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ATA 
Nº 5/2017 

 
Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu-se a 
Assembleia de Freguesia de Vialonga, em Sessão Ordinária, no Salão Nobre da Junta, Freguesia de 
Vialonga, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
Período antes da Ordem do Dia 
 
Ponto Um – Informação da actividade da Junta de um de Setembro de dois mil e dezassete a trinta de 
Novembro de dois mil e dezassete 
Ponto Dois – Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e dezoito 
Ponto Três – Mapa de Pessoal para o ano dois mil e dezoito 
Ponto Quatro – Tabelas de Taxas, Tarifas e Licenças para o ano de dois mil e dezoito 
 
Período depois da Ordem do dia reservado à intervenção do público 
 
Foi apresentado ao abrigo do Art.º 9º ponto 1, do Regimento da Assembleia de Freguesia de Vialonga e 
aceite o seguinte pedido de substituição: Da bancada do Bloco de Esquerda, a eleita Sra. Lina Batista foi 
substituída pelo eleito Sr. Manuel Prates. 
 
Foi assim constituída a Mesa da Assembleia: Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Fábio Mousinho 
Pinto, a 1ª Secretária Sra. Joana Aruil e o 2º Secretário Sr. Paulo Nogueira.  
 
Estiveram presentes os seguintes membros na bancada da CDU: Os eleitos, Sra. Ângela Bordalo, Sra. 
Helena Freitas, Sr. Paulo Basílio e Sr. Jorge Cipriano.  
 
Na bancada do PS: Os eleitos, Sr. Pedro do Canto, Sr. Bruno Cordeiro, Sra. Ana Catarina Necho e Sra. 
Carina Correia. 
 
Na bancada do CDS: A eleita Sra. Célia Duarte. 
 
Na bancada do Bloco de Esquerda: O Eleito em substituição, Sr. Manuel Prates. 
 
Pela Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do executivo: Presidente da Junta, Sr. 
José António Alves Gomes, a Secretária Sra. Leonor Alves, o Tesoureiro Sr. Paulo Antunes e o Vogal Sr. 
João Nisa. 
 
De seguida o Sr. Presidente da Assembleia, deu início à Sessão Ordinária, saudando os membros do 
executivo da Junta de Freguesia e os eleitos das bancadas da Assembleia e as pessoas presentes no 
público. Informou que a eleita Sra. Lina Batista, do Bloco de esquerda se faria representar pelo seu 
substituto Manuel Prates e que o eleito Bruno Cordeiro chegaria um pouco mais tarde, passando à 
inscrição das intervenções das bancadas.  
 
Iniciou o período antes do Ordem do Dia, o eleito da bancada do PS, Sr. Pedro do Canto, que 
cumprimentou o Sr. Presidente da Assembleia, desejou um óptimo trabalho na condução dos trabalhos da 
Assembleia de Freguesia de Vialonga, esperando que fosse rigoroso e isento enquanto Presidente da 
Assembleia de Freguesia e nessa função acreditava que seria assim sempre e que continuaria a contar com 
o apoio institucional da sua bancada. Cumprimentou ainda o executivo da Junta de Freguesia e os 
membros das bancadas da Assembleia e em relação aos colegas das bancadas dizia que como a sua 
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bancada sempre defendeu, devia de haver respeito entre si, um clima de diálogo, pluralidade de opiniões 
e uma elevada postura, uma tolerância democrática e estando numa casa, que era de serviço público, 
como autarcas teriam que dar o exemplo e esperar que dentro deste espirito, pudesse fazer neste 
mandato, o melhor o possível de todos, a favor de todos os Vialonguenses. 
 
A sua primeira intervenção tinha a ver com uma dúvida que tinha em relação à convocatória e à Ordem de 
Trabalhos, porque contavam que pudesse ser colocada nesta Convocatória, à votação, o Regime de 
Funções a Tempo Inteiro do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que teria de ser obrigatório vir à 
Assembleia de Freguesia, para aprovação. Verdade ou não, também constava na informação que o Sr. 
Presidente, na deliberação em ata da Junta de Freguesia de Vialonga, onde dizia directamente, que levaria 
à Assembleia de Freguesia, essa situação e achava por isso estranho, que não estivesse na Ordem do Dia 
da Convocatória. Se assim fosse, não obstavam a que fosse colocado na Ordem do Dia, mas seria prudente 
que o fizesse porque poderiam estar em incumprimento da lei. 
 
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia disse que poderiam acrescentar o Ponto à Ordem do Dia se 
estivessem de acordo. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a sugestão à consideração das bancadas e ficou 
aprovado acrescentar à Ordem do Dia, o Ponto Quinto, Regime de Funções a Tempo Inteiro do Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia. 
 
Continuou o Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, dizendo que tinha duas notas a ter nesta intervenção, 
uma tinha a ver com a página da Junta de Freguesia, que sempre tinham apoiado e que devia de existir 
mas o que estranhava era que a página da Freguesia de Vialonga estivesse um bocado votada ao 
abandono, porque os conteúdos eram antigos, o Sr. Presidente referia até nos próprios orçamentos que 
iria haver uma renovação da página, mas o fato era que os conteúdos que estavam na página não 
correspondiam por exemplo, à dinâmica que tinha na rede social do facebook e muito bem, dizia, nesta 
primeira intervenção, era importante referenciar esta questão e saber até que ponto não seria útil, das 
duas uma, ou dar uma outra dinâmica à página da Junta de Freguesia, ou então repensar um pouco o 
modelo de divulgação dos próprios conteúdos, da própria Junta, das próprias atas da Assembleia de 
Freguesia, das Reuniões de Junta, na divulgação de eventos, etc. 
 
A segunda nota tinha a ver com uma situação já referida, no âmbito da tomada de posse e que deixavam à 
consideração do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, que tinha a ver com a possibilidade de haver 
sessões da Assembleia de Freguesia, poderem ser transmitidas, em streaming gravado ou posteriormente 
disponibilizado, era uma forma de terem as Assembleias de Freguesia gravadas. Era uma proposta que em 
tempos a sua bancada já tinha feito, na tomada de posse e gostariam de que este assunto pudesse ser 
discutido entre as bancadas e porque tinha aqui alguns elementos do público, a quem ainda não tinha 
saudado e aproveitava o momento para o fazer, gostava que fosse muito mais público presente, mas se 
estas sessões fossem transmitidas à população poderia haver mais participação, porque a divulgação que 
ia chegando às pessoas não era a melhor na Freguesia, sabia que era colocada nos locais de estilo, etc, 
mas era importante que a divulgação destas Assembleias fosse reforçada. 
 
Interveio de seguida a Sra. Célia Duarte da bancada do CDS, que desejou boa noite, cumprimentava o Sr. 
Presidente da Assembleia de Freguesia, respectiva mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia, Senhora Vogal e Senhores Vogais da Junta de Freguesia, Senhoras eleitas de Assembleia de 
Freguesia e Senhores eleitos de Assembleia de Freguesia, Senhoras funcionárias e Senhores Funcionários 
da Junta de Freguesia, senhoras e senhores do público presente, antes de mais desejava a todos os 
presentes boas festas um santo e feliz Natal e um bom ano de dois mil e dezoito. Pediu a palavra neste 
período antes da Ordem do Dia para fazer uma Declaração Politica, sobre a inauguração das iluminações 
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de Natal, nas Freguesias/cidades do Concelho, apoiada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e 
também para colocar uma questão ao Sr. Presidente da Junta. 
 
Passou então a ler a Declaração Politica, depois dirigiu-se ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia para 
apresentar uma questão que também lhe tinham feito, nomeadamente vários moradores da Quinta da 
Flamenga e também comerciantes e tinha a ver com a via principal que dividia a Rua Antunes, ou seja, a 
Rua Otávio Pato, onde existiam os ecopontos e agora as paragens de autocarro, as pessoas reclamavam 
pela falta de uma lomba e uma passadeira, porque muitas crianças a utilizavam, por residirem na zona, 
tinha assistido a quem vinha da Rua do Hospital e passava nesta rua em excesso de velocidade e gostaria 
de saber o que é que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia teria a dizer sobre este assunto. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia deu de seguida a palavra à Sra. Helena Freitas, da bancada da CDU que 
apresentou os seus cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e aos restantes membros 
da mesa, Sr. Presidente da Junta de Freguesia restantes elementos do executivo, as funcionárias Rosário 
Arez e Luisa Pamplona e as restantes bancadas e ao público em geral. 
 
Aproveitando o ponto antes da Ordem do Dia a bancada da CDU, iria apresentar algumas questões ao Sr. 
Presidente da Junta. A primeira questão tinha a ver com uma pergunta direta, se o Sr. Presidente tinha 
sido ouvido como eleito, na discussão e na escolha do horário de funcionamento das reuniões de Câmara, 
isto porque a bancada da CDU, desde algum tempo, que tinha levado a Assembleia de Freguesia essa 
situação de que o horário não convinha, nem ia ao encontro da participação da população, porque as 
reuniões de Câmara terem inicio às nove horas da manhã, impedia que a população estivesse presente e 
acabava por afastar e distanciar aquilo que não era desejável, que era o distanciamento da população, 
com os eleitos. De forma alguma podiam permitir, a continuidade desse distanciamento, dado que as 
pessoas a essa hora, estavam a trabalhar, não podiam assistir nem participar democraticamente, nas 
reuniões, acabavam por não aproximar os jovens, uma vez que também se encontravam em período de 
horário escolar, da política e das decisões importantes da participação nas suas vidas e no 
desenvolvimento do concelho. A bancada da CDU considerava que era preocupante dar continuidade a 
esse distanciamento e não promover a participação da população, nessas reuniões. 
 
A segunda questão tinha a ver com a recolha dos monos, pois desde algumas semanas a esta data e 
também já era uma velha situação, que muitas vezes a bancada da CDU tinha colocado, era a deficiente 
recolha dos monos, se percorressem a Freguesia, encontravam despejados os monos em todo o lado 
acumulados semanas e semanas, sem haver a sua recolha. Já tinha tentado ligar para o contacto, que 
havia no folheto e muitas vezes ninguém atendia a chamada, uma vez que se queria construir uma 
Freguesia limpa, desta forma acabavam por promover uma acumulação de lixo, não só dos monos, mas 
frequentemente e durante muito tempo, a acumulação desse lixo levava a que as pessoas acabassem por 
depositar outro tipo de lixo, junto dos monos, que não se tornavam agradáveis à vista. Era importante 
saber qual era a resolução para dar a esta situação, uma vez que já havia a dificuldade da recolha normal, 
mais associada à concentração de monos, por um longo período e isso não dignificava em nada a imagem 
da Freguesia.  
 
Associada também à falta de recolha dos monos era a falta da remoção das viaturas da via pública. Havia 
viaturas abandonadas, em grande número, muitas delas tinham o autocolante já deteriorado, 
demonstrando os anos de abandono por falta de remoção, muitas vezes o proprietário limitava-se e até 
sabia, que isto funcionava bem, ia deslocando a viatura dois lugares mais acima ou abaixo, elas 
mantinham-se na mesma rua e acabavam por serem alvo de destruição, depósito de algum lixo. Gostariam 
de ver esta situação alterada. 
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A outra questão que também já tinha colocado em anteriores sessões e tinha sido também apresentado 
pela bancada do CDS, tratava-se da discriminação que a Câmara Municipal, já de algum tempo, promovia 
em relação à iluminação de Natal. Era uma época natalícia, que toda a gente comemorava, visava 
promover o comércio local mas só as cidades tinham sido prestigiadas com a colocação de iluminação. As 
outras Freguesias e Vialonga mais uma vez e como sempre, também não tinha sido contemplada, assim 
como outras Freguesias também não o tinham sido. Para quando é que a Câmara Municipal alargava o 
leque de promover e também contemplar, as restantes populações, que também contribuíam para o 
desenvolvimento do Concelho, com a iluminação de Natal. Questionava, se mais uma vez no Natal, a Junta 
de Freguesia, com o seu parco Orçamento, teria de comprar alguns artigos de iluminação natalícia para 
dignificar a época, achava que era de lamentar, continuar a fazer essa discriminação, entre Freguesias não 
cidades, das que eram cidades. 
 
Por último e perguntava se o Sr. Presidente da Junta já tinha constatado, que na estrada da presa havia 
alguns meses atrás tinha sido colocado, em grandes quantidades, desperdícios de alcatrão, placas inteiras, 
coincidindo com a construção da rotunda junto ao Pingo Doce, o que não dignificava em nada, o local, 
havendo uma grande quantidade desse material. Era importante saber se estava de alguma forma 
relacionada com as obras, até porque a estrada tinha estado cortada durante algum tempo e quando 
alguns BTTs tinham passado por lá, porque a utilizavam, não tinham visto essa situação e depois na altura 
destas obras e após a abertura da estrada, já lá estava o referido desperdício de obras.  
 
Gostariam de saber quem e porquê este lixo, recordando que este procedimento levava a que outros 
depositassem e acumulassem grandes quantidades de lixo. Quem o depositou, quem o iria retirar e que 
iria fazer. Eram as questões que colocava e era importante saber da resolução desta situação, disse. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra à eleita Sra. Ana Catarina Necho, da bancada do PS, que 
antes de mais desejava um voto de boas festas, cumprimentava as bancadas, o Sr. Presidente e a mesa da 
Assembleia e o Sr. Presidente e o restante executivo da Junta de Freguesia. 
 
Disse apresentar duas questões, a primeira, era a higiene e limpeza urbana, a outra era a questão da 
iluminação. Falava da iluminação por ser a mais rápida, tratava-se da iluminação pública, na Fonte Santa, 
que estava constantemente acesa, vinte e quatro horas por vinte e quatro horas. As ruas estarem 
iluminadas durante o dia, era uma situação frequente. A população estava preocupada com esta situação, 
assim como a falta de iluminação na Mata do Paraíso.  
 
Relativamente à higiene e limpeza urbana, era um foco que traduzia mais preocupação. Gostava de 
perguntar porque é que frequentemente existia lixo fora dos contentores, era frequente em várias ruas 
verificarem-se lixo fora das ilhas ecológicas, não eram monos, era mesmo lixo doméstico, nomeadamente 
nas Ruas Curado Ribeiro, Rua do olival, Rua da Fonte Santa, Rua Casal dos Mortais, Rua Maria Barradas, 
Rua Tito Morais, Rua do Gentil, existindo em toda a Freguesia uma certa falta de cuidado em relação a 
higiene e limpeza urbana. Chamava a atenção desta situação, porque estava em causa a saúde das 
pessoas e o seu bem estar.  
 
O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. Jorge Cipriano, da bancada da CDU, cumprimentando 
o Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente do Executivo, eleitos das bancadas, o público presente e 
dizer que no âmbito dos compromissos que a sua bancada tinha assumido com a população, em um de 
Outubro e no capítulo da melhor circulação e acessibilidades vinha a bancada da CDU apresentar uma 
Moção de repúdio, pelo comportamento da RL face aos últimos acontecimentos, bem como fazerem 
tábua rasa às reclamações dos utentes. Uma centena e meia de utentes, tinham manifestado o seu 
repúdio, por tal comportamento, nomeadamente nas redes sociais. Assim a presente Moção que passou a 
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ler sobre o corte do número de autocarros da RL Carreira direta Vialonga-Campo Grande, em período de 
férias escolares. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra à eleita Sra. Carina Correia, da bancada do PS, que 
cumprimentou todos os presentes, a mesa do executivo, a mesa da Assembleia, os ilustres colegas das 
bancadas e o público presente. A sua intervenção prendia-se com questões que a preocupavam e tinha 
sido um dos motivos que a tinha feito aceitar este desafio, era novata nestas andanças e talvez por isso 
tivesse algum desconhecimento, com determinadas situações e projetos. Gostaria de questionar 
directamente o Sr. Presidente e penitenciava-se pelo seu desconhecimento, nesse sentido, mas queria 
questionar que projetos havia neste momento, a nível de combate à pobreza social, na Freguesia de 
Vialonga, porque era um assunto, que a preocupava profundamente. 
 
Interveio o Sr. Presidente da Assembleia para lembrar que a intervenção em questão tinha a ver com a 
discussão sobre a Moção apresentada pela bancada da CDU, por isso passava a palavra às bancadas para 
discussão da presente Moção. 
 
De seguida o Sr. Presidente da Assembleia, deu a palavra ao Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, que 
disse que a questão dos transportes, era algo que preocupava a todos, não era de hoje e tinha havido 
muitas discussões, em anteriores sessões da Assembleia de Freguesia, sobre esta matéria, existindo 
alguma unanimidade na preocupação, pelo fato de determinados serviços estarem a ser cortados, para as 
pessoas. Obviamente, que a sua bancada se revia, não diria em tudo, o que estava na Moção, 
simplesmente por uma nota, havia alguma dificuldade em estar solidário, com um abaixo assinado que 
não conheciam, diria que era a única questão, desconheciam. No que dizia respeito à questão dos 
horários, os problemas que surgiam com a diminuição das carreiras, era algo que tinha vindo a falar nas 
Assembleias várias vezes e pensava estarem todos de acordo, aliás estavam disponíveis para acompanhar 
o Sr. Presidente da Juntam nalguma diligência que fosse necessário fazerm com a Rodoviária para que esta 
situação fosse debelada. Sabiam das dificuldades porque era manifestamente uma situação económica e 
não propriamente no que dizia respeito ao bem estar das pessoas, mas sabiam das dificuldades, não 
podiam baixar os braços e era importante que pudessem demonstrar o contentamento nestas matérias e 
obviamente que, acompanhariam o que estava a ser dito, sobre os horários e com o reforço dos serviços 
que deviam ser fundamentais, para as pessoas de Vialonga e não só, mas neste caso falando nesta 
Assembleia de Freguesia, era para as pessoas de Vialonga. 
 
Interveio a eleita Sra. Célia Duarte, da bancada do CDS, para sugerir que a referida Moção, sendo 
aprovada, fosse enviada também para a área Metropolitana de Lisboa. 
 
Continuou o Sr. Jorge Cipriano, da bancada da CDU, agradecendo a colaboração de todas as bancadas, 
com as questões que preocupavam as populações da Freguesia, haveria muitas mais, mas agora era esta. 
 
Não havendo mais intervenções sobre a Moção apresentada, o Sr. Presidente da Assembleia colocou a 
Moção referida, à votação, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade dos membros presentes. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia, passou a palavra ao Sr. Paulo Basílio, da bancada da CDU, que 
cumprimentou o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e os 
elementos do executivo, os eleitos das restantes bancadas, digníssimo público e era agradável, disse, 
iniciarem o mandato com casa completa, não em termos de cadeiras, mas para aquilo que infelizmente 
estavam habituados e esperava que o público participasse, na parte que lhes dizia respeito. Antes de mais, 
desejava que este mandato, que se iniciava, trouxesse melhorias significativas, fosse na sua maneira de ser 
e estar na Freguesia, fosse também nos simples aspectos que dizia respeito, à vivência e também à sua 
qualidade de vida e quanto a isso, se fossem a analisar todos os programas políticos, era obvio que 



6 
 

desejavam sempre o melhor e havia muitos elementos que constavam nos vários programas políticos, que 
eram comuns, disse. Esperava que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia fizesse o seu papel, que lhe dizia 
respeito, exigisse de quem de direito, as responsabilidades para essa qualidade de vida, os restantes 
elementos das bancadas, pensava que também fariam o mesmo. Os partidos que lhe diziam respeito, para 
que, junto da Câmara Municipal fizessem também, a parte que lhe competia. A Freguesia também estaria 
de certeza, para atender as suas reivindicações. Da parte da CDU, fariam o seu papel e exigiriam que 
aquilo que dizia respeito à Junta de Freguesia, fosse feito e aquilo que dizia respeito à Câmara Municipal, 
também não ficasse por fazer. Quanto a isto fazia um pequeno reparo e esperava que não fosse 
esquecido. Nos vários programas políticos tinha estranhado, que na lista do programa eleitoral estivesse 
ausente a requalificação do Parque Residencial, que não estava concluído e muito faltava por fazer, 
esperava que tivesse sido um lapso de impressora e que antes de mais, não esquecer que muita coisa 
prevista, não estava concluída. Quanto a isso gostava de chamar a atenção do Sr. Presidente da Freguesia 
para que soubesse, junto do Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, dado que havia dois 
anos, que se tinha comprometido a fazer chegar um estudo de segurança e circulação, na Praça da 
Liberdade e que continuava a aguardar a resposta sobre essa situação. 
 
