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Mais do que
nunca, votos
sinceros de
Boas Festas!

José António Gomes
Presidente

Têm sido dias de grande
intensidade, em que os
nossos trabalhadores,
todos os dias, executam os
trabalhos essenciais na vida
da nossa Freguesia.
Desde a limpeza urbana,
à limpeza de ribeiras,
preparando