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Vialonga em 
Discussão  
Prosseguindo a prática de auscultação das popula-
ções, o Executivo da Junta de Freguesia, realizou, em 
outubro, reuniões com as populações de Alpriate,  
Casal do Freixo e da Granja, com o objetivo de discu-
tir o ordenamento do trânsito naquelas localidades.
Desta discussão resultaram propostas de alteração 
que serão levadas aos órgãos próprios.
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Balanço das festas de Vialonga 
No passado dia 14 de outubro realizou-se a reunião de balanço das Festas de Vialonga com o movimento associativo 
e outras entidades.
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Uma freguesia 
virada para 
o futuro

Editorial

José António Gomes
Presidente

Fazendo um balanço deste ano, podemos 
afirmar que 2016 foi marcado pela 
concretização de algumas obras, as quais 
ansiávamos há muito ver realizadas. 
No entanto, não menos verdade é dizermos 
que se hoje temos uma nova e adequada escola 
EB1 nº2 no Parque Residencial e se 
a pavimentação conclusiva da Urbanização 
da Quinta da Flamenga está finalmente a 
avançar, tal se deveu a um agregar de esforços 
e à persistência da população e eleitos em 
fazerem ouvir os seus direitos.
Mas a vila de Vialonga que todos desejamos 
merece muito mais. E por isso, estando o ano 
de 2017 à porta, devemos, em conjunto, 
comprometermo-nos a intervir e a continuar 
a lutar por objetivos a conquistar. 

Alguns exemplos:

› A escola EB 2,3 de Vialonga precisa, 
urgentemente, de ser intervencionada pelo 
Ministério da Educação. Necessitamos também 
do alargamento do ensino ao secundário. 
Apelo para que, mais uma vez, os 
vialonguenses se unam em torno de defesa 
de uma escola pública de qualidade. 
Os nossos jovens assim o merecem.

› O complexo de piscinas é outro 
equipamento há muito devido à nossa freguesia. 
Começou por ser desenhado dentro do Jardim 
da Flamenga, agora fala-se de outros terrenos… 
A verdade é que a Câmara Municipal 
tem vindo a adiar a obra e diariamente 
centenas de vialonguenses continuam a 
deslocarem-se a freguesias em redor para 
terem as suas atividades aquáticas.

› O novo quartel dos Bombeiros de 
Vialonga precisa de ser uma realidade. 
Parece que, finalmente, há possibilidade da 
nossa corporação ser dotada de infraestruturas 
condignas para que os nossos bombeiros 
continuem a garantir-nos altos níveis de 
protecção civil. Não é tempo de voltar atrás.

› A rotunda em falta na Variante tem de 
deixar de ser uma intenção, necessitamos dela 
feita. Esta diminuirá os acidentes rodoviários 

e permitirá uma melhor circulação do trânsito, 
reservando para o interior da vila o tráfego 
meramente necessário. 
Muitos mais desafios poderíamos indicar, 
mas estes, a avançarem em 2017, seriam passos 
muito relevantes. Para além destes objetivos, 
há-os também à dimensão de um orçamento 
da Junta de Freguesia. 
A proximidade garantida pelos atendimentos 
semanais dos eleitos, o acompanhamento do 
que é colocado nas redes sociais, os encontros 
com a população, como fizemos ultimamente 
em Alpriate, Casal do Freixo e Granja, 
permitem-nos ter conhecimento das necessidades 
da comunidade. 
Todas as opiniões são levadas em conta, 
algumas para resolução imediata, outras para 
integração no plano de trabalho futuro. 
Deixo uma garantia: continuaremos a procurar 
fazer investimentos que dignifiquem o nosso 
território, como acontece neste momento 
com o arrelvamento e arborização de novos 
espaços no Parque Residencial.
Construir o orçamento para 2017 não foi fácil 
para as necessidades que temos na freguesia. 
Nos últimos anos temos vindo a enfrentar 
sucessivos cortes, aos quais temos respondido 
com uma gestão ainda mais cautelosa. 
Este ano não será exceção, pela quebra de mais 
de 23 mil euros de receitas em publicidade, 
feiras e mercados e ainda pela redução das 
transferências do IEFP.
Com determinação e empenho de eleitos 
e trabalhadores, com a compreensão das 
populações, continuaremos a fazer o que 
é necessário. Também com a Câmara Municipal 
procuraremos renegociar todas as delegações 
de competências que esta atribuiu à freguesia 
de Vialonga, garantindo um acordo mais justo 
e que nos atribua os meios necessários para 
fazermos o que legalmente caberia 
ao município, não obrigando a aplicar verbas 
do nosso próprio orçamento. 
Não baixaremos os braços e continuaremos 
a ter presente que a linha que nos guia é 
a de manter a luta para fazer de Vialonga 
uma freguesia virada para o futuro.

Um melhor ano e Boas Festas 
para todos!



Muitos outros escolheram o “Es-
paço Arraial”, onde atuaram, 
pela noite dentro, primeiro – 
Tony Santos e depois a Brasil 
Tropical Band, música quente em 
noite de agosto.

O encerramento 
Na segunda feira, foi ponto 
alto das festas a procissão em 
honra de Nossa Senhora da 
Assunção, padroeira da vila. 
O cortejo, muito extenso, onde 
as imagens sacras e os muitos 
andores, primorosamente orna-
mentados pontuavam, teve iní-
cio na Igreja Matriz, percorreu 
as ruas de Vialonga ao som 
da Banda Filarmónica Azambu-
jense e terminou nos Bombeiros  
Voluntários de Vialonga, onde, 
na ocasião, foi realizada a bên-
ção do quartel.
As festas encerraram com as 
atuações dos grupos Fragmento 
Band e Abba Mia, no “Espaço 
Igreja” e no “Espaço Arraial”, 
respetivamente.

