiamento. Na sala da reunião, e perante todos os 
presentes, o Presidente da Junta solidarizou-se com tudo o que disse o Sr. Padre, que 
recebeu a comitiva e sublinhou o interesse em alguns dos empreendimentos falados, 
com grande interesse para a Freguesia. Entregou ao Sr. Presidente da Câmara um 
conjunto de desenhos e projetos que o Sr. Padre lhe tinha remetido uns dias antes. 
Note-se que o Sr. Presidente da Câmara afirmou procurar ajudar à concretização destes 
projetos, sempre que tal seja possível.  

 A comitiva seguiu para a visita à Associação Cultural, recebida por elementos da 
Direção. Foi feita uma visita às instalações da Casa do Povo, e às necessidades 
urgentes de obras. Seguiu-se a visita ao Futebol Clube. Note-se que nesse dia, a 
Câmara Municipal subscreveu um protocolo com o Clube, no montante de 20 000 Euros, 
para modernização das suas instalações sociais.  

 Depois, decorreu a reunião de trabalho com a Junta, na sede desta.  

 Nesta reunião, o Presidente da Junta apresentou os assuntos diversos, sobre as obras 
em curso nos caminhos da Sra. de Belém, com o novo pavimento, a Rua do Emigrante, 
com a urgência no novo pavimento, em cubo, e antes das chuvas; o Caminho do 
Rapadouro, com extensão do saneamento, e com semipenetração, foi a alternativa 
avançada pela Câmara, considerando que o tapete betuminoso ou o cubo granítico eram 
bastante mais onerosos. A proposta da Junta foi entregue na Câmara, há mais de um 
ano; o Caminho das Fontainhas, no alargamento da via a poente, e o orçamento entregue 
à Câmara e finalmente o Caminho do Cruzeiro Velho, com o enterramento da condução 
de águas, violentas, e o orçamento remetido à Autarquia para deliberar este investimento.  

 Depois, o Presidente referiu às obras estruturais, que ainda aguardam execução. São as 
seguintes: a requalificação total da Estrada do Pe. Quesado; a instalação do Centro de 
interpretação das Lagoas de Vila Franca; o Reordenamento do Largo Souto da Barrosa, 
frente à Junta; a transformação da EB1 em centro escolar de Vila Franca; a Biblioteca 
da Junta e a Loja social. Foi ainda sugerido o interesse da Junta em erigir um pequeno 
monumento que perenize as obras realizadas no saneamento novo. O Sr. Presidente da 
Câmara mostrou-se interessado com estas propostas, fez apelo à contenção nas 
espectativas, tendo em conta o período de crise económica e financeira que assola o 
país.  

 O Secretário substituiu o Presidente da Junta, na sessão da Assembleia Municipal, em 
27 Setembro. Mais adiante, em 7 Novembro, o Presidente esteve presente na sessão 
extraordinária desta Assembleia.  



 Em 4 Outubro, o Presidente anuiu ao pedido da Escola Carteado Mena, na oferta de 
dois DVD sobre Vila Franca Terra da Flor, e de alguns artefactos de latoaria, para serem 
oferecidos a entidades numa deslocação dos professores à Polónia, integrados no 
Programa europeu Comenius.  

 No dia 11 Outubro, o Presidente esteve na reunião de trabalho na escola primária 

com a Sra. Vereadora da Educação, Cultura e Turismo, onde se inteirou das obras da 
nova entrada, das necessidades da mesma e das aspirações da comunidade escolar. 
Esteve presente a Associação de pais e encarregados de educação.  

 Em 2 Novembro, o Presidente reuniu na Câmara Municipal, com os demais autarcas, 
sobre um apelo da Câmara para ajudar os avaliadores da Autoridade Tributária na 
localização dos prédios urbanos, para terminarem este processo, até final deste ano.  

 Em 6 Novembro, o Presidente inteirou-se da situação da reposição do abrigo de 
passageiros frente à Junta, e que foi derrubado em acidente automóvel, em Maio de 
2011. Os serviços municipais adiantaram que o dossier sofreu vários atrasos devido a 
contestação da seguradora, mas que a situação deverá ser resolvida rapidamente.  

 Em 8 Novembro, a Junta colaborou com a Câmara municipal sobre a recolha de bens 
de higiene pessoal, através da recolha e entregue da lista das famílias apoiadas pelos 

Vicentinos, que receberão os bens referidos.  

 Em 12 Novembro, o Presidente participou a convite da DGRSSP – Direção-geral da 
reinserção social e serviços prisionais, numa reunião com os diversos parceiros sociais, 
sobre o acolhimento de cidadãos que cumprem pena de trabalho a favor da 
comunidade, em alternativa às multas ou prisão.  

