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Um autarca que se dedica de corpo e alma à sua terra 
transporta sempre a ideia que muito há ainda por 
fazer, vivendo permanentemente com um sentimento de 
insatisfação.
Seja qual for o género das dificuldades que enfrenta, é esta 
eterna insatisfação que lhe aumenta a exigência pessoal 
de procurar não defraudar as expectativas da comunidade 
que o elegeu.
Habitualmente não o faço, não é esta atenção que nos 
move.
Considero, no entanto, adequado elogiar, neste momento, 
os eleitos que nos últimos dois mandatos me têm 
acompanhado na liderança da Junta de Freguesia de 
Vialonga. O rosto é um, o empenho e a dedicação de 
todos.
Entrámos na primavera, época caraterizada pela 
positividade. 
Aproveitemos este espírito para dar uma vista de olhos 
em Vialonga. Registamos uma evolução sustentada da 
nossa freguesia. De pequenas a mais relevantes obras, de 
iniciativas repetidas a novas organizações, de programas 
de exclusiva responsabilidade da Junta de Freguesia a 
parcerias com associações locais, passo a passo vamos lá. 
 Exemplifico destacando o trabalho da Junta de Freguesia 
nas últimas semanas: Recuperação do Fontanário no Beco 
dos Ferreiros; colocação de mobiliário urbano em diversas 
zonas como o Parque Residencial, o Morgado, o Largo do 
Convento, o Jardim do Adro, o Largo da Igreja, a zona 
exterior do cemitério; Início da construção de um cendrário 
(local para depósito das cinzas dos entes queridos) no 
cemitério, construção de muros de sustentação de terras no 
Bairro Nascente do Cabo, colocação de nova sinalização 
Informativa na variante, execução de passeios no Cabo.
Como iniciativas organizámos novamente o Desfile Infantil 
de Carnaval e a Caminhada do Dia da Mulher, eventos 
consolidados e com enorme e alegre participação.
Preparamos já as comemorações do 25 de Abril e as 
Vialonguíadas, momentos para os quais convido os 
vialonguenses a aderir.

Em parceria com a associação VEM – Vialonga em 
Movimento, experimentámos a 1.ª Amostra de Teatro 
de Vialonga, um certame com quatro peças teatrais que 
tiveram grande presença infantil e de adultos.
Fruto da luta constante dos autarcas de freguesia e da 
envolvência das populações, fomos também contemplados 
ultimamente com intervenções municipais de relevo – 
arranjo das bermas e valetas na Estrada da Rabasca 
(Casal do Freixo) conferindo maior segurança rodoviária 
neste troço; Instalação de 41 talhões de hortas urbanas 
na Quinta das Índias, número ainda insuficiente para 
a quantidade de inscritos; conservação da Capela das 
Conchas, intervenção arquitectónica neste espaço religioso 
do passado local. 
Nem tudo está feito, Vialonga continuará em movimento.
Convido-vos a participar activamente na freguesia.
Temos muito para conquistar, juntos e de forma positiva.
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A manhã de 24 de fevereiro foi animada, e muito, pelo 
entusiasmo de centenas de crianças que, acompanhadas 
de professores, educadores e auxiliares, encheram as ruas 
de Vialonga, para contentamento de inúmeros espetadores 
que seguiam o desfile de Carnaval.
Provenientes das escolas do 1.º ciclo da freguesia, jardins 
de infância, ATL, Instituições Particulares de Solidariedade 
Social e infantários, os grupos desfilaram desde o mercado 
de levante até ao parque de estacionamento do Intermar-
ché, sempre com muita alegria e “palhaçada”.
Destaque, merecem ainda, as participações das institui-
ções da terceira idade e do grupo “Amarantinos”.

Carnaval 2017



muito à mobilização, depois 
temos o exercício físico e o 
convívio. A caminhada já faz 
parte das tradições de Vialon-
ga, muitas mulheres têm a co-
leção das T-Shirts desde a sua 
primeira edição.
Elsa – eu já tenho inscrições 
reservadas.

