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Por fim, aquele que é o grande vértice estratégico que
apontamos para o futuro - Afirmar Vila de Frades como
destino turístico de excelência. 
E também aqui, a CAPITAL DO VINHO DE TALHA
segue em frente, tendo sido distinguida como “Melhor
destino vínico Nacional” pela revista “Paixão pelo
Vinho”, resultado de uma votação de jornalistas e
profissionais do setor vitivinícola.
Aqui, empresários e associações serão parceiros
fundamentais para alcançar o patamar que todos
desejamos.

Temos, portanto, um longo caminho pela frente, mas
também temos todos os ingredientes para o sucesso.

Seguimos com o nosso trabalho, de pés bem assentes
na terra, conscientes dos recursos limitados, mas
também da grandeza que queremos para este nosso
país das uvas.
Seguimos à moda do nosso conterrâneo José Valentim,
porque "Aqui, o futuro tem história".

Contem connosco! 

Caros VilaFradenses,

Estamos a aproximar-nos do fim dos primeiros seis
meses de mandato autárquico.

Findos estes primeiros cento e oitenta dias de projetos
e trabalho, é altura de uma primeira reflexão acerca do
que tem sido o percurso e a estratégia desta Junta de
Freguesia.

Ainda vivemos tempos de aprendizagem, de melhoria
diária.
Contudo, começam a ser visíveis alguns dos pilares que
apontámos para a nossa freguesia.

O reforço da ação social com a criação do “Cabaz Vila
de Frades Solidária”;

A recuperação do património edificado, sonho este
iniciado com as intervenções na Capela de São Brás,
que se encontram concluídas da sua primeira fase;

Comemorar Fialho de Almeida, nascido em Vila de
Frades e um dos maiores escritores nacionais, e que
contará com algumas iniciativas  já em Maio;

"Vila de Frades, a CAPITAL DO
VINHO DE TALHA é o melhor

destino vínico nacional!"

Resultados Eleitorais
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Diogo Conqueiro
/Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades/
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Numa gala que decorreu a 04 de

Março, no Vila Galé Ópera, em

Lisboa, a revista "Paixão pelo

Vinho" elegeu a Capital do Vinho

de Talha como melhor destino

vínico nacional.

Esta nomeação foi o resultado

da votação de jornalistas do

setor dos vinhos e do

enoturismo.

Para Vila de Frades, é um

reconhecimento a todos os

nossos produtores, associações e

empresas, que lutam e

trabalham diariamente nesta

nossa arte milenar:  o  vinho de

talha.

É um reconhecimento que

enche de orgulho todos os

VilaFradenses e que nos traz

uma enorme responsabilidade.

Vila de Frades é o melhor

destino vínico 2022, título válido

até 2027, e que terá de ser

acompanhado por um caminho

de evolução e melhoria

constante.

Obrigado a todos os mestres do

vinho de talha, aos que já cá não

estão, aos que lutam por esta

arte faz tempo e aos que iniciam

agora esta atividade.

VILA DE FRADES
ELEITA MELHOR
DESTINO VÍNICO

DESTAQUES
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A Junta de Freguesia de Vila de

Frades, em parceria com a

Paróquia de São Cucufate de

Vila de Frades, procedeu à

recuperação do exterior da

capela de São Brás.

Nesta fase, e com um

investimento total de cerca de

4500€, foi pintado todo o

exterior do edifício, recuperados

os ferros e madeiras, colocada

uma janela nova, aplicado um

algeroz e  iluminação exterior.

REABILITAÇÃO DA
CAPELA DE SÃO BRÁS

DESTAQUES
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SÃO CUCUFATE VAI SER ALVO
DE INTERVENÇÕES
O Sítio Arqueológico de São Cucufate, em Vila de Frades, no concelho de Vidigueira é
um dos dois monumentos do distrito de Beja, que vai ser intervencionado no âmbito do
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No distrito de Beja, o Sitio Arqueológico de São Cucufate, em Vila de Frades, no
concelho de Vidigueira, tem uma dotação de 214 mil e 500 euros para obras de
reabilitação. O Museu Regional Rainha Dona Leonor, em Beja, é alvo de 2,6 milhões de
euros, para obras de reabilitação.