 

 Em 14 Novembro, o Presidente esteve com os alunos da EB1, reunidos em assembleia 
de escola. Abordou os problemas mais difíceis da escola (aquecimento na cantina, os 
quadros interativo que não funciona bem com os computadores instalados, a segurança 
das obras em curso e a colocação de um parque infantil no perímetro da escola). O 
Presidente comprometeu-se a colocar estas questões junto da Câmara Municipal, 
entidade competente nestas matérias.  

 No dia 17 Novembro, teve lugar, no salão da Junta, o “Fórum Desenvolvimento Rural”. 

O Presidente abriu este evento, seguido do Eng. Tiago Ribeiro (Responsável Projeto), 
sobre “Objetivos, contexto da iniciativa e associados”. A Dra. Sandra Alves, Vice-
Presidente da ADERE Vila Franca interveio sobre “Recursos Endógenos de Vila 
Franca”, a Presidente da Associação SENIOR, sobre “Criação de postos de trabalho a 
nível rural”. Depois do intervalo, falou o Sr. Carlos Torres (Presidente da Junta 
Freguesia de Santa Leocádia, e Impulsionador do Projeto “Geraz com Querença e 
Presidente da COOPDES), a propósito da “Criação de Projetos de Desenvolvimento 
Rural”. Continuou o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Arq. Luís 
Nobre, a propósito de “A diversificação da Economia nos Territórios Rurais”. Encerrou 
este encontro o jovem Tiago Martins (Coordenador Concelhia JS Viana do Castelo), que 
falou sobre os “Projetos da Juventude Socialista em freguesias”  

 A Junta entregou à Zona de Intervenção Florestal (ZIF) de Monte de Roques, a sua 
proposta de Trilho de Castro de Roques.  

 

 

6. OUTRAS FUNÇÕES DA JUNTA  

Competência própria da junta de freguesia, na Lei 169/99, de 18 de Setembro, Artº 34º, 
6, no âmbito de outras funções. 

 

 O julgamento sobre a indemnização ao anterior tesoureiro da Junta esteve marcado 

para o dia 13 de Março no TAF de Braga. Entretanto, foi adiado para 26 Abril. Na 
realidade, há dois julgamentos indemnizatórios, que envolvem as mesmas testemunhas 



e que por este motivo, foram juntos a pedido dos advogados das partes. O pagamento 
dos honorários da advogada foi terminado, este mês de Março, depois de vinte 
prestações liquidadas. Ver capítulo 7) deste Relatório.  

 A Junta tem recebido vários pedidos de apoio social, financeiro e por vezes de bens 

alimentares, por parte de alguns agregados familiares em situação de dificuldade. Estas 
situações vão obrigar a uma atuação concertada com a CSIF, e os parceiros sociais que 
atuam nesta matéria.  

 Encontro de Janeiras – No dia quatro de Fevereiro foi organizado o Encontro de 

Janeiras na sede da Junta, com participação da Associação Cultural e do Futebol Clube. 

 Foi apoiada a realização do Corso carnavalesco, em colaboração com organizações 

locais. 

 No período pascal, foi aberto o salão nobre do edifício autárquico para o compasso 
pascal, tendo sido oferecido um verde de honra. 

 Festa das Rosas – Tendo em consideração a esta festa, a Junta organizou um curso de 

Pintura de Rosas, e uma Exposição dos trabalhos por altura da festa, em colaboração 
com a ACRVF e a Comissão da Festa, na Casa do Povo.    

 25 Abril – As comemorações deste aniversário tiveram lugar em 24 de Abril, com um 
debate sobre “Depois de Abril, que fazer?” com o Prof. Doutor Carlos Silva, da 
Universidade do Minho, e ainda a projeção de diapositivos alusivos aos acontecimentos, 
acompanhados de música dos anos setenta, e a exposição de cartazes realizados por 
alunos da Escola Carteado Mena e pelos da Escola Primária.   

 Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca – Na continuidade da sua 

intervenção, o executivo procedeu ao pagamento faseado dos cinco mil euros para 
comparticipação na caixilharia nova, instalada na Casa do Povo.  

 Participação do Presidente em várias iniciativas de interesse: No Seminário “Alto 
Minho 2020” organizado pela CIM Alto Minho, em Viana do Castelo, a 12 Janeiro; nas 
Comemorações dos 164 anos da elevação de Viana a cidade, no seminário “Emprego 
no distrito de Viana do Castelo”, organizado pela UGT, em Santa Marta de Portuzelo; 
na sessão de apresentação do projeto “Redes sociais” no IPVC; na conferência sobre 
“Dinheiros Públicos e Transparência”, com Paulo Morais, da International Transparency, 
e no Fórum “Pensar a cidade do século XXI, organizado pelo Eixo Atlântico, em Viana.  

 A Junta apoiou a realização das FREGUESÍADES, encontro de atletismo que ocorreu 
em Mazarefes, em 22 Abril, com participação dos alunos das escolas primárias das 
freguesias de Darque, Mazarefes, Vila Fria e Vila Franca. As nossas atletas 
conquistaram prémios de topo. Em 2013, este encontro poderá acontecer em Vila 
Franca.  

