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35 anos de vila 
Um presente 
com futuro

Durante estes tempos foram 
várias as iniciativas canceladas, 
devido ao COVID-19 e em prol 
da vida.
O Estado de Emergência e todo 
o período de confinamento 
que se seguiu trouxeram às 
nossas vidas vivências nunca 
experimentadas, não deixando 
de marcar a incerteza no futuro 
quanto à normalidade. Hoje 
valorizamos mais os tempos 
que já tivemos e que agora não 
podemos ter.

Também a Autarquia se viu 
obrigada a adaptar os seus 
recursos humanos, semana 
a semana, procurando 
salvaguardar a saúde dos seus 
funcionários, ao mesmo tempo 
que respondia às necessidades 
da sua população.

Naturalmente que estas 
decisões atrasaram a resposta 

ao muito que urgia fazer, 
estando neste momento 
a situação normalizada.
Um agradecimento muito 
especial a todos os que durante 
todo este período estiveram 
na rua, nos serviços essenciais 
do dia-a-dia.
Um outro sentido agradecimento 
a todas as instituições que, 
conjuntamente com a Autarquia, 
responderam a necessidades que 
foram surgindo na comunidade e 
nas famílias.

Assinalamos neste mês de 
Setembro o 35º aniversário 
da elevação de Vialonga a Vila. 
Em situação normal estaríamos 
em festa a comemorar esta 
data, que traduz na vida da 
nossa terra um marco de 
desenvolvimento que se 
prolongará no seu futuro.

Por último, desejamos êxitos 
a toda a comunidade escolar 
e famílias, que após as 
experiências dos últimos meses 
do anterior ano escolar se 
preparam para um novo ano 
lectivo, adaptado à realidade 
presente, confiantes que logo, 
logo,  todos voltaremos à vida 
que ficou suspensa.
Contamos consigo, continue 
a contar connosco.
Fique bem!
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REFORÇO FINANCEIRO

Apoio 
ao movimento 
associativo
O Executivo da Junta de Freguesia decidiu reforçar o 
apoio financeiro ao Movimento Associativo e às IPSS,  
previsto para 2020 no valor de 30 mil euros, de modo a 
minimizar as quebras de receita causadas pela pandemia de 
COVID-19, que forçou o  cancelamento ou suspensão da 
sua atividade.
Assim, numa medida excecional, este apoio vai ajudar às 
despesas correntes, desejando-se que, muito em breve, 
todo o movimento associativo volte a abrir portas e 
a dinamizar as suas atividades, não só junto dos seus 
associados como também junto da população em geral.

EQUIPAMENTO

Aquisição de um 
novo dumper
Foi adquirido um novo dumper, um investimento 
próximo dos 50 mil euros. Este equipamento veio 
habilitar a Autarquia a prestar mais e melhor serviço  
à população.

ATÉ FINAL DE SETEMBRO

Isenção das taxas 
ao comércio local
Por forma a colmatar as dificuldades geradas pelo 
COVID-19, a Junta de Freguesia decidiu isentar o pequeno 
comércio local do pagamento, até setembro de 2020,  
das taxas de publicidade e de ocupação da via pública.
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Cuidamos
de Vialonga

ATRASO RECUPERADO

Manutenção de 
espaços verdes 
e desmatação
No início de junho a Autarquia procurou colocar em 
dia o atraso na manutenção reultante das medidas 
de proteção do pessoal devido ao COVID-19. Foram 
adjudicados serviços externos, de modo a que 
rapidamente o atraso fosse recuperado.

REABILITAÇÃO

Pintura de espaços 
públicos
O Verão é sempre sinónimo de alindamento da Vila. 
Assim, a Junta de Freguesia procedeu à pintura de muros 
e muretes em vários pontos da freguesia.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Passadeiras 
recuperadas
Procurando aumentar a segurança rodoviária, foram 
repintadas grande parte das passadeiras de peões na 
freguesia.

BAIRRO NASCENTE DO CABO

Requalificação 
e reforço da 
segurança
A entrada do Bairro Nascente do Cabo apresentava uma 
situação de má visibilidade, fragilizando a segurança que se 
impunha. Assim, procedeu-se à requalificação do espaço, 
tornando a entrada e a saída deste Bairro mais seguras.
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Vivemos tempos atípicos. Primeiro confinados em casa, agora a tentar 
voltar às nossas vidas. Os funcionários da Junta de Freguesia sempre esti-
veram na rua procurando garantir os serviços essenciais e  contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida da população de Vialonga.