O anúncio foi feito pelo diretor-geral do Património Cultural, João Carlos Santos.

DESTAQUES
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PROXIMIDADE:
FALE COM O PRESIDENTE
Com o objetivo de estar cada vez mais
próximo de quem realmente importa, as
pessoas, a Junta de Freguesia de Vila de
Frades disponibiliza, através do seu site, mais
uma forma de facilmente falar com o
presidente.

Se tem dúvidas, questões ou sugestões, fale
connosco: presidente@viladefrades.pt 



INÍCIO DE
MANDATO
Em início de funções decorreram,

durante Outubro e Novembro, visitas a
todos os espaços públicos da
freguesia, bem como reuniões de
trabalho com todas as associações e
instituições de Vila de Frades.
A Junta de Freguesia de Vila de Frades
entende que só assim, com
proximidade e conhecimento das
necessidades reais, é possível
desenvolver um trabalho conjunto.

Direção SRUVF e GDVF

Funcionários de São Cucufate

Visita ao Posto Médico Receção à VITIFRADES, ADL

Apresentação à AHBVVApresentação aos funcionários ao serviço da Freguesia
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Apresentação no CIVT Apresentação à Comunidade Escolar

Apresentação à SCMVF Receção e apresentação à Paróquia

Receção e apresentação à Ass. S.
Cucufate

Receção e presentação à APVT

Receção e apresentação aos Grupos Musicais da
Freguesia
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AGENDA 
Com o objetivo de compilar num só
documento todas as iniciativas da
época alta do Vinho de Talha, a Junta
de Freguesia, em conjunto com
empresas e associações, criou a
"Agenda Vila de Frades, Capital do
Vinho de Talha".

Além de distribuída em papel a todos
os residentes, está acessivel a todos os
que nos visitam, através dos muppies
em locais públicos da freguesia. 

TABERNA DOS ARCOS
A 06 de Novembro, a Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, inaugurou em Vila
de Frades a Taberna dos Arcos.
É um voltar à vida de um espaço emblemático da nossa terra, que funcionará como um
polo de atração e divulgação das nossas tradições e produtos.
O momento contou com modas do Grupo Coral da Adega Cooperativa de Vidigueira,

Cuba e Alvito e, ainda,  com a apresentação do livro "Enogastronomia" de Luís
Gradíssimo.
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SÃO MARTINHO NA ESCOLA

A FREGUESIA NAS REDES
SOCIAIS

Com vista a uma melhor e mais acessível
informação a residentes e visitantes, a
Junta de Freguesia está também
presente no Instagram.

Além deste novo meio de comunicação,

está a proceder à renovação da sua
imagem institucional, bem como ao
complemento de informação disponível
no site oficial.
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A junta de freguesia marcou presença no magusto da nossa escola Fialho de Almeida.

Cada turma preparou e apresentou encenações, lengalengas e músicas alusivas ao dia de
São Martinho.



TRILHOS DO VINHO DE TALHA

DECORAÇÕES DE NATAL 2021

A segunda subida a Santo António, prova desportiva que decorre em Vila de Frades organizada
pelo Município e pela Junta de Freguesia, contou este ano com mais de 300 participantes (127
atletas na corrida e 200 caminheiros) em representação de 49 equipas, num percurso desportivo
que aliou o lazer, as bonitas paisagens desta freguesia, o seu património cultural, histórico e
edificado e a gastronomia do nosso concelho

A freguesia voltou a estar decorada
com as  cores da quadra natalícia.

Este ano com a participação das
famílias residentes no bairro Dr.
Alfredo Caetano da Silva, que
decoraram o espaço.
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CONCERTO DE NATAL 

CABAZ VILA DE FRADES
SOLIDÁRIA

A Junta de Freguesia de Vila de Frades e a Paróquia de São Cucufate, promoveram, 18 de
Dezembro, o tradicional "Concerto de Natal 2021", na Matriz de Vila de Frades.
O momento foi abrilhantado pela Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira.

