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As crianças
têm direito a ser 
felizes
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Quando a música 
é de qualidade...
Decorreu, no passado dia 25 de Junho, no Parque 
Urbano na Flamenga, o Concerto de Verão da Or-
questra de Vialonga, aberto a convidados.
O espetáculo contou com a  atuação de diferentes es-
calões da Orquestra de Vialonga, dirigidos por Móni-
ca Saraiva, Jorge Barroso, Eurico Cardoso e Jónatas 
Ferreira, e ainda com a participação  da banda de 
música da A.H dos Bombeiros Voluntários da Póvoa 
de Santa Iria, dirigida por António Rosado.
A noite “fresca” não impediu que centenas de pes-
soas apreciassem momentos de elevada qualidade 
musical com profunda atenção, momentaneamente 
desviada para saudar com aplausos o golo da vitória 
da seleção nacional de futebol.
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Encontra-se em finalização a rotunda 
do cruzamento de Alpriate, na Variante 
de Vialonga, faltando ainda a execução 
da última rotunda. 
Também se espera que no próximo ano letivo, 
os alunos da escola EB1 n.º 2, do Parque 
Residencial, possam ter finalmente a sua 
escola nova. 
Este é o resultado da luta que temos travado 
ao longo dos últimos anos, porque são 
equipamentos necessários à vida das nossas 
populações. 
Reiniciámos a luta pela conclusão da rede 
viária – marcação de estacionamentos 
e passadeiras na Urbanização Quinta 
da Flamenga, convidando os moradores 
desta urbanização a juntarem-se a nós nesta 
reivindicação. 
Insistimos na necessidade da conclusão do 
Parque Urbano da Flamenga, assim como 
na construção da piscina coberta, promessa 
assumida em reunião de Câmara, a 23 de 
dezembro de 2008. 
Brevemente, a Junta de Freguesia irá dar 
início à requalificação do parque infantil do 
Cabo, a par da criação de dois espaços para 
prática de ginástica ao ar livre, procurando ir 
intervindo à medida das nossas possibilidades. 
Estamos em pleno período de férias, desejamos 
a todos um merecido descanso, mas marque 
na agenda: de 12 a 15 de Agosto contamos 
consigo nas Festas de Vialonga!

Vale a pena 
lutar!

Editorial

José António Gomes
Presidente



Hastear da bandeira
Na manhã de 25 de abril, Via-
longa acordou ao som da ban-
da de música da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Póvoa de Santa 
Iria que, ladeada pelo corpo 
de Bombeiros Voluntários de 
Vialonga e pelo Agrupamen-
to 342 de Vialonga do Corpo 
Nacional de Escutas e o Grupo 
189 dos Escoteiros de Portugal, 
prestou homenagem ao hastear 
da bandeira nacional. 
Presidindo à cerimónia esteve o 
Presidente da Junta de Fregue-

Já o Presidente da Junta de 
Freguesia, José António Alves 
Gomes, sublinhou a relevância 
desta iniciativa – “promovemos 
assim o 25 de Abril junto dos 
jovens nas escolas, onde infe-
lizmente pouco se fala da sua 
importância, o trabalho de pes-
quisa que realizam os concor-
rentes para a elaboração das 
suas propostas permite toma-
rem contacto com a história e 
as realizações da revolução, o 
que provavelmente não acon-
teceria se este concurso não se 
realizasse”. 
O concurso, que contou com 22 
participantes, vai na 4ª edição 
e, de acordo com o presidente, 
“é para continuar”. 

Baile Popular
Nas antigas instalações da 
Casa do Povo, na noite de 24 
de abril, realizou-se o baile po-
pular, com a atuação do grupo 
“Prestige”. Muita animação na 
véspera do 25 de Abril. 

1.º Fest Rock de  
Vialonga
A 16 de Abril, realizou-se o 1º 
Fest Rock de Vialonga, no Sport 
Clube Recreativo do Cabo, uma 
iniciativa dirigida à juventude.

Concurso “cartaz 
de Abril”
No dia 22 de abril, no Salão 
Nobre da Junta de Freguesia, 
teve lugar a exposição “cartaz 
de Abril”, na ocasião foram en-
tregues certificados aos partici-
pantes e o prémio ao vencedor 
do concurso – Denylson Santia-
go, aluno do 9.º ano vocacio-
nal – artes gráficas, que nos 

deu conta da sua satisfação e 
quando questionado sobre a 
sua preferência pelas artes grá-
ficas referiu “é uma área pela 
qual tenho interesse e me pare-
ce ser uma possibilidade para 
uma futura atividade profissio-
nal”, aproveitando ainda para 
agradecer o apoio recebido 
por parte da sua professora. 

As comemorações do 25 de Abril, promovidas 
pela Junta de Freguesia, tiveram um amplo e 
preenchido programa, descentralizado por várias 
localidades.

