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Chegámos ao final de mais um ano. 

Não podemos dizer que tenha sido um 
ano fácil. Austeridade é uma palavra que 
assombrou, e continuará a marcar a vida 
das famílias portuguesas, que terá 
também implicações, de forma muito 
concreta, no orçamento que temos que 
gerir e, do qual, está dependente todo o 
trabalho, e obra, que apresentamos. Esta 
tarefa é, particularmente, difícil numa 
freguesia como Vialonga, com uma área 
geográfica de alguma dimensão, com 
população em crescimento.

O novo ano que se avizinha, não se prevê 
que seja mais fácil. 

As limitações orçamentais, terão a 
agravante de, este ano, deixarmos de 
poder contar com parte da receita 
proveniente da cobrança do consumo de 
água à Sociedade Central de Cervejas, 
que resultará num corte, no valor das 
receitas, de cerca de 60.000€. 

Outra das nossas limitações, prende-se 
com o diminuto quadro de pessoal que 
temos neste momento. O congelamento, 
por parte do Governo, de concursos para 
admissão de mais trabalhadores, deixa-
nos de mãos atadas, obrigando-nos a 
recorrer a soluções temporárias, para 
tarefas que são de carácter permanente, 
resultando em mais dificuldades na 
resolução dos problemas das populações.

Queremos, no entanto, e apesar do 
balanço que fizemos, dizer que os 
obstáculos são muitos, mas a nossa 
força de vontade é grande o suficiente 
para os ir ultrapassando, à medida que os 
mesmos se nos vão apresentando. Será 
necessário muito rigor orçamental, e 
alguma imaginação, para conseguir 
continuar a dar as respostas necessárias.

O nosso lema é, desde há alguns anos, “ 
Uma Junta de Porta Aberta”. Esperamos 
poder continuar a contar com todos para 
fazer de Vialonga a nossa terra.

Por último em meu nome e do Executivo a 
que presido, desejo a todos os 
Vialonguenses Boas Festas, fazendo votos 
que 2015 seja um ano mais promissor, do 
que os que para trás ficaram.

Aconteceu!
25 de Abril
Celebrando-se este ano os 40 anos da Revolução de 
Abril, resolveu a Junta de Freguesia partir para a 
realização de uma iniciativa, em colaboração com o 
agrupamento de escolas, que envolvesse toda a classe 
estudantil de Vialonga. O objectivo, era sensibilizar 
adolescentes e crianças para a importância desta data, 
a mais importante da História recente de Portugal.
E foi assim que vimos desfilar pelas nossas ruas, 
centenas de jovens, empunhando cartazes com 
palavras de ordem da época, mas que hoje continuam 
tão actuais. O desfile culminou com um concerto da 
Orquestra Geração, tornando esta iniciativa um 
momento emotivo para todos quantos tiveram o 
privilégio de o viver.

Dia Internacional da Criança
Mais uma tarde, recheada de actividades e 
brincadeiras, que ajudou a trazer vida e alegria a um 
espaço já muito querido da população de Vialonga - o 
Jardim Parque Urbano na Flamenga.
Como já é habitual, tivemos a colaboração de diversas 
associações locais. Sem esta ajuda, a iniciativa não 
teria metade de côr e diversidade que tem. Por isso, 
fica aqui, o nosso muito obrigado!

Festas de Vialonga
Este é um ponto alto na vida nossa vila. Estas festas 
são local de celebração da amizade e convívio. Em 
tempos de austeridade, torna-se difícil conseguir 
oferecer um cartaz rico em diversidade e qualidade. 
Mas também por os tempos serem difíceis, pensamos 
que, estes dias, servem para ajudar a pôr de lado, por 
horas que sejam, os problemas que a todas pesam. 
Também por isso, as Festas de Vialonga, 
desempenham papel de destaque, na vida social e 
cultural da nossa freguesia

Almoço comemorativo
do Dia do Idoso
E foi mais um dia em que podemos retribuir um pouco 
de atenção e carinho àqueles que já tanto nos deram. 
Iniciativa, só possível graças à ajuda de muitos 
voluntários, que trouxeram a alegria aos cerca de 500 
idosos que acederam ao nosso convite. E é notório, 
nos olhos destes, o prazer por este momento que lhes 
é proporcionado. Para o ano, é garantido, há mais!

Feira é sinónimo de ponto de encontro. Neste caso é 
também local de partilha de saberes, e tradições de 
outros tempos. E foi o que aconteceu mais um ano, 
naquele que é símbolo por excelência do nosso 
passado, o Largo da nossa igreja matriz. Foi mais um 
Domingo bem passado, tanto por aqueles que estão 
presentes, com os seus trabalhos, como quem nos 
visita. Este é mais um evento, só possível de ser levado 
a cabo com o empenho do nosso grupo de artesãos e 
associações locais. A todos o nosso obrigado!

Feira dos Sabores e Saberes
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O trabalho nunca se acaba, por isso, MÃOS À OBRA!

Pintura da Capela Sta Eulália

Pintura Muros do Cemitério

Manutenção Escolas de 1ºCiclo

Colocação de corrimão
na Rua Vasco da Gama

Novo Espaço Carpintaria

Manutenção Escola do Gentil

Conclusão de passeio
na Rua Coronel Lobo da Costa

Obras de Manutenção Mercado Retalhista Pintura de Placas Toponímicas

Manutenção Espaços Verdes

Colocação de Pilaretes

Construção de Casa Mortuária
no espaço do Cemitério

Desmatação e limpeza de passeios
na Fonte Santa

Corte de 18 Palmeiras afectadas
por praga do escaravelho

Colocação de Abrigos de Passageiros

Parque Infantil de Sta Eulália
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Vai acontecer! Marque na sua agenda!

Desfile de Carnaval
13 de Fevereiro

Caminhada da Mulher
8 de Março

Abertura das
Vialonguíadas de 2015
14 de Março

Feira dos
Sabores e Saberes
24 de Maio

Dia da Criança
31 de Maio
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