A próxima caminhada 
como vai ser?
Ana Joel – terá lugar a 12 de 
março, entre a Rua Manuel Iná-
cio Braga, no Cabo de Vialon-
ga e o Parque Urbano da Fla-
menga. As inscrições são feitas 
na Junta de Freguesia ou junto 
dos membros da comissão, 
sendo no ato entregue a T-Shirt 
da caminhada, revertendo as 
receitas das inscrições para 
Centro de Acolhimento Tempo-
rário (CAT) de Vialonga.

... e Zumba vai haver?
Elsa – não se dispensa, aproveito 
para agradecer às animadoras 
que colaboram graciosamente 
e são grandes divulgadoras da 
caminhada.
As comemorações incluem tam-
bém o jantar de mulheres, na 
véspera, um belo complemento 
que realizamos há quatro anos.

Como avaliam o trabalho 
feito pela comissão ao 
longo deste percurso de 
sete anos?
Ângela – a Junta tem a boa 
prática de envolver as pessoas 
na organização das iniciativas 
e esta, em particular, tem sido 
exemplo desta opção, permitin-
do gerar uma dinâmica muito 
própria. Muito antes da sua 
realização, as mulheres já nos 
abordam para saber como vai 
ser, faz parte da sua agenda. 
O número de inscrições ronda 
os 750, vai sempre aparecen-
do gente nova, mesmo de fora 
da freguesia. A comunicação 
social regional ignora estas co-
memorações, parece haver um 
preconceito, o que é lamentá-
vel.

… e quais as razões mais 
fundas do êxito desta ini-
ciativa 
O facto de haver um propósito 
de solidariedade social ajuda 

Quando e porquê se cons-
tituiu a comissão organi-
zadora?
Leonor Alves – Em 2010, 
aquando do centenário do Dia 
Internacional da Mulher, o Exe-
cutivo da Junta de Freguesia 
decidiu realizar comemorações 
que marcassem esta efeméride 
de forma relevante.
Convidaram-se mulheres da 
freguesia para integrarem a 
comissão organizadora, e 
aquilo que era uma iniciativa 
para aquele ano transformou-
-se numa realidade que já leva 
sete anos.
Foi o entusiasmo e o empenho 
dessas mulheres, das quais 
muitas se mantêm na atual 
comissão, que determinou e 
determina o sucesso das come-
morações do Dia Internacional 
da Mulher em Vialonga. Suces-
so que dá muito trabalho, mas 
que vale a pena. É um evento 
de homenagem ao papel da 
mulher e que junta gerações.

As comemorações do Dia Internacional da 
Mulher têm em Vialonga um particular relevo. 
Aproveitando uma das reuniões da comissão 
organizadora, quisemos saber como e por quem 
são concretizadas estas comemorações e conhecer 
as razões de um percurso de sucesso.

Dia internacional 
da Mulher

Cristiana – a continuar assim 
ainda vai haver muitas mais 
coisas (risos). 

Que entidades apoiam a 
iniciativa?
Leonor – o único apoio finan-
ceiro é realizado pela Junta 
de Freguesia, que oferece as 
T-Shirts, entregues a quem se 
inscreve e cuja receita é de-
pois, integralmente, entregue 
ao CAT, como já foi dito.
A GNR dá uma preciosa cola-
boração, tal como os escuteiros 
e os escoteiros, que asseguram 
os pontos de passagem nos 
cruzamentos e a distribuição 
de água ao longo do percurso, 
e os bombeiros.

A comissão organizadora, 
coordenada pela Secretária da 
Junta de Freguesia, Leonor Al-
ves, é composta por: 
Ana Joel Cipriano; Ana Lídia 
Cardoso; Ângela Bordalo; Ana 
Rosa Ralha; Anabela Nisa; 
Anabela Pereira; Cristiana An-
tónio; Elisabete do Carmo; Elsa 
Pinheiro; Eulália Cipriano; Hele-
na Freitas; Isabel Torgal; Joana 
Narciso; Margarida Penedo; 
Maria José Nunes; Paula Feli-
ciano; Paula Gomes
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O jantar comemorativo do Dia Internacional da Mulher, realizado 
no dia 1 de março, reuniu 270 mulheres, no Sport Clube Recrea-
tivo do Cabo de Vialonga, festa que se prolongou pela noite den-
tro, sempre muito animada.