Quatro dias com ruas e espaços 
das festas sempre repletos, com 
evidente satisfação espelhada 
no rosto das pessoas. Uma digna 
apresentação da freguesia a to-
dos quantos a visitaram.

se haveriam de seguir o “Tributo 
aos U2” e, já a noite ia longa, o 
DJ Rodrigo Teles.
Ambiente sempre descontraído, 
com muita, muita gente, que na 
sua maioria voltaria no dia se-
guinte.

Dança e muito mais
No sábado, a Banda Prestige ani-
mou a noite do “Espaço Igreja”, 
música a pedir um “pezinho de 
dança” a que muitos não se fize-
ram rogados.
No “Espaço Arraial, Dee Jockers 
e Zé Zé Fernandes fizeram a 
festa até altas horas, sempre na 
boa e animada companhia de 
um numeroso público. 

Numa cálida noite de 
agosto
A noite de Domingo trouxe o 
folclore. O “Espaço Igreja” foi 
o palco dos “grupos da terra” 
aplaudidos por abundante e co-
nhecedor público, que teve de-
pois a possibilidade de assistir, 
no mesmo local, ao espetáculo 
do Duo Mário Jorge.

A abertura
A primeira noite das festas co-
meçou com a inauguração da 
exposição de fotografia, da au-
toria de Carlos Pinto, com a pre-
sença do Presidenta da Câmara 
Municipal e Presidente da Junta 
de Freguesia, entre outros eleitos 
municipais e locais. Nas ruas 
era já grande a movimentação 
e começava a atuação da ban-
da Novosom, no “Espaço Igreja” 
aguardada por um público que 
antecipava o bailarico que have-
ria de se seguir. 
Enquanto no “Espaço Arraial” 
o grupo “Original Bandalheira” 
preparava a entrada em pal-
co, junto ao “Espaço Artesana-
to atuavam já grupos corais, 
que emprestavam ao local um 
ambiente “caseiro” que acom-
panhava as compras de vários 
transeuntes.
De regresso ao “Espaço Arraial”, 
onde o espetáculo tinha come-
çado, centenas de pessoas apre-
ciavam a boa música do grupo 
“Original Bandalheira” a que 

Realizadas de 12 a 15 de agosto de 2016, as 
Festas de Vialonga voltaram a impressionar.  
Quatro dias e noites, de muita animação, muita 
participação. Espetáculos musicais, folclore, 
artesanato e muito petisco. Uma brisa de 
entusiasmo num agosto quente. 

Festas de Vialonga 
2016

Como correram as 
festas?
Bem, tudo que estava 
previsto aconteceu. 
O balanço é positivo.

O que foi mais 
positivo? 
O programa de 
espetáculos, bem 
conseguido na sua 
qualidade e diversidade.

E o mais negativo?
Ainda não conseguimos 
interessar os novos 
residentes nas festas, 
como gostaríamos.

Quem paga e 
organiza as festas?
A Junta de Freguesia, na 
totalidade.

Para quem revertem 
as receitas de 
tasquinhas e dos 
restaurantes da 
festa?
Para o Movimento 
Associativo, Bombeiros 
Voluntários e Igreja, 
também na totalidade.

Algum destaque a 
fazer?
Ao contributo inestimável 
dos trabalhadores da 
Junta de Freguesia, sem 
o qual não seria possível 
realizar as festas nestes 
moldes.

Novidades para as 
festas do próximo 
ano?
Para o ano teremos 
mais um dia de festa e 
pretendemos melhorar a 
programação do “Espaço 
Igreja”.

Perguntas breves 
ao presidente
da Junta de 
Freguesia  
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Foi na Associação de Pensio-
nistas Reformados e Idosos de  
Vialonga que se juntaram os 
mais de 500 inscritos para o 
almoço comemorativo do Dia 
do Idoso 2016. 
Momentos de convívio à mesa, 
mas também no baile que se 
seguiu à refeição. 
Uma iniciativa que reconhece o 
valor social desta faixa etária, 
contrariando os sinais de es-

Comemorações 
do Dia do Idoso

quecimento que se vão sentido 
cada vez mais nas sociedades 
contemporâneas. 
O Dia Internacional do Idoso 
foi instituído em 1991 pela 
(ONU) Organização das Na-
ções Unidas e tem como ob-
jetivo sensibilizar a sociedade 
para as questões do envelhe-
cimento e da necessidade de 
proteger e cuidar a população 
mais idosa. 

No passado dia 1 de outubro, a Junta 
de Freguesia realizou o habitual almoço 
comemorativo do Dia do Idoso.



Tem sido realizado um conjunto de inter-
venções nos espaços e equipamentos pú-
blicos, visando garantir mais harmonia 
estética nas ruas da freguesia e também 
maior segurança e conforto aos utilizado-
res desses espaços e equipamentos.

Assim cuidamos 
da nossa freguesia 

Mais segurança 
e mais conforto

Colocação de novos abrigos de passageiros 

Pintura de muros no cemitério

Manutenção 
de passadeiras para 
peões.

Construção de valetas na localidade da Verdelha do Ruivo

Restauro de peanhas toponímicas. 

Poda de árvores em várias 
localidades da freguesia 

Colocação de mobiliário 
urbano em vários locais 
da freguesia

Colocação de nova 
sinalização informativa 
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Quiosque desativado no Gentil, adaptado a espaço de lazer
Foi iniciada a requalificação do parque infantil do Cabo 
de Vialonga

Recuperação do espaço verde na entrada norte do Parque Residencial

A requalificação dos espaços 
públicos é uma prioridade 
da Junta de Freguesia, que nos 
últimos meses se concretizou 
nas seguintes operações:

A requalificação 
de espaços públicos 
continua




