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Meses com muita 
actividade

A actividade cultural, desportiva 
e recreativa tem vindo a marcar 
praticamente todos os meses do 
nosso calendário. Destacamos 
as iniciativas que envolvem a 
comunidade escolar, como é o caso 
do desfile de Carnaval e do evento 
“Feirinha das Escolas”.
As Vialonguíadas, iniciativa que 
decorreu durante dois meses, 
caracterizada pelo envolvimento 
de uma parte significativa das 
associações e colectividades, que 
organizam actividades para os seus 
associados e abrem portas a todos 
os que queiram praticar as diversas 
modalidades disponíveis.
Com a comemoração do 45º 
aniversário da Revolução de Abril 
de 1974, continuámos a insistir na 
transmissão aos mais novos dos 
valores e objectivos daquela que 
foi a maior realização histórica do 
povo português, lançando de novo 
o convite a jovens da Escola EB 2,3 
para a concepção do cartaz das 
comemorações na Freguesia.
“Maio Mês do Teatro” foi, 
novamente, uma edição muito 
acarinhada, tanto por miúdos 

como por graúdos, nas exibições 
das cinco peças que durante Maio 
percorreram outras tantas salas.
Realizámos ainda a quinta edição 
do tão esperado Concerto de 
Verão da Orquestra de Vialonga, 
acreditando que este projecto, ao 
promover o acesso a uma formação 
musical que seria impossível para a 
maioria destas crianças e jovens, está 
também a formar melhores cidadãos. 
Além de uma vasta agenda cultural, 
destaco também as obras no edifício 
da Junta de Freguesia, procurando 
dar melhores condições de trabalho 
e melhorar o atendimento à 
população, já que não se avistam 
soluções para umas novasinstalações.
Irá ter lugar uma outra intervenção, 
no acesso à nossa secretaria, 
para que TODOS os cidadãos 
possam ser atendidos com igualdade 
e dignidade.
Desde o início de Junho, a recolha 
dos monos está a ser assegurada 
pela Junta de Freguesia, tendo sido 
possível acabar com o estado
deplorável da falta de limpeza que 
durante meses se verificou nas 
nossas ruas. deplorável de limpeza 
que durante meses se verificou as 
nossas ruas. 
No entanto, porque esta 
transferência de delegação de 
competências da Câmara Municipal 
não foi acompanhada dos meios 
financeiros, humanos e mecânicos 
que seriam necessários e desejáveis, 
estamos a avaliar o seu impacto nas 
nossas capacidades.
As tradicionais Festas de Vialonga 
terão início a 14 de Agosto e 
terminarão a 18 de Agosto. Convide 
a família e os amigos a virem a 
Vialonga, divir ta-se!
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No Espaço Partilha, da Associação 
para o Bem-Estar Infantil da Freguesia 
de Vialonga  – ABEIV, decorreu um 
atelier de cravos de papel e uma 
palestra sobre proteção social e saúde 
organizada pela junta de Freguesia 
em conjunto com a Associação de 
Reformados Pensionistas e Idosos 
de Vialonga – ARPIV e Comissão de 
Utentes da Saúde, contando com a 
participação do Dr. Casimiro Menezes, 
presidente do Movimento Unitário 
de Reformados Pensionistas e Idosos 
– MURPI.
Na manhã do dia 25 de abril, 
realizou-se o hastear da bandeira 
nas instalações da Junta de Freguesia, 
com a presença de eleitos nos 
órgãos autárquicos, representantes 
do movimento associativo e de 
todos quantos quiseram dizer com a 
sua presença – 25 de Abril sempre!

Vencedora da 
edição 2019
do Cartaz de Abril 
Entrega do prémio a Rafaela 
Barbosa, vencedora do 
concurso para criação do 
cartaz comemorativo do 45º 
Aniversário do 25 de Abril 
de 1974, organizado pela 
Junta de Freguesia de Vialonga, 
em parceria com o curso 
profissional técnico de design 
gráfico e curso profissional 
técnico de desenho gráfico da 
Escola EBS de Vialonga.