  A Junta esteve nas atividades da Festa das rosas, de 11 a 14 Maio. O Presidente 

acompanhou sempre as diversas entidades presentes, e esteve nos momentos para que 
foi convidado, tais como a receção ao Sr. Bispo da Diocese, na procissão e na abertura 
das exposições na Casa do Povo.  

  A Junta preparou os espaços de acolhimento da Festa da Paróquia, que teve lugar no 

barco do porto, no dia 7 de Junho, requisitou a colocação de contentores e de cabines 
de wc e bem como pagou a contratação de um nadador-salvador de socorros a 
náufragos.  
 

 A Junta entregou o Prémio Alves de Brito de Mérito Escolar 2012, na festa anual da 
Escola Primária, no dia 16 Junho, prémio atribuído ao aluno André Miguel Alves 
Ribeiro.  

 A ACRVF Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca colaborou com a Viana 

Festas, a pedido da Junta, na festa de NS Agonia 2012.  

 A Junta subscreveu o acordo com mais dez freguesias da ZIF - Zona de Intervenção 
Florestal de Roques, para repetir as ações de limpeza de algumas parcelas e caminhos 
florestais na prevenção de incêndios.  



 Ainda neste quadro, decidiu-se levar à deliberação da Assembleia de Freguesia, a 
subscrição do protocolo inter-freguesias para a criação do Trilho do castro de Roques.  

 A Junta reuniu, em 3 Outubro, com uma delegação da Cruz Vermelha de Neiva, com o 
objetivo de poder colaborar com a Junta em sessões de esclarecimentos diversos, para 
benefício da população, formar voluntários, e aumentar o número de associados.  

 A Junta celebrou o Dia da Implantação da República, 5 Outubro, com diversas 
atividades. O Presidente abriu a sessão com um discurso sobre a República e os 
desafios colocados aos cidadãos. Deu início ao momento musical, com o quarteto Flora 
Castro, com Susana Lima, Sarah Rodriguez, e Beatriz Barbosa. Seguiu-se a mesa 
redonda, com debate, sobre “Valores da República, Ontem e Hoje” pelo Dr. Maranhão 
Peixoto, Historiador e Diretor do Arquivo municipal de Viana do Castelo. Interveio ainda 

a Secretária da Direção da Associação Juvenil de Deão, Cátia Pereira, finalista do curso 
de engenharia mecânica da Universidade do Porto, sobre a participação dos jovens 
no associativismo. Na Galeria, houve a abertura da exposição “Biodiversidade em 
espaços naturais de Viana do Castelo ” em colaboração com o CMIA, da CM Viana do 

Castelo. Finalmente, procedeu-se à Inauguração do Painel histórico com os Diplomas e 
Títulos de Mérito atribuídos em 2010, 2011 e 2012. Seguiu-se um verde de honra. 

 Foram efetuadas limpezas no cemitério e áreas circundantes por altura do 1º 

Novembro, e nos espaços da capela de NS Conceição, para a sua festa de 8 Dezembro.  

 A Junta deliberou atribuir apoios financeiros às organizações seguintes: Comissão da 

festa de NS Conceição, Comissão da Festa das Rosas 2013, Associação cultural e 
recreativa de Vila Franca, Associação de pais e encarregados de educação da EB1 e JI 
de Vila Franca, Futebol Clube de Vila Franca. 

 

 

7. ASSUNTOS JUDICIAIS EM CURSO 

 
A /  PROCESSO no Tribunal Judicial de Viana do Castelo, de que é Autora Maria 
Emília Simões da Silva Ramos e outros, e Ré a Freguesia de Vila Franca.  
 
Na informação do Presidente da Junta, entregue aos membros da Assembleia de 
Freguesia, na sessão de 22.06.12, este comunicava que estava “aberto um processo junto 
do Tribunal Judicial de Viana do Castelo, sendo Ré a Freguesia de Vila Franca, e autora 
Maria Emília Simões da Silva Ramos e outros, que reclama, como sua propriedade 
privada, o “Caminho da quinta do Dr. Ramos”. 
No âmbito do processo, que corre termos no 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Viana 
do Castelo sob o n.º 1.319/12.3TBVCT, foram as partes convocadas para uma audiência 
preliminar, designada para o dia 30 Outubro de 2012, na qual esteve presente o Presidente 
da Junta.  
Nos termos previstos na lei, o Juiz da causa procurou conciliar as partes desavindas, 
questionando os mandatários quanto à possibilidade de um entendimento quanto ao objeto 
do processo, isto é, quanto à natureza pública ou privada do denominado “Caminho da 
quinta do Dr. Ramos”. Após árdua discussão dos diversos pontos de vista, e sob condição 
da sua aceitação pelas respetivas partes por si representadas, foram então colocadas 
sobre a mesa duas possibilidades. Em face destas, a Junta decidiu remeter à Assembleia 
de Freguesia a deliberação sobre este assunto. Pelo que esta será comunicada à 
advogada da Junta, Dra. Sofia Soares, assim haja deliberação.  
 
