
Vila de Frades

E D I Ç Ã O  0 2  |  S E T  2 0 2 2
M A N D A T O  2 0 2 1 / 2 0 2 5

Vila de Frades quer
restaurar 

 Igreja Matriz de
São Cucufate 

Vila de Frades 
 mantém posto CTT

aberto





Conteúdo

MENSAGEM DO PRESIDENTE
0 4

DESTAQUES
0 5

ABRIL
0 8

MAIO
1 4

COMEMORAÇÕES FIALHO DE
ALMEIDA

1 6

2 4

2 6

2 0
JUNHO

JULHO

AGOSTO

 

Ficha Técnica
 

Propriedade
JF Vila de Frades
Grafismo e

Imagem
JF Vila de Frades

Impressão
Bejagráfica
Tiragem

600 Exemplares

2 7
SETEMBRO

2 9
MANUTENÇÕES E TRABALHOS
DIVERSOS
3 1
NOVO HORÁRIO DOS TANQUES
NOTA DE REPÚDIO



Olhar para Vila de Frades, também é olhar para novos projetos e captação de investimento: Está em curso a
candidatura para o restauro da talha dourada da Igreja Matriz, num orçamento de cerca de 100.000€; estão
aprovados cerca de 200.000€ do PRR para intervencionar o Sítio Arqueológico de São Cucufate; e está em
estudo a segunda fase da recuperação de São Brás, num investimento que ronda os 30.000€.
Mas hoje, olhar para Vila de Frades é também olhar para uma freguesia que não baixa os braços.
Vila de Frades não permitiu o fecho do seu posto médico nem a perda do seu posto de correios.  E em todo
este trabalho de gabinete, aquele que muitas vezes não se vê, a Junta de Freguesia assume um papel
fundamental nas conquistas em prol da população.  
Mesmo conscientes dos meios reduzidos de que dispomos, entendemos que este é o caminho certo, um
caminho de preservação, promoção e valorização de tudo o que somos e temos. 
Um caminho apontado há muito por Fialho de Almeida: “Miando pouco, arranhando sempre e não temendo
nunca!”, numa terra onde “O Futuro tem história”.
Continuem a contar connosco!
                                                                                Um abraço fraterno,

Caros VilaFrandenses,

O mês de Outubro assinala o primeiro ano de
mandato autárquico.
Foi um ano de descoberta, de aprendizagem, mas
que nos permite já fazer alguma análise àquilo que
tem sido a estratégia e ação desta Junta de
Freguesia, e que nos permite também projetar o
que se pretende nos próximos três anos.
Hoje, podemos olhar para Vila de Frades e ver uma
terra com uma agenda cultural definida, seja no
manter das nossas tradições, seja com novas
iniciativas,  com empresas, empresários, associações
e parceiros embebidos neste espirito de trabalho
conjunto, em prol da “Capital do Vinho de Talha”. E
podemos ver o resultado deste trabalho conjunto:
Vila de Frades foi eleita o “Melhor Destino Vínico
Nacional”!
Hoje, ao olhar para Vila de Frades, podemos ver
uma junta de freguesia que reforçou a sua ação
social, seja junto daqueles que mais precisam, seja
junto da nossa comunidade escolar ou das nossas
instituições.
Também podemos ver obra feita, como a
recuperação da Capela de São Brás, as intervenções
no exterior da Junta de Freguesia, as intervenções
no exterior da nossa escola, que permitiram a
abertura do campo de jogos ao público, ou a criação
de dois novos espaços verdes na Rua Ramiro
Correia.
Mas há ainda muito a fazer, como a melhoria das
entradas da vila, as melhorias necessárias no
Pavilhão Luís Rosa Mendes e a intervenção no
Jardim da Praça 25 de Abril. 