25 de Abril, 
sempre jovem

Centenas 
de participantes e 
muito entusiasmo
A manhã estava solarenga na-
quele dia, 13 de março – pelas 
9h00 percebia-se já a movimen-
tação atarefada dos responsá-
veis pela organização. A pre-
sença das forças de segurança e 
dos bombeiros voluntários indica-
va que se esperava muita gente, 
seria assim? E foi mesmo. De re-
pente, como que respondendo a 
uma chamada irrecusável, cente-
nas de mulheres, vindas de todas 
as direções, encheram o Campo 
de Jogos do Bairro Nascente, 
onde já soava a música que ha-
via de acompanhar a animada 
aula de Zumba, iniciada poucos 
minutos depois. 
Feito o aquecimento, era che-
gada a hora de alinhar para a 
partida da caminhada. Sem difi-
culdades deu-se início à marcha 
pelas ruas, pequenas para tan-
tas mulheres, mais cheias ainda 
pelos sorrisos nos rostos. Uma 
maré de esperança, convicção 
e entusiasmo que, percorrendo 

Vialonga, desaguaria no Parque 
Urbano da Flamenga. 
Este ano, o dia Internacional da 
Mulher assinalou 106 anos de 
luta pela igualdade de géneros. 
Um longo percurso, percorrido 
por gerações, pleno de sacri-
fícios, mas também de muitas 
conquistas, mantendo nos nossos 
dias toda a atualidade e indisso-
ciável da luta mais geral dos po-
vos – lembremo-nos que só com 
o 25 de abril as mulheres, em 
Portugal, conquistaram o direito 
de voto. 
Nas palavras do Presidente da 
Junta de Freguesia de Vialonga, 
José António Alves Gomes, “esta 
é uma causa sempre presente na 
nossa intervenção, promovemos 
estas comemorações todos os 
anos porque acreditamos poder 
contribuir para uma sociedade 
mais justa, livre e igualitária”. E 
dizemos nós: pela adesão teste-
munhada, as mulheres de Vialon-
ga também. 

sia de Vialonga, José António 
Alves Gomes, acompanhado de  
autarcas municipais e locais.

Concerto musical 
na Granja
As comemorações encerraram 
na noite de 25 de Abril, na 
Granja, com o concerto da Or-
questra do Clube União Recrea-
tiva de São Julião do Tojal, no 
salão da Sociedade Recreativa 
da Granja.

42.º aniversário

Dia Internacional da Mulher
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Insufláveis, pinturas faciais, jo-
gos, modelação plástica entre 
outras ofertas, levaram, no pas-
sado dia 4 de junho, muitas 
crianças e os seus familiares 
ao jardim Parque da Flamenga. 
Uma tarde “em cheio” para os 

Dia Internacional da Criança

As crianças têm 
direito à felicidade

pequenos. Uma oportunidade 
para todos nós refletirmos sobre 
a razão mais profunda da come-
moração deste dia – as crianças 
têm o direito à felicidade, cabe 
aos adultos tudo fazer para que 
assim seja. 

Junto à escola EB1 do cabo de 
Vialonga decorreu, no passado 
dia 13 de maio, a Feirinha das 
Escolas, iniciativa promovida 
pela Junta de Freguesia com 
o apoio das escolas do 1.º ci-
clo, jardins-de-infância, IPSS e 

Feirinha das Escolas

Pequenos artistas
infantários. Durante todo o dia 
a “pequenada” brincou, visitou 
as bancas que vendiam o arte-
sanato feito pelos jovens artistas 
(e algum por artistas menos jo-
vens) e apresentou os seus dotes 
musicais. 

Carnaval



A junta de Freguesia não negligencia as pequenas intervenções, 
tendo bem consciente a importância que elas assumem no dia-a-dia 
dos cidadãos. 

Arranjos e manutenção

Pequenas obras que 
fazem a diferença

O sol de maio estava generoso, 
mas visitantes e feirantes, estes 
trajados como manda a tradi-
ção, pareciam não fazer a von-
tade ao corpo: que pedia som-
bra. Uns compravam, outros 
vendiam e todos se animavam 
com a oferta de sabores – os sa-
beres da gastronomia – e muita 
razão havia para tal. Petiscos, 
fumeiro, doces, produtos da 
horta e objetos de outros tem-
pos, despertavam o interesse de 
quem chegava, da freguesia e 
de fora, em alegres grupos ou 
em pares mais recatados – uma 
verdadeira feira de domingo. 

Feira dos Sabores e dos Saberes

Como manda a 
tradição e o saber

Já a tarde ia adiantada, quan-
do começou a animação musi-
cal. O Grupo de cantares da 
Associação de Reformados Pen-
sionistas e Idosos de Vialonga 
iniciou o espetáculo, ao rancho 
folclórico “Os Camponeses” do 
Grupo Desportivo de Santa Eulá-
lia coube o encerramento, pelo 
meio atuaram o rancho folclórico 
da Associação Desportiva Cultu-
ral e Social do Parque Residencial 
de Vialonga, o Grupo de cantares 
e instrumental da ABEIV, o Ran-
cho folclórico da Casa do Povo 
de Vialonga e o grupo de música 
tradicional – “Folha Verde”. 
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A atenção ao espaço público é 
uma das prioridades da Junta 
de Freguesia. Apesar dos parcos 
meios de que dispõe, tem sido 
possível realizar um conjunto de 
intervenções que vão melhoran-
do, significativamente, as ruas e 
praças de Vialonga. 
Recentemente foi concluída a 
requalificação da entrada do 
Cabo de Vialonga, devolvendo 

Prioridade da Junta de Freguesia

Requalificação do 
espaço público

às pessoas um espaço, agora, 
bonito e aprazível. 
Outra obra que merece desta-
que é a intervenção realizada 
no Largo da República, espaço 
nuclear do centro histórico da 
vila, que reformou este Largo, 
dando-lhe uma imagem mais 
moderna e o tornou mais agra-
dável e confortável para quem o 
frequenta. 