Disse permitir desde já a oportunidade, para chamar a tenção sobre alguns aspectos, que o Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia faria certamente chegar a quem de direito e o primeiro aspeto tinha a ver com a 
Variante e antes da rotunda que tinha sido feita recentemente, no sentido da Granja para Alverca, havia 
ali uma lomba no pavimento, que tinha sido colocado, não era muito acentuada mas causava incomodo a 
quem nela circulava e se viessem com alguma velocidade antes da rotunda, poderia trazer alguma 
consequência bastante negativa. Achava que era importante chamar a atenção porque ficado mal feito. O 
segundo aspeto tratava-se da não conclusão da rotunda, pois tinha um aspeto decorativo, que era os 
semáforos, original, era uma forma estranha de embelezar a rotunda, pois também quem tinha concluído 
a obra, devia ser chamado a atenção, que não era para ficar como estava. Chamar a atenção também e 
era um apelo que fazia, para a limpeza das sargetas, se tinha sido feita, não era infelizmente pelo período 
de Inverno que estavam a ter, anormalmente seco, mas como havia de vir a época da chuva e um dos 
problemas das cheias, tinha a ver precisamente, com o fato das sargetas não serem limpas e não 
escoarem a água, que lhes dizia respeito. Era importante que da parte da Junta de Freguesia houvesse 
aqui uma interligação com o próprio serviço de varrição e que, pelo menos fizessem uma fiscalização nos 
locais e que se concluísse se havia necessidade de fazer com alguma brigada própria, esse tipo de tarefas. 
 
Chamava a atenção mais uma vez, embora a Moção tivesse sido aprovada sem discussão, para a questão 
da Rodoviária de Lisboa, que já tinha vindo a várias sessões da Assembleia de Freguesia e era um daqueles 
casos, que tinha a dizer, quer quisessem ou não, com as famosas decisões politicas, a nível governamental. 
Tinham de reconhecer que determinados serviços públicos, determinados aspectos da economia de um 
país não podiam ser entregues ao domínio privado, fosse pelo risco da soberania, fosse pela qualidade que 
mais cedo ou mais tarde, era pura e simplesmente, secundarizada pela ambição do lucro.  
 
Infelizmente os Vialonguenses eram mais uma vez, vitimas deste processo, de uma privatização de um 
serviço público fundamental, que eram os transportes, disse, deveria fazer reflectir sobre determinadas 
medidas, que poderiam ser decididas a um nível mais global, mas, depois a nível local, as consequências 
eram mais que visíveis, causando incómodos, transtorno e prejudicava os cidadãos, que eram aqueles que 
realmente interessavam. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. Bruno Cordeiro, da bancada do PS que 
cumprimentou os presentes, o Sr. Presidente da Assembleia da Assembleia, o Sr. Presidente da Junta, que 
sendo a primeira sessão ordinária do presente mandato, cumprimentava a todos, nomeadamente o 
público presente, por marcarem mais uma vez o inicio de mandato e com uma discussão, que esperavam 
todos, fosse produtiva, em soluções, ao longo dos quatro anos deste mandato. A sua intervenção iria 
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começar até porque tinha sido uma questão apresentada pelo eleito Paulo Basílio, da bancada da CDU, 
precisamente relacionada com a questão da habitação social. Relativamente a essa matéria era preciso 
notar que o investimento do município nessa área, tinha sido bastante grande, prova disso, era que até no 
próprio Parque Residencial, se bem se recordavam, tinha sido aprovado nos últimos dois anos de gestão 
autárquica do PS, à frente da Câmara Municipal a reabilitação de alguns prédios, que compunham essas 
fracções habitacionais, quer no Parque Residencial, quer no próprio bairro Olival de Fora. Nesse sentido 
tinha havido essa execução, essa prossecução de investimento, disse, que era uma aposta no 
investimento, elevadíssimo, no âmbito da própria ação social, era na reabilitação de imoveis que eram 
camarários, que deviam ser geridos da melhor forma possível, mas permitindo também, oferecer 
melhores condições de dignidade e segurança às próprias pessoas, que lá moravam. Nesse contexto 
também e reafirmavam, que, da parte do PS e isso tinha sido reafirmado pela sua bancada, ao longo dos 
últimos quatro anos, tinham sido realizados na Freguesia de Vialonga, um conjunto de investimentos, que 
tinham sido bastante significativos e tinham havido uma série de compromissos, que eram feitos pelo 
executivo da Câmara Municipal e que tinham sido cumpridos. Estava-se a referir à conclusão do Parque 
Urbano da Flamenga, às Rotundas da Variante, às obras de saneamento das mais diversas, que tinham 
sido realizadas e concretizadas pelos SMAS, à edificação da escola EB 1 nº 2 em Vialonga, às hortas 
Urbanas da Quinta das Índias, à requalificação da estrada do Túnel, que tinha sido das últimas obras a 
serem concretizadas, pela Câmara Municipal. Estava a falar de um conjunto de investimentos significativos 
e que realmente revelava, da parte da Câmara Municipal, uma aposta claríssima na Freguesia de Vialonga 
e no sentido de dotar a Freguesia dos equipamentos e da requalificação do espaço público, que era 
necessária, para a melhoria da qualidade de vida, de todos os fregueses. 
 
Por outro lado, havia também e iriam mais à frente discutir as grandes opções do Plano e do Orçamento 
para o próximo ano, mas da parte da Câmara Municipal, também tinham sido assumidos compromissos 
muito fortes de investimento, nomeadamente no Centro de Saúde de Vialonga, que tinha um 
investimento na ordem dos quase quinhentos mil euros, a escola EB 23 onde estava preconizada em 
colaboração, com a própria tutela, uma solução para requalificação dessa mesma escola e por exemplo 
também no compromisso e na disponibilidade, que a própria Câmara Municipal sempre manifestou, de 
apoiar o movimento associativo, nomeadamente na construção de, e edificação do novo quartel dos 
bombeiros, em que a comparticipação, por parte da Câmara Municipal, também era bastante significativa. 
Estava a falar de um investimento, entre o ultimo mandato e já estes investimentos que estavam 
preconizados, para o início deste mandato, de um investimento financeiro fortíssimo, disse, que 
ultrapassava os seis milhões e quinhentos mil euros, portanto a aposta era feita, a aposta era clara e isto 
conjugado com uma gestão financeira, por parte da Câmara Municipal, que tinha sido sempre equilibrada 
porque permitia, como várias vezes o referiu, mas era importante notar, até para o público, que estava 
presente, que do ponto de vista fiscal, acabava por ser um município, que era amigo dos seus munícipes, 
no sentido de que não só aplicava a taxa de IMI mais baixa do país, (0,3) era o mínimo possível e conjugava 
essa situação também, com o próprio IMI familiar, que acabava por dar uma majoração a todas as famílias 
que tinham filhos e que acabava por dar um regime de beneficio fiscal maior, a estas famílias, que à 
partida, também teriam mais encargos. Desse ponto de vista, por parte da bancada do PS, estavam 
bastante confortáveis, existindo ainda muitos assuntos pendentes de coisas para resolver, com a aposta 
clara que tinha sido feita por parte do município de Vila Franca de Xira e também pelos diversos 
investimentos que tinham sido concretizados na Freguesia de Vialonga. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra à Sra. Ângela Bordalo, da bancada da CDU, que antes de 
mais e não era demais desejar festas felizes e um Santo Natal e gostava de dizer que, este mandato fosse 
perfeito em número e de qualidade de produção, em boas medidas e de apoio ao que era o trabalho da 
Junta de Freguesia. Iria intervir em jeito irónico, desejando uma boa noite e boas festas ao eleito Bruno 
Cordeiro, parecia-lhe a si que o eleito continuava com o mesmo discurso. O que tinha sido falado, tinha 
sido das propostas que queriam para o futuro, com possibilidades de melhoria e o eleito Bruno Cordeiro 
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continuava a bater nas mesmas teclas. Não estavam na Assembleia de Freguesia, para discutir o que era o 
trabalho da Câmara Municipal, estavam a discutir o que era o trabalho da Câmara Municipal em tudo o 
que fosse proveito e para o futuro de Vialonga. Das obras que o eleito Bruno Cordeiro abordava, era o 
Centro de Saúde, o qual iria ver, EB 23 não era certo, por enquanto, atenção, disse, havia de fato um plano 
de intenções, mas ainda não era certo, só acreditava quando visse. Quanto ao Parque Urbano, andaram 
quatro anos para o concluir e o discurso era, sim senhor, grande obra, mas quantos anos tinha demorado 
a construir aquele Parque, perguntava. Quanto ao IMI mais baixo, aceitava, relativamente à EB 1 nº1 tinha 
iniciado agora, iria transitar para o próximo ano. Queria ver era o que a Câmara Municipal iria fazer 
durante os próximos quatro anos. Achava que podiam mudar o discurso e ver o que podiam ter para o 
futuro. 
 
Deixava uma deixa para o ponto que estava mais à frente na ordem do dia, que era as grandes opções do 
plano, que se queriam falar daquilo que era do apoio ao trabalho da Junta de Freguesia, a nível do que se 
esperava da descentralização de competências, tinham muito que falar, porque das grandes opções do 
Plano a nível da Câmara Municipal, não via grandes alterações de valores e aqui havia uma grande 
oportunidade de melhoria, era uma ínfima parte daquilo que era os sessenta e dois milhões e oitocentos e 
dois mil euros da Câmara Municipal, a nível do que observava representava por ano três milhões e 
seiscentos mil euros ou seja seis por cento do Orçamento. Era tempo de dizer que, se queriam uma Junta 
e quando dizia Vialonga, dizia Alverca, Póvoa, se queriam Juntas a fazer o trabalho, como devia de ser, 
porque de fato, estava aqui naquilo que era a frente de combate, que era trabalho, em prole das 
Freguesias e dos fregueses, pensava que a Câmara Municipal tinha aqui uma oportunidade de dizer, sim 
senhora, estava com as Freguesias e iriam ajudar no trabalho, porque só grandes obras, era bonito de 
dizer, mas a vida diária não se fazia de grandes obras, fazia-se no dia a dia e aí achava que havia muito a 
fazer, disse. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia pediu aos eleitos das bancadas, que a sua intervenção fosse mais sintética 
possível, dada a hora, passou a palavra ao Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, que prometeu contenção 
e disse perceber a eleita Ângela Bordalo, da bancada da CDU, porque ambos gostavam muito do passado, 
pessoas da história e percebia que a eleita Angela Bordalo tivesse a tentação de falar desta foram, mas o 
que o seu colega de bancada, Bruno Cordeiro, estava a falar, era do futuro de Vialonga, falou do Centro de 
Saúde, da Escola EB 23 da EB1 nº 1, muitas coisas que eram estruturantes para a Freguesia, tão 
estruturantes que, o que não era estruturante, era o orçamento apresentado pelo Sr. Presidente da Junta 
que iriam tratar mais à frente. 
 
No que tinha referido o eleito Paulo Basílio, dizia que na página da Junta de Freguesia, não encontrava 
informação no facebook da Junta, a visita do executivo Municipal no passado dia quinze, estava lá bem 
expresso, tinha estado no Parque Residencial, não havia nenhum esquecimento, em relação àquilo que 
eram os compromisso, por parte do PS, em Vialonga. Disse não se poder fazer tudo de uma vez, gostariam 
de que Vialonga fosse contemplada com uma verba bem superior àquela que era, o trabalho dos autarcas 
nunca estava feito, agora sabia perfeitamente que isso não era possível, que teriam de fazer opções e era 
isso, que o PS tinha feito em Vialonga. Em termos de investimento estava à vista de todos. Apenas essa 
nota, porque o Parque Residencial tinha sido alvo dessa visita do executivo da Junta com o executivo 
municipal e que estas questões tinham sido tratadas, com vista ao trabalho de melhoramento, que todos 
queriam, para o Parque Residencial. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia apelou uma vez mais à capacidade de síntese e passou a palavra ao Sr. 
Bruno Cordeiro, da bancada do PS, que prometeu ser telegráfico nesta intervenção e dizia à eleita Ângela 
Bordalo, da bancada da CDU, que a bancada do PS, registava com agrado esse reconhecimento por parte 
da bancada da CDU, mas por outro lado também, tinha de haver um registo do passado, também uma 
expectativa daquilo que iria ser o futuro, relativamente às intervenções que eram necessárias realizar e 
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como o seu colega de bancada, Sr. Pedro do Canto, tinha referido, havia aqui um conjunto de 
investimentos, que não estavam a falar no passado, eram projetos estruturantes, que acabavam por 
nortear o futuro desta Freguesia, não só nos próximos quatro anos, mas também num tempo muito mais 
lato. Portanto até agora, os compromissos que tinham sido assumidos, quer aqueles que demoraram mais 
algum tempo, quer aqueles que tiveram um andamento mais celere, tinham sido todos concretizados e 
era esse o empenhamento e por outro lado, naquilo que falavam da própria responsabilidade, que era da 
administração central, concretizar determinados projetos. Também era importante dizer que, ter uma 
Câmara Municipal, com uma saúde financeira sólida, que se pudesse antecipar à própria administração 
central, através dos contratos de programa, na concretização de muitos destes projetos, era importante 
porque se fosse um executivo de uma Câmara Municipal, completamente individada, que não tivesse 
capacidade de adiantar-se à própria Administração central, da concretização, nada disso seria possível.  
 
Outras forças partidárias, noutros concelhos, poderiam ter um pensamento diferente e achavam que só 
aquilo que competia à Câmara Municipal, é que valeria a pena concretizar e aquilo que era da 
Administração Central, era a Administração Central que tinha de concretizar. Não era, felizmente, disse, o 
pensamento, por parte do PS e portanto, quer no último mandato, quer neste mandato, demonstrariam 
isso e tentariam honrar o voto de confiança que lhes tinha sido dado, na gestão do município. Mas 
também dizia que, relativamente à descentralização de competências, da parte da Câmara Municipal, 
sempre tinha havido esse compromisso com a Junta de Freguesia de que haveria sempre um papel de 
apoio das Juntas e esse apoio financeiro, inclusivamente no último mandato em Juntas, que tinham 
dificuldades financeiras claras, das mais diversas forças partidárias e que tinham sido concedido, além dos 
apoios extraordinários, também iam sendo concedidos às Juntas de Freguesia, para concretização das suas 
actividades. 
 
Relativamente à descentralização de competências estavam perfeitamente de acordo, consideravam que 
da parte das Juntas de Freguesia tinham de ter mais atribuições, também tinham de ter, os instrumentos 
financeiros correspondentes, para poderem concretizar essas mesmas atribuições, no âmbito da 
descentralização de competências, aliás, como o próprio Governo tinha tido ocasião de anunciar, era uma 
situação que ainda estava a ser negociada, a ser trabalhada. Havia Câmaras Municipais que já tinham 
avançado um pouco mais nessa matéria e o exemplo mais claro, a esse nível, era o de Lisboa, que tinha 
avançado de uma forma autónoma, para essa situação, agora quando saísse a legislação para essa mesma 
descentralização e todas essas gestões tinham sido todas operacionalizadas, havia uma abertura por parte 
do PS e de também acompanhar com instrumentos financeiros adequados, essa mesma descentralização 
de competências, não acreditava que houvesse alguma dúvida quanto a essas matérias. 
 
Interveio de seguida o Sr. Paulo Basílio, da bancada da CDU, que disse ser breve, fazia apenas dois reparos, 
porque julgava não se ter feito entender, sobre as questões do Parque Residencial dizia que havia dois 
anos sensivelmente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal tinha-se comprometido no espaço de dois anos 
fazer chegar às pessoas presentes na visita, em que ele esteve presente, um estudo sobre a questão da 
segurança e circulação na praça da liberdade, tinha sido só isso que tinha dito, esperava que fosse um 
estudo muito bem pensado, porque pelo menos tempo não tinha faltado. Quanto às questões do Parque 
Residencial estava muito por fazer, muito por concluir. O segundo aspeto e já que tinha falado de tantas 
obras no próximo mandato, esperava que não estivessem esquecidas, as famosas piscinas. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que apresentou os seus 
cumprimentos aos eleitos, ao Sr. Presidente da Assembleia e ao público presente, disse que se ia iniciar 
um novo mandato, esperava que fosse com tranquilidade e discussão democrática para levar a bom porto 
tudo aquilo que fosse discutido, viesse a ser sempre para valorizar os fregueses de Vialonga e a Freguesia. 
Passou a responder as questões apresentadas, nomeadamente começando pela questão do eleito Pedro 
do Canto, da bancada do PS, que se tratava das gravações da Assembleia, disse estar a trabalhar nesse 
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sentido de haver a possibilidade, dado que a sala tinha condições para fazer a divulgação da sessão via 
online. Relativamente à página da Junta, tinha conhecimento de que faltava três atas para divulgar, do 
mandato anterior, mas de resto tudo o que era regimentos, convocatórias, ou seja, o que era institucional 
estava divulgado, era claro que aquele tipo de argumentação que existia no facebook, isso não estava na 
página da Junta de Freguesia, não existia lá por ser diferente, mas podiam sempre trabalhar e melhorar. 
 
Relativamente à questão colocada pela eleita Sra. Célia Duarte, da bancada do CDS, sobre a iluminação de 
natal, como Presidente da Junta, já tinha levantado essa questão em Assembleias Municipais, assim como 
várias forças politicas o fizeram, de outras Freguesias, pelo descontentamento e discriminação que era 
feita, pela Câmara Municipal, em relação aos comerciantes, ou seja, os comerciantes das cidades tinham 
direito a tudo e mais alguma coisa, os comerciantes das Freguesias que não eram cidades, já não tinham o 
mesmo direito e não tinham o mesmo apoio. Estranhava até, sendo a Freguesia de Vialonga, se calhar, em 
termos de contribuições monetárias ou financeiras, ser até os seus valores superiores a algumas cidades 
do Concelho, a contribuir para a Câmara Municipal, referia-se concretamente em termos de derrames e 
em termos de IMIs, mas a Câmara Municipal entendia que no Concelho de Vila Franca de Xira não eram 
iguais, havia população de primeira e população de segunda. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal teimava em dizer que era uma opção política da Câmara Municipal, 
claro que era, disse, mais uma vez a Freguesia, não só de Vialonga, mas tudo o que eram Vilas ficaram 
excluídas e só as Freguesias cidades é que tinham tido direito à iluminação de natal, lamentando que 
acontecesse deste modo. 
 
Disse que também que, como força política da CDU, não tinha participado na decisão do horário das 
reuniões de Câmara Municipal, não tinham tido qualquer interferência sobre a questão, se tivessem sido 
chamados a dar a sua opinião, tinham-na dado, mas não tiveram essa oportunidade. 
 
Sobre a recolha de monos, era uma questão que tinha vindo a preocupar, não só a Junta de Freguesia, 
julgava que todos os que estavam presentes na sala, tinham reparado que, ao longo de muitos meses que 
a recolha, que a Câmara Municipal tinha feito é muito deficitária. Era um serviço que estava pendente do 
Sr. Vereador António Oliveira, presentemente era do Presidente da Câmara Municipal, Sr. Alberto 
Mesquita, o compromisso de tomar a si esta área. Os serviços continuavam a não estar a funcionar em 
pleno, na passada segunda feira tinha colocado um funcionário da Junta de Freguesia, com o dumper, a 
recolher monos e a transportá-los para o aterro da Junta de Freguesia, mas continuava a dizer que 
havendo uma empresa, que estava a receber dinheiro, todos os meses, para fazer este serviço e depois 
tinha de ser os serviços da Junta, como diziam, a tapar o sol com a peneira e a transportar os monos para 
os seus aterros, porque a empresa não tinha capacidade, pois já tinha visto a empresa em causa a recolher 
os monos, com uma viatura muito pequena e rapidamente ficava cheio. Isto vinha trazer algumas 
dificuldades em termos de aspeto e de saúde pública. 
 
A remoção de viaturas, era outra situação que tinham vindo a chamar a atenção, porque havia muitas 
viaturas que tardavam na recolha. Numa Assembleia Municipal tinha chamado a atenção para o fato de 
haverem viaturas e a Junta ia informando a Câmara Municipal, conforme ia detectando as viaturas 
abandonadas e estranhava que algumas viaturas, passado pouco tempo, levavam-nas logo e já tinha dito 
publicamente, que a empresa que recolhia as viaturas também fazia um estudo de valor, ou seja, devia de 
ter uma listagem de sucateiros, a informar que precisavam deste ou daquele tipo de marca de viatura, 
portanto as que eles necessitavam, a empresa recolhia e levava-as logo, para os sucateiros, as que havia 
em excesso, como os FIAT PUNTO e outros mais vulgares, esses ficavam, porque a empresa de recolha se 
calhar, não precisava de peças ou de motores. Quando colocou esta questão ao Sr. Presidente da Câmara 
achou que era de fato uma questão com alguma lógica, disse que ia analisar, mas isso acontecia porque 
tinha provas disso, dado que na sua praceta onde residia tinha acontecido, com três viaturas e uma delas 
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não levou vinte e quatro horas a ser retirada, dando a ideia de que realmente havia algum interesse 
naquela viatura. 
 
Quanto aos desperdícios de alcatrão na Rua da Presa, era verdade, disse, que a rotunda tinha sido feita, 
tinha havido grandes descargas de alcatrão, tinha chamado a atenção da Câmara Municipal que chamou a 
atenção do empreiteiro e este informou que não era dele. Falou com a encarregada da Junta de Freguesia 
que foi ao local e tinha provas de que eram provenientes das obras da rotunda. Ia chamar a técnica da 
Câmara Municipal, para que averiguasse junto do empreiteiro, que tinha feito a rotunda, mas agora lá 
estava, era o que disse que disse, também dependia da fiscalização da Câmara Municipal, que nestes casos 
não deveria de autorizar empresas que estavam a fazer trabalhos para si a depositarem resíduos em locais 
como este. 
 