 
 
 



B /  PROCESSOS de que é Autor Manuel Oliveira Leite, e Ré a Freguesia de Vila 
Franca.  

Em 9 Novembro, o Presidente da Junta esteve no Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Braga, para a primeira sessão do julgamento do processo Manuel Oliveira Leite contra 
a Freguesia. A pedido do Tribunal, e ao abrigo da Lei, os dois advogados tentaram um 
acordo pré-judicial. Os termos propostos pelo advogado do autor não foram aceites pelo 
Presidente da Junta, dando lugar ao julgamento efetivo. O processo teve início de imediato, 
com a audição das primeiras testemunhas. A sessão seguinte teve lugar em 30 Novembro 
quando foram ouvidas as testemunhas da Junta de Freguesia. No dia 7 Dezembro, o 
Tribunal deu a conhecer as suas notas sobre os fatos e mais adiante, faria a declaração de 
sentença.  
 
Convém fazer um ponto de situação sobre este julgamento, que na realidade contempla 
dois processos, que foram apensados, ou seja, foram discutidas as matérias em causa, em 
ambos, por uma só vez. 
Assim sendo, cumpre relembrar o que está em causa nestas duas ações judiciais: 
 
 1 / NO PROCESSO N.º 1101/06.7BEBRG, é Autor Manuel Oliveira Leite, e Ré a 
Freguesia de Vila Franca.  
 
Nesta ação, o Autor pede a declaração de nulidade/anulação da deliberação tomada, a 
12.12.2005, pela Assembleia de Freguesia de Vila Franca, assim como pede que lhe sejam 
pagos danos alegadamente causados; 
Esta ação surgiu na sequência de uma Providência Cautelar, que correu termos sob o n.º 
484/06.3BEBRG, em que era pedida a suspensão dos efeitos da deliberação de 
12.12.2005 acima mencionada, e que veio efetivamente a ser concedida a 24.07.2006, 

dando aí provimento ao pedido de suspensão de eficácia apresentado pelo Autor.  
 
O Autor alega que: 
Integrou as listas do PSD à Assembleia de Vila Franca nas eleições autárquicas  de 
09.10.2005, tendo sido eleito vogal da JF a 29.10.2005; A 22.11.2005, pediu a suspensão 
do seu mandato por 90 dias, com início a 30.11.2005, ou seja, até fim do mês de Fevereiro 
de 2006; A 24.11.2005, o Presidente da JF oficiou a Presidente da Assembleia, pedindo 
que fosse revogada a deliberação da AF pela qual tinham sido eleitos os vogais da JF, e 
fosse convocada nova Assembleia para eleição de novos vogais; A 02.12.2005, a 
Presidente da AF convocou a Assembleia Extraordinária, que se realizou a 12.12.2005, 
sendo que na Ordem de trabalhos se menciona a análise do pedido de suspensão 
apresentado pelo Autor e a eleição de novos vogais para a JF; 
Na reunião de 12.12.2005, o pedido de suspensão foi aceite e foram eleitos, sob proposta 
do Presidente da JF, os vogais António Rocha e Bartolomeu Lima; 
A 27.02.2006, o autor manifestou intenção de se apresentar na JF para reassumir funções; 
O então presidente da JF transmitiu-lhe, por carta datada de 08.03.2006, que as suas 
funções eram agora desempenhadas por Bartolomeu Lima; 
Só a partir desta data o autor tomou conhecimento de que tinha sido substituído definitiva e 
não temporariamente; 
O A. deixou de receber a subvenção por ser tesoureiro desde 27.02.2006, até à data de 
entrada da PI desta ação – 10.08.2006, à razão de 203,03 Euros/mês), num total de € 
1.500,00; 
O Autor alega que sofreu danos morais no valor de € 7.500,00;   
 
 
 
 



2 / NO PROCESSO N.º  693/07.8BEBRG, é também Autor Manuel Oliveira Leite, e Ré a 
Freguesia de Vila Franca.  
 
Neste processo, é impugnada a deliberação tomada a 30.08.2006, pela Assembleia de 
Freguesia (AF) de Vila Franca, a qual revogou o ato de eleição dos vogais da Junta de 
Freguesia (JF) de 29.10.2005 e elegeu novos vogais. Este processo foi antecedido por 
uma Providência Cautelar, que correu os seus termos sob o n.º1347/06.8BEBRG, e que foi 
decretada em 16 de Março de 2007. 
 