Convívio animado

No Campo de Jogos Bairro Nascente, no Cabo de Vialonga, a 
aula de Zumba garantia o aquecimento para a caminhada que 
havia de se seguir. Nem a ameaça de chuva esmorecia o entusias-
mo das centenas de mulheres presentes.
Por volta das 10 horas, tudo estava pronto para o arranque da 8.ª 
caminhada comemorativa do Dia Internacional da Mulher, pro-
movida, em 12 de março, pela Junta de Freguesia de Vialonga. 
A postos estavam a GNR, os bombeiros e os escuteiros que, ao 
longo do percurso, iriam garantir a segurança e o apoio às par-
ticipantes.
Mães, filhas e avós alinharam na linha de partida e depois lá 
foram. Do Cabo até ao Parque Urbano da Flamenga, as mulheres 
de Vialonga trouxeram até às ruas da vila uma expressiva afirma-
ção da sua dignidade.

A caminhada que 
junta gerações



Fontanário do Beco dos Ferreiros recuperado
Um espaço, há muito degradado, que o executivo da Junta de Freguesia decidiu recuperar, prosseguindo o trabalho de valorização 
do património da vila.

Largo do Convento requalificado
Uma pequena obra que, para além de melhorar significativa-
mente o aspeto, possibilita melhor fruição deste espaço.

ANTES DEPOIS

Segurança rodoviária
Com a finalidade de aumentar a segurança em alguns locais 
da freguesia, a Junta de Freguesia instalou bandas redutoras de 
velocidade em vários arruamentos.

Sinalética Informativa
Foram colocados mais painéis de informação na Variante de 
Vialonga.

Espaço público

A qualidade do que 
é para todos 
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Manutenção das zonas verdes
A manutenção das zonas verdes a cargo da autarquia é uma 
preocupação constante. A esta, muito exigente, atividade tem 
sido dada uma resposta muito positiva, graças ao profissionalis-
mo dos funcionários da Junta de Freguesia.
Em toda a freguesia têm sido realizados trabalhos de manuten-
ção, podas, limpeza e extração de ervas, trabalhos que se irão 
manter com a regularidade necessária.

Manutenção e reparação na oficina da Autarquia
Sempre que possível, são executados trabalhos de reparação 
de mobiliário urbano, assim como do parque automóvel da 
Junta de Freguesia. Esta prática de rentabilização dos meios 
próprios permite poupanças importantes.

As ideias, as sugestões e as críticas das 
populações são importantes para o 
trabalho da autarquia, que nunca está 
terminado. Diariamente chegam sugestões 
aos eleitos, seja nas reuniões públicas da 
Junta de Freguesia, em contactos na rua, 
por correio eletrónico, ou no facebook. 
A todas é dada uma resposta. A opinião de 
quem vive ou trabalha em Vialonga é um 
contributo importante e muito considerado 
pela Junta de Freguesia.

Gestão 
participada 
é marca da 
Autarquia

Espaço público

A qualidade do que 
é para todos 

Largo da Granja em análise
O Executivo da Junta de Freguesia e a Comissão de Trânsito 
da Assembleia de Freguesia estiveram na Granja para reco-
lher sugestões sobre a futura alteração do trânsito automóvel 
no Largo desta localidade.
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Domingo 26 de Março
9h00 - Airsoft (Soc. Rec.de Alpriate)

 ABRIL

Domingo 2 de Abril
10h00 - Pequeno almoço solidário 
instalações Grupo Desportivo Stª 
Eulália (Motars 300)

Quinta 6 de Abril
14h00 - Bóccia sénior / fase de 
qualificação (instalações da ARPIV) 

Domingo 9 de Abril
9h00 - Ténis individual até15 anos 
(Parque Desportivo U.D.C.S.Quintanilho)
9h00 - 10º Passeiro de BTT  
Concentração na Soc. Rec. da Granja 
14h30 - Sueca / fase de qualificação 
(Parque Desportivo U.D.C.S.Quintanilho)

Terça 11 de Abril
14h00 - Chinquilho/fase de 
qualificação (instalações da ARPIV) 