Quanto ao que tinha dito a eleita Sra. Ana Catarina Necho, da bancada do PS, relativamente à iluminação 
pública, disse fazer uma comunicação à EDP, porque a Junta de Freguesia não tinha qualquer interferência 
nessa área, limitava-se a, quando acontecia e sabia que quando a iluminação estava ligada durante o dia, a 
empresa estava a fazer reparações, não sabia se era o caso, mas como disse estar ligada havia vários dias, 
iria remeter essa informação à EDP. 
 
Disse ainda a eleita, que a Mata do Paraíso não tinha iluminação, esta tinha sido adquirida pela Câmara 
Municipal, sabia que havia um projecto da Câmara Municipal para a requalificação da Mata do Paraíso, 
criando ali um espaço de lazer. Quanto à iluminação na estrada, já tinha reportado a situação à EDP, da 
falha de iluminação pública, nesta via, estranhava o fato de ainda não estar reparado e era daqueles casos 
que conforme denunciava através do número grátis, 800 qualquer pessoa também o poderia fazer. 
 
A eleita Sra. Carina Correia da bancada do PS, levantou a situação de projetos de irradicação da pobreza 
na Freguesia e informou o Sr. Presidente da Junta ter na Freguesia, a funcionar o apoio social em termos 
de banco alimentar e cantinas sociais. Tinha uma rede social a funcionar, com as técnicas da Câmara 
Municipal, todas as segundas feiras, no espaço da Junta de Freguesia, tinha instalado na Freguesia um 
departamento da Câmara, com as assistentes sociais a funcionar no Centro Comunitário. Tinha um 
levantamento de todas as pessoas carenciadas, em termos de habitação e alimentação. Neste momento 
não havia ninguém na Freguesia, que necessitasse de alimentação e que não a tivesse. Podia informar que 
havia vagas de pessoas, para a cantina social e banco alimentar. Era claro que as pessoas teriam de se 
dirigir ao Centro Comunitário, iria ser solicitado alguma documentação no sentido de averiguar a situação 
e sendo um caso necessitado, havia resposta da rede social, para que, nesse mesmo dia recebesse ajuda. 
O que se passava era que, enquanto o processo estava em averiguação, a pessoa nesse dia já podia ir 
levantar o banco alimentar. Era a informação que tinha, o que estava a concretizar e as pessoas que se 
tinham deslocado à Junta de Freguesia, levava-as directamente consigo, iam à ABEIV ou a APJ para ser 
resolvida a situação. Alguns eram excluídos pela má informação porque a pessoa até estava a ser ajudada 
ou possuía outros rendimentos. Acontecia que uma família se inscrevia utilizando vários nomes para o 
mesmo agregado, nas associações de apoio e tinha sido detetada essa situação através do número de 
contribuinte e residência e levava uma repreensão ou era excluído do banco alimentar, por oportunismo. 
Havia cruzamento de informação e levantamento de dados, em reuniões trimestrais, com as associações 
de apoio e Câmara Municipal. 
 
Relativamente à questão colocada pelo eleito Sr. Paulo Basílio, da bancada da CDU, sobre a requalificação 
do Parque Residencial, já tinha reunido com o Sr. Presidente da Câmara e estava a tardar a sua 
requalificação, respondia aos eleitos Paulo Basílio e Pedro do Canto e este focou que o executivo da 
Câmara Municipal tinha visitado o Parque Residencial, era verdade, tinha feito o convite ao executivo 
camarário para vir a Vialonga e o Sr. Presidente da Câmara solicitou que incluísse na visita o que achava 
mais premente. Se tinha ido ao Parque Residencial era porque a Junta de Freguesia tinha entendido que 
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ao fim de quarenta anos, tardava, aliás havia canteiros no Parque Residencial que nunca tinham sido 
arranjados e até havia agora o compromisso, na reunião que tinha tido com o Sr. Presidente de Câmara, 
no Parque Residencial, destes serem retirados, porque actualmente eram autênticos monos e podia dizer 
que não estavam lá a fazer nada, pois o estado de degradação era tal, que aquilo que tinha sido posto 
agora não existia, pela falta de cuidado e manutenção, dado que estes não foram concluídos, hoje tinham 
deixado de ter qualquer utilidade. 
 
Ultimamente tinham levado o executivo Camarário ao Parque Residencial, como também ao Bairro 
Nascente do Cabo porque há oito anos a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tinha enviado para a 
Junta de Freguesia, um projecto de requalificação do Parque do Bairro Nascente do Cabo e tinha solicitado 
à Junta de Freguesia, que convocasse a população do Bairro e que a população escolhesse dos dois, um 
projeto. A Junta de Freguesia assim o tinha feito, tirou fotografias, imagens, reuniu com a população à 
volta do ringue, discutiram os dois projetos da Câmara Municipal e depois quem tinha ficado mal visto 
tinha sido a Junta de Freguesia, porque passados oito anos, a Junta de Freguesia tinha apresentado o 
projecto, a população tinha escolhido o projecto que queria e a ideia com que ficou foi de que, era mais 
fogo de vista, porque à presente data já ninguém sabia do projecto, no sentido de saber o que se tinha 
passado, porque não tinha sido feita a conclusão de um trabalho, que a Câmara Municipal se tinha 
comprometido, pedindo a Junta de Freguesia a sua colaboração, que foi dada e que no fundo as pessoas 
ainda hoje perguntavam e diziam que afinal o Sr. Presidente da Junta de Freguesia tinha reunido com eles 
e tinha andado a brincar, pois tinha apresentado dois projetos, os mesmos foram discutidos, analisados já 
lá iam oito anos e até à data nada. Efetivamente preocupava-o essa situação e por isso tinha levado o 
executivo ao Bairro Nascente do Cabo. 
 
Também tinha levado o executivo à Variante de Vialonga, por causa de situações aberrantes, disse, pois 
tinha sido feita a rotunda e não sabia porquê, aqui culpava a fiscalização da Câmara, que não tinha em 
atenção estas situações, pois a empresa que lá tinha andado, com o cilindro, se tivesse feito o 
encaminhamento do cilindro, como devia de ser, tinha ficado com uma rampa suave. Atualmente quem se 
aproximava da rotunda, deparava-se com um degrau. Era inconcebível que tivessem dado a obra por 
concluída e tivesse ficado ali com um degrau, nem lomba era. Por falta de iluminação os carros chegavam 
ali e batiam e havia pessoas a reclamar pelos transtornos que causava, dando cabo das direcções e das 
despesas que acarretavam as reparações. 
 
Relativamente à limpeza das valetas, disse, ter uma Freguesia que felizmente tinha esse cuidado, porque 
assim que se iniciava o inverno, fazia essa limpeza, mas com a queda da folha, naturalmente se houvesse 
grandes chuvadas, as folhas assentavam em cima das grelhas, causavam alguns transtornos, mas tinha 
vindo a conseguir manter essa situação a funcionar, no sentido de ser feita a limpeza das sargetas, para 
não haver casos maiores de inundações. 
 
Quanto ao depósito do lixo fora dos contentores, era também uma falta de civismo das pessoas, ao não 
colocar o lixo dentro do contentor ou então, também acontecia e já tinha sido chamada a atenção da 
Câmara Municipal que, quando o pessoal fazia a recolha, não apanhava o lixo que caía fora do contentor e 
ficava espalhado no chão. Esta, não era uma competência da Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia fazia 
a limpeza dos passeios, das vias públicas e este lixo, que se acumulava e que acontecia muitas vezes, 
agora, iriam notar nesta época de Natal, que as ilhas e os ecopontos iam ficar super cheios, o lixo iria ser 
depositado ao lado dos contentores. Noutras alturas também os contentores do lixo ficam cheios, de uns 
dias para os outros, a recolha era feita com alguma deficiência. Sendo Vialonga a terra do vento, como 
todos sabiam, acontecia que, por diversos motivos, nomeadamente quando o lixo não cabia nos 
ecopontos e ficava de fora, existiam pessoas, que vasculhavam os sacos do lixo, para recolher alguma 
coisa, sucatas etc. espalhando restos de eletrodomésticos, as fibras e outros materiais pelo chão, também 
os animais espalhavam o lixo, causando insalubridade e depois lá estavam os funcionários da Junta, a 
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contornar a situação, a limpar e pelo pouco pessoal que tinha para fazer a varrição, causava alguma 
dificuldade. Mesmo assim pensava ter vindo a conseguir colmatar algumas falhas, que aconteciam. 
 
Disse ainda que na visita do Sr. Presidente à Freguesia tinha levado o executivo Camarário a vários locais, 
nomeadamente a visitar o espaço da Junta de Freguesia e esta, em termos de Concelho, era a única que 
estava em situação muito complicada, principalmente para as pessoas com deficiência, disse que a própria 
Sra. Vereadora da Câmara Municipal não tinha conseguido entrar na Junta de Freguesia, porque não havia 
acesso ao edifício da Junta de Freguesia, para pessoas com deficiência motora, poderem entrar. Quando 
esta situação ocorria, as pessoas eram atendidas na rua, porque uma cadeira de rodas não tinha acesso ao 
interior do edifício, portanto existia uma situação muito deficitária, no aspeto do acesso físico, da Junta de 
Freguesia. A Freguesia tinha crescido, a população rondava os vinte e dois mil habitantes, o parque 
habitacional estava a ser novamente ocupado, pela maior venda de andares e aluguer de habitação, as 
pessoas estavam a regressar. Disse ainda ter visitado a entrada da Granja, deparando-se com as 
dificuldades que havia, com a existência de um mamarracho, monte de terra, que criava alguma 
dificuldade e transtorno na circulação da camioneta e de outras viaturas que se deslocavam para a Granja. 
 
Tinha ouvido aqui pela primeira vez e não sabia, por isso pedia explicações ao eleito Sr. Bruno Cordeiro, da 
bancada do PS, quando disse que a Câmara Municipal tinha apoiado algumas Juntas, que tinham 
dificuldades e que tinha havido um apoio, que quanto a si, enquanto Presidente de Junta, desconhecia. 
 
O Sr. Presidente da Junta disse que a autarquia já tinha tido um Orçamento perto de um milhão de euros, 
hoje tinha um Orçamento de setecentos e noventa mil euros, portanto tinha muito mais competências e 
muito menos dinheiro. Tinha sido dito pelo Sr. Presidente da Câmara, quando esta situação tinha 
acontecido, que tinha de olhar para Vialonga, para a Póvoa, porque aquando da descentralização de 
competências para as Juntas, estas duas tinham ficado a perder e muito, portanto nunca tinha tido 
qualquer apoio, a não ser ainda no tempo da ex-presidente Maria da Luz Rosinha, tinha tido um apoio de 
quarenta mil euros, que tinha sido distribuído por várias Juntas de Freguesia. 
 
O Sr. eleito Bruno Cordeiro disse que tinha havido um apoio, logo no primeiro ano do mandato passado, 
um apoio na ordem dos vinte a vinte cinco mil euros a todas as Juntas de Freguesia e depois no outro ano 
a seguir, também tinha havido, em princípio às Juntas de Freguesia com dificuldades. Era um exemplo em 
que tinha recebido um apoio extraordinário e que tinha sido votado por todos os partidos, em que a 
Câmara Municipal, tinha estado disponível para ajudar. Eram estes três exemplos que existiam no 
mandato passado, eram exemplos claros, porque todos estavam lá e tinham votado essa mesma situação. 
 
Disse o Sr. Presidente da Junta que, em relação à Freguesia de Vialonga, efectivamente tinha manifestado 
algumas dificuldades no Orçamento, tinha depois de discutir essas questões, em relação à distribuição e 
como o iam fazer, para conseguir manter o trabalho que tinham vindo a desenvolver e em que termos. 
 
Relativamente à colocação de passadeiras na Rua Otávio Pato, também tinha levado ao local, o Sr. 
Presidente da Câmara, a ver duas questões, não só a lomba, como a pintura dos estacionamentos e tinha 
alertado para uma situação ainda mais grave, que podia acontecer, que se referia à prioridade rodoviária 
de quem descia a Otávio Pato e quem se apresentava pela direita ter essa prioridade. Quem vinha a 
descer, deveria ter algum cuidado, mas com a aprovação da nova sinalização de trânsito, que iria ser 
colocada, todas as pessoas que se apresentassem pela direita, iriam deixar de ter essa prioridade, por não 
ter sinais de STOP, o que queria dizer que a Rua Otávio Pato, se hoje era uma reta com grandes problemas 
de acidentes, quando as pessoas que a desciam e abusavam na velocidade e soubessem que as pessoas 
que se apresentassem pela direita já não tinham prioridade, porque havia o sinal STOP, iria fazer daquela 
reta uma velocidade ainda maior. Dada esta situação, o que tinha sido solicitado ao Sr. Presidente da 
Câmara foi a colocação de uma, a duas lombas, duas seria o ideal e também a pintura de passadeiras. Era 
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uma área que ainda não estava descentralizada, para a Junta de Freguesia de Vialonga, a responsabilidade 
que tinha naquela área, era a varrição, tudo o resto, como a manutenção de estradas, estacionamento e 
construção de lombas, ainda era da responsabilidade da Câmara Municipal. 
 
De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia, passou a palavra à 1ª Secretária da Mesa, Sra. Joana Aruil, 
para a leitura da correspondência recebida, havendo alguns Convites da Câmara Municipal Vila Franca de 
Xira, para estar presente na cerimónia de inauguração de várias exposições, Votos de Boas Festas dos 
SMAS, Comemorações do Aniversário da ABEIV e do MAF, Convite da Junta de Freguesia para o Convívio 
de Natal dos Eleitos e Trabalhadores da Autarquia. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia deu entrada do primeiro ponto da Ordem do Dia, Informação da actividade 
da Junta, no período de um de Setembro a trinta de Novembro de dois mil e dezassete, passando a 
palavra ao Sr. Presidente da Junta. 
 
O Sr. Presidente da Junta disse, ainda antes da entrada do referido ponto, que tinha sido distribuída a 
todas as bancadas, a proposta de alteração ao Regulamento de Apoio Financeiro a Entidades que 
Prossigam na Freguesia fins de interesse público e solicitou ao Sr. Presidente da Assembleia que, se todas 
as bancadas o aceitassem, fosse inserido na ordem do dia, como o sexto ponto. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia colocou à consideração das bancadas a colocação do sexto ponto da 
ordem do dia. 
 
A Sra. Eleita Carina Correia, da bancada do PS, pediu a palavra para intervir, ainda antes da entrada do 
ponto na ordem do dia, para fazer um alerta sobre a eterna questão social de uma família carenciada. 
Pediu permissão para intervir ao que o Sr. Presidente da Assembleia colocou à consideração também dos 
colegas de mesa, não havendo inconveniente por parte da mesma, assim como das bancadas e a eleita 
Sra. Carina Correia, da bancada do PS, continuou dizendo que desconhecia a realidade relativamente às 
saídas e projetos que a Junta de Freguesia tinha, a nível social, mas lamentava ser ela a informar que a 
nível da alimentação, essa não era a realidade da Freguesia, porque tinha sido voluntária e recentemente 
tinha tido uma situação, que não ia identificar, mas que existiam dois progenitores em situação de 
desemprego de longa duração, tinham quatro menores e eram quatro menores que não jantavam, em 
Vialonga. Como esta família existiam outras, com dificuldade a nível do gaz e sem banho de água quente 
no período do inverno. Só dava estes dois exemplos, só para dar continuidade ao que estava a referir. 
Chamava a atenção para haver uma maior divulgação, pelo que já existia, uma aproximação de todos os 
Vialonguenses, que necessitassem deste tipo de apoio e uma confiança de que realmente necessitavam 
porque existia uma pobreza muito envergonhada e quem necessitava não procurava ajuda necessária. 
Pelos vistos a Junta de Freguesia tinha saídas nesse sentido, por isso sugeria uma divulgação do que já 
existia, por exemplo, disse, ter crescido em Vialonga, trabalhava em Vialonga, os seus pais viviam em 
Vialonga e quanto a si, desconhecia por completo, todas as saídas que a Junta de Freguesia tinha 
actualmente, para fazer face ao combate da pobreza extrema e envergonhada, que existia na Freguesia. 
Podiam olhar para o lado, fazer de conta que não existia, mas a verdade era que existia e tinham de ser 
todos, a tentar combater desta forma e o primeiro passo seria a divulgação do que existia, alternativas e 
projetos novos, para combater esta realidade infeliz de Vialonga. 
 
O Sr. Presidente da Junta ficou admirado pois a própria eleita disse estar integrada numa Associação. 
 
A Eleita Sra. Carina Correia, da bancada do PS, respondeu que que não estava numa Associação, mas que 
havia anos que era voluntária e sabia destes casos de famílias carenciadas, em Vialonga. 
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O Sr. Presidente da Junta disse existir uma rede social da Câmara Municipal e aquilo que lhe podia dizer 
era que, as crianças em causa, só não estavam a tomar a refeição porque a informação não estava a ser 
devidamente canalizada, ou seja, tinha chegado à eleita e morrido aí, porque podia-lhe dizer que, se essas 
famílias com crianças se dirigissem à Casa do Povo, à APJ ou à ABEIV, tinham logo a sua refeição. 
 
A eleita Sra. Carina Correia, da bancada do PS, informou que teriam apenas o almoço e não o jantar. 
 
O Sr. Presidente da Junta disse que a informação que tinha, era que as pessoas iam levantar a comida a 
qualquer uma destas instituições, levavam o almoço e jantar. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia pediu que não houvesse dialogo direto e sugeriu à eleita Sra. 
Carina Correia, da bancada do PS, que colocasse as suas questões à posteriori, ao Sr. Presidente da Junta, 
pois tinham de retomar a Ordem do Dia. Ia editar a proposta do Sr. Presidente da Junta, para incluir o 
sexto ponto à Ordem do Dia, alteração ao Regulamento para a Concessão de Apoio a Entidades que 
prossigam na Freguesia fins de Interesse Público, deixando à consideração e votação do mesmo às 
bancadas, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. 
 
Retomando os trabalhos, passou a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que começou por dizer que se 
referia à actividade da Junta, no período de Setembro a Novembro e todas as bancadas tinham em seu 
poder, a informação escrita. No entanto queria acrescentar e realçar, que era um período curto, em que a 
realização da actividade da Junta de Freguesia teve intervenção nas escolas do 1º ciclo, da preparação do 
ano e da abertura do ano lectivo, da pintura dos espaços públicos em várias localidades, de colocação de 
aparelhos de ginástica no Gentil, o apoio nas operações às eleições autárquicas, no sentido de assegurar o 
funcionamento das mesas de voto, com a montagem das urnas, reparação e manutenção das calçadas da 
sua responsabilidade, pintura do cemitério, pintura do parque infantil do Quintanilho, que tinha sido uma 
acoplação com o grupo de escoteiros 342, que elaboraram esse trabalho, pintura de proibição de entrada 
de estacionamento, que estavam em muitas garagens da Flamenga, pintura do muro da Escola EB 23, 
iniciativas conjuntas com a paróquia, para uma situação que tinha de ser criada em Vialonga, que tinha a 
ver com a construção de um Cendrário para depositar as cinzas, devido à escolha de cremação por parte 
dos familiares dos falecidos, colocação de lápides relativamente ao Grupo Desportivo de Santa Eulália e 
colocação de elementos decorativos em locais estratégicos, alusivos ao Natal. Eram poucos, eram aqueles 
que a Junta de Freguesia tinha conseguido adquirir, ainda do seu pobre orçamento, mas também aí 
tinham criado alguma verba, no sentido de ser aplicada, dado que a Câmara Municipal não ia investir 
nada, na Freguesia de Vialonga. Para que não ficasse sem nada alusivo ao Natal e chamasse a atenção das 
pessoas, mesmo não sendo propriamente a iluminação de Natal que dissesse às pessoas que estavam 
nesta quadra, ajudava no espírito natalício e as pessoas gostavam de ver e por isso o tinha feito. Tinham 
participado no apoio ao Festival de Folclore de Santa Eulália, à comemoração do Dia do Idoso, com 
quinhentos participantes, sendo um dia em que valorizavam e juntavam os seniores da Freguesia, 
participação em vários magustos das associações da Freguesia, a reabertura da Galeria Olga Campos, em 
colaboração com o Projeto Vem e que tinha sido um espaço valorizado, para vários eventos culturais e que 
estava a ser um êxito a continuar e a funcionar deste modo. Participação no colóquio do MAFV, apoio à 
Exposição de Natal, do Centro de Convívio da ABEIV na Galeria Arte Olga Campos, apoio à segunda edição 
do Indulto, organizado pelo Grupo de Escuteiros 342, apoio à festa de Homenagem de Santa Catarina da 
Raiz de Cabo Verde. Tinha sido um período curto, de dois meses, com o seu carater económico de 
desenvolvimento sempre com contas equilibradas, controladas e dentro do que lhe tinha sido possível 
fazer, tinha conseguido neste período, desenvolver e levar a bom porto, um conjunto de actividades, 
assim como de algumas iniciativas de responsabilidade da Câmara Municipal. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia agradeceu e colocou o ponto à discussão das bancadas, passando a palavra 
ao eleito Sr. Paulo Basílio, da bancada da CDU, que fazia uma pergunta de carater místico, dado que tinha 
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estado a analisar os mapas e a bancada da CDU deparou-se com um fenómeno, no mínimo estranho, 
comparando com o ano transacto de dois mil e dezasseis, a Junta de Freguesia tinha menos de vinte e sete 
mil euros, sensivelmente, de receitas, comparando com o ano de dois mil e dezasseis a Junta de Freguesia 
tinha conseguido ter despesas de quase noventa mil euros, das duas uma, ou havia uma gestão 
extraordinária e tinha conseguido o milagre da multiplicação dos pães, ou outro fenómeno, muito 
estranho, pediu que o Sr. Presidente o elucidasse sobre esta questão. 
 