Recordando, o Autor alega que:  
- foi eleito vogal da Junta de Freguesia a 29.10.2005; que a Assembleia Extraordinária da 
AF, que se realizou a 12.12.2005, aceitou o seu pedido de suspensão e procedeu à eleição 
de novos vogais para a JF. 
- Na sequência do decretamento da Providência Cautelar associada à primeira ação 
(1101/06.7BEBRG), a 24.07.2006, o Autor foi notificado pela JF para comparecer na 
reunião de 09.08.2006, o que fez, mas refere que apenas reassumiu funções por um dia (a 
09.08.2006), e depois a partir de 13.04.2007. 
- Ainda em Agosto, realizou-se uma reunião extraordinária da AF – 30.08.2006 – que 
revogou a eleição de vogais ocorrida a 29.10.2005 e procedeu à eleição de novos vogais. 
- É precisamente esta deliberação, de 30.08.2006, que é impugnada nesta segunda ação, 
e o Autor reclama os seguintes danos: a) Subvenção de 203,03 Euros, desde 27.02.2006 – 
num total de 2.639,39 Euros; e ainda Danos morais – de 27.02.2006, quando se 
apresentou para assumir funções e alegadamente foi impedido de o fazer, até 09.08.2006 
– num total de 10.000,00 Euros.  
 
C / Ativação do Direito de Regresso, junto da Procuradoria da República 

 Sobre os processos “Manuel Oliveira Leite contra Freguesia de Vila Franca”, a Junta de 
Freguesia, em aplicação do nº 1, Artº 6º, da Lei do Direito de Regresso, Lei nº 67/2007 de 
31-12-2007, entregou um pedido junto da Procuradoria da República, no Tribunal Judicial 
de Viana do Castelo, para ser ressarcida dos custos destas ações. A Procuradoria-Geral, 
mais adiante, transferiu esta ação para a Procuradoria-Geral junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga, onde se encontra neste momento.  

Fim do documento.  

O Presidente da Junta de Freguesia, Arnaldo Ribeiro, 17 Abril 2013 
 

 

 
 



 
 
 
2013 
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE AS ACTIVIDADES DA JUNTA 
1 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2013   
 
Este documento apresenta as atividades da Junta, nos dois primeiros trimestres de 2013, do 

quarto e último ano do mandato 2009-2013. Invariavelmente, o Presidente tem apresentado 

esta relação das atividades, no cumprimento da legislação das autarquias locais, com a 

consciência de dar conta do mais importante que a Assembleia de Freguesia deva conhecer e 

apreciar. Naturalmente que responderemos a todos os pedidos de esclarecimentos, e ao 

abrigo da lei, os membros da assembleia podem divulgar este mesmo relatório.   

1 / Organização dos serviços e gestão financeira 

 
A Junta deliberou, em 8 de Janeiro, que está aberta ao público todos os dias úteis, das 

18 às 20h. O Executivo está presente na sede da Junta, às segundas, quartas e sextas, no 
mesmo horário. Deliberou ainda sobre as datas das suas reuniões ordinárias e aquelas 
que são públicas. Assim, em 2013, as mesmas terão lugar duas vezes por mês, com o 

calendário seguinte.  
 

 
 

 
 

 
 

Este calendário está afixado em vitrina do edifício da Junta e presente no sítio da Internet. 
Nas reuniões públicas, os residentes podem participar num período fixado depois de 
terminada a reunião ordinária da Junta.  
  
Em termos de pessoal ao seu serviço, a Junta dispõe de uma secretária executiva, a meio 

tempo ; de uma colaboradora, a meio tempo, para limpeza dos abrigos de autocarro (uma 
das funções obrigatórias que a lei atribui às Freguesias) e também para limpeza dos 
edifícios sob alçada da Junta, e um técnico operacional, a tempo inteiro, para tarefas de 

 Jan Fev Mar Abril Mai Jun 

Ordinária 8 6 5 10 8  

Pública 23 20 27 17 22 19 

 AF    x  x 

Julho Agosto Setembro 

10 7 11 

24 21 25 

  x 



cantoneiro, pequenas obras de reparações de equipamentos e património da Freguesia e 
tarefas afins. Por fim, a Junta tem um contrato de prestação de serviços com uma empresa 
de contabilidade. A Junta contratou, para dois meses, dois colaboradores mais, para apoiar 
na limpeza das vias, em preparação da Páscoa e da Festa das rosas.  
Foi renovado o contrato de um ano, com a Secretária executiva, até 31 Maio 2014, nas 

mesmas condições que as dos últimos dois anos.  
 
 
Os graves constrangimentos financeiros a que a Junta está sujeita, condicionam de 

forma preocupante os investimentos do executivo e os resultados da sua ação. Os cortes 
de 5,4 % na transferência do Orçamento de Estado, para 2013 e análoga situação por 
parte da Câmara Municipal, apresentam um cenário muito difícil, para os investimentos. A 
Lei dos compromissos, Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, com a obrigação de calendarização 
e pagamento de aquisições e obras a noventa dias, é outro obstáculo grave que condiciona 
a gestão financeira de toda a atividade da Junta.   
Em 17 de Janeiro, a Junta assinou dois protocolos de apoios financeiros para diversas 
intervenções na Freguesia, ao longo do ano, em competências delegadas.  
Ao Tribunal de Contas foram envidados os mapas aprovados em 2012, na Assembleia de 
Freguesia.  
 