TRANSPORTES PÚBLICOS

Limpeza 
de abrigos de 
passageiros
Foi efetuada a limpeza dos abrigos de passageiros em 
várias localidades da freguesia.

SINALIZAÇÃO

Colocação 
de espelhos
Para reforçar as condições de segurança rodoviária, 
foram colocados espelhos parabólicos em vária zonas.

TOPONÍMIA

Novas placas 
de arruamentos
No Bairro Nascente, procedeu-se à substituição de placas 
toponímicas por outras mais modernas, assim como à 
pintura das peanhas existentes.
Foram ainda afixadas placas que estavam em falta em 
vários pontos da freguesia.

EMBELEZAMENTO

Novas plantas 
na rotunda
Por forma a embelezar e a criar melhor visibilidade 
na rotunda na rua Coronel Loba da Costa foram 
substituídos os arbustos por novas plantas.
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Procurando aumentar a proximidade dos eleitores aos 
atos eleitorais, a Junta de Freguesia, em coordenação 
com a Secretaria Geral do Ministério da Administração 
Interna, criou um novo posto – Posto A.
Finalizado que está o trabalho burocrático que envolveu 
esta ação, os eleitores das localidades de Fonte Santa, 
Casal do Monte, Santa Eulália e Santa Cruz, vão passar a 
integrar este posto.
No entanto, lembramos que para isso, e dado que o 
recenseamento é automático, a integração em cada 
posto dependerá da indicação correta dos três dígitos do 
código postal nacional, aquando da atualização do cartão 
de cidadão.

NOVO LOCAL DE VOTO

Vialonga passou a ter 
mais um posto de 
recenseamento

Resultam desta medida inevitáveis alterações em 
outros cadernos eleitorais, tendo em conta a saída de 
eleitores para o novo posto.  A Junta de Freguesia dará, 
oportunamente, conhecimento público das alterações 
que se venham a verificar.
Assim sendo, nas próximas eleições, previsivelmente 
a eleição para o Presidente da República, os eleitores 
destas localidades terão maior conforto e facilidade de 
deslocação para exercer o seu dever de cidadania.
O Executivo da Junta de Freguesia, consciente do dever 
cumprido, procurou deste modo dar resposta aos 
anseios das populações abrangidas e, ao mesmo tempo, 
contribuir para a diminuição da abstenção.
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CULTURA

Galeria 
Olga Campos 
tem nova 
programação
O calendário não para e a vida tem de continuar.
Cumprindo as recomendações da Direção Geral 
da Saúde, arranca já no mês de setembro a 
programação da Galeria Olga Campos.
Procurando trazer ao público a divulgação de várias 
artes, este espaço volta a cumprir a sua finalidade: 
divulgar e apoiar os artistas que querem dar a 
conhecer o seu trabalho.

 David Gomes de David Gomes

Exposição
dePoesia

Exposição
dePoesia

Setembro
2020

8 a 11
das 15h às 18h

e 12
das 10h às 12h30

Entradas Livres • Obrigatório Utilização de máscara.

GALERIA OLGA CAMPOS

Agenda Cultural’20

15.00h 

David GomesDavid Gomes
Exposição Poesia

Apresentação do Livro
de David Gomes
Sentimentos Diversos
seguida de

Tarde de Poesia
com convidados
Local: Largo da República

Jorge RodriguesJorge Rodrigues
Exposição Pintura

Arte Fracturante

 

Patrícia AlvesPatrícia Alves
Exposição Pintura

Pintura
Abstracta

 

2ª Feirinha
de Artesanato
de Natal

2ª Feirinha
de Artesanato
de Natal

Setembro Outubro Novembro Dezembro

8 a 11
12

14 a 16 e
21 a 23

10,17,24

12

15.00h/18.00h

10.00h/12.30h

15.00h/18.00h

10.00h/13.00h e 14.00h/18.00h

5,6,7,8,11,12,13,18, 19 e 20

Dias úteis das 17h às 20h
Sábados, Domingos
e feriados das 10h às 18h

18 a 20 e
25 a 27

14,21,28

15.00h/18.00h

10.00h/13.00h e 14.00h/18.00h

Entradas Livres 

de quarta a sexta feira

sábados

de quarta a sexta feira

sábados

galeriaolgacampos@gmail.com



Apoie 
o comércio

local


