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Garantir respostas
à população

Esta edição do Boletim será apenas
em edição digital, ajustando-se à
realidade actual. O valor dos custos
de impressão será canalizado para
o combate à pandemia, através da
compra do material de protecção,
necessário aos nossos funcionários
que estão na rua a assegurar as
respostas à população.
Antes do início da pandemia, ainda
foi possível realizar o Desfile de
Carnaval e a 11.ª Caminhada da
Mulher, iniciativas de grande adesão
e de envergadura na nossa Freguesia.
Pela Galeria de Arte Olga Campos
passaram várias actividades lúdicas
que fazem a diferença no panorama
cultural da nossa terra.
Por decisão do Executivo,
acompanhando as decisões das
autoridades nacionais, toda a
programação da Junta de Freguesia,
prevista realizar até 30 de junho,
Foi cancelada.
Hoje, estamos focados no apoio às
famílias e à comunidade;

promovemos a organização dos
comerciantes para divulgação da
venda de bens essenciais a quem
está em casa;
coordenamos com as várias
instituições da freguesia o apoio às
famílias e idosos em isolamento;
apoiamos a impressão dos trabalhos
escolares, por forma a garantir
que todos os alunos consigam
acompanhar o estudo não presencial;
realizámos a desinfecção do espaço
público, face ao COVI-19, numa
acção organizada com a Câmara
Municipal.
Em resultado do plano de
contingência de recursos humanos
também os nossos serviços estão
reduzidos. De modo equilibrado
estamos a garantir as respostas à
população, mas o sucesso passa pela
colaboração deTODOS.
Estamos em Abril!
Abril, mês de celebração da
Liberdade, direitos e garantias, que
no momento actual ganha mais
expressão com milhares de postos
de trabalho perdidos e famílias em
grande dificuldade.
Apesar de estes momentos difíceis
para todos nós, lançamos o convite
à adesão ao apelo da Associação
25 de Abril. No dia 25 de Abril, às
15h00, separados, mas unidos, vamos
cantar a Grândola e o Hino Nacional
das nossas janelas e varandas!
Contamos consigo. Continue a
contar connosco.
Fique bem!
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No decurso do primeiro trimestre deste ano,
desenvolveram-se neste espaço várias atividades de caráter
muito diverso, procurando divulgar talentos e artes de
todos os que desejam dar a conhecer os seus trabalhos.
Lamentavelmente, toda a programação foi suspensa, devido
ao período que atravessamos, fica a promessa de que as
atividades retomarão assim que possível.

CULTURA

Galeria de Arte
Olga Campos

Para fazer face a esta competência delegada pela Câmara
Municipal, a Junta de Freguesia adquiriu uma nova viatura
pesada, mais moderna e funcional.
Sempre presente na resolução das necessidades da
população!

LIMPEZA

Recolha de monos
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Aconteceu

Mais de 700 mulheres marcaram presença para
comemorar a LUTA POR DIREITOS, ao longo dos
últimos 110 anos.
Esta iniciativa teve ainda a sua parte solidária, com
a angariação de receita a favor do CAT – Centro de
Acolhimento Temporário de Crianças em Risco.

8 DE MARÇO / DIA INTERNACIONAL DA MULHER

em Vialonga

11.ª Caminhada
da Mulher
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Este ano, devido a constrangimentos de logística
de última hora, o percurso sofreu alterações, mas a
aposta resultou num grande Desfile, com mais de
1200 crianças, organizado com as instituições de
educação da Freguesia. Uma manhã onde não faltaram
princesas, animais, bruxas, bombeiros, flores, frutas…
Enfim, a magia a funcionar!

A magia das crianças

Desfile
de carnaval
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› Encerramento ao público dos serviços de
atendimento presencial da Junta de Freguesia, sendo
este atendimento feito pelos meios telefónicos
e eletrónicos.

› Suspensão do serviço de apoio jurídico presencial,
sendo possível por via eletrónica.

› Encerramento do Mercado Levante

› Encerramento do cemitério a visitas, garantindo
a realização de funerais.

› Desativação de bebedouros públicos.

› Desinfeção de ruas e outro espaço público em toda
a freguesia, em conjunto com a Câmara Municipal.

› Funcionamento em equipas reduzidas e rotativas dos
recursos humanos ao serviço da Junta, com distribuição
diária de material de proteção individual.

› Adquiridas proteções para o atendimento na zona
do atendimento ao público.

› Suspensão das iniciativas públicas da Junta de
Freguesia, nomeadamente a programação da Galeria
de Arte Olga Campos e o Fórum dos Comerciantes.

› Adaptação das comemorações do 46º aniversário
do 25 de Abril à emissão do cartaz digital e passagem
da Grândola às 15h do dia 25 de Abril, respondendo
ao apelo da Associação 25 de Abril.

› Cancelamento dasVialonguíadas, Mês doTeatro,
Quinta Feira de Espiga, Feirinha das Escolas, Feira dos
Saberes e Sabores, Dia da Criança e Concerto deVerão.

COVID-19

Medidas de prevenção
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› Auxílio às famílias e idosos em isolamento, em
colaboração com as entidades que operam na freguesia
e também com a Câmara Municipal.

› Distribuído de material de proteção individual pelas
instituições da Freguesia.

› Colaboração na montagem de um dispositivo
de retaguarda no Pavilhão Municipal Olival de Fora,
promovido pela Câmara Municipal.

› Organizada uma base de dados do comércio local para
venda e entrega ao domicílio de bens essenciais.

› Criada uma linha de apoio às famílias para impressão
de trabalhos escolares.

› Disponibilizado um dos telemóveis da Junta
de Freguesia à Unidade de Saúde Familiar para aumentar
a oferta do atendimento a esta unidade de saúde.

› Suspensão do pagamento de taxas e ocupação da via
pública e isenção das mesmas, ao pequeno comércio
local, no período que vigora a Emergência Nacional,
medida que irá ser submetida para aprovação na
próxima reunião daAssembleia de Freguesia.

› Colocada uma coroa de flores no cemitério
em memória de todos os sepultados durante
as comemorações da Semana Santa e realização
da limpeza de flores secas de todas as campas.

COVID-19

Medidas de apoio
à população e instituições