Vila de Frades, um ano depois...
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Diogo Conqueiro
/Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades/



A atual igreja paroquial de Vila de Frades é simplesmente uma entre as 6 igrejas e

capelas agora existentes na Vila. No entanto, além destas, há memória de pelo menos

mais 3 que acabaram por desaparecer (S. Sebastião, Convento dos Capuchos e Espírito

Santo). Edificada nos finais do séc. XVII e inícios do séc. XVIII terá sucedido à igreja

matriz gótica e trecentista dedicada a S. Jerónimo. Todo este património revela o sentir

profundamente religioso de tantas e tantas gerações. Não direi que nos compete agora

edificar novas igrejas para revelar a igualdade da nossa fé, mas digo que nos compete a

nós manter este património edificado. É nesta linha que nos propusemos a uma

candidatura para o restauro dos altares em talha da nossa igreja paroquial, um dos

mais ricos do nosso Alentejo, do estilo barroco lisboeta, datado de 1707 como revela a

inscrição do altar mor. A sua dimensão e as lacunas do tempo revelam urgente esta

intervenção que a ser aprovada trará beleza e encanto ao que outros ergueram para

nós. Outros projetos tais como a renovação da iluminação interior e a pintura exterior

do templo requerem o nosso empenho.

DESTAQUES
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VILA DE FRADES QUER RESTAURAR 
 IGREJA MATRIZ DE SÃO CUCUFATE 

- Pe. Pedro Rodrigues, Pároco de São Cucufate



Inserido nas comemorações do 25 de Abril, a Junta de Freguesia de Vila de Frades,

em reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia, homenageou Inácio

Joaquim Cid Lucas.

Este acto foi um reconhecimento público pelos 30 anos de entrega do Inácio à

causa pública, a esta casa e às gentes de Vila de Frades.

O momento foi emotivo e com uma excelente adesão de público, o que mostra

bem o carinho que Vila de Frades tem pelo Inácio Lucas.

JUNTA DE FREGUESIA HOMENAGEIA 
INÁCIO LUCAS

DESTAQUES
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VILA DE FRADES MANTÉM POSTO DE
CORREIOS
A Junta de Freguesia de Vila de Frades congratula-se

com o desfecho positivo da negociação com os CTT,

onde a junta de freguesia foi elo de ligação

imprescindível, e que permitiu que Vila de Frades

mantivesse o seu posto de correios a funcionar.
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NOVOS ESPAÇOS VERDES DA RUA RAMIRO
CORREIA
A Junta de Freguesia de Vila de Frades procedeu à requalificação dos espaços verdes da
Rua Ramiro Correia. A intervenção consistiu na limpeza do espaço, criação de espaços
ajardinados, plantação de novas plantas, e pintura do espaço envolvente.
Neste momento, está concluída a primeira fase, e quase concluída a segunda fase deste
projeto.
A Junta de Freguesia de Vila de Frades agradece a todos os seus colaboradores que
permitiram que esta obra fosse possível, de modo particular, a funcionária Gertrudes
Granja.

DESTAQUES



PARA OS RESIDENTES EM VILA DE FRADES, O
COMBUSTÍVEL É MAIS BARATO

ABRIL
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DESTAQUES

A CEPSA e a Junta de Freguesia de Vila de Frades
celebraram um protocolo de colaboração, que permite
que todos os vilafradenses, residentes na freguesia,
possam usufruir de descontos em combustível.
Para tal, basta apenas dirigir-se à Junta de Freguesia de
Vila de Frades, fazendo-se acompanhar de um
documento comprovativo de morada, para que lhe seja
entregue o cartão "Vila de Frades | Desconto Cepsa",
válido por dois anos

MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA
INFÂNCIA
Abril assinala o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, simbolizado
internacionalmente por um laço azul.
Neste sentido, o Município e as Juntas de Freguesia do concelho associaram-se à
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do concelho de Vidigueira (CPCJ),
colocando nos seus edifícios um laço azul, no decorrer de todo o mês.



Após dois anos de interrupção, a Paróquia
de São Cucufate de Vila de Frades voltou a
organizar as tradicionais festas em Honra
de Nossa Senhora das Dores.
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FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS
DORES

SINALÉTICA DE
MONUMENTOS
No âmbito de uma candidatura promovida
pelo município de Vidigueira, e inserida na
estratégia municipal de promoção do
concelho, foram colocadas na freguesia
sinaléticas direcionadas ao visitante.
Os locais contemplados por esta medida
em Vila de Frades foram a Igreja Matriz de
São Cucufate, a ermida de Santo António
dos Açores, a Capela de São Brás, a Igreja da
Misericórdia e a Torre do Relógio.