A Revolução de Abril, realização histórica 
do povo português, teve este ano, em que se 
regista o seu 45º aniversário, uma participação 
mais alargada no seu programa. 

COMEMORAÇÕES

45º Aniversário da 
Revolução de Abril
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Aconteceu

Uma iniciativa em colaboração com as escolas do 
1º ciclo, jardins-de-infância, IPSS, infantários e instituições 
da Terceira Idade. Uma alegre brincadeira a que aderem 
cada vez mais famílias.

TRADIÇÃO

Desfile de carnaval

Mais uma vez, centenas de mulheres participaram 
na comemoração de anos de luta por direitos. 
A receita obtida foi entregue ao Centro de Acolhimento 
Temporário de crianças em risco – CAT/ABEIV

10º CAMINHADA

Dia internacional 
da Mulher
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É sempre um enorme prazer a realização de mais um 
concerto da Orquestra de Vialonga, pelo que representa 
para os jovens músicos, comunidade escolar e famílias 
e, naturalmente, para toda a população de Vialonga.
No final, o aplauso por mais um ano de dedicação 
à música, com a certeza de que para o ano o êxito 
se repetirá.

MÚSICA

Concerto da Orquestra de Vialonga

Mais de 400 pessoas responderam 
ao convite para participar nesta 
iniciativa, que procura trazer a 
Vialonga esta arte e contribuir para 
a divulgação do teatro amador do 
concelho.
Marcaram presença cinco Grupos 
de Teatro convidados: Grémio 
Dramático Povoense, Ato Certo, 
Ateneu Artístico Vilafranquense, 
GDR Corações Vale Figueira 
e o Grupo de Teatro da Escola EBS 
de Vialonga.

ARTE EM PALCO

Maio, 
Mês do Teatro
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Aconteceu
em Vialonga

De abril a junho, as colectividades e associações 
organizaram com a Junta de Freguesia vários torneios de 
modalidades diversas, tendo como principal objetivo o 
convívio a promoção do desporto e da cultura.
A edição deste ano contou com algumas centenas 
de atletas, distribuídos por modalidades e provas de 
competição ou de mero convívio, que foram abertas não só 
aos seus associados como também à população em geral.

ASSOCIATIVISMO

Vialonguíadas 
2019
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Enquanto se aguardam umas novas instalações para 
a autarquia local, justificadas pelo aumento de 
moradores e empresas que se estão a estabelecer em 
Vialonga, o Executivo da Junta de Freguesia decidiu 
requalificar o espaço de atendimento, procurando 
oferecer melhores condições de trabalho e de 

MELHORIA DAS INSTALAÇÕES

Junta de Freguesia mais 
inclusiva

atendimento às populações. Brevemente, a envolvente 
da sede da Junta de Freguesia irá também sofrer obras 
de requalificação, de modo a permitir o acesso a todos 
os cidadãos em condições de igualdade e dignidade, 
eliminando desta forma as barreiras arquitectónicas 
existentes.
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A campanha, que decorre desde 
meados de março, tem como 
objectivo a sensibilização para 
a problemática dos dejectos 
caninos. 
É muito importante recolher e 
colocar no lixo os dejectos do seu 
animal, preservando o ambiente 
e respeitando simultaneamente 
o bem-estar de  pessoas e animais.
Está em curso a colocação de 
placas informativas em espaços 
verdes, assim como a oferta de 
sacos próprios a quem registe o 
seu cão na secretaria da Junta de 
Freguesia.

Apanhe 
os dejetos do 
seu cão A campanha arrancou em 

março e tem a finalidade de 
sensibilizar todos para 
a manutenção e limpeza 
do espaço urbano.
A Autarquia colocou papeleiras 
em vários locais da Freguesia, 
nomeadamente junto a abrigos 
de passageiros, convidando todos 
a colocar o lixo no lixo.

Não deite 
o lixo no chão