 

Contas do período de 1 Janeiro a 31Maio 2013 

Receitas Despesas Saldo 

47 367,73 44 825,76 2541,97 

 
 

Devido ao falecimento de sua mãe, o Presidente foi substituído nas suas funções pelo 
Secretário, de 7 a 14 de Março inclusive. Entretanto, houve lugar a uma Sessão 
Extraordinária da Assembleia de Freguesia, no dia 13 de Março, às 21 horas, tendo o 
Secretário assumido a função de Presidente interino.  
 

2  / Ordenamento do território e urbanismo 
Competência própria da junta de freguesia, na Lei 169/99, de 18 de Setembro, Artº 
34º, 3, no âmbito do ordenamento do território e urbanismo. 

As obras a decorrerem sobre o alargamento da rede de saneamento e água foram 
acompanhadas, em permanência, por iniciativa do executivo, e também quando a pedido 
de moradores.  
Foram sobretudo objecto de atenção particular, as situações seguintes: Estrada das Vilas, 
Rua do Emigrante, Caminho da Sra. de Belém, Caminho da Mina, Caminho do Penedo 
Ladrão, Caminho Dr. Ramos, Caminho das Fontainhas; 
Sobre estas vias houve várias reuniões com os serviços municipalizados (entidade dona 
das obras) e com os serviços da Câmara Municipal, Presidente e Vereadores.  
 
Continuam a ser preocupação especial da Junta, as situações das vias seguintes:  

 Requalificação do Caminho do Cruzeiro Velho,  

 Requalificação do Caminho do Rapadouro,  

 Alargamento do Caminho das Fontainhas,  

 Requalificação da área envolvente da sede da Junta, 

 Passeios no Caminho do Padre Trindade,  

 Pavimentação do Caminho da Dª Helena. 
  



Os serviços de recursos naturais da Câmara Municipal foram solicitados para apoiar a Junta 
na remoção de árvores que ameaçavam a segurança pública, na Quinta da Videira. 
Foi também pedido apoio na requalificação de alguns espaços públicos, com 
ajardinamentos, e embelezamentos.  
 
Houve ainda várias intervenções em outros caminhos, tais como: Caminho do Atranco ; 
Caminho da Boa Vista ; Caminho dos Bragas; Caminho da Brasileira ; Caminho do 
Calvário ;Caminho Dona Helena;Caminho Dr. Ramos ;Caminho da Estrada Velha, Caminho 
da Lavandeira ; Caminho dos Mendes ; Caminho do Moinho ; Caminho das Muradas; 
Caminho da Pedreira; Caminho do Pinheiro; Caminho Quinta da Videira; Caminho Quinta do 
Tomás; Caminho do Rapadouro ; Caminho Raposeira; Caminho da Torre; Caminho do 
Vilar ; Caminho do Viso ;  Caminho Sra. do Vale; Largo Sá Joana; Travessa dos Serezinhos; 

 
 
Houve a colocação de uma placa indicadora das obras realizadas no alargamento da rede 

de saneamento e distribuição de água, nos anos de 2010 e 2011, placa colocada perto do 
edifício da Junta.  

 
Sublinhe-se, em Maio, e antes da Festa das rosas, os pavimentos em alcatrão da Rua do 
Emigrante e da Estrada Padre Quesado, esta com alargamento, e ainda outros pavimentos 
em cubo. Sobre estas vias houve lugar a várias reuniões com os serviços municipalizados 
(entidade gestora das obras) e com os serviços da Câmara Municipal, Presidente e 
Vereadores.  
 
Finalmente, conseguiu-se retirar os velhos postes de eletricidade do Largo de S. Miguel, e 
o enterramento da rede elétrica e colocação de postes novos, com passeio definitivo, em 
previsão do futuro parque de estacionamento, e instalação da Feira das Flores que a Junta 
quer criar neste local nobre da Freguesia.  

 
Já no dia 14 Junho, a Junta organizou com a Câmara Municipal e os Serviços municipais 
de saneamento básico, a colocação de uma placa evocativa das obras de alargamento da 
rede de água e do saneamento. A coluna granítica e a citada placa foram instaladas frente 
à Junta de Freguesia, no Largo souto da Barrosa. Foi um momento de grande elevação, 
com uma boa presença de Vila Franquenses, responsáveis de associações, entidades e 
cidadãos.  Note-se as presenças do Presidente da Câmara, Eng. José Maria Costa, do 
Presidente dso Serviços Municipais, Eng. Vítor Lemos e do Vereador Arq. Luís Nobre.  

 
 
 

3 / Gestão dos equipamentos do património da junta 

Competência própria da junta de freguesia, na Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, 

Artº 34º, 4, no âmbito dos equipamentos integrados no respetivo património. 