PÁSCOA NA NOSSA
ESCOLA
Na quinta-feira que antecedeu o período
de férias da Páscoa, a Junta de Freguesia
de Vila de Frades procedeu à entrega das
amêndoas na escola Fialho de Almeida.
Este pequeno gesto foi a forma de a
Junta Freguesia desejar a todas as nossas
crianças, funcionários, auxiliares e
professores, uma Feliz Páscoa.



A Capela de São Brás, em Vila de Frades, recebeu entre 09 de Abril e 08 de Maio, a
Exposição fotográfica de Luís Damas. 
A inauguração foi também palco da apresentação do livro "Estrelas, sombras, mar e os
amores perdidos em mim", de Alice Capito.
A tarde contou também com a presença do Grupo de Cante "Voz do Alentejo", de Vila
de Frades, que brindou os presentes com algumas modas.
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EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DE LUÍS DAMAS E
APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE ALICE CAPITO
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JOGO DE FUTEBOL COMEMORATIVO DO 25 DE
ABRIL
A Junta de Freguesia de Vila de Frades organizou, no dia 24 de Abril, um jogo de futebol
comemorativo do 25 de Abril, que levou meia centena de VilaFradenses até ao estádio
municipal de Vidigueira.

25 DE ABRIL NA ESCOLA
As turmas da escola Fialho de Almeida, em Vila de Frades, trabalharam, nas suas
atividades letivas, a temática da revolução de Abril.
Os trabalhos, cartazes e cravos alusivos ao tema da conquista da liberdade foram
expostos no jardim da praça 25 de Abril.



SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA
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Decorreu, no salão da Junta de Freguesia de Vila de Frades, uma sessão Solene da Assembleia
de Freguesia comemorativa dos 48 anos do 25 de Abril, onde foi homenageado Inácio Lucas.
O presidente da mesa, Luís Amado, convidou todas as bancadas com assento politico na
freguesia a intervir, num ato que exaltou e dignificou os valores e conquistas de Abril.
Intervieram os deputados Nélson Roque, pela CDU, Susana Gonçalves, pelo PS e Ana
Campaniço, pelo movimento independente Mais Cidadãos.
Interveio ainda o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, e o Presidente da
Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Conqueiro.



XXXII MOSTRA DE DOÇARIA TRADICIONAL 
Inserida nas comemorações do 25 de Abril, a Junta de Freguesia de Vila de Frades
organizou, no Pavilhão Luís Rosa Mendes, a XXXII Mostra de Doçaria Tradicional.
O momento, interrompido por dois anos devido à pandemia COVID-19, contou com a
participação de cerca de 50 doceiras e com a Animação Musical de Hugo Soft.
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TORNEIO DE SETAS E MATRAQUILHOS
Inserido nas comemorações do 25 de Abril, o Grupo Desportivo VilaFradense e a
Sociedade Recreativa União VilaFradense organizaram torneios de Setas, Matraquilhos e
Ténis de Mesa.
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Teve lugar, no salão da casa do povo, em Vila de Frades, uma sessão de esclarecimento
sobre as licenças e cartas para correta utilização de tratores.
A Junta de Freguesia agradece à Terras Dentro e ao Ministério da Agricultura, por
trazerem até nós esta preciosa informação, num meio de economia essencialmente
rural.

MAIO
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO | CONDUZIR
E OPERAR O TRATOR EM SEGURANÇA



PÁGINA
15

RECEÇÃO AOS NOVOS ÓRGÃOS DA
VITIFRADES
A Junta de Freguesia de Vila de Frades recebeu uma representação dos novos órgãos
sociais da VITIFRADES, ADL.
A toda a nova equipa, a Junta de Freguesia deseja os maiores sucessos no desempenho
de tudo aquilo a que se propõem fazer, sempre na certeza que poderão contar com a
colaboração desta instituição.

VILA DE FRADES RECEBE O "FITA"
A Sociedade Recreativa União VilaFradense recebeu o FITA, Festival Internacional de
Teatro do Alentejo.
A peça, "No Limite da Dor", interpretada pela companhia "Lendias D'Encantar", trouxe
aos espetadores "a experiência vivida por muitos portugueses às mãos da PIDE, durante
os anos da ditadura.