A Junta de Freguesia de Vila de Frades,
em colaboração com a paróquia de São
Cucufate e com a população da freguesia,
criaram o "CABAZ VILA DE FRADES
SOLIDÁRIA".
Esta iniciativa permitiu compor seis
cabazes, entregues a 
agregados familiares carenciados na
nossa freguesia.

PÁGINA
14



NATAL NA NOSSA ESCOLA 

A Junta de Freguesia de Vila de Frades procedeu à já habitual entrega de lembranças
de Natal aos alunos, professores,
auxiliares e assistentes operacionais da escola Fialho de Almeida.

Na impossibilidade da habitual festa de Natal das nossas crianças, a Junta de Freguesia
não quis deixar de assinalar esta quadra tão
querida dos mais pequenos, e levou o pai Natal até à escola.

Lá, as turmas preparam canções da época, com as quais brindaram os colegas,
professores, auxiliares e o executivo da Junta.

CALENDÁRIOS 2022 
A Junta de Freguesia de Vila de Frades procedeu
à entrega porta-a-porta dos calendários 2022.
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VILA DE FRADES RECEBEU
SÍMBOLOS JMJ23 

No passado dia 26 de Dezembro, a Paróquia de Vila de Frades recebeu os símbolos da
Jornada Mundial da Juventude 2023, a ocorrer em Portugal.
Estes símbolos foram enviados pelo Papa Francisco, e percorrem vários pontos do globo
até ao próximo ano de 2023, 

O dia contou com uma eucaristia presidida pelo senhor bispo, D. João Marcos, e com a
representação das paróquias de Cuba, Alvito e Ferreira do Alentejo.
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CABAZ BEBÉ

A Junta de Freguesia de Vila de Frades procedeu à entrega dos cabazes bebé 2022.

Na impossibilidade da habitual entrega na atividade do cante aos Reis, as famílias
foram convidadas a vir ao Salão da Junta de Freguesia.

Ao longo do ano passado, foram oito os novos habitantes da nossa freguesia.

Entendemos que a Junta de Freguesia deve estar presente na vida das pessoas, deve ser
próxima em todos os momentos, e este cabaz é o continuar dessa visão.

VOZ DA PLANÍCIE EM VILA DE
FRADES

Decorreu na Junta de Freguesia de Vila de Frades,
a gravação de parte do Programa "cante vivo", da
rádio Voz da Planície.

Uma conversa sobre cante, tradição, vinho de
talha e memórias, à volta do trabalho "do Alentejo
para o mundo, com cante na Alma", da autoria do
vilafradense Desidério Lucas do Ó.

Na conversa, além do moderador Paulo Ribeiro,

participou Diogo Conqueiro, presidente da Junta
de Freguesia de Vila de Frades e José das Dores
Pilrito, em representação dos grupos de cante da
freguesia.
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ESPAÇO EXTERIOR DA JUNTA
DE FREGUESIA
A Junta de freguesia de Vila de Frades procedeu à remodelação de todos os canteiros
existentes no espaço exterior da junta de freguesia, bem como ao reforço da
iluminação, instalação de um banco de jardim e de uma papeleira e ainda a aplicação
do logótipo "VILA DE FRADES, CAPITAL DO VINHO DE TALHA".

A junta de freguesia agradece a colaboração de todos quantos tornaram possível esta
obra.

Ao Francisco Carrasco, à equipa CORA, e aos funcionários ao serviço da junta de
freguesia - Lina Lourenço, Nuno Pinto e Joaquim Patarata.

Um agradecimento particular à funcionária Gertrudes Granja, projectista e obreira maior
deste trabalho.
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ANIVERSÁRIO  DOS
BOMBEIROS 
Para assinalar a data do 36º aniversário dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, as
quatro juntas de freguesia do concelho de Vidigueira juntaram-se, e ofereceram à
instituição 5 EPI's, que ajudarão a equipar mais uma equipa de bombeiros, num apoio
superior a 5000€.