O Sr. Presidente da Junta respondeu que se tratava da reintegração do saldo e o saldo não era receita e 
até final do ano, como estava a acontecer, recebiam verbas provenientes do IEFP, do IMI, ou seja, do 
estado, no valor de dez mil euros, neste curto espaço de tempo não iam gastar o dinheiro, portanto era o 
saldo de gerência, para aplicar no próximo mês de Março, do ano próximo. Até final de Dezembro iria 
receber dinheiro da Câmara Municipal, do IMI, de várias instituições, era o dinheiro que neste período era 
acumulado e seria feita a reintegração deste saldo no mês de Março. 
 
Continuou o eleito Sr. Paulo Basílio, da bancada da CDU, dizendo que então teria de fazer a pergunta 
noutro sentido, com esta inconstância na receção de verbas, como era possível o executivo gerir 
minimamente a Junta de Freguesia. 
 
Respondeu o Sr. Presidente da Junta dizendo que tinham um orçamento para cumprir. Esta questão quase 
se confundia com o ponto seguinte, mas sem dúvida, que tinham tentado e conseguia sempre que a Junta 
de Freguesia chegasse ao fim do ano sem dívidas, não as tinham. Tentavam e sempre conseguiam fazer 
que no encerramento das contas ao fim do ano, toda a gente que tinha trabalhado para a Junta de 
Freguesia durante o presente mês, especialmente os que tinham trabalhado até dia quinze deste mês, 
ainda iam receber e iam ficar com uma margem muito pequena de dívida, não conseguiam realizar doutra 
forma, eram aquelas dívidas que caíam muito em cima do final do ano. Mas tinham tentado equilibrar 
para quem ao longo do ano e com o dinheiro que tinham, com o pessoal que tinham, tentar fazer o 
melhor possível. Confessava de que por vezes não o conseguiriam fazer, era verdade, disse, sem ovos não 
se faziam omeletes e para concretizar e fazer obra, era necessário dinheiro. Lamentava que acontecesse, 
mas, para fazer uma simples desmatação, nem a Câmara Municipal, nem a Junta de Freguesia possuíam 
um trator, por isso alugava-o a uma empresa, para fazer a desmatação, com elevados custos. Bom seria 
que a autarquia tivesse maquinaria disponível para fazer este trabalho. Contudo, iriam conseguir amealhar 
algum dinheiro, pois não era por acaso que se dizia que, as Juntas de Freguesia com um euro, faziam 
aquilo que os outros organismos faziam, gastando quatro euros, porque com a proximidade pelo pessoal 
disponível, em regime de polivalência, faziam tudo, eram varredores, eram carpinteiros, eram electricistas, 
mecânicos de automóvel, o pessoal de varrição que no quadro de pessoal, estava indiferenciado, mas que 
na verdade, fazia tudo com o pessoal que tinha e por isso podia dizer que ganhava alguma capacidade 
financeira. Tentavam gerir e chegar a bom porto, com tudo aquilo que conseguia equilibrar e chegar com 
as finanças ao final do ano, equilibradas. Sem dúvida que, se tivessem mais dinheiro, mais obra fariam e 
de outra forma, não tendo, ia fazendo à medida do possível e chegar o melhor possível a todo o lado. 
 
Interveio de seguida o Sr. Bruno Cordeiro, da bancada do PS, que questionou o Sr. Presidente sobre qual a 
taxa atual de execução da Junta de Freguesia, em relação ao orçamento de despesa. 
 
Ao que o Sr. Presidente da Junta respondeu que era de cento e cinco, ponto, quarenta e cinco. 
 
Continuou o Sr. Bruno Cordeiro, da bancada do PS, dizendo que tinha havido transição de saldos e onde 
estavam, podiam corrigir se estivesse enganado e por incompreensão sua e também dos próprios 
movimentos contabilísticos da Junta de Freguesia, mas para todos os efeitos, para haver um saldo de 
gerência, tinha de haver rubricas que não eram dotadas a cem por cento, no âmbito da despesa, tinha de 
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haver uma série de rubricas cuja dotação não era cumprida a cem por cento, senão não havia saldo. Qual 
era a explicação para esta situação.  
 
O Sr. Presidente da Junta respondeu que, o que acontecia era que e claro que não ia fazer uma gestão 
equilibrada e ia tentando salvaguardar sempre os vencimentos do mês que vinha a seguir, em Dezembro 
salvaguardava o mês de Janeiro, dava um exemplo, neste dia tinha entrado doze mil euros, este dinheiro 
já não ia ser gasto, já tinha encerrado o orçamento e que ia tentando equilibrar estas rubricas. Também 
podiam dizer que podia ter gasto tudo, a cem por cento e podiam ter gasto, mas desde que conhecia, 
havia na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia sempre um saldo de gerência a acumular, em Março, 
portanto, ninguém ia gastar o dinheiro a cem por cento. Já tinha ido a Freguesias com saldo de gerência 
de muitos e muitos mil euros e isso era impossível para a Junta de Freguesia de Vialonga. Não conseguiam. 
Mas com o dinheiro que estava em salvaguarda, a acumular do mês de Janeiro, tinha um saldo de gerência 
de doze mil euros. 
 
Não havendo mais intervenções sobre este ponto, o Sr. Presidente da Assembleia, passou ao segundo 
ponto da Ordem do Dia, Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e dezoito, 
passando a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que disse ser o ponto mais interessante da 
Ordem do Dia, dizendo que era com o que iam trabalhar, com os órgãos da autarquia, no sentido de levar 
a bom porto o seu funcionamento. Tinha um Orçamento de setecentos e noventa e oito mil euros, deste 
orçamento tinha de retirar uma grande fatia, que era os vencimentos, água e luz, ou seja, as despesas 
fixas, aluguer de equipamentos, pessoal e uma grande verba do orçamento, cerca de setenta e dois por 
cento, era com o pessoal. Depois tinha também, o que eram transferências para as responsabilidades, da 
Câmara Municipal para a Junta de Freguesia, como por exemplo, a gestão e manutenção de espaços 
verdes, limpeza das vias públicas, manutenção e reparação de mobiliário urbano, gestão e manutenção 
corrente de mercados e feiras, realização de pequenas reparações, nos jardins de infância e 
estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, manutenção de espaços envolventes dos estabelecimentos pré-
escolar e 1º ciclo. Eram estas as rubricas que tinham da Câmara Municipal e que recebiam de cada uma 
dessas verbas, tinham a manutenção de polidesportivos e só para terem uma ideia, para esta 
responsabilidade, de jardins de infância e polidesportivos, recebia da Câmara Municipal a verba de dezoito 
mil euros, sendo esta verba uma gota de água para a manutenção de parques infantis, porque hoje ter um 
parque infantil e fazer a manutenção do parque infantil era muito difícil.  
 
Mantinha apenas um funcionário a fazer este trabalho, porque se fossem abordados por uma fiscalização 
e não estivessem a cumprir as regras e só para terem uma ideia, disse, chamaram-no a atenção porque 
montaram um parque infantil em Santa Eulália, estava ilegal porque o escorrega que, no seu tempo de 
criança não era assim, hoje tinha de recuar meio metro para estar legal. As fiscalizações eram muito 
rigorosas, os brinquedos tinham de estar certificados, se algo faltasse dava direito a uma multa de dois mil 
euros, era uma panóplia de regras, fiscalizações e de compromissos, que tinham de assegurar, que a 
ninguém lhes passava pela cabeça. Também tinham manifestado o seu contentamento, porque era 
impossível às Juntas de Freguesia, por exemplo à Junta de Freguesia de Vialonga era impossível que, com 
dezoito mil euros fizesse a gestão de onze parques infantis, bem como seis a sete polidesportivos. 
Portanto era com este orçamento, que iam tentando equilibrar as contas.  
 
Na reunião que tinha tido com o Sr. Presidente de Câmara Municipal, o que ele tinha dito, era que nesta 
primeira fase, iria manter os mesmos valores de descentralização de competências, sendo parte de quase 
todas as Freguesias, havendo a preocupação quanto aquilo que era a responsabilidade e pelos valores 
pedidos, pensava que o Sr. Presidente de Câmara, a partir do mês de Janeiro, iria começar a reunir com os 
Sr. Presidentes de Junta e ver rubrica a rubrica, como era que se gastava o dinheiro. Podia dizer e as 
respectivas bancadas estiveram presentes e ouviram o Sr. Presidente da Câmara Municipal e era das 
Juntas de Freguesia, que apresentava ao pormenor, como gastava o dinheiro. Entregava à Câmara 
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Municipal, de seis em seis meses, um relatório de tudo o que faziam, com justificação daquilo que 
gastavam e porque é que o dinheiro não chegava. Tinham um saldo negativo, em termos de orçamento de 
descentralização de competências, na ordem dos cento e dezassete mil euros, explicou que, daquilo que 
devia de ser canalizado para outras iniciativas da Junta, tinham de canalizar para aquilo que eram as 
competências da Câmara Municipal, portanto reflectia grande parte desse dinheiro também no 
melhoramento de algumas áreas, que sendo descentralizadas e tinham algumas para dar o exemplo, o 
Cemitério de Vialonga, pois tinha imenso prejuízo com o Cemitério, porque a Câmara Municipal dizia que 
só podia ter um funcionário a trabalhar no cemitério. Era impossível a Junta de Freguesia ter um 
funcionário apenas, porque ao Sábado e Domingo tinha então de encerrar o cemitério. Também com uma 
população de vinte e dois mil habitantes e com uma actividade grande, era bom que o não tivesse, mas 
que, efectivamente dava muito prejuízo, era uma situação a rever pois não podia continuar tendo essa 
responsabilidade e não ter o devido acompanhamento. 
 
Tinha chamado também o Sr. Presidente da Câmara Municipal para o fato de ser a única Junta que não 
possuía instalações próprias, que se o senhorio quisesse e felizmente mantinha uma atitude positiva para 
com a Junta, mas se o Sr. Lucas Machado, quisesse dado que o pátio da Junta era dele, alugavam por 
trinta cêntimos, com o contrato já caducado, mantinha as instalações mesmo assim. Contudo, se um dia 
quisesse e já transmitiu essa situação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, se o senhorio lhe desse 
trinta dias para sair, a Junta de Freguesia de Vialonga não tinha onde guardar o material e reconheceu 
efectivamente que a Junta de Freguesia de Vialonga, tinha de dar um passo significativo, no 
melhoramento do espaço da Junta, porque era a única Junta que realmente trabalhava em condições 
muito más. No actual edifício não havia um gabinete para o Presidente da Assembleia poder reunir, no seu 
próprio gabinete era onde fazia as reuniões da Junta, o atendimento à população, as funcionárias 
trabalhavam num só gabinete, era no balcão de atendimento que se fazia a contabilidade, os atestados, 
não havia gabinetes individuais para cada setor administrativo. 
 
Pensava que também aqui a Câmara Municipal tinha de rever esta situação e dar o melhor apoio e a 
melhor atenção, porque Vialonga precisava e merecia, pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento em 
crescimento, como Freguesia, não podia continuar a ter esta forma de trabalhar e de olharem para a 
Freguesia como uma freguesia menor. 
 
Interveio o Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, para uma nota prévia ao Sr. Presidente da Junta, que 
tivesse cuidado com os contratos caducados, além das boas relações que tivesse com as pessoas, mas 
mesmo a cinquenta cêntimos era bom que tivesse os contratos, devidamente em dia. 
 
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia continuou dizendo que, o contrato tinha sido feito em tempos, com 
a Câmara Municipal, esta é que tinha rescindido o contrato, ou seja, a Câmara Municipal tinha um 
contrato com o pátio e decidiu que a Junta de Freguesia não tinha direito de usufruir dessa situação e 
pronto assim neste momento não havia qualquer contrato, porque tinha sido cancelado, mesmo sendo de 
cêntimos. Portanto estavam na condição de caridade, naquele espaço, até tinha feito o pedido, já que a 
Câmara Municipal tinha desistido do contrato de arrendamento, não desistisse do contrato da luz, porque 
se desistisse do contrato da luz, a Junta de Freguesia não podia ligar uma máquina de soldar. 
 
O Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, reafirmou que reformulasse com a Câmara Municipal para que o 
contrato não continuasse caducado, porque era uma questão preocupante. 
 
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia respondeu que a Câmara Municipal não podia renovar o contrato. 
 
O Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, disse que ia ler e em parte comentar, aquilo que eram as grandes 
opções do plano para dois mil e dezoito, uma das primeiras questões e já tinham dito e que não estavam 
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contra as politicas de contratação da Junta de Freguesia, o que achava era que a estrutura de despesa fixa, 
neste caso, com o pessoal das Juntas de Freguesia, neste caso de Vialonga, era elevada e como havia um 
período em que havia uma diminuição de orçamento, essa estrutura fixa de despesa, fazia com que a 
receita disponível, para investimento, fosse muito mais baixa e era isso que acontecia, os vários executivos 
da CDU não tinham tido uma politica de investimento na Freguesia. Uma das funções primordiais de uma 
Junta, por exemplo, tinha a ver com a requalificação, recuperação e renovação dos diversos equipamentos 
urbanos desportivos, educativos e infantis, que, aliás já tinha referido, que era importante haver uma 
reflexão grande, sobre quais os parques infantis que deveriam ser mantidos era importante uma reflexão 
para saber se todos eles deveriam ser mantidos e de que forma, para estarem todos adequados à 
frequência pelas crianças.  
 
Para dois mil e dezoito não haviam verbas consignadas e consideravam que era importante, que a Junta 
de Freguesia, por um lado procurasse mais receitas próprias e por outro lado houvesse, se fosse esse o 
caso, um reforço das transferências municipais, mas isso era uma questão a que o Sr. Presidente estaria 
atento. Não podiam aceitar, que quase nada se investisse na Freguesia e que apenas fossem consignados 
dois por cento do orçamento, ou seja, dezasseis mil e quinhentos euros no âmbito do PPI, não podiam 
chutar sempre para a Câmara Municipal, que esta não fazia, mas depois a Junta de Freguesia tinha apenas 
dezasseis mil e quinhentos euros para investimento e deste ponto de vista, a questão que fazia, era que 
estratégia de desenvolvimento, que a própria Junta de Freguesia pretendia, para a freguesia, que dirigia, 
porque, disse, eram propostas avulsas, mas eram opções politicas e a relação custo/benefício para a 
população, podiam sempre discutir. Não partilhavam da mesma opinião, mas a bem da transparência, era 
bom que fosse justificado o porquê delas serem feitas. 
 
Das linhas gerais para dois mil e dezoito, dizia que a nível das grandes opções do plano e orçamento, era 
que a linha orientadora, parecia novamente ser de carater comemorativo e festivaleiro, daquilo que era o 
trabalho da Junta de Freguesia. Tinha vindo a referir que nada tinha contra as tradições do que era a 
festividades em Vialonga, mas o valor que devia ser gasto pela Junta de Freguesia devia ser adequado ao 
seu orçamento. Estavam a ter esta discussão, quando os valores não eram muito altos, mas sabiam que 
em Março, como era habitual, o Sr. Presidente da Junta ia, com o saldo de gerência, esperava que não, 
que estivesse enganado, gastar nas festas de Vialonga, achava que esse valor tinha de ser reequacionado 
de outra forma, para investimento na Freguesia. Não tinha nada contra as tradições, pelo contrário, 
sempre as tinham defendido, esse valor de investimento é que tinha de ser reequacionado. 
 
Outra questão era que e queria acreditar, que o executivo acreditava na capacidade dos seus fregueses 
mas continuava a aplicar uma proposta apresentada pelo PS, votada por unanimidade por esta Assembleia 
de Freguesia, que tinha sido a Junta de Freguesia, ter um Orçamento Participativo, não bastava dizer que 
era uma Junta de Porta Aberta e depois, quando se tratava de participar, de ter os cidadãos a participar, 
na vida da Freguesia, isso de fato não acontecia, disse, gostava de o ver implementado. 
 
Não estavam a dizer com isto, que não houvesse constrangimentos económicos, sabiam que existiam, a 
verdade, disse, é que se houvesse também uma vontade politica, era possível desenvolver alguns projetos 
de custos reduzidos e para que ficasse claro, aquilo que eram algumas ideias e algumas opções, iriam 
elencar um conjunto de iniciativas, que com custos reduzidos, podiam ser uma mais valia e grandes 
benefícios para a Freguesia de Vialonga. No que dizia respeito à inovação e criatividade, era preciso 
encontrar projetos que estimulassem o emprego e o desenvolvimento do comércio local. 
 
Que fosse criado um gabinete, de apoio ao desenvolvimento de projetos locais, que providenciasse 
empregabilidade e estimulasse o desenvolvimento de novas actividades económicas da Freguesia. Era 
importante que fosse lançado pela Junta de Freguesia, algo que potenciasse as novas ideias, para a 
Freguesia de Vialonga, que fosse lançado algo aberto a toda a comunidade, pudesse trazer uma nova 
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noção, daquilo que era Vialonga e fosse mais atractiva, neste âmbito, ou ainda, como algo que tinha vindo 
a defender, uma reorganização e revitalização do mercado, o que acontecia hoje, era que já não era 
atractivo para as pessoas e não estava a promover a economia local. Já ninguém ia ao mercado, era uma 
reflexão, que importava que o Sr. Presidente e o seu executivo fizessem e fazer essa reorganização. Já 
tinha apresentado essa proposta várias vezes e seria bom que assim acontecesse. 
 
Outra questão tinha a ver com a coesão social e a eleita Carina Correia da mesma bancada, já tinha falado 
sobre isso, era muito importante, disse, que a Freguesia fosse uma Freguesia que combatesse as 
desigualdades sociais, a pobreza, através do desenvolvimento de projetos sociais, que apoiassem as 
famílias mais carenciadas, no que dizia respeito a famílias com crianças, dependentes a seu cargo, era 
importante que a Junta de Freguesia estivesse mais atenta a este nível e pudesse ajudar, porque já tinha 
chegado várias situações graves à sua bancada, que faria chegar à Junta de Freguesia, neste âmbito. 
 
Por outro lado construir com os parceiros sociais um serviço de apoio domiciliário e que tinha vindo a 
falar, não estavam devidamente apoiado. Apoiar os jovens com maiores dificuldades económicas, 
tentando aqui encontrar uma forma com outros parceiros, atribuir bolsas de estudo, era outra iniciativa. 
Era preciso uma Freguesia que estimulasse e fosse mais sustentável, que pudesse haver um 
desenvolvimento uma agenda 21 local em Vialonga, campanhas de sensibilização para a população, para 
as suas práticas ambientais e acima de tudo melhorar a limpeza e higiene urbana, nas várias zonas da 
Freguesia. A questão da cultura e do lazer, que quanto a si e a sua bancada, lhe era muito caro, era preciso 
dar a conhecer um bocadinho de Vialonga, aos vialonguenses e a quem a visitava, com a implementação 
de um guia de visita à Freguesia, através de roteiros de visita, passeios pedestres, aproveitando as 
potencialidades que tinham dos caminhos de Fátima e um conjunto de outras iniciativas, que valorizassem 
Vialonga no quadro turístico cultural metropolitano, situação que raramente acontecia. 
 
Outra iniciativa sugerida era um ciclo de cinema ao ar livre, no Parque da Flamenga, eram situações que 
lhes parecia, não ter custos tão elevados, para uma Freguesia poder implementar e que eram amplamente 
mais valias, para Vialonga. Pelo que ficava dito, ficava muito aquém do que achava ser um orçamento para 
a Freguesia de Vialonga e a sua bancada votaria contra, naquilo que eram as grandes opções do Plano 
para dois mil e dezoito, tendo em conta que, o que queria, era que fosse um orçamento que servisse as 
necessidades da Freguesia de Vialonga.  
 
O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia para responder ao 
eleito Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, enquanto deu entrada ao período depois da Ordem do Dia 
reservado ao público, pedindo ao público que se fosse inscrevendo para a intervenção. 
 