APRESENTAÇÃO DO LIVRO "CADERNOS DE
VIAGEM, GALIZA 1905"
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COMEMORAÇÕES FIALHO DE ALMEIDA

Inserido nas comemorações do nascimento de Fialho de Almeida, o Centro
Interpretativo do Vinho de Talha recebeu a apresentação do livro "Cadernos de Viagem,
Galiza 1905", da autoria do escritor Vilafradense.
O momento, organizado pela Associação Fialho de Almeida, com o apoio da Câmara
Municipal de Vidigueira e da Junta de Freguesia de Vila de Frades,  contou com a
participação das crianças da nossa escola, que brindaram os presentes um momento
musical.
O evento contou com as intervenções da Vereadora do pelouro da Cultura, Ana Patrícia
Marreiros, do presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Conqueiro, das
professoras Lourdes Carita e Francisca Bicho e com a moderação de Ana Rita Fialho.

FIALHO NA NOSSA ESCOLA
A Escola Fialho de Almeida assinalou a data do nascimento do escritor.
Entre as várias atividades, houve a apresentação de um vídeo sobre a vida e obra do
escritor, uma sessão de contos com a professora Francisca Bicho, da Associação Fialho
de Almeida e ainda a interpretação de canções alusivas a Fialho e a Vila de Frades.
Para encerrar estas atividades, o "próprio Fialho de Almeida" visitou as nossas crianças,
recebido ao som das músicas por elas preparadas.



Inserida nas comemorações do nascimento de Fialho de Almeida, a Capela de São Brás,
em Vila de Frades, recebeu a apresentação do livro "Grinalda de Emoções", de Maria
Antonieta Oliveira. 
Foi uma tarde de emoções fortes, recordando relações, amigos, mães, pais e vivências
do passado. 
O momento contou com a presenta da autora, Maria Antonieta Oliveira, e do seu
familiar Sebastião Oliveira, do prefaciador do livro, Vitor Costeira, e do grupo de cante
VOZ DO ALENTEJO, de Vila de Frades. 
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO "GRINALDA DE
EMOÇÕES"

COMEMORAÇÕES FIALHO DE ALMEIDA



Organizado pelo Futuro Ativo CLDS 4G Vidigueira e pela CPCJ Vidigueira, Vila de Frades
recebeu a quarta sessão do circulo de tertúlias inserido no programa da Prevenção
contra os maus tratos na infância.
O momento decorreu no Centro de Leitura de Fialho de Almeida, e contou com a
participação do Grupo de Cante Alentejano da Escola Fialho de Almeida e com o
contributo do Dr. Hugo Serpa, psicólogo e psicoterapeuta.
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TERTÚLIAS | O IMPACTO DA VIOLÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA INTEGRA ÓRGÃOS
DA ANAFRE
Decorreu no Centro Cultural de Beringel, a Cerimónia de Tomada de Posse dos novos
Órgãos da Delegação Distrital de Beja da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)
que será liderada por Vitor Morais Besugo, Presidente da Junta de Freguesia de
Beringel. A Mesa da Assembleia será presidida por Carla Penas, Presidente da Junta de
Freguesia de Vidigueira, secretariada por Bruno Sustelo, Secretário da União das
Freguesias de Beja - Salvador e Santa Maria da Feira-, e Diogo Conqueiro, Presidente da
Junta de Freguesia de Vila de Frades.



O Festival Terras Sem Sombra regressou a Vila de Frades.
Do programa que decorreu na freguesia, fez parte um workshop de barro intitulado
"SEGREDOS DO BARRO: OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE TALHAS", que decorreu no
espaço "Gerações da Talha", e que contou com a presença das crianças da nossa escola.
Decorreu ainda a iniciativa "Do Saber-fazer ao saber-provar: O Vinho de Talha,
património cultural da humanidade", com visitas pelo Centro Interpretativo do Vinho de
Talha e por algumas adegas típicas da freguesia. 
O ponto alto decorreu na Igreja Matriz de São Cucufate, com o concerto “Mater
Amabilis: O Culto de Maria na Polifonia Portuguesa dos Séculos XVI e XVII”, pelo
Agrupamento Vocal CUPERTINOS.
Este concerto brindou os presentes com obras de música sacra dos compositores
portugueses Duarte Lobo, Fr. Manuel Cardoso, João Lourenço Rebelo e D. Pedro de
Cristo.
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TERRAS SEM SOMBRA REGRESSOU A VILA
DE FRADES