DIRETORA REGIONAL DE
CULTURA VISITA VILA DE
FRADES
No âmbito do avançar dos trabalhos de requalificação da Capela de São Brás, a Dra. Ana
Paula Amendoeira, diretora regional de cultura do Alentejo, visitou Vila de Frades.
A visita foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui
Raposo, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Conqueiro.
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O Campo de Jogos da Escola Fialho de Almeida, em Vila de Frades, foi aberto ao
público a 26 de Fevereiro.

O momento foi assinalado com um jogo de futebol, onde se homenageou o nosso
conterrâneo Jacinto Nunes e se fez um minuto de silêncio pelo povo ucraniano.

Este espaço foi remodelado pelo município no final do mandato anterior, num
investimento a rondar os 20 000€.

CAMPO DE JOGOS DA ESCOLA

AJUDA À UCRÂNIA
A Junta de Freguesia de Vila de Frades, solidária com o
povo ucraniano, foi ponto de recolha de bens.
Da nossa freguesia partiram dois carregamentos,
entregues à comunidade residente em Évora, com
destino às fronteiras da Polónia com a Ucrânia.
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MARÇO, MÊS DA MULHER
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YOGA,

 SHOWCOOKING DE SUSHI

COM TIAGO TARECO

NA ADEGA ZÉ GALANTE, COM GABRIEL
ROSA DA UZUMAKI SUSHI
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ANIMAÇÃO DE LEITURA
NA ESCOLA,COM MARGARIDA ANTUNES

OFERTA DE FLORES ÀS
MULHERES DA FREGUESIA

Para assinar o dia internacional da Mulher, a Junta de Freguesia entregou uma flor a
todas as mulheres que, durante o dia 08 de Março, passaram pelo edifício sede de
freguesia. 



DIA MUNDIAL DA ÀRVORE
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JANTAR DO DIA DA MULHER

Para assinalar o dia mundial da Árvore, a Junta de Freguesia de Vila de Frades plantou,

com as crianças da nossa escola, duas novas árvores na nossa localidade. 



TRABALHOS DIVERSOS
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A Junta de Freguesia de Vila de Frades e os serviços do estaleiro Municipal de
Vidigueira, levam a cabo, diariamente, pequenas reparações e melhorias em Vila de
Frades.

Limpeza do cemitério Substituição de vidros partidos

Pequenas reparações nas vias alcatroadas e calçadas Sinalética Urbana

Poda de Árvores Aplicação de Fitofármacos

Limpeza e manutenção de espaços verdes



NOTA DE PESAR
A Assembleia de Freguesia de Vila de
Frades, reunida a 21 de Dezembro. em
assembleia ordinária e sob proposta do
presidente da Junta de Freguesia, aprovou
por unanimidade o voto de pesar pelo
falecimento de José António Batuca
Pereira.

José Pereira desempenhou um papel de
relevo na Assembleia Municipal de
Vidigueira, instituição à qual pertenceu
durante 20 anos, defendendo sempre os
interesses da população do concelho de
Vidigueira.

A Junta de Freguesia de Vila de Frades
repudia, por completo, a invasão Russa do
território Ucraniano.

Entendemos que a guerra nunca será
solução.

A paz e a soberania de um povo nunca
poderão ser a moeda de troca na
resolução de conflitos.
Em sinal de solidariedade com o povo da
Ucrânia, a iluminação do espaço exterior
da Junta de Freguesia de Vila de Frades foi
desligada e a bandeira da freguesia içada
a meia haste durante uma semana.

NOTA DE REPÚDIO
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TRABALHOS DIVERSOS

Substituição de postes de iluminação e 

acerto dos relógios
Remoção da bica do 

Largo Fialho de Almeida
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AGENDA
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AGENDA

Marcha de São Cucufate
2022

 
Arraial 18 de junho
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