O Sr. Presidente da Junta tomou então a palavra, para dizer que estava perfeitamente de acordo com cem 
por cento do que o eleito Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, tinha dito, só tinha dezasseis mil euros 
para investimento, era verdade, disse, mas só tinha dezasseis mil euros para investimento, porque para 
cumprir os contratos de descentralização de competências, que a Câmara Municipal lhes tinha dado, 
tinham gasto nas receitas, que o eleito referiu, que a Junta de Freguesia deveria de angariar mais dinheiro, 
disse que a camara municipal transferiu e para fazer o referido trabalho tinham gasto naquilo que o eleito 
referiu, mais cento e noventa mil euros, que não deviam ter sido gastos aqui, porque aqui deveria de 
espiar todo o dinheiro que recebia da Câmara Municipal, para o cemitério, mercado, parques infantis. 
Eram descentralizações que tinha e para cada uma delas devia de vir acompanhada do respectivo dinheiro 
e se assim acontecesse, não tinha dinheiro para investimentos na Freguesia, dezasseis mil euros. Ia ter 
duzentos e dez mil euros e portanto como tinham de ter canalizado dinheiro para tais situações, não tinha 
verba para fazer investimentos e era esta situação que na próxima reunião a ter com o Sr. Presidente de 
Câmara, nos novos planos de descentralização iam fazer notar, o que o eleito Pedro do Canto, da bancada 
do PS, tinha referido, ou seja, a Junta de Freguesia só conseguia ter esse dinheiro, porque estava a gastar a 
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verba que não devia gastar aqui, noutras situações. Era verdade que não tinham sido levantadas outras 
questões, de que a Junta de Freguesia devia tentar angariar mais dinheiro e para que isso fosse feito 
teriam de criar mais impostos ou aumentar as taxas a quem ia à Junta de Freguesia pedir uma licença. Era 
verdade que em muitas Freguesias do Concelho bem vizinhas, um atestado de residência custava cinco 
euros, a Junta de Freguesia de Vialonga levava um euro e oitenta e sete cêntimos. Era uma penalização no 
orçamento. Para angariar mais dinheiro teria de encarecer as licenças de publicidade, por exemplo, ouvia 
os comerciantes queixarem-se das taxas e se aumentasse e se calhar aí o PS até não ia aceitar esses 
aumentos e até os reprovaria. Doutra forma era difícil. Eram acusados de fazerem muitas festas, referia o 
cinema ao ar livre, se calhar, disse, era mais uma, tinha o dia da criança, a feira dos sabores, o desfile de 
carnaval e também o cinema ao ar livre.  
 
Perguntava ao eleito Pedro do Canto, se iam cortar uma ou outra iniciativa. Neste orçamento não tinha 
apresentado nenhuma proposta, se apresentassem se calhar até tinha sido aceite. Se achavam que havia 
alguma iniciativa que a Junta de Freguesia fizesse e não a quisessem fazer, então que dissessem, queriam 
acabar com o dia da criança, com a feira dos sobres, as festas de Vialonga, seria isso, perguntava. 
 
O valor da festa e era pena que os valores se discutissem e não se analisassem, o ano passado estava a ver 
o Colete Encarnado e pensou que eram tão criticados por gastarem quarenta mil euros, em cinco dias de 
festa e a Câmara Municipal, só em sardinhas para o Colete Encarnado, tinha gasto vinte mil euros. Tinha 
de comparar que para cinco dias de festa tinha de pagar aos artistas e só para as sardinhas a Câmara 
Municipal disponibilizava vinte mil euros e não via ninguém a criticar a Câmara Municipal, por isto. Não 
podia ficar calado, pois também puxavam a brasa à sua sardinha, custasse o que custasse, era a tradição 
da terra, da Padroeira de Vialonga. Podiam comentar porque era a Junta de Freguesia que pagava a banda 
para acompanhamento da procissão e não a Igreja que pagava. Que fizessem então a proposta se 
achassem que não devia de ser assim. No vago, criava-lhes alguma dificuldade. 
 
Relativamente ao pessoal, queria melhor varrição, mas para fazer melhor varrição, tinha de ter pessoal, 
quando aumentou a despesa no pessoal, diminuíram na prestação de serviços. Dois anos atrás, para fazer 
a desmatação, tinha uma empresa a trabalhar na Freguesia, com seis funcionários na jardinagem e a Junta 
de Freguesia tinha de pagar à empresa, para ter essas pessoas. Pagavam à empresa cerca de mil e 
quinhentos euros por pessoa e era o orçamento mais barato. O empreiteiro, para ter cinco pessoas a 
trabalhar na Junta de Freguesia, levava quase o dobro, se tivesse o pessoal a trabalhar no quadro de 
pessoal da Junta de Freguesia. 
 
E foi isso que tinha feito, tinha criado estabilidade às pessoas, emprego com dignidade, trabalho certo e 
aliviaram os custos com o quadro de pessoal, porque em vez de pagarem a uma empresa, eram 
funcionários da Junta de Freguesia de Vialonga. Esta situação era fazer uma gestão equilibrada, correta e 
dava alguma dignidade as pessoas, ou iriam continuar a ser trabalhadores de trabalho precário, pessoal à 
hora, recibos vedes, não era isso que queriam, para se poder dar uma estabilidade maior à família. Tinham 
funcionários do IEFP a trabalhar na varrição, que eram ótimos trabalhadores, quem lhe dera que 
pudessem entrar para o quadro. Tinha tido um bom trabalhador que já se tinha ido embora, por ter 
concluído o tempo e que estava a receber RSI e se calhar hoje estaria a deambular nos caixotes do lixo, se 
não tivesse tido essa oportunidade, que por outro lado, o tinha ajudado a melhorar a sua vida. 
 
Pedia desculpa, mas a bancada do PS dava a ideia que não conhecia a Freguesia. A Câmara Municipal tinha 
cinco funcionários a tempo inteiro, em Vialonga para tratar da rede social. Tinha atendimento todas as 
segundas feiras, na Junta de Freguesia para as pessoas carenciadas, davam acompanhamento a toda a 
gente, com o banco alimentar, logo disponível. As funcionárias eram todas da Câmara Municipal, que lhes 
pagava o vencimento, era a elas que competia essa responsabilidade e sempre que a Junta de Freguesia 
detetasse algum caso anómalo, as técnicas eram avisadas para essa situação, ou ainda, podiam recorrer ao 
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Centro Comunitário, onde funcionava o gabinete. Podia garantir que essas pessoas, nesse mesmo dia, 
tinham almoço e jantar e as técnicas tinham imediatamente a resposta para estes casos. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia deu então entrada ao período depois da Ordem do Dia, reservado ao 
público, dando a palavra ao cidadão primeiro inscrito, o Sr. Ronaldo Agostinho, que desejou uma boa 
noite, disse que era a primeira vez que intervinha, não ia falar da mesma maneira, que o resto das 
pessoas, nem fazer perguntas diretas a cada bancada da Assembleia de Freguesia, perguntava para que 
efeito era a presente reunião, quando a informação que se sabia era quase nula, havia quem ficasse 
contente, porque a casa estava cheia, mas numa Freguesia que tinha vinte e dois mil habitantes, estavam 
presentes vinte e duas pessoas. Disse haver falta de informação, para as assembleias que existiam. Quanto 
às questões que apresentava, era saber qual a ligação da Junta de Freguesia com as associações da 
Freguesia. Como era feita a fiscalização e o apoio, qual o papel da Junta de freguesia nesta matéria. Queria 
saber quais os custos da Festas de Vialonga, pois cada qual dava a resposta mais conveniente. 
 
Tinham falado das reuniões da Câmara Municipal e dos horários das mesmas e que ninguém comparecia 
por serem as nove horas e aqui estavam vinte e duas pessoas e era as vinte e uma horas. 
 
Relativamente ao banco alimentar gostaria de saber qual a ligação deste à ABEIV. Tinha falado da lomba e 
disse que realmente para entrar nesse lado de Vialonga tinha dificuldade, dizia já que não tinha qualquer 
partido e dizia que havia uma lomba nas mesmas condições do outro lado e não sabia qual delas era a 
pior. Disse que na rua João de Deus existia um buraco, que era uma vala, em que era difícil circular os 
carros que passavam e isto já tinha sido comunicado há muito tempo. Nesta rua tudo crescia, prédios e 
pessoas, só não crescia os estacionamentos, só não carecia de polícias a multar. Pedia desculpa se tinha 
sido inconveniente com alguma pergunta. 
 
Depois deu a palavra ao Sr. António Almeida, que disse ser residente na Granja há vinte e sete anos, tinha 
sido o primeiro a fazer uma vivenda na antiga Rua C., quando comprou o terreno, para fazer a casa tinha 
sido obrigado a pagar uma quota parte do dito pavilhão e não um jardim, como estava na planta, aquilo 
não era um campo de jogos, era um WC, tinha a ver com a falta de civismo das pessoas, mas gostaria de 
saber se a localidade da Granja contava para o executivo da Junta de Freguesia de Vialonga, porque 
achava que deveriam ter mais respeito, para com os moradores da zona. Havia várias reclamações e iria 
enumerá-las. 
 
O primeiro assunto, tratava-se do trânsito que estava caótico. Tinha feito uma vivenda, para estar numa 
zona residencial e não no meio do caminho de fuga à GNR, que era o caso de carrinhas e camiões do 
MARL, esta situação estava a acontecer na Granja e não lhe viessem dizer que essa responsabilidade era 
da Câmara Municipal, pois a responsabilidade era de todos e todos tinham de fazer alguma coisa. Quando 
dizia “nós todos” quem estava à frente era o Presidente da Junta de freguesia. Não interessava partidos, 
interessava a qualidade de vida de quem lá vivia e isso não lhes era oferecido, era a verdade, disse.  
 
A segunda questão prendia-se com a imundície que havia no ringue, havia um grande depósito de beatas 
que atiravam para o chão, havia coisas perigosas para as crianças neste ringue, não estava a reclamar nada 
para si, nem para os seus filhos, que eram crescidos e tinham saído da Granja. Metia-lhe confusão, 
dizerem em sites que a culpa era da Câmara Municipal e não podia ser assim, disse, porque era pela falta 
de civismo das pessoas. Disse que o Sr. Nisa do executivo, fazia parte de uma rede social da Granja e ele 
mais uns vizinhos que já se consideravam da Granja e acusaram várias situações existentes na Granja e ele 
respondia que a responsabilidade era da Câmara Municipal, inclusivamente já tinha estado a falar com o 
Sr. Presidente e questionava de novo se realmente a localidade da Granja, contava para a Junta de 
Freguesia. Tinham colocado na Granja, umas lombas, perguntava a quem estas serviam, porque 
continuavam a passar a duzentos kms/hora. Disse que o Sr. Presidente tinha-lhe perguntado se não se 
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importava que a lomba ficasse à sua porta, ao que respondeu que não se importava nada, desde que 
servisse o bem estar das pessoas. Perguntava se estavam à espera que morresse lá alguém, com uma 
escola próxima e a cento e cinquenta Kms/hora, apesar de ser sentido figurativo, ninguém fazia nada. A 
estrada ia desembocar numa ponte antiga, em muito mau estado, estariam à espera que acontecesse, 
num sentido menor, o mesmo que tinha acontecido em Ponte Entre os Rios. Toda a gente sabia daquela 
podridão, mas ninguém fez nada e foi preciso a ponte cair. Pedia desculpa se tinha sido inconveniente, 
tinha sido a primeira vez a ir a uma sessão da Assembleia de Freguesia. 
 
Interveio de seguida o Sr. Henrique Silva, que disse residir na Granja e que quanto ao que disse o senhor 
António Almeida, disse estar solidário em tudo e também era a primeira vez, que vinha a uma Sessão da 
Assembleia. Informou ser cidadão da Granja, há muitos anos e disse desconhecer o que para ele era 
assustador, dado que julgava estar para aí umas cinquenta pessoas a discutir problemas e não era isso que 
via, existia uma bancada contra outra bancada, deu como exemplo um clube de futebol em que, em cada 
jogo, um era melhor que outro. Antes de avançar queria agradecer a um elemento do executivo, ao Sr. 
João Nisa, que o informou haver uma sessão da Assembleia de Freguesia, neste dia. Era morador na Rua 
Batista Pereira, há trinta anos, nunca tinha assistido àquilo que se estava a passar dentro da Granja 
actualmente e que era muito, mas muito grave, disse, que nem dava para perceber. Quando foi morar 
para a Granja era um sítio sossegado, uma zona habitacional agradável e relativamente ao IMI, falaram de 
IMI mais baixo, pagavam pouco IMI, imaginassem se vivesse com melhores condições de vida, já assim 
pagava um balúrdio de IMI, então se tivesse melhores condições de vida, era insuportável, teria de pedir 
um empréstimo para pagar o IMI. 
 
Na altura em que comprou a habitação, era uma zona residencial sossegada, não havia zonas industriais, 
era um local acolhedor. Hoje em dia estavam completamente rodeados de zonas industriais, clandestinos 
ou não, perguntava, alguém que não sabia, a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia, tinham feito uns 
desaterros na lezíria para contenção de águas, elevações de terrenos e mais zonas industriais, queria saber 
se eram ou não clandestinos. Qualquer um fazia uma vedação, parque industrial, parque automóvel, água 
e luz e ninguém fazia nada. Quanto a si se tivesse um terreno não conseguia lá meter água e luz 
facilmente, tinha de fazer um projecto à Câmara Municipal Vila Franca de Xira e só depois da aprovação é 
que conseguiria a água e a luz e quanto a estas zonas industriais, era Portugal no seu melhor. 
 
A razão mais importante que o tinha feito deslocar à Assembleia de Freguesia, era as ausências das 
entradas da Granja, porque quem vinha da Serra de Santa Iria passava por cima de uma ponte com mais 
ou menos trezentos anos, degradada, agravado pelas condições climatéricas, com fluxo de automóveis 
muito elevado, até que um dia seria o dia. Quem entrava pelo lado de Vialonga tinham um morro sem 
nexo, tinham feito uma rotunda para acesso ao MARL porque esta é que era importante e tinha ficado um 
morro, que não tinha explicação. Quando entrava pelo lado de Loures era outra questão sem lógica, 
tinham feito uma bomba de combustível e o resto estava à vista. Não havia escoamento de águas, tinha 
havido um problema no MARL e escoamento de águas passou por dentro da Granja, a céu aberto, 
atraindo melgas, mosquitos ao longo do ano, era uma vergonha, disse. Só tinha visto esta situação em 
Marrocos.  
 
Aqui tinha de defender a Junta de Freguesia, porque esta tinha sido a única entidade a dar a cara, não viu 
lá ninguém da Câmara Municipal, pelo contrário, tinha havido um grupo de moradores da Granja, que se 
tinha deslocado a Vila Franca de Xira e não tinham sido recebidos pelo Sr. Presidente Alberto Mesquita, 
disse, que o Sr. Presidente da Câmara ainda tinha tido o descaramento de dizer, que não era a melhor 
altura para virem falar com ele. Perguntou então qual era a melhor altura, o Sr. Presidente ia para um 
jantar, um breakfast no Ateneu Vilafranquense e não era a melhor altura. Gostava que alguém lhe 
explicasse se havia solução para estes casos, ou então ia colocar a sua casa à venda, pois não estava para 
morar num Concelho destes, porque era vergonhoso, disse, um poço. O Sr. Presidente da Junta tinha 
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conhecimento assim como o Sr. João Nisa, ex-morador da Granja, porque ambos sabiam e foram ao local, 
qualquer projecto de zona industrial, ia para a Granja, que era um poço, se estas condições iam continuar 
a ser assim, IMI elevado, caixotes do lixo, eram uma vergonha, o ringue, era um parque de diversões e de 
automóveis, não existia um espaço de lazer, ilhas ecológicas. Existia uma escola e um jardim de infância e 
gostava que todos visitassem o local, para verificar o tráfego que existia entre as sete da manhã e as sete 
da noite, frente a uma escola, que era muito grave, para as crianças, principalmente. 
 
Alguém tinha de resolver aquela situação, não tinham as mesmas regalias, que tinham por exemplo, a 
urbanização da Malva Rosa, em Alverca e perguntava porquê, se não eram todos iguais e pagavam os 
mesmos impostos, seria por viver na ponta do Concelho, quando havia problemas no MARL, as Câmaras 
Municipais de Vila Franca de Xira e de Loures empurravam os problemas de uma para a outra. Iria 
continuar a viver assim, questionava. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. João Francisco, que disse esperar que este novo 
mandato fosse construtivo, que as pessoas se deslocassem mais vezes, às Assembleias de Freguesia 
porque era bom que as pessoas participassem, apesar dos prós e dos contras e das cores politicas. 
 
Queria colocar alguns pontos e tinha de distinguir o trigo do joio, havia a Junta de Freguesia onde se 
resolvia situações que competia à Camara Municipal e a Câmara Municipal não tinha responsabilidades 
como o exemplo que ia dar. Tinha sido construída a rotunda junto ao Pingo Doce e esqueceram-se que a 
estrada estava toda partida. Era uma responsabilidade da Câmara Municipal e não da Junta de Freguesia. 
Outra responsabilidade era a situação do Centro de Saúde que estava caótico, sem solução próxima. 
Vialonga, como já tinha sido dito na Assembleia, era o “cú do Concelho”, o que restava vinha para 
Vialonga, o Centro de Saúde estava sem condições, chovia no seu interior, durante o inverno, havia a 
deslocação do Centro de Saúde prevista para o Ninho de Empresas, não sabia se tinha condições, o que 
era um fato, era que Vialonga precisava de um Centro de Saúde feito de raiz, tal como nas restantes 
freguesias do concelho e não com remendos. 
 
Falava-se em cortar aqui e ali e parecia-lhe que havia eleitos das bancadas, que queriam acabar com a 
Festa de Vialonga, perguntava ao executivo se de fato era só com Vialonga ou se os outros Presidentes de 
Juntas do Concelho, que faziam as suas festas tinham apoio da Câmara Municipal, como a Póvoa, Forte da 
Casa ou Vila Franca de Xira. Em relação à iluminação de Natal todas as pessoas gostavam de ver a 
Freguesia iluminada, questionava porque é que o apoio à iluminação de Natal não tinha chegado a 
Vialonga, porque a Câmara Municipal distinguia Vialonga, em relação a outras freguesias, só podia ser pela 
cor politica. Se os outros pagavam os impostos, os Vialonguenses também o pagavam e tinham os mesmos 
direitos. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. Presidente da Junta, para respostas à intervenção 
do público, nomeadamente em relação às Assembleias de Freguesia, informou que, de quatro em quatro 
meses, estavam obrigados a fazer as sessões da Assembleia e por lei trazer os documentos em questão 
para a aprovação em sessão da Assembleia tinha a divulgação na página da Junta de Freguesia as pessoas 
podiam consultar e ter conhecimento dos valores constantes nos documentos, estatutariamente só podia 
ser desta forma. 
 
À questão do Sr. Ronaldo Agostinho sobre a relação da Junta de Freguesia ao Movimento Associativo, a 
Junta de Freguesia era sócia de algumas associações, apoiavam-nas mediante o calendário das suas 
iniciativas, apoiavam com valores baixos e tinha algumas associações, que no seu regulamento lhes 
apresentavam, como a Sociedade Recreativa da Granja, as festas da Granja, o Carnaval da Granja, as festas 
de Santa Eulália e dentro deste calendário de iniciativas, a Junta de Freguesia tentava dar uma 
colaboração simbólica, no sentido de apoiar as associações. Depois, a gestão das associações e a sua 



25 
 

gerência, era uma situação autónoma, aí a Junta não interferia nem podia. Competia aos seus sócios saber 
que a sua associação estava a ser bem ou mal gerida, só havendo alguma irregularidade a Junta de 
freguesia fazia a participação e cortaria o apoio a essa associação. 
 
Relativamente à despesa com as Festas de Vialonga, também estavam na página da Junta e como já tinha 
dito, podia focar que em termos de festas, de espetáculos, o ano passado tinha rondado os quarenta mil 
euros, foi o gasto em cinco dias de festa. 
 
Banco Alimentar da ABEIV, do que tinha conhecimento, a ABEIV tinha uma rede de cantinas sociais, já 
chegou a ter cem famílias, que por volta do meio dia, uma hora, se deslocavam às instalações da ABEIV 
recebiam a quantidade de comida, para o almoço e para o jantar, mediante o agregado familiar, se os 
funcionários também levavam comida para casa, desconhecia essa situação e se alguém tivesse 
conhecimento dessa situação, só tinha que denunciar, tinha o caso da Raríssimas e se houvesse alguma 
Raríssimas em Vialonga, que não hesitassem na denúncia. 
 
Quanto à grelha já tinha ligado aos SMAS, para fazer a sua reparação. Estacionamento na Rua João de 
Deus, era uma situação complicada, tinha havido localidades que tinham crescido muito, quando foram 
feitos há alguns anos, mais de quarenta e cinco anos, não havia o fluxo de viaturas que hoje havia e os 
espaços de estacionamento, não tinham sido criados. Tinha desativado um parque infantil, junto aos 
correios, levou o Sr. Presidente de Câmara nesta visita, ao local e o que ele disse foi que, todos os espaços 
que a Junta de Freguesia conhecesse, onde pudessem ser criados parques de estacionamento a Câmara 
Municipal apoiava e fazia. Aproveitou logo essa oportunidade para levar o Sr. Presidente ao local, junto 
aos prédios, havia um espaço para criar um estacionamento. Claro que houve discordância por parte de 
alguns moradores, porque uns queriam, outros não queriam, o parque de estacionamento. A Rua João de 
Deus era uma situação mais complicada, porque aí não via possibilidade de espaço. 
 