RECEÇÃO AO GRUPO DESPORTIVO
VILAFRADENSE
A Junta de Freguesia de Vila de Frades recebeu o Grupo Desportivo VilaFradense, para
felicitar o coletivo pela prestação da GDVF DARTS TEAM, na final do campeonato
Ibérico ALENGARVE 2022.
Nestas finais, disputadas em Albufeira, as equipas A e B, compostas pelos atletas da
GDVF DARTS TEAM conseguiram um 5º e 12º lugar, respetivamente.

PÁGINA
20

JUNHO

"O MAR COMEÇA AQUI"
O agrupamento de Escolas de Vidigueira participou no projeto "O Mar Começa Aqui".
Este projeto, do programa ECO-ESCOLAS, pretende sensibilizar a comunidade para a
importância da preservação e cuidado do ambiente.
Em Vila de Frades, este projeto consistiu na pintura de sargetas, com tintas próprias e
amigas do ambiente.



INTERVENÇÃO NA ESCOLA FIALHO DE
ALMEIDA
A Junta de Freguesia de Vila de Frades efetuou alguns trabalhos de manutenção e
conservação do espaço exterior da Escola Fialho de Almeida.
Foram limpas as ervas das calçadas, limpos e pintados todos os canteiros e caiados os
troncos das laranjeiras.
Foi ainda aplicado um portão que permite a separação do espaço do campo de jogos
do espaço de recreio da escola, garantindo assim maior segurança quer para o uso
escolar, quer para os tempos de abertura ao público.
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MARCHA DE SÃO CUCUFATE 2022
Junho foi mês dos Santos Populares, com a Marcha de São Cucufate a sair à rua, após
dois anos de interregno.
A apresentação decorreu no dia 09 de Junho, seguindo-se várias apresentações.
O momento alto, foi o tradicional  Arraial de Vila de Frades.
Mais de 500 pessoas lotaram por completo o Largo Dr. José Luís Conceição Silva para
assistir às apresentações das Marchas de São Cucufate, Infantil do Gama, Vila dos
Gamas, O Girassol, da freguesia de Pedrógão do Alentejo, da Paz, da junta de freguesia
de Selmes, da Junta de Freguesia de Santana e da junta de freguesia de Portel.
O momento contou ainda com uma pequena homenagem a Joaquim Tadeu.
A animação musical esteve a Cargo de João Realista.
A Junta de Freguesia de Vila de Frades congratula-se com o resultado final quer da
Marcha de São Cucufate 2022, quer dos arraiais, agradecendo a todos os envolvidos
neste projeto, e que tornaram possível a sua realização, bem como a excelente receção
a todas as marchas convidadas.

PÁGINA
22



A Junta de Freguesia de Vila de Frades marcou presença no encerramento do ano
escolar da nossa Escola Fialho de Almeida.
Além do momento de entrega dos diplomas aos finalistas, foi dia de brincar e de
transmitir alegria e felicidade às nossas crianças.
Assim, a junta de freguesia preparou uma pequena surpresa para os mais pequeninos,
com um trampolim, insuflável, moldagem de balões e pinturas faciais.
Um agradecimento a toda a nossa comunidade escolar, por tão bem tratarem das
nossas crianças.

ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
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A Sociedade Recreativa União VilaFradense recebeu, a 09 de Julho, o espetáculo "A
Magia que nos une", do mágico vilafradense João Vargas. 
O momento foi organizado pela Sociedade Recreativa, proporcionando, a todos os
presentes, um excelente serão.