 

Dinamização do edifício autárquico – A Junta decidiu continuar a dinamização da sua 

sede, procurando criar um NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA. 
Assim, procedeu à instalação do parque infantil, que tinha decidido em 2012 ; 
acompanhado de obras de melhoramento dos acessos pedonais e de veículos ligeiros para 
apoio ao bar e outras atividades que decorram na sede.  
 
A Junta procedeu à normalização e unicidade do registo do prédio da sede, junto dos 
Serviços da Autoridade Tributária e Alfandegária.  
 



Sempre na senda da Dinamização do edifício autárquico, a Junta organizou a 

comemoração da Revolução de Abril, no dia 27 Abril, com a presença e intervenção do 
Capitão de Abril, OTELO SARAIVA DE CARVALHO, que proferiu uma comunicação sobre 
os acontecimentos revolucionários, apresentou o seu livro “O Dia Inicial”, e deu autógrafos, 
na presença de um público numeroso. Uma placa comemorativa foi elaborada para marcar 
o momento, com a assinatura deste herói nacional, registo que é património da Freguesia.  
Foi também inaugurada a exposição dos trabalhos dos alunos da EB1 de Vila Franca, aos 
quais a Junta pediu que elaborassem desenhos de textos sobre o tema “A Liberdade é...” . 
Esta exposição esteve patente ao público até finais de Maio. Registe-se que a Junta 
acrescentou a esta exposição uma outra, do centro de estudos 25 Abril, da EB 2,3 das 
Taipas, Concelho de Guimarães, com fotografias feitas por alunos, sobre este mesmo 
tema.  
 
 

4 / Relações com outros órgãos autárquicos e da Administração central 

Competência própria da junta de freguesia, na Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, 

Artº 34º, 5, no âmbito da sua relação com os outros órgãos autárquicos. 

 
Foram celebrados dois protocolos com a Câmara Municipal. O primeiro para a limpeza 

de caminhos municipais, no valor trimestral de 1211,85 (Mil duzentos e onze euros e 
oitenta e cinco cêntimos). O segundo para melhoramentos, no valor trimestral de 2101,67 
(Dois mil cento e um euros e sessenta e sete cêntimos), e para aquisição de inertes de 
464,62 (Quatrocentos e sessenta e quatro euros e sessenta e dois cêntimos). 
A Câmara Municipal atribuiu, em 20 de Janeiro, nas comemorações dos 650 anos da 
cidade de Viana do Castelo, o Título de Mérito à Junta de Freguesia, “pelo excelente 

trabalho na defesa dos interesses da população”. Um título similar foi atribuído aos 
Vicentinos de Vila Franca, no âmbito do Centenário desta organização social.  
 
A Inspeção Geral da Educação convidou e a Junta participou na avaliação da Escola 
secundária Carteado Mena, em simultaneidade com as Juntas de Darque e Subportela e 

ainda a Câmara Municipal. A EB1 e o Jardim de Infância de Vila Franca integram este 
agrupamento escolar.   
 
Em 28 de Fevereiro, na sessão da Assembleia Municipal, o Presidente foi substituído 

pelo Secretário.  
  
No dia 20 de Março, o Presidente apresentou-se ao Delegado da Procuradoria da 
República, junto do TAF de Braga, para prestar declarações sobre os processos Leite 

contra Junta e matéria conexa.  
 
A Inspeção Geral da Educação enviou à Junta os relatórios de avaliação da Escola 
secundária Carteado Mena, com resultados bons, em geral e muito bons em termos da 

Gestão do agrupamento, no qual a EB1 Vila Franca está integrada.  
A Junta apresentou uma candidatura de estágio e emprego, para a arquiteta paisagista Eva 
Gomes, estágio que foi aceite, e qui decorrerá durante doze meses.  
 

5 / Outras funções da Junta  

Competência própria da junta de freguesia, na Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, 

Artº 34º, 6, no âmbito de outras funções. 

A Comissão social interfreguesias reuniu em Vila Franca, em Janeiro, tendo contado com 
duas dezenas de organizações sociais de Alvarães, Mazarefes, Vila Franca e Vila Fria.  



O Presidente foi convidado para dar uma demorada entrevista à Rádio Alto Minho, no 
programa “Minha Terra” tendo dado azo a várias intervenções, no mesmo programa, de 
pessoas e instituições vilafranquenses, de vários sectores da economia, social e cultural.  

A Junta organizou, no mês de Janeiro, uma exposição sobre os jardins de Viana, 

exposição do CMIA, que esteve patente ao público, na Galeria da sede da Junta, e com 
uma conferência, dia 25 de Janeiro, do Engenheiro Artur Sá, do Horto Municipal, sobre a 
gestão de plantas e jardins, precisamente. A assistência foi composta, tendo surgido um 
grupo de cidadãs interessadas em apoiar a Junta no embelezamento dos jardins, trabalho 
que está a ser desenvolvido.  