Respondendo ao Sr. António Almeida, que em visita do Sr. Presidente de Câmara aproveitou a ocasião 
tinha-o levado à zona da Granja, ao Polidesportivo da Granja e no Orçamento Participativo de Vialonga, 
em dois mil e catorze a requalificação do Polidesportivo da Granja tinha sido contemplado, ou seja, quem 
ganhou o projecto no Orçamento Participativo de dois mil e catorze, foi a Orquestra de Vialonga e que 
tinha tido a compra de instrumentos, dos cento e vinte mil euros a Orquestra de Vialonga tinha sido 
contemplada, se não se enganava, com cinco ou dez mil euros e o restante dinheiro, era para gastar na 
requalificação da zona envolvente e a Rosário, que residia na zona do polidesportivo, até tinha ligado para 
a Câmara Municipal e isso não tinha acontecido. 
 
Agora na visita, tinha chamado a atenção, para o que tinha acontecido e por uma proposta da Coligação 
Mais, todo o dinheiro que tinha sobrado do Orçamento Participativo, ia para quem tinha ficado em 
segundo lugar, na votação das propostas apresentadas, no orçamento participativo, a verba tinha ido para 
os Bombeiros e portanto, o que eram as sobras do orçamento participativo, não iam ser aplicadas. 
 
O que tinha sido dito pela Câmara Municipal, era que, relativamente a este espaço, já havia um projecto 
com um estudo prévio, já possuía um orçamento e que muito brevemente, iria ser feita a requalificação à 
volta daquele ringue, foi assim que tinha ficado determinado. 
 
Quanto ao morro na entrada da Granja, apresentado pelo Sr. Henrique Silva, também tinha lá estado com 
o executivo da Câmara Municipal, pois não se justificava estar ali um mamarracho, que causava embaraço 
para a entrada e saída da Granja e para a entrada e saída da rotunda. O Sr. Presidente da Câmara 
Municipal informou que ia ver a situação, com os técnicos da Câmara Municipal, dado que não possuíam 
conhecimentos técnicos, como ele também não tinha, para saber se a retirada do morro iria facilitar e 
criar condições, para a entrada dentro da rotunda, embora este devesse desaparecer. Iam ver se o morro 
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era privado ou público e fazer um estudo e era bom que ficasse registado em ata, que as pessoas 
reclamaram, o Sr. Presidente da Câmara tinha estado no local, para depois mais tarde, não dizerem o 
contrário, como tinha acontecido no Bairro Nascente do Cabo, que já havia oito anos que tinha 
apresentado um projecto, tinham reunido com os moradores e o Presidente da Junta de Freguesia é que 
tinha ficado mal visto, tinha sido um mentiroso e sem ter culpa nenhuma, só tinha levado um projecto da 
Câmara Municipal. 
 
Esperava que entendessem esta questão, que quando dizia que havia envolvimento e interesse da Junta 
de Freguesia, era resolver os problemas, mas depois não havia acompanhamento nem seguimento, por 
parte do município. 
 
Tinha de dizer que o que era da responsabilidade da Câmara Municipal e o que era da responsabilidade da 
Junta de Freguesia, para que todos entendessem a diferença. A Granja reclamava com a Junta de 
Freguesia de Vialonga, por causa dos monos e os monos não eram da responsabilidade da Junta de 
Freguesia, mas reportava à Câmara Municipal essa situação. O estado em que se encontrava a linha de 
água, que era uma área da responsabilidade da Câmara Municipal, a limpeza desta não era competência 
da Junta de Freguesia. Desconhecia até que este processo fosse tão complicado, o Senhor que tinha o 
armazém na Granja e que trabalhava para a Central de Cervejas, veio falar consigo, pois queria limpar a 
ribeira, disponibilizava máquina e pessoal e levava tudo para o aterro. Perguntou o que é que o Sr. 
Presidente achava e este respondeu que achava bem, só tinha de comunicar a situação à Câmara 
Municipal e esta informou que não podia e o Senhor incorria numa multa, se o fizesse. Tinha de ter as 
licenças respectivas, ele tinha de fazer tanta coisa, que resolveu não se meter em nada e foi embora. 
Sobre a linha de água, andou no local com os técnicos da Câmara Municipal, percorreram todo o seu 
percurso, até ao MARL, mas não lhe competia a si, fazer a limpeza. 
 
Disse ter colocado uma lomba junto à escola, a pedido dos moradores, feita em alcatrão com dois metros 
de largura, quando se saía da colectividade e se virava para a escola, no máximo a quinze metros da porta 
da escola, tem uma lomba. Podia dizer que as viaturas não respeitavam a lomba.  
 
Falou com a Câmara Municipal sobre as caixas de cimento, que a bomba de gasolina lá tinha colocado, por 
causa do estaleiro, que lá estava e as técnicas da Câmara Municipal, quando lá foram, disseram ao Sr. 
Presidente, que o seu trabalho técnico estava feito. Entregaram na Câmara Municipal todas as ilegalidades 
e o Senhor que fez o estaleiro, disse para a técnica da Câmara Municipal, que se ela lá aparecesse levava 
um tiro. O trabalho do levantamento de clandestinos, estava entregue na Câmara Municipal, competia ao 
poder político, decidir o que pretendia fazer. No dia seguinte tinha Assembleia Municipal e iria colocar de 
novo esta situação. 
 
Levantamento de trânsito da Granja, para si o mais grave e pedia que recuassem cinquenta anos atrás e 
reparassem o que tinha sido as cheias de há cinquenta anos, porque se hoje acontecesse o mesmo, a 
Granja pura e simplesmente desaparecia, porque a Granja hoje, era um poço, tudo à volta da Granja era 
parque industrial, que tinha subido três e quatro metros, a Granja não tinha subido, ficou na mesma. Se 
acontecesse um desastre como tinha acontecido, há cinquenta anos, a população da Granja ia de arrasto, 
por causa do MARL, hoje era betão, cimento, alcatrão, todas as águas dos armazéns, que naquele tempo 
ainda se infiltrava e estancaram, não iriam estancar, porque hoje, era tudo arruamentos de alcatrão e 
portanto seriam enxurradas e iriam arrastar com todas as habitações na Granja. 
 
Na parte de cima, um senhor começou por colocar lá umas vedações, chamaram a GNR a fiscalização da 
Câmara Municipal, a seguir da vedação colocou resíduos e hoje tinha alguns cinquenta contentores, 
construiu um pavilhão grande, mas estas ilegalidades estavam todas entregues à Câmara Municipal. 
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A Câmara Municipal ia avançar com estes processos, a Junta de Freguesia não podia, não tinha 
competência para isso, competia-lhe denunciar à Câmara Municipal e depois esta teria que providenciar 
com a fiscalização, as acções de despejo das situações ilegais. Já tinha levantado o problema com o Sr. 
Presidente de Câmara sobre a quantidade de clandestinos, que estavam a aparecer à volta da Granja e ele 
respondeu, que iria ser preciso milhares de euros, para ser removido tudo à volta da Granja, para fazer 
parque de estacionamento. O pavilhão ilegal que o Senhor referiu já tinha subido, já tinha tapado a linha 
de água em resíduos, talvez um metro, a quantidade de resíduos que ele estava a acarretar e nada lhe 
acontecia. Havia situações que começavam a ser muito complicadas, quanto mais tarde pior, mais despesa 
a Câmara Municipal iria ter. Iria chegar ao ponto de levantarem ferro e iria sobrar para a Junta de 
Freguesia, porque depois lá deixavam tudo, entulho para retirar, para que os terrenos voltassem a ser 
terrenos agrícolas. 
 
Relativamente à ponte, a Junta de Freguesia tinha tirado fotografias, enviaram para a Câmara Municipal 
esse levantamento e agora competia à Câmara Municipal, decidir mas, para si, ou o trânsito seria proibido 
em cima da ponte, embora compreendesse que, se o trânsito fosse cortado, houvesse pessoas que não 
estavam de acordo, porque se fechassem a circulação, o comércio local morreria, dado que as pessoas 
vinham almoçar à Granja. 
 
A Granja actualmente, com os parques industriais, que ali foram construídos, com o aumento de tráfego, 
sem acessibilidades de saída nos parques industriais, sem passar por dentro da Granja, tal situação não 
mereceu um estudo ainda antes do seu mandato. Os armazéns pagavam à Câmara Municipal as taxas de 
derrame, de instalação no Concelho e se os deixaram construir e pagavam os seus impostos, também 
tinham os seus direitos. Mas hoje, o atravessamento da Granja era impensável, o que estava a acontecer, 
com mais o aparecimento da Bomba de Gasolina, da qual a Junta de Freguesia não tinha conhecimento 
dado que o processo não precisava do parecer da Junta de Freguesia, era da Câmara Municipal, esta 
aprovava ou não. O que estava previsto na Granja, era o morro da entrada e era o arranjo urbanístico à 
volta do ringue. 
 
A limpeza dos monos na Granja, tinha visto imagens de monos, no facebook e reportaram de imediato à 
Câmara Municipal e podia afirmar que, nesse mesmo dia tinham vindo recolher monos, na zona dos 
Bombeiros, na Granja ainda não tinham ido. 
 
Não estava a defender a Câmara Municipal, mas tinha de dizer e disse-o aos colegas de bancada, 
reconhecia que este mês e se reparassem, colchões eram abundantes em todas as esquinas. As pessoas 
não recebiam o subsídio de Natal, agora felizmente, disse, passaram a receber e era natural que no 
presente mês se desfizessem do velho, para comprar novo e renovar os móveis, colocando os velhos nos 
contentores. Todos os dias havia monos, apesar de haver recolha e a carrinha que fazia o transporte 
deveria ser maior, havendo alguns abusos. Em Janeiro a situação iria normalizar. 
 
Interveio o Sr. Ronaldo Agostinho, para dizer que tinham dito atrás, que o PS não dava soluções e iria dar 
algumas ideias, para depois pensarem em realizá-las, entre a Rua João de Deus e a Rua do Gentil havia um 
descampado enorme. 
 
O Sr. Presidente da Junta informou que o terreno era privado. 
 
O Sr. Ronaldo Agostinho solicitou que então fizessem o proprietário limpar o terreno, porque as pessoas 
que ali moravam, nos prédios, nas vivendas, não tinham que levar com os bichos e as pulgas dos cães, se 
era privado, então que fizessem as pessoas limpar. 
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E acontecia o mesmo entre a Rua João de Deus e a zona do Mocho porque havia ali um descampado. Na 
Rua João de Deus viviam rodeados de descampados. Em cima desses descampados havia um parque 
infantil da ABEIV e essas crianças tinham que levar com isso tudo e perguntava se a Junta de Freguesia 
tinha conhecimento disso, havia anos e anos. 
 
Em relação às festas tinha tido uma reunião há cerca de um mês, na Junta de Freguesia, em que tinha 
proposto algumas soluções e ia propor, assim toda a gente ouvia, de qual a necessidade de estarem a 
pagar a uma empresa de eventos, quando tinha gente na terra que conseguia ter essa capacidade e 
conhecimento, para organizar as festas, fosse com a Junta de Freguesia como cabeça de organização ou 
uma Associação e não tinha de estar a alimentar uma empresa privada. 
 
Quando fez o estudo e só para dizer por alto e os mesmos quarenta mil euros e já estava a falar por muito 
alto, dava para seis dias de festa, a pagarem todos os dias, o que não tinha acontecido na festa passada e 
no estudo que foi feito, havia uma banda a rondar os sete mil euros. Quando as coisas eram 
inconvenientes, havia a tendência para os burburinhos. Outra situação era que quando as pessoas 
necessitavam realmente, não iam pedir ajuda a nenhum lado, era bom que criassem situações, como o 
voluntariado, que eram mais próximas das pessoas e sabiam e eram as instituições, que se deviam chegar 
à frente, não eram as pessoas. Doutro lado via que quase se riam, lamentando que lá vinha este falar dos 
pobrezinhos e dos coitadinhos e da Raríssimas. Mas se a Junta de Freguesia fizesse uma fiscalização e não 
era necessária uma grande fiscalização, porque a Junta de Freguesia até sabia de muitos casos, se toda a 
gente sabia, como era que a Junta de Freguesia desconhecia. Sabia o que se passava nas associações e 
quem falava da situação da ABEIV, que passava situações com dificuldade e mesmo assim com a gestão 
que tinha e para quem não sabia, o que se tinha passado nos estatutos da ABEIV, era uma situação 
vergonhosa. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia disse não ser o local para tratar do assunto em apreço pelo que só podia 
fazer questões diretas ao executivo. 
 
Continuou o Sr. Ronaldo Agostinho dizendo que, era inconveniente falar destas situações. Em relação ao 
Centro de Saúde relatou uma situação do dia anterior, cerca das doze horas e trinta minutos, tinha ido lá 
uma pessoa à hora de almoço para mudar o penso e falar com a enfermeira e informaram a pessoa que só 
chegava à uma hora, a pessoa esperou até essa hora e a funcionária respondeu que a enfermeira tinha 
reunião à uma hora e depois ia almoçar. Perguntava quem geria a questão dos horários, no Centro de 
Saúde, se era a Junta de Freguesia. 
 
Interveio ainda o Sr. António Almeida da Granja para dizer que queria fazer duas perguntas, primeiro a 
quem se deveria dirigir, para reclamar dos seus direitos, relativamente à Granja. Sabia que a Junta de 
Freguesia ia reencaminhar à Câmara Municipal, que era da sua responsabilidade todos sabiam. Atrás tinha 
dito que o Sr. Presidente da Câmara Municipal não sabia da situação do ringue da granja, disse que era 
mentira, pois ele sabia muito bem, porque tinha sido com ele e apresentou-lhe o problema do ringue da 
Granja e quando ele precisou dos votos da Granja, tinha-os acarinhado. Deslocou-se à Granja e tinha 
ajudado a Sociedade Recreativa da Granja porque estava a precisar de votos e as coisas tinham de ser 
ditas, desta forma. Quando não precisavam, ele virava as costas e dizia que não tinha disponibilidade ou 
que não havia disponibilidade financeira, por isso, enquanto cidadãos da Granja, teriam de resolver a 
situação, iam a TVI ao Correio da Manhã. Disse estarem a voltar ao tempo, em que ninguém os ouvia, ia 
cortar estradas, como no antigamente, se calhar não valia a pena, disse, porque hoje com os meios que 
havia, estava a enveredar por coisas mais graves e as pessoas de bem, na Granja, não queriam. Perguntava 
então que fazer. 
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O Sr. Presidente da Junta respondeu ao Sr. Ronaldo Agostinho dizendo que relativamente, falar da ABEIV, 
ninguém que estivesse na sala estava impedido de falar do que quisessem, eram livres, falar da ABEIV 
como Tabu, não era verdade, podia falar e estava à vontade para o fazer, não tinha nenhum 
relacionamento nem ninguém na ABEIV, podia colocar as questões que quisessem, pois não devia ter 
constrangimentos para o fazer. 
 
Relativamente aos parques de estacionamento, que tinha falado, tinham de ser feitos em terrenos 
municipais ou da Junta de Freguesia, ou então a Câmara Municipal teria de os comprar o que era difícil 
pelos terrenos que tinha indicado, serem terrenos urbanizados, tinham um valor muito alto, embora a 
sugestão que tinha dado fosse boa. Sobre a limpeza, tinha ideia que tinham de ser os proprietários, 
embora aquela zona da GNR tivesse sido limpa. 
 
Relativamente às festas, já tinha dito ao Sr. Ronaldo Agostinho que nas Festas de Agosto, o Sr. Ronaldo 
tinha toda a liberdade para apresentar uma proposta para as festas. A Junta de Freguesia faria o convite a 
outras instituições como o tinha feito todos os anos, tinha cinco dias de festa, escalonavam um calendário 
daquilo que pensavam que seria bom, na festa de Vialonga, que gostavam, as pessoas eram livres de 
apresentar propostas. O que acontecia, a título de curiosidade, algumas associações diziam que 
apresentavam propostas e faziam mais barato e dizia-lhes que, atenção que para as festas de Vialonga as 
coisas tinham que ficar escritas, obedecia a contratos, licenças. A Associação de Africanos ofereceu-se 
para fazer vir à festa o Banza, quando se aproximou a data, este disse à Associação que tinha muito onde 
ir cantar nesta data, não vinha a Vialonga de borla, depois pelo caché que pedia, não, porque era elevado. 
 
Já tinha dito a muita gente que as Festas de Vialonga decorriam no pior período do ano, que era o quinze 
de Agosto, onde qualquer artista de nome ou que tocasse qualquer coisa boa, ia para as aldeias do norte e 
iam ganhar um dinheirão e não vinham tocar a Vialonga, por isso haver grande dificuldade de encontrar 
bom e barato. Até podia não gostar das “Rutes Marlenes”, mas podia dizer que era o que mais enchia o 
recinto das Festas de Vialonga. 
 
Estes artistas andavam na casa dos três mil a cinco mil euros, se houvesse quem arranjasse mais barato, 
tinha era de ficar tudo escrito porque ainda havia a parte logística, dava o exemplo da Companhia 
Algazarra, que queria receber o dinheiro sem ter atuado, porque estava na festa mas não tocavam porque 
o microfone não tinha a qualidade que pretendiam, o sistema de som não era o que queriam, o que 
estava no contrato era um rádio técnico, etc. À última hora tiveram de chamar o técnico de som e provou 
que tinha tudo como pretendiam. Se fosse com ele, que não percebia de nada, eles tinham ido embora, 
não tinham atuado e tinham ganho o dinheiro. Portanto carecia de alguns conhecimentos técnicos, que 
eram precisos. Quando se fazia um contrato desta dimensão, como não dominava estes assuntos teria de 
contratar alguém, que tivesse o conhecimento técnico e logístico, para que tudo decorresse da melhor 
forma e sem percalços. Estavam sempre abertos a sugestões, que fossem apresentadas, com total 
transparência, bom e mais barato e o Sr. Ronaldo Agostinho iria ter essa oportunidade. 
 
Relativamente à questão apresentada pelo Sr. António Almeida, disse que o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal sabia do assunto, o que desconhecia era em relação ao Orçamento Participativo, quanto ao 
local ele conhecia e estava dentro do assunto, até porque havia ali um problema de construção, em 
relação às vivendas, o que desconhecia era relativamente aos valores do Orçamento Participativo, mas 
mesmo assim houvesse ou não dinheiro do Orçamento Participativo, a obra estava adjudicada, lançada e 
portanto o mais breve possível, ia arrancar pois durante o ano de dois mil e dezoito, tinha de estar feita. 
Estava convencido de que na reunião que tinha tido com o executivo camarário, todas as questões que 
tinha colocado e que ele tinha dito que ia analisar e apresentar propostas, iria confrontar com a 
documentação, que era necessária, estava convencido que o Sr. Presidente de Câmara não ia falhar e ia 
apresentar essa documentação, que iam fazer chegar a todas as pessoas. 
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O Sr. Presidente da Assembleia disse que, retomando o ponto número dois da Ordem do Dia, dar a palavra 
à Sra. Célia Duarte, da bancada do CDS, que começou por dizer que, num orçamento havia uma previsão 
com base no histórico anterior e acabava por aparecer uma ou outra variável, tendendo para mais ou para 
menos, mas isso era como tudo, só depois do decorrer da execução, se veria, também iriam entrar numa 
fase de transição contabilística. Agora como apreciação, tinha a apresentação técnica elaborada e nota de 
suporte, que enunciava também pressupostos, que caracterizavam o orçamento, no entanto também 
queria colocar algumas questões, para melhor esclarecimento. Assim se fossem ao plano plurianual de 
acções mais relevantes, como o mapa analítico, onde existia maior discriminação de verbas, reparavam 
que, na página numero dois TOC – seis mil euros, que achava ser uma verba normal e aceitável, mas 
depois estavam inscritos sete mil e quinhentos mil euros, para assessoria administrativa. Questionou se 
era possível detalhar qual o tipo concreto de assessoria e quem a realizava. Já nos documentos 
orçamentais previsionais, viu escrito na secretaria e administração geral, estudos, pareceres, projetos 
consultadoria onde tinham técnico de informática, quatro mil e duzentos euros, julgava ser uma ação 
relevante. Achava que também devia vir referenciada, onde estava englobada e se estava englobada a 
rubrica ou não. Retinha ainda um encargo com despesas com pessoal, bastante significativo e uma 
diminuição de receitas próprias, para investimento. Por isso a questão que colocava, no plano de 
investimentos e tendo por base a verba disponível, sabendo que num mandato existia alterações ao 
inicialmente planeado, gostaria de saber se possível, até sem ser necessário entrar ao pormenor, onde o 
executivo pensava efectivamente dar maior expressão ao investimento. 
 
Interveio ainda a Sra. Ângela Bordalo, da bancada da CDU, que queria deixar só algumas notas e disse não 
gostar que os fregueses, que estavam presentes e por vezes o panorama era bem pior, pois estava na 
Assembleia de Freguesia para falar e discutir, em defesa dos interesses da população, residente na 
Freguesia. Haviam que optar mesmo por esclarecer e não por estar aqui a bater bolas entre bancadas. 
 
