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Tempo de planear
o trabalho futuro

Com a chegada do Outono, 
as famílias regressam às rotinas 
de mais um ano, na procura de 
mais e melhor para as suas vidas.
Também assim é nas autarquias, 
tempo de balanço e planear 
trabalho futuro.

Realizámos as Festas da 
Freguesia e das localidades, 
onde o empenhamento de 
todos foi fundamental para 
o resultado final, procurando 
que o Movimento Associativo 
da Freguesia tivesse um papel 
importantíssimo na promoção 
da nossa terra.

Este ano, assinalámos o 34.º 
aniversário da elevação 
da Freguesia a vila, com a 
apresentação da publicação 
“Vialonga, a heráldica, um 
acontecimento, uma personagem 
e uma imagem”, contribuindo 
desta forma para a divulgação 
dos símbolos da Freguesia 
e reunindo também um conjunto 

de dados históricos que ajudam 
a perceber melhor quem somos.

Saliento também, com satisfação, 
a criação dum carimbo que 
transportará o nome de Vialonga 
nas mochilas dos peregrinos 
que atravessam o nosso território 
nos percursos dos Caminhos 
de Santiago e dos Caminhos 
de Fátima.

Iniciámos um projecto cultural 
na Galeria Olga Campos, aberto 
a todos os artistas que queiram 
mostrar a sua arte, tendo este 
espaço adquirido meios técnicos 
por forma a permitir um variado 
leque de actividades que vão ao 
encontro de todos.

Brevemente, irão nascer projectos 
novos na área da cultura 
e junto dos nossos comerciantes,
procurando novas ideias que 
possamos concretizar em 
iniciativas.

Estamos já a viver o espírito do 
Natal. As famílias preparam-se 
para esta grande festa. 
Este ano Vialonga organiza um 
Bazar de Natal, cuja receita 
reverterá a favor dos Bombeiros 
de Vialonga. Participe nesta 
iniciativa de solidariedade com 
os que nos ajudam sempre nas 
horas de aflição.
Votos de Festas Felizes, e não 
se esqueça – faça compras no 
Comércio Local!
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Decorreu no passado dia 24 de Setembro, a sessão 
comemorativa dos 34 anos de elevação de Vialonga a vila.
Para assinalar a data, a Junta de Freguesia apresentou a 
publicação “Vialonga, a heráldica, um acontecimento, uma 
personagem e uma imagem”, da autoria de Eduardo Brito, 
pretendendo de forma singela divulgar não só os símbolos 
do brasão da Freguesia como aspectos da nossa história.
Foi também um momento para entregar a todo o 
movimento associativo da freguesia a bandeira da Freguesia 
com o brasão corrigido.

34.º ANIVERSÁRIO

A história da 
nossa identidade

Ao longo do ano, atravessam a Freguesia centenas de 
peregrinos que percorrem os Caminhos de Santiago e os 
Caminhos de Fátima que atravessam o nosso território. 
Muitos acedem às nossas instalações na procura de uma 
recordação “leve” face ao muito caminho que têm de 
palmilhar – e nasce assim o carimbo que leva Vialonga 
pelo mundo.

A VILA NO MUNDO

Carimbo que leva 
Vialonga a todos 
os cantos do 
globo



4 Boletim Informativo
Novembro 2019

Aconteceu

As Festas de Vialonga em honra de Nossa Senhora da 
Assunção, são sempre um momento de celebração dos 
que vivem em Vialonga e dos que visitam a Vila.
Inaugurada com uma exposição em que se homenageou 
os autarcas que deram os nomes a ruas na Freguesia, a 
Festa estendeu-se por 5 dias em ambiente de grande 
animação e com a participação ativa do movimento 
associativo. 

14 A 18 DE AGOSTO

em Vialonga

Festa de Vialonga 2019
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A Junta de Freguesia promoveu no passado dia 
1 de outubro, na Associação de Reformados e 
Pensionistas de Vialonga, uma matiné dançante e 
lanche comemorativo desta importante data.
O Dia Internacional do Idoso comemora-se 
anualmente a 1 de outubro. Este dia foi instituído em 
1991, pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as 
questões do envelhecimento e a necessidade de 
proteger e cuidar da população mais idosa.

COMEMORAÇÃO

Dia Internacional 
do idoso

FREGUESIA COM MAIS RECOLHA

Junta recebe prémio 
HumanaCircular
A Humana Portugal, organização que, desde 1998, 
trabalha a favor da proteção do meio ambiente 
através da reutilização têxtil e realiza tanto 
programas de cooperação para o desenvolvimento 
em Moçambique e na Guiné-Bissau como de apoio 
local em Portugal, entregou à Junta de Freguesia 
de Vialonga um dos Prémios Humana Circular, 
que reconhece os municípios, freguesias e outras 
entidades que se destacaram pelas suas políticas, 
projetos ou decisões ambientais. 
O ato foi celebrado no Palácio Valenças, em Sintra, 
a 25 de outubro de 2019.
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Espaço
público

Desde julho, a recolha de monos na Freguesia, passou 
a ser feita pela Junta de Freguesia, no âmbito da 
delegação de competências da Câmara para a Junta 
de Freguesia de Vialonga.
Diariamente, os funcionários da Autarquia recolhem 
toneladas de monos, procurando deixar a Freguesia 
limpa, e nota-se a diferença. Para fazer face a esta 
exigente responsabilidade, a Junta viu-se obrigada 
a adquirir uma carrinha basculante, por forma a facilitar 
e a tronar mais eficiente este trabalho. 
Com o início das chuvas procedeu-se na Freguesia à 
limpeza de valetas, sarjetas e sumidouros em vários locais.
Respondendo a necessidades dos respetivos utilizadores 
foi substituído o abrigo de passageiros, em Santa Cruz, 
e colocados novos abrigos, na localidade de Santa Eulália 
e na estrada da Alfarrobeira.
A Autarquia procedeu, ainda, à criação de mais um 
espaço de lazer, em Santa Eulália, e à substituição 
de bancos,  na urbanização da Quinta do Limarejo 
e Parque Residencial.

AMBIENTE

Intervir para 
prevenir 
e melhorar
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CULTURA

Galeria Olga Campos
Arrancou em outubro a nova agenda cultural deste 
espaço que pretende dar a conhecer não sós trabalhos 
de artistas da Freguesia, mas todos os que procuram 
divulgar a sua arte. 
Após uma exposição da ILUSTRA, foi a vez de Susana 
Dias apresentar a sua pintura e o seu Romance “Acordo 

Maldito”. Vasco Rodrigues conduz-nos a outras 
paragens com a sua exposição de fotografia, em final de 
novembro e até 7 de dezembro.
Até meados de dezembro, os nossos artesãos irão 
trazer-nos a arte colorida e divertida feita com muito 
amor.