Mais adiante, a Junta reuniu com o CMIA, com propostas de três atividades para serem 
realizadas em 2013, sobre melhoramentos de situações que afetam o ambiente na 
Freguesia.  

A Junta participou no almoço de apoio à Comissão das festas das rosas 2013, que teve 

lugar no salão do centro social e paroquial.  

Dia 2 de Fevereiro, houve o encontro de janeiras no salão da Junta, como acontece nesta 
época, com os grupos de cantares das janeiras da Associação Cultural e Recreativa e do 
Futebol Clube.  

Nos inícios de Março a Junta reuniu com um grupo de voluntárias para rever e requalificar 
alguns espaços públicos ajardinados.  
 
Encontro de Janeiras – No dia 2 de Fevereiro foi organizado o Encontro de Janeiras na 
sede da Junta, com participação da Associação Cultural e do Futebol Clube 
 
A Junta participou na realização do Corso carnavalesco, em colaboração com várias 

organizações da freguesia. 
 
Festa das Rosas – A Junta organizou o segundo Curso de Pintura de Rosas, e uma 

Exposição dos trabalhos, por altura da festa, foi realizada na Casa do Povo, em 
colaboração com a ACRVF. A Junta atribuiu o apoio financeiro à Comissão da Festa das 
rosas 2013.   
 
A Junta interveio, dia 4 Maio, na preparação do Arco do Largo do jardim, a pedido da 
Comissão da Festa das rosas, bem como efetuou limpezas em várias artérias da 
Freguesia, para a festa, tendo aliás contratado dois colaboradores mais para colmatar as 
necessidades.  
A festa das rosas foi o sucesso que se esperava, com inúmero público a visitar e a 
felicidade da Comissão da festa. Durante a festa esteve uma comitiva da cidade de 
Hendaye, cidade geminada com Viana do Castelo. Tiveram uma reunião na junta sobre a 
organização e as funções das juntas e assistiram à festa, no Sábado.  
 
A Junta participou na Festa de fim do ano letivo, da EB1 e Jardim de infância, organizada 
dia 15 Junho, pela associação de pais e encarregado de educação.  Nesta ocasião, 
entregou o Prémio de Mérito escolar 2013, à aluna SARA FILIPA DA SILVA, de 9 anos.  

 
No mesmo dia, a Junta esteve na Festa da Música organizada pela ACRVF, na casa do 
povo. No dia 19 Junho, esteve também na Festa de Saberes em Teia, organizada no Lar 
de idosos, pela Câmara Municipal.  
  
 
 
 



6 / Processos Judiciais em curso 

 
A /  PROCESSO no Tribunal Judicial de Viana do Castelo, de que é Autora Maria 
Emília Simões da Silva Ramos e outros, e Ré a Freguesia de Vila Franca.  

 
Recorda-se a informação do Presidente da Junta, entregue aos membros da Assembleia 
de Freguesia, na sessão de 22.06.12, sobre a abertura de um “processo junto do Tribunal 
Judicial de Viana do Castelo, sendo Ré a Freguesia de Vila Franca, e a autora, Maria 
Emília Simões da Silva Ramos e outros, que reclama, como sua propriedade privada, o 
denominado popularmente “Caminho da quinta do Dr. Ramos”. 

No âmbito do processo, foi agendado o julgamento, para 21 Junho 2013.  
 
B /  DOIS PROCESSOS no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de que é Autor 
Manuel Oliveira Leite, e Ré a Freguesia de Vila Franca.  

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga sentenciou, no dia 15 de Fevereiro 2013, 
em sede do julgamento do processo Manuel Oliveira Leite contra a Freguesia.  
Este Tribunal condenou três pessoas: A Freguesia, o Sr. Adolfo Azevedo, e a Dra. Isolinda 
Pequeno. Estes últimos apresentaram recurso desta sentença.   
 
Reunida em sessão extraordinária, no dia 13 de Março, a Assembleia de Freguesia 
sufragou por maioria de cinco votos e duas abstenções, a inviabilidade do recurso 
desta decisão do Tribunal.  

Fim do documento.  

O Presidente da Junta de Freguesia, Arnaldo Ribeiro, 20 Junho 2013 

 
Largo Souto da Barrosa, 14.06.13, inauguração da coluna evocativa das obras  

de aumento das redes de água e saneamento.    
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fim deste documento elaborado para o Sítio Internet da Junta de Freguesia.  

 
Não é permitida a utilização de qualquer texto, imagem ou fotografia,  

Sem autorização prévia por parte do Presidente da Junta 
Pedidos para o endereço jfvilafranca@gmail.com 

Mais em www.jf-vilafranca.com 
Tel. 258 332 008 

Junta de Freguesia de Vila Franca, Largo da Barrosa, nº 123 
3935-702 Vila Franca, Viana do Castelo 

PORTUGAL 
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