Em relação ao que o eleito Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS tinha dito relativamente à despesa 
elevada com o pessoal, era verdade, disse. Também era verdade, que a Freguesia precisava de mais 
trabalhadores, dado que era uma Freguesia grande, exigia muito trabalho de manutenção, grande força da 
parte de trabalho, estava nessa área. Se analisassem, até precisavam de meter mais gente. Como já tinha 
sido referido, em outras Assembleias, era um quadro de pessoal bastante envelhecido. Haveria uma 
oportunidade de melhoria, mas dentro de alguns anos, agora era o que tinham, reduzir, não sabiam como. 
 
Proposta da criação de um gabinete de apoio ao emprego e comércio local, era interessante, mas havia 
mais um posto de trabalho a criar, porque exigia técnicos preparados ou então exigiria outra solução, que 
nunca tinha sido debatida na Assembleia, mas que, para uma Freguesia tão grande, se calhar já seria 
necessário mais um eleito a tempo inteiro ou a tempo parcial, porque o Presidente da Junta, não era por 
ser da sua cor politica, era um Presidente disponível para tudo, ia a todas, pela realidade que conhecia do 
Concelho, não sabia de outro Presidente que tivesse o tipo de postura, que o Presidente da Junta de 
Freguesia de Vialonga tinha. Disse ainda que havia um dia de atendimento por semana e as pessoas 
pediam para falar directamente com o Presidente, porque sabiam que o Presidente dava respostas. 
Portanto este gabinete de apoio, era complicado, sem meios financeiros, era mais um pretexto para gastar 
dinheiro, se o tivessem para gastar. 
 
Relativamente ao comércio local, dava uma opinião pessoal e dizia que esta tentativa de recuperação do 
comércio local, era uma situação que dependia de todos, porque todos tinham deixado de comprar no 
comércio local, tinham passado a ir comprar noutro lado e não tinha sido porque este tinha acabado em 
Vialonga, ele acabou porque as pessoas passaram a ir comprar noutro lado, no Jumbo, no Modelo, Pingo 
Doce, Loures, Vasco da Gama, Amoreiras, etc. 
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Políticas de investimento, sim, disse, mas carecia de fato, de uma mudança de mentalidades, isto era 
estrutural, avançaram no tempo e não iriam conseguir voltar atrás. Quem estava a trabalhar agora nas 
mercearias, não eram os portugueses, eram os paquistaneses, indianos e chineses. As lojas eram geridas 
por estrangeiros, porquê, questionava. Era uma mudança de mentalidades e estrutural, não culpava nem 
a Junta de Freguesia nem a Câmara Municipal. 
 
Quanto às Festas de Vialonga, já tinha estado do outro lado da bancada, no executivo e dizia que defendia 
o modo como as Festas de Vialonga, estavam organizadas. Em mais nenhuma parte, em mais nenhum 
Concelho, se via o que tinha em Vialonga, porque tinha uma oferta cultural, se falavam da parte cultural 
em Vialonga, não era por culpa da Junta de Freguesia, porque de fato esta, fazia o que podia. 
 
Nas Festas de Vialonga havia dois palcos, como sabiam, um palco mais temático e mais virado para o baile, 
mas onde no presente ano tinha havido fado e canto alentejano, outro palco onde e falando em políticas 
inclusivas, tinha um palco dedicado às comunidades africanas e que no presente ano tinha bombado. Casa 
cheia, com gente da terra, a tocar, disse, ter sido comovente assistir a uma noite cheia. Muita gente não 
vinha as Festas ainda com o receio da falta de segurança, mas não tinha havido problema nenhum. Grande 
quota da verba para as Festas, destinava-se para os meios de segurança. No que deviam todos trabalhar e 
se fossem às Festas da Póvoa ou as Festas de Alverca, viam que, o que faltava às Festas de Vialonga, era 
como compensar a despesa, porque o problema em Vialonga, era que não tinha espaço para desenvolver 
comércio, que atraísse terrados às suas Festas, não tinha por exemplo onde colocar os carrocéis, que era 
uma fonte de receita, um terrado para instalação de um carrocel, era dinheiro que entrava, porque se 
calhar se tivessem fontes de receita, não estariam todos aqui a debater essa questão.  
 
No presente ano até havia um terreno, que não era da Junta de Freguesia, mas tinha e queria que as 
pessoas saíssem daqui esclarecidas, havia uma proposta para fazer alguma coisa, nos terrenos frente à 
Junta de Freguesia, era particular e dado que, muitos pais diziam que não vinham as Festas, porque não 
havia entretenimento para as crianças, era um fato. Mas na realidade, disse, não conseguiam trazer 
porque efectivamente, pelo que o Sr. Presidente da Junta também tinha referido, era a data do quinze de 
Agosto e parte dos carroceis estavam em feiras, festas ou espaço balneários, que duravam um mês inteiro, 
e os feirantes preferiam essa opção, sem ter que ter despesas com transportes, para virem só por cinco 
dias para a Festa de Vialonga. Era o que tinham. 
 
Se houvesse do outro lado das bancadas, propostas de ideias para fontes de receita, sim senhora, que 
apresentassem. Nas Festas de Vialonga também tinham o movimento associativo presente, não pagavam 
nada a não ser os barris de cerveja, sendo esta uma oportunidade para que cada associação, se quisesse 
estar presente nas Festas, poder angariar alguma receita para si. Nas Festas da Povoa não era assim, disse, 
nas Festas da Póvoa, tinham comércio, não tinham as ofertas culturais que tinham nas Festas de Vialonga. 
Continuava e mantinha o seu apoio a esta estrutura de festas, reconhecia de fato que era uma despesa, 
mas que esse dinheiro era bem gasto, eram as festas da sua terra. Disse que, o que faltava a nível de 
ideias, eram maneiras de como arranjar fontes de receita. 
 
Relativamente ao Orçamento Participativo, gostaria de mais uma vez, ter dinheiro, mas gostaria que 
funcionasse muito melhor, do que o Orçamento Participativo da Câmara Municipal, que como todos 
sabiam, tinha um índice de participação baixo, não era por falta de divulgação, pelo menos, que 
ultimamente e iria ser polémica, mas não tinha nada contra as associações, mas as associações tinham o 
seu local próprio para comunicação, com a Câmara Municipal, que era o PAMA, o Gabinete que a Câmara 
Municipal também tinha, de apoio ao movimento associativo. O que tinha visto nos últimos tempos, era 
que, parte desse Orçamento Participativo da Câmara Municipal, era para apoio às associações. 
 



32 
 

Se calhar também podiam dizer que não havia ideias, que não propunham do outro lado, mas se calhar 
convinha a Câmara Municipal dinamizar o Orçamento, até porque tinham tido o Sr. Vereador na presente 
casa, que tinha dito uma vez, que claramente, o Orçamento Participativo não era o local das associações e 
colectividades pedirem verbas. Não estavam contra, não era dizer que o dinheiro estava mal aplicado, mas 
achava que, cada coisa tinha o seu espaço. 
 
Percebia a posição do PS, irem votar contra e mais uma vez dizia, que era uma questão de pensamento 
politico, não teria nada a ver e para que ficasse bem claro, com o mau uso das verbas a aplicar. Tinha a ver 
com opções políticas. E era por isso que a CDU tinha ganho e era por isso que, as pessoas tinham 
concordado com aquilo que era o seu programa, portanto, tinham de dar respostas, àquilo que era o seu 
programa. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia, passou a palavra ao eleito Sr. Bruno Cordeiro, da bancada do PS, que disse 
ter a mesma capacidade de síntese também das outras bancadas e portanto, aquilo que já tinha sido 
referido e através da intervenção da eleita da bancada da CDU e não se tratava aqui, que ficasse muito 
claro, por isso é que era uma Assembleia de Freguesia plural, porque estavam representadas várias forças 
políticas e não se tratava de bater bolas. A bancada do PS tinha tido sempre, disse, uma lógica responsável 
naquilo que eram as intervenções que fazia, quer quando criticava este executivo da Junta de Freguesia, 
quer quando também saudava, por intervenções ou por projetos que concretizasse e não tinham 
problema em o fazer, conforme já o tinham feito, no ano passado. 
 
Relativamente às Grandes Opções do Plano e aquilo que o seu colega de bancada, Sr. Pedro do Canto, 
tinha referido e era a posição do PS, que existia uma série de intervenções e o desenho que a própria CDU 
tinha tido deste Plano e Orçamento, para dois mil e dezoito, não era, em seu entender, o mais correto, 
quer na definição da própria despesa, quer na definição das políticas de investimento. Poderia dizer que 
eram opções políticas. Eram, disse, mas também aqui estava para, quando fosse para criticar, para sugerir 
e propor outros tipos de caminhos. Senão para todos os efeitos estavam aqui num monólogo e não num 
diálogo, entre as várias forças politicas, era isso que pretendiam, um debate construtivo e onde houvesse 
ideias, que pudessem ser também acolhidas, por parte do executivo da Junta de Freguesia de Vialonga e 
também pela bancada da CDU. Tinha sido referido e fazia um pequeno parêntesis à intervenção, que era e 
bem, disse, o fato desta Assembleia Freguesia abrir um parêntesis e chegar a mais pessoas, precisamente 
por essa ser uma preocupação e esse é que era o pequeno parêntesis, era que a comissão que estava 
neste momento, a elaborar a alteração do Regimento da Assembleia, estar a fazer um esforço grande e a 
sua bancada esperava que, na próxima Assembleia de Freguesia, que era em Abril, houvesse condições 
conforme acontecia nas outras freguesias do Concelho de Vila Franca de Xira, quer fosse da CDU ou PS, 
para que essas mesmas Assembleias fossem transmitidas online, precisamente para aquelas pessoas que 
não pudessem estar presentes, pudessem assistir e pudessem ver aquilo, que era discutido, com uma 
maior comunidade, porque muitas vezes pela sua vida profissional ou pessoal, podiam não poder 
deslocar-se a este fórum, a Assembleia de Freguesia. Era isso que esperavam, que em Abril de dois mil e 
dezoito, essa situação estivesse perfeitamente concretizada, que já estivesse a funcionar em pleno. 
 
Relativamente às Opções do Plano, quando era referido, que o investimento se situava em dezasseis mil e 
quinhentos euros, conforme já tinha sido referido e por isso tinha sido feita a questão da percentagem de 
execução, havia aqui uma variação, o valor do investimento do saldo de gerência, que iria transitar e que o 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, tinha tido a ocasião de referir, que iria transitar no próximo ano. O 
valor do investimento era maior, não estava a falar só de dezasseis mil e quinhentos euros, da mesma 
forma, a que até esse momento em que seja aprovado o saldo de gerência, também a taxa de execução 
neste momento, não era igual e não dependia só das verbas que eram transferidas directamente para a 
Junta de Freguesia, porque haviam rubricas, que, como todos sabiam e já tinha sido identificado no 
passado, em que a taxa de execução, não era a cem por cento e que esses valores se transitavam e 
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entravam para o saldo de gerência e depois era inscrito no ano subsequente. Depois era aprovar e haver 
uma distribuição financeira, desse mesmo saldo. Era disso que estavam a falar e não valia a pena estar a 
confundir e a trazer algum tipo de nebulosidade a este tema. 
 
Relativamente à questão das opções, a nível do investimento, tinham falado do comércio local, defendiam 
que esse comércio local tivesse de ser dinamizado, essa dinamização tinha que ter um maior investimento, 
não podiam ter uma atitude conformista de esperança, a realidade e o paradigma da Freguesia tinha 
mudado, porque as pessoas compravam cada vez mais nas grandes superfícies, mas se assim fosse, outras 
Freguesias não teriam tido a capacidade, como o tinham feito, de dinamizar os seus mercados locais. Não 
era com a mesma modalidade, disse, era com outro tipo de modelo de gestão, tinha resultado e não 
podiam estar numa atitude de passividade a assistir ao mesmo. Parecia que o único caminho que existia e 
que dava para o comércio local, era fechar todo o comércio local e as pessoas faziam as compras nas 
grandes superfícies, não havia qualquer tipo de viabilidade para o comércio local em Vialonga. Não era 
nisso que acreditavam, obviamente que também dependia dos poderes políticos e a Junta de Freguesia 
nisso também tinha um papel determinante, no criar condições de requalificação urbana, mas também 
criar condições efectivas, para encontrar soluções, para que este comércio fosse dinamizado e era um 
fator que poderiam ter em conta. 
 
Tinha sido referido a questão dos custos fixos, com a despesa de pessoal, não confundissem uma situação, 
que era o seguinte, disse, no ano passado, nesta Assembleia, tinha sido aprovado por unanimidade, uma 
situação de regularização de situações de precariedade e pessoas e funcionários efectivos, que foram 
integrados nos quadros da Junta de Freguesia, que tinha sido aprovada por unanimidade, por todas as 
forças políticas. Sendo a única questão, que deixaram, por parte da Junta de Freguesia era que os custos 
fixos, iriam subir. Estavam contra a situação de precariedade, da mesma forma que a Câmara Municipal 
tinha reduzido e bastante a situação de precariedade, que existia actualmente, na Câmara Municipal, faria 
da mesma forma que a Junta de Freguesia e também o próprio governo, tinha um programa em curso 
para regularização de situações de precariedade, na própria administração pública, que existia e que neste 
momento, estava a ser solucionada. Eram contra a precariedade, achavam que essas situações tinham de 
ser resolvidas, agora a estrutura de custos fixos, era pesada para a Junta de Freguesia e era essa a situação 
que alertavam. Qualquer situação financeira que existisse, fazia com que para todos os efeitos, a Junta de 
Freguesia tivesse uma incapacidade maior, para fazer face a eventuais situações novas, que pudesse ter, 
para cumprir financeiramente, com esses encargos. Era só essa, a situação, que alertavam.  
 
Relativamente à questão do Orçamento Participativo, era um fator inegável, que o Orçamento 
Participativo, no mandato dois mil e nove, dois mil e treze, tinha sido aprovado por unanimidade por 
todas as bancadas, podia dizer que a Junta de Freguesia era livre, para seguir esse modelo, ou não, mas do 
ponto de vista institucional, o modelo de Orçamento que era Participativo, que garantia a maior 
participação das pessoas e até uma maior integração da comunidade e dos fregueses da Freguesia de 
Vialonga, num processo de discussão, de quais eram as opções financeiras, que poderiam ser 
concretizadas, para a Freguesia, a Junta de Freguesia, deveria ter tudo, na altura e já tinha passado oito 
anos, aplicar o modelo de implementação. Tinha falado a CDU, que criticava o modelo do Orçamento 
Participativo aplicado pela Câmara Municipal, que quando diziam, que tinha a taxa de participação muito 
baixa, disse não ser verdade e que criava algum desconforto, na bancada da CDU. Se vissem as taxas de 
participação, via-se que tinham subido, era inegável, disse. Se a Junta de Freguesia criticava tanto o 
modelo de Orçamento Participativo da Câmara Municipal, então tinha todas as condições de não só 
propor alterações ao regulamento, conforme isso já tinha sido levado à própria Assembleia Municipal. 
Tinham todas as condições para também, com o Orçamento da Freguesia, criar então o modelo de 
Orçamento Participativo que o fosse, de fato e não uma gestão participada, que era basicamente, ter 
umas reuniões dispersas pela Freguesia, sem que se soubesse quais eram as propostas, que os fregueses 
faziam, de quais os projetos para a Freguesia, sem que houvesse esse conhecimento, pelo menos neste 
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fórum na Assembleia de Freguesia, então que criassem esse modelo e se dignassem a chamá-lo modelo de 
Orçamento Participativo e não uma gestão participada, porque isso, para todos os efeitos, não condizia 
com o que tinha sido aprovado, há oito anos, por unanimidade com os votos a favor da CDU, disse. 
 
Sobre a questão das Festas, a bancada do PS, registava e que ficasse bem frisado em ata, a disponibilidade 
da Junta de Freguesia para que, qualquer grupo musical do Concelho fizesse uma proposta do valor mais 
baixo do que aquilo que tinha sido orçamentado pela comissão de festas das Festas de Vialonga e que, 
com isso, acolher os grupos, para que também pudessem participar nas Festas de Vialonga, era um 
excelente sinal, nunca tinha sido dado e registavam com satisfação, que esse sinal fosse aqui dado hoje, 
porque também podia ser uma forma de racionalização da própria despesa, com as Festas de Vialonga e 
achava que era importante que outros grupos de Vialonga, se propusessem a participar nas Festas de 
Vialonga, pudessem também atuar por um valor mais baixo, era sem dúvida vantajoso, disse. 
 
Tinham feito um paralelismo com as Festas do Concelho, com o próprio orçamento do Colete Encarnado, 
disse que era a festa por excelência do Concelho e que dizia respeito a todas as freguesias do Concelho e 
não a única. Tinha de ter um orçamento maior, fazer a comparação da forma como o Sr. Presidente da 
Junta o tinha feito, não era sério, porque da mesma forma, que não podiam ir para o Concelho ao lado, 
para loures, questionar por exemplo, qual era o orçamento para as festas da cidade de Loures. Seria 
interessante perceber e saber, quais eram os orçamentos para festas dessas freguesias. Em comparação 
com uma festa do município e que tinha pela sua antiguidade uma projecção nacional das próprias Festas, 
fazer essa comparação com as Festas da Freguesia e com o orçamento, não era sério, disse. 
 
Relativamente ao investimento e às responsabilidades da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, nesta 
matéria, o executivo da Junta de Freguesia de Vialonga tinha dito várias vezes, que muitas das questões 
que a Junta de Freguesia não fazia, não podia concretizar, não o fazia porque não era da sua 
responsabilidade e mais não podia fazer. A verdade, disse, era que a mesma lógica, podia ser apontada 
numa dimensão mais vasta, pela própria Câmara Municipal, existia imensos projetos, que a Câmara 
Municipal assegurava em Vialonga, nomeadamente na construção de determinados equipamentos, 
importantíssimos e estruturais para a própria Freguesia, disse e que se substituía à própria Administração 
Central. Era bom que nessa repartição de responsabilidades, a Junta de Freguesia não dissesse sempre 
não, que não era da sua responsabilidade, então para todos os efeitos também, como poder político mais 
próximo das pessoas, se podia substituir e dizer que o fazia, no limite das suas capacidades. Não era bom 
porque assim analisando o mapa das transferências e aquilo que a própria Câmara Municipal fazia e a 
Junta de Freguesia fazia, não era bem verdade, aquilo que o Sr. Presidente tinha referido. Podia ser 
apresentado, de forma documental e taxativa, em relação àquilo que eram os projetos, concretizados pela 
própria Câmara municipal, em contraposição, com aquilo que a própria Junta de Freguesia, fazia. O Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia tinha referido, de uma forma hábil, que quando as responsabilidades 
eram da Câmara Municipal e que grande parte dos projetos não eram responsabilidade da Junta de 
Freguesia e que muitas das vezes estava no limite das suas capacidades, porque não podiam 
financeiramente, estava limitado. A sua bancada tinha apontado algumas situações, onde poderia haver 
uma maior racionalidade, tinha referido e bem, disse, eram opções políticas. A construtividade da sua 
bancada, estava a ser feita, se quisessem acolher essas mesmas ideias, tudo bem, se não, iriam continuar 
alegremente neste tipo de discussão, ano após ano. 
 
Interveio a Sra. Ângela Bordalo, da bancada da CDU, que disse ser muito rápida, ainda tinha ficado alguma 
coisa por dizer, das propostas que o eleito Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, tinha dito, cinema ao ar 
livre, podia dizer que já tinha sido uma coisa pensada, mas era complicado e já o tinham feito, até nas 
instalações da Casa do Povo, mas como todos sabiam, Vialonga era uma terra de vento e era muito 
complicado e até havia a sugestão de ser no largo da Igreja, o espaço nobre da Freguesia, mas nunca tinha 
avançado, porque de fato, até nos meses de Junho e aliás nas noites das Festas em Agosto, por vezes eram 
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frescas e ventosas e para este tipo de espectáculo em particular, era difícil em termos de qualidade de 
imagem. 
 
Relativamente ao Orçamento Participativo, dizia ao eleito Sr. Bruno Cordeiro, da bancada do PS, se ele 
sabia porque é que as votações tinham subido e dizia-lhe que era exactamente porque o movimento 
associativo se tinha empenhado e eram um polo angariador de votos, tinha sido por este motivo, que as 
votações tinham subido. 
 
Interveio o eleito Sr. Paulo Basílio, da bancada da CDU, para dizer que, muito rapidamente, na medida em 
que pelos vistos o problema da percentagem, com a despesa de pessoal, devia ser geral em todas as 
autarquias, eram um assunto recorrente da parte da bancada do PS, ia fazer uma pergunta direta ao Sr. 
Presidente, se havia trabalhadores a mais, no quadro de pessoal da Junta de Freguesia, só assim podia 
justificar que houvesse dinheiro a mais para essa rubrica. Outro aspeto, que era o que se calhar estavam a 
discutir, tinha a ver com a história do copo cheio e do copo meio vazio, havia uma determinada verba que 
era transferida pela Câmara Municipal, a Junta de Freguesia tinha algumas receitas próprias, era com isso 
que fazia o seu orçamento, era provável que o copo estivesse sempre meio vazio, para um lado e meio 
cheio, para o outro. O problema talvez não fosse esta questão, lamentável, talvez fosse o tamanho do 
copo e quando estava a falar do tamanho do copo, era uma proposta que lançava, para ser discutida em 
Assembleia Municipal. 
 
Porque não e já tinha sido falado no último mandato, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, transferir 
mais dinheiro para as Junta de Freguesia, no caso concreto a Junta de Freguesia de Vialonga, que tinha 
sido elogiada pelo Sr. Presidente de Câmara, em que era aquela, que apresentava todos os cêntimos que 
gastava, portanto não ia ser por aí que o dinheiro iria ser desperdiçado, apresentava até ao cêntimo, o que 
recebia, a sua justificação. Desafiava, distribuíssem mais o dinheiro, aumentassem o orçamento, tanto 
mais que sessenta por cento, era para o pessoal e o resto era para o tal desenvolvimento e investimento, 
fossem alterar, fossem compensar os tais setenta por cento para pessoal e aumentar mais, se calhar mais 
uns cinquenta por cento, o restante. 
 
De seguida interveio o Sr. Pedro do Canto da bancada do PS, dizendo que não ia e de fato o público às 
vezes tinha razão, porque estava a bater bolas, sem serem muito concretos, o que tinham apresentado 
tinha sido um conjunto de propostas, que já tinha feito em dois mil e dezasseis e continuava a fazer. A 
Junta de freguesia acolheria ou não, agora havia uma questão, que era muito importante terem todos 
noção, a Junta de Freguesia de Vialonga, ia ser polémico e tinha mesmo de o ser, tinha optado por fazer 
duas coisas ao longo destes anos, optado por fazer comemorações e distribuir dinheiro, eram as duas 
coisas que eram feitas. Achavam que do ponto de vista do investimento, o trabalho tinha de ser feito de 
outra maneira e tinham de ter outras ideias. Vialonga merecia que tivessem outro pensamento, não podia 
ter este pensamento enraizado, como tinha dito a eleita Sra. Ângela Bordalo, da CDU, ela que o 
desculpasse, era do seu tempo e dele também, quando falavam do comércio local, era uma questão muito 
concreta, tinha de revitalizar o mercado, porque era constrangedor, quando lá iam. Tornassem aquilo num 
espaço cultural, um espaço onde os comerciantes pudessem lá estar, pudessem vender os seus produtos 
de outra qualidade para atrair as pessoas, tinham associações de Freguesia, que gostariam de fazer 
atuações e precisavam de espaço e mais dinamismo. Não estava aqui a bater bolas, todos intervinham e 
defendiam as suas ideias, apesar de haver eleitos de outras forças politicas, mais calados, haveriam de ter 
mais intervenção no futuro, mas a questão era essa, dizer que havia no investimento apenas dezasseis mil 
e quinhentos euros. Não se admitia na Freguesia de Vialonga e não eram dezasseis mil e quinhentos euros 
porque depois iam integrar os saldos e com a integração para o investimento dos saldos, ia ser muito 
superior. 
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O Sr. Presidente da assembleia passou a palavra ao Sr. Presidente da Junta, para responder às questões, 
nomeadamente à eleita Sra. Célia Duarte, da bancada do CDS, para dizer que, relativamente às questões 
que tinha colocado havia a empresa, a ALLTRAIN que fazia o processo do SIADAP, os contratos públicos e a 
abertura concurçal, a empresa que tinha falado de apoio a acessoria. Sobre o sistema informático era a 
manutenção de software e wordware, a fotocopiadora, manutenção e aluguer deste sistema. 
 
Relativamente às questões colocadas, só havia uma que lhe causava uma dúvida, que era quando o eleito 
Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, dizia, distribuição de dinheiro, perguntava em quê, porque não 
tinha percebido onde a Junta fazia distribuição de dinheiro. 
 
Disse que quando tinha um orçamento de setecentos e noventa mil euros, onde recebia da Câmara 
Municipal, para este orçamento, quatrocentos e oitenta e seis mil euros, para uma Freguesia com dezoito 
mil metros quadrados, para uma Freguesia com vinte e dois mil habitantes, em que tinha de fazer uma 
limpeza diária, o quadro de pessoal não chegava, se não fosse o pessoal dos carenciados enviados pelo 
IEFP, havia muitas zonas, que não eram varridas, não tinha pessoal. Tinha cinco funcionários, havia cinco 
administrativos, depois haviam pessoas, que pela idade, estavam de baixa, pessoas com doenças 
oncológicas, doenças prolongadas e que a Junta de Freguesia tinha de continuar a fazer desmatação, 
limpeza dos caminhos, a varrição, os parques infantis, os polidesportivos, as jardinagens, as podas, as 
escolas, que davam um trabalho imenso. Tinha um serralheiro constantemente ao serviço das escolas, 
portanto um quadro de pessoal de trinta e cinco funcionários, questionava se seria muita gente. Ia admitir 
mais quatro funcionários, que a lei permitia nesta situação, se chegassem a bom porto, na 
descentralização de competências, com a Câmara Municipal, a lei permitia que admitisse quatro 
funcionários, a tempo dos contratos de execução, as pessoas iam entrar, não entravam para o quadro, só 
entravam no período de vigência dos contratos de execução e eles só entrariam depois do acordo feito 
com a Câmara Municipal, ou não, se não chegassem a acordo, não havia dinheiro. 
 
Agora para fazer isto tudo ou recorriam a empresas de serviços, ou então, aí aumentavam e iam ser 
criticados, porque tinham uma verba muito grande e despendiam dinheiro em prestação de serviços. 
Porque para fazer o trabalho ou era com contratação de pessoal ou era contratação de serviços, não havia 
outra hipótese, ou chamava uma empresa, para fazer a poda, ou fazia com o pessoal da casa, ou chamava 
uma empresa para fazer a varrição, ou fazia com o pessoal da casa, se fazia com o pessoal da casa era 
criticado, porque estava a gastar setenta por cento, com os ordenados, então ia baixar os ordenados, 
passava para trinta por cento, mas agora tinha noventa por cento em prestação de serviços. Duma forma 
ou doutra, subia de um, descia de outro e não havia volta a dar e por isso fazer uma gestão de tudo isto e 
julgava que todos compreendessem, com um orçamento como tinham, que era real. Dava um exemplo da 
Câmara Municipal, se pegassem no orçamento da Câmara Municipal, o gasto com as transferências, para a 
descentralização de competências não estava lá, estava uma parte, não estava todo. Depois tinham mais 
para investimentos e não estava, porque a Câmara Municipal iria aguardar a integração do saldo, para 
completar muitas rubricas. A Junta de Freguesia de Vialonga não fazia assim, tudo aquilo que todos 
tinham em seu poder, eram despesas fixas e obrigatórias, que estavam no orçamento, agora aquelas que 
só podiam trazer aqui, se tivessem dinheiro, não estavam lá mencionadas, por exemplo as Festas de 
Vialonga, porque se houvesse integração do saldo havia Festa, senão houvesse não havia Festa, não era 
obrigatório, podiam passar sem fazer as Festas de Vialonga, agora a varrição, a jardinagem, os parques 
infantis, tinha de os fazer e isso estava em Orçamento. Havia falta de rubricas que eram aquelas que se a 
Assembleia de Freguesia quisesse e se a integração do saldo, assim o entender, não se realizavam assim 
como as Festas de Vialonga. Se a Assembleia de Freguesia entender que não faziam as festas de Vialonga e 
em vez disso, fazer um parque infantil, a Junta de freguesia estava para cumprir aquilo que a assembleia 
decidia, aqui com a integração do saldo. Era uma opção política, disse. Agora a Assembleia de Freguesia 
dizia para dinamizar o mercado, já tinha convidado os artesãos, que faziam as vendas ao domingo, para ir 
para dentro do mercado vender, estes não quiseram porque não ia lá ninguém para comprar. Tinha falado 
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em atuações de conjuntos e de músicos era mais uma festa que iriam criar, mas pronto, era uma proposta, 
sim senhor, podia até ser uma alternativa. No mercado para quem não sabia, este tinha sido mal 
concebido, os donos das lojas, durante a noite, tinham todos acesso ao mercado e por vezes havia 
conflitos, porque davam por falta de coisas, o mercado já não tinha acesso às lojas, mas as lojas tinham 
acesso ao interior do mercado, porque de fato não estava bem concebido. Havia sempre alguma 
dificuldade, até porque tinham assaltado algumas lojas, o espaço em si, dada a montagem que tinha das 
estruturas, para os vendedores. De segunda a quinta feira, o mercado só tinha uma vendedora a vender 
flores, porque não havia venda de nada, à sexta feira e no sábado tinha duas peixeiras a vender o peixe, 
mais cinco ou seis a vender hortaliça e só voltava na próxima sexta feira. A utilidade do mercado já não era 
o que era antigamente, não era só neste, eram mais. Gostariam que trouxessem aqui à Assembleia de 
freguesia, ideias concretas, objectivas, o que iria fazer, porque lançar foguetes e os outros que 
apanhassem as canas, era muito fácil. Era assim que as opiniões eram dadas, mas queria chamar a atenção 
das pessoas do público e das mesas, de que o seu orçamento para aquilo que eram as responsabilidades 
da Junta de Freguesia era muito baixo, o dinheiro que tinha para concretizar e levar por diante, tudo o que 
tinham para fazer, tinham de fazer das tripas coração e fazer uma gestão muito rigorosa. 
 
Podia criar uma verba para Orçamento Participativo, mas criar uma verba com algum significado, nestes 
dezasseis mil e quinhentos euros que recebiam, o que é que a Junta de Freguesia estava a pensar fazer, 
questionava. Já em tempos o fizeram, quando saíssem da sessão, mesmo à sua frente, o Largo da 
República tinha sido alvo de requalificação, obra feita, com o dinheiro da Junta. Se fossem ver a 
requalificação da entrada do Cabo de Vialonga, tinha sido com o dinheiro da Junta de Freguesia, se fosse 
ver a entrada do Parque Residencial, do Bairro Nascente do Cabo, aquela entrada requalificada tinha sido 
com o dinheiro da Junta, o ajardinamento da parte de cima do Bairro, foi feito com o dinheiro da Junta. 
Tentava com o dinheiro que tinha em saldo, fazer alguns melhoramentos, em bancos de jardim, em 
abrigos de passageiros, o Parque Infantil do Cabo.  
 
Era uma Freguesia com vinte e dois mil habitantes, enquanto havia um Orçamento da Câmara Municipal 
de sessenta e dois milhões de euros, em que a Junta de Freguesia iria receber desse dinheiro, 
quatrocentos e oitenta e seis mil euros. Com o que angariava conseguia chegar aos setecentos e noventa 
mil euros. Dizia sinceramente, que era muito pouco, para aquilo que se fazia e se analisassem bem e se 
pensassem bem e vissem, a construção de tudo aquilo que estava feito, se a Junta conseguiria tirar daqui 
dinheiro para colocar em investimentos. Que dessem sugestões, ideias de como tirar dinheiro de um lado, 
para colocar no outro lado, tinha convidado as forças politicas, para apresentarem propostas e estavam 
abertos a elas, agora seriam propostas concretas. Acabar com uma rubrica e passar para outra que 
apresentassem essas propostas, agora vagamente, era difícil. 
 
Interveio o eleito Sr. Bruno Cordeiro, da bancada do PS, para apresentar uma sugestão e tinha a ver com o 
próprio serviço de protecção jurídica da Junta, que também tinha sido visto e era um serviço que podia ser 
melhorado e intensificado. A Junta também disponibilizava esse serviço e tinha havido queixas pela forma 
como esse serviço funcionava e a disponibilização e a Freguesia com que ele funcionava, por exemplo, 
seria uma das iniciativas, que também poderia ser melhorada, tendo em conta que era um serviço que 
também tinha alguma procura, por parte dos cidadãos da Freguesia, por poder melhorar ou intensificar e 
reforçar a periodicidade, com que ele era prestado, acabar por melhorar o modelo com que ele é prestado 
efectivamente aos cidadãos. Era uma sugestão de melhoria, a informação que tinha recebido, era que 
tinha havido algumas queixas, relativamente à forma, como ele era prestado. 
 
O Sr. Presidente da Junta esclareceu que a Junta de Freguesia tinha um advogado, que fazia um 
aconselhamento jurídico, todas as quartas feiras e atendia quatro pessoas, havendo dias que não 
conseguiam atribuir as quatro pessoas e havia outros dias que ultrapassavam o número das marcações e 
dependia do critério do Dr. Advogado, em atender ou não. Mas muito raramente isso tinha acontecido, 
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funcionava todas as quartas feiras, antes procedia-se à marcação muito antecipadamente por marcação 
de telefone ou presencialmente e depois acabavam por não aparecer no próprio dia. Acabou-se com este 
processo, agora as marcações eram feitas presencialmente, na própria quarta feira, logo ao abrir os 
serviços, se houvesse vagas, aceitavam marcações durante o resto do dia, por telefone. Não tinham tido 
qualquer reclamação, com este tipo de funcionamento. Sabia que algumas Juntas de freguesia não tinham 
este tipo de atendimento gratuito, as pessoas pagavam e não era barato. As únicas Autarquias, com o 
serviço jurídico gratuito, era Vialonga e Alhandra. Estava das dezanove até às vinte e uma horas no 
atendimento e se houvesse mais uma pessoa ou outra o Advogado atendia. Passou a exigir que as pessoas 
trouxessem o número de eleitor, pois como era um serviço gratuito, estavam a deslocar-se pessoas de 
outras Freguesias, para marcar consulta logo de manhã cedo e como até aí apenas os serviços pediam o 
nome e registava a consulta, partindo do princípio que morava na Freguesia, havendo o surgimento de 
dúvidas, agora só eram atendias pessoas mediante a apresentação deste novo elemento de identificação a 
pessoas residentes na freguesia, pois havia pessoas que se deslocavam da Póvoa a Vialonga. 
 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto número dois 
da Ordem do Dia, Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e dezoito, tendo sido o 
mesmo aprovado por maioria com cinco votos contra, um voto de abstenção e sete votos a favor. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia disse ao abrigo do 38º Artigo do Regimento da Assembleia, pediu à 
primeira secretária da mesa Sra. Joana Aruil, que fizesse distribuir pelas bancadas, a Declaração de Voto 
sobre o ponto em questão, para a ler de seguida. 
 
Interveio o Sr. Pedro do Canto, da bancada do PS, para dizer que o Sr. Presidente da Assembleia não 
estava a ser correto, apresentando a declaração de voto, na Mesa da Assembleia e como Presidente. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia pediu desculpa pelo lapso, pediu à primeira Secretária da mesa que o 
substituísse e enquanto Presidente da Assembleia em substituição, deu a palavra ao Sr. Fábio Mousinho, 
como eleito da Coligação Mais, passando então a ler a Declaração de Voto. 
 
Depois o Sr. Presidente da Assembleia, retomou os trabalhos e não havendo mais questões, o Sr. 
Presidente da Assembleia passou ao terceiro ponto da ordem do dia, Mapa de Pessoal para o ano de dois 
mil e dezoito, passando a palavra ao Sr. Presidente da Junta e às respectivas bancadas e o Sr. presidente 
da Junta disse ser o quadro de pessoal, que por força de lei, tinha de levar à Assembleia e era o quadro de 
Pessoal que tinha, com trinta e sete funcionários e era o que estava exposto. 
 
Não havendo mais questões, o Sr. Presidente da Assembleia, passou à votação do ponto número três, 
Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e dezoito, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia passou ao quarto ponto da Ordem do Dia, Tabela de Taxas, Tarifas e 
Licenças para o ano de dois mil e dezoito, passou a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que explicou ter em 
vigor as mesmas taxas, a única alteração que faziam, por força de lei, era alterar o valor da taxa de igual 
modo, ao valor da inflação, que era de um ponto quatro por cento. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia colocou o mesmo à intervenção das bancadas, não tendo havido 
intervenções, passou à votação do quarto ponto da Ordem do Dia, Tabela de Taxas, Tarifas e Licenças para 
o ano de dois mil e dezoito, o qual foi aprovado por unanimidade. 
 
Depois o Sr. Presidente da Assembleia passou ao ponto quinto da Ordem do Dia, adicionado à Ordem do 
Dia, Regime de Funções a Tempo Inteiro do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, à discussão, não tendo 
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havido intervenções, passou o mesmo à votação tendo sido o ponto Quinto da Ordem do Dia, Regime de 
Funções a Tempo Inteiro do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, aprovado por unanimidade. 
 
De seguida o Sr. Presidente da Assembleia passou ao ponto sexto da Ordem do Dia, Regulamento para a 
Concessão de Apoio a Entidades que Prossigam na Freguesia Fins de Interesse Público, ponto aditado à 
Ordem inicial do Dia, passando a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que passou a explicar o motivo da 
alteração ao regulamento e ser apenas a questão da data de entrega das candidaturas dado que, como 
estava no anterior regulamento, não permitia que o fecho das contas do movimento associativo, decidisse 
para a entrega da concessão e por isso, reformular a data de entrega, possibilitando ao movimento 
associativo, também já ter os seus relatórios e contas fechados, como estava não era possível. Em 
conformidade com aquilo que era também por lei, as regras de apresentação do movimento associativo, 
nomeadamente orçamentos e plano de actividades, registava-se em Janeiro. 
 
Interveio o Sr. Bruno Cordeiro, da bancada do PS, para dizer que, era apenas uma alteração só de 
pormenor e não tinha nada a opor a esta alteração. Achava a bancada do PS, que devia de haver algum 
cuidado também da parte e se era dada alguma ponderação por parte desta Assembleia, relativamente a 
uma melhoria ao Regulamento que existia actualmente, para a Concessão de Apoio Financeiro às 
Entidades que Prossigam na Freguesia, Fins de Interesse Público, isto porque já era uma questão que já 
tinha apontado, sobre o Regulamento, que espelhava no fundo, os requisitos da apresentação destas 
candidaturas, mas no que se referir ao capitulo três, que era a apresentação, ponderação e avaliação das 
candidaturas, os critérios de ponderação e avaliação não estavam explícitos, não definidos no 
Regulamento e deviam de estar, por uma questão de clareza e de transparência, pela forma como era 
concedido, esse tipo de apoios, esse tipo de critérios de ponderação e avaliação que poderiam ser 
determinados, pelo próprio Regulamento, deveriam de estar de forma mais explicita e se calhar seria essa 
proposta que traria à coacção, se calhar ponderarem essa possibilidade de melhoria, do próprio 
Regulamento existente. 
 
Interveio de seguida a Sra. Ângela Bordalo, da bancada da CDU, para dar uma pequena nota, até podia 
rever este Regimento do Regulamento, mas que não se esquecessem, que grande parte do que estava 
feito, tinha sido proposta do PS, se consideravam que estivesse desactualizado, tudo bem, mas grande 
parte do Regulamento, tinha sido da autoria da bancada do PS. 
 
Interveio ainda o Sr. Bruno Cordeiro, da bancada do PS, para dizer que o PS, tinha feito uma proposta 
inicial, perante a insistência desse tipo de critérios, tinha entrado no novo mandato e portanto as coisas 
não tinham que ficar estanques, não tinha que ter uma leitura estática. No passado, tinham feito essa 
proposta, da qual subscrevia inteiramente, o conteúdo que lá estava, porque aquilo que existia, era uma 
ausência, até dos próprios critérios. Relativamente à ponderação e a avaliação, achavam que neste 
mandato, entravam num ciclo novo, faria todo o sentido, estarem devidamente representados. Era essa a 
situação que estava a trazer à coacção. 
 
O Sr. Jorge Cipriano da bancada da CDU, interveio para dizer que pensava que a questão colocada pelo 
eleito Sr. Bruno Cordeiro, da bancada do PS, tinha toda a possibilidade de ser feita, sem alterarem o 
Regulamento, bastava dizer que estas situações poderiam ficar em anexo à metodologia, como se fazia a 
ponderação, podendo ela ser alterada naquela altura, desde que fosse como anexo. 
 
Disse ainda a Sra. Ângela Bordalo, da bancada da CDU, para dizer que o eleito Sr. Bruno Cordeiro, da 
bancada do PS, não estava contra esta alteração e o que propunha era talvez rever este protocolo, pedia a 
atenção para aquilo que era a realidade da Freguesia, não tinha nada contra, em rever ficaria ao critério 
do executivo e da comissão, mas achava que não podiam afinar de tal modo, que haveria procedimentos 
que se calhar, depois, as associações não tinham como se candidatar, ao mesmo. 
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Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto sexto da Ordem 
do Dia, Alteração ao Regulamento para a Concessão de Apoio a Entidades que Prossigam na Freguesia Fins 
de Interesse Público, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. 
 
Não havendo mais questões, o Sr. Presidente da Assembleia, passou à leitura da ata em minuta, a qual foi 
lida pelo segundo Secretário, Sr. Paulo Nogueira, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. 
 
O Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos, desejando boas festas e a continuação de 
uma boa noite, dando por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia, cerca da uma hora e dez 
minutos. 
 
A Mesa da Assembleia de Freguesia: 
 
O Presidente da Assembleia – 
 
A 1ª Secretária da Assembleia – 
 
O 2º Secretário da Assembleia –                                                                               
 