Quinta 20 de Abril
14h00 - Bóccia sénior/fase de 
qualificação (instalações da ARPIV)

Sexta 21 de Abril
14h00 – Sueca/fase de qualificação 
(instalações da ARPIV) 

Sábado 22 de Abril
14h00 – Dominó múltiplos de cinco/fase 
de qualificação (instalações da ARPIV)

Domingo 23 de Abril
9h00 - Ténis individual maiores 16 anos 
(Parque Desportivo U.D.C.S.Quintanilho)
14h30 - Torneio individual de Damas 
(Parque Desportivo U.D.C.S.Quintanilho)

Domingo 30 de Abril
9h00 -  Ténis pares (Parque 
Desportivo U.D.C.S.Quintanilho)
14h30 -  Chinquilho/fase de 
qualificação por equipas (Parque 
Desportivo U.D.C.S.Quintanilho)

 MAIO

Sábado 6 de Maio
14h00 - Sueca/fase de classificação 
(instalações Folha Verde)

Domingo 7 de Maio
9h00- Ténis de Mesa individual até 15 
anos (Parque Desportivo 
U.D.C.S.Quintanilho)
9h30 - Caminhada da Mãe (solidária) 
– concentração Soc. Rec. da Granja
14h30 - Torneio individual Xadrez  
(Parque Desportivo U.D.C.S.Quintanilho)

Sábado 13 de Maio
9h00-12h00 - Torneio de Baillong ball 
/ eliminatórias no Parque Urbano 
Flamenga 
14h-16h - Torneio de Baillong ball 
/finais no Parque Urbano Flamenga
(Associação Apoio Social Cultural e 
Recreativa Vialonga AASV)
15h00 - Caminhada Diurna – 
concentração Largo da Igreja (Grupo 
189 Escoteiros Portugal)
21h00 - Caminhada Nocturna – 
concentração Largo da Igreja (Grupo 
189 Escoteiros Portugal)

Domingo 14 de Maio
9h00 - Ténis de Mesa Pares (Parque 
Desportivo U.D.C.S.Quintanilho)
14h30 - Dominó múltiplos de 
cinco/fase de qualificação (Parque 
Desportivo U.D.C.S.Quintanilho)

Sexta 19 de Maio
14h00 - Bóccia (instalações da 
ARPIV) 

Sábado 20 de Maio
9h00 - Ténis de Mesa individual 
maiores de 16 anos (Parque 
Desportivo U.D.C.S.Quintanilho)
10h00 – Krav Maga (aula aberta 
solidária) - Soc. Rec. da Granja
14h00 - Sueca/final (instalações da 
ARPIV) 
14h00 - Chinquilho/fase de 
qualificação (instalações Folha Verde)

Domingo 21 de Maio
10H00 - Festival de Natação ABEIV e 
GDV (Piscina Municipal Póvoa Stª 
Iria) 
16h00 - Mega Aula de Zumba 
solidária - concentração Soc. Rec. da 
Granja 

Sexta 26 de Maio
14h00 - Bóccia sénior/final 
(instalações da ARPIV) 
19h00 - Caminhada (campo de jogos 
no Casal do Freixo)

Domingo 28 de Maio
10h00 - Jogo do Saco e Jogo do Arco 
(instalações Folha Verde)

JUNHO

Sábado 3 de Junho
9h00 - Futsal Dia da Criança (Pavilhão 
Olival de Fora- Patuscos)
14h00 - Chinquilho/final (instalações 
Folha Verde)

Sábado 10 de Junho
9h00 - Futsal Benjamins (Pavilhão 
Olival de Fora-Patuscos)
14h00 - Rally Paper – Concentração 
estacionamento GDV

Sábado 17 Junho
9h00 - Futsal Séniores (Pavilhão 
Olival de Fora)
14h - Dominó múltiplos de cinco/final 
(instalações da ARPIV)

Sábado 24 de Junho
14h00 - Jogo do Pião (instalações 
Folha Verde)

Domingo 25 de Junho
15h00 - Festa de Encerramento e 
entrega de diplomas
Parque Urbano na Flamenga
Participação dos ranchos e grupos 
musicais da freguesia