"A MAGIA QUE NOS UNE", DE JOÃO
VARGAS
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JULHO

FESTAS EM HONRA DE SÃO CUCUFATE
A Associação São Cucufate organizou, entre 22 e 25 de Julho, em Vila de Frades, as
tradicionais festas em honra de São Cucufate.
Com um programa diverso e bastante completo, a Associação conseguiu manter viva
uma das nossas tradições.
A Junta de Freguesia de Vila de Frades congratula-se com o empenho de todos os
nossos jovens, que se dedicam a esta causa pública, e que nos fazem ter esperança
num futuro promissor para a nossa freguesia,
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A junta de freguesia de Vila de Frades, a Câmara Municipal de Vidigueira e as Janelas do
Turismo, promoveram o tradicional passeio anual dos idosos da nossa freguesia.
O destino foi Belver, com os passadiços do Alamal e praia do Alamal pela manhã,
almoço no restaurante "O Manel" e visita aos museus do sabão e Núcleo Museológico
das mantas e tapeçarias pela tarde.
A Junta de Freguesia agradece ao Município de Vidigueira a cedência do autocarro e à
empresa Janelas do Turismo por toda a preparação e logística, bem como pela oferta
das entradas nos espaços e de bonés aos nossos idosos.

PASSEIO DE IDOSOS 2022
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URIEN'S CIRCUS EM VILA DE FRADES
Vila de Frades recebeu o espetáculo circense "Urien's Circus". 
Os palhaços, ilusionistas e malabaristas fizeram as delícias de miúdos e graúdos, num
momento que contou com casa cheia. 
A Junta de Freguesia de Vila de Frades agradece à família Uriens, pela oportunidade
que nos proporcionaram de podermos voltar a receber Circo na nossa terra.

AGOSTO



A Junta de Freguesia de Vila de Frades procedeu à reparação da iluminação exterior da
Escola Fialho de Almeida.
Foram reparadas as iluminações laterais, iluminações dos canteiros e substituídos focos
do busto do escritor.

REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ESCOLA
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SETEMBRO



OFERTA DE MATERIAL À ESCOLA FIALHO
DE ALMEIDA
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A Junta de Freguesia de Vila de Frades, para assinalar o arranque do novo ano letivo,
entregou um cabaz de material escolar à Escola Fialho de Almeida.
A Junta de Freguesia pretende assim continuar a auxiliar toda a comunidade escolar,
realçando a importância da educação como pilar chave de uma comunidade, e
tentando proporcionar às nossas crianças um regresso às aulas da melhor maneira
possível, dentro daquilo que são as possibilidades desta Junta.
A entrega foi feita por Tânia Caciones, secretária do executivo da Junta de Freguesia de
Vila de Frades.

AGRADECIMENTO À EMPRESA MANOLO E
COSTA
A Junta de Freguesia de Vila de Frades agradece à empresa MANOLO E COSTA, pela
oferta de uma bicicleta à Marcha de São Cucufate.
A mesma foi sorteada durante o Arraial, sendo que o dinheiro angariado serviu para 
 pagamento de despesas da Marcha de São Cucufate 2022.



MANUTENÇÃO E PINTURA DE ESPAÇOS DA
FREGUESIA
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A Junta de Freguesia de Vila de Frades está a proceder a pequenas obras de
manutenção e pinturas nos equipamentos da freguesia.



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.

Reparações de Calçada Reparação e substituição de sinalética

Reparações nas caixas de águas e esgotos Obras e manutenção do cemitério

Marcação de estacionamentos Aplicação de Fitofármacos

Limpeza e manutenção dos cruzamentosReparações de passeios
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NOVO HORÁRIO DOS TANQUES
A Junta de Freguesia de Vila de Frades informa que, devido ao agravamento da
situação que atualmente atinge o território nacional, de seca extrema ou severa, e de
modo a permitir uma melhor manutenção do espaço, os Tanques em Vila de Frades
têm o seguinte horário desde o passado dia 01 de Setembro:
Segunda-feira a Domingo:
9h às 17h
A freguesia apela a toda a população para que adote medidas de poupança de água
nas suas atividades quotidianas.

VANDALISMO NÃO!
A Junta de Freguesia de Vila de Frades repudia todos os atos de vandalismo que têm
vindo a acontecer na freguesia - deste a destruição de espaços verdes, parques de
merendas e furtos de materiais.
Recordamos que todo o dinheiro público aplicado no refazer destas situações, é
dinheiro de todos nós, e que estava destinado a outros projetos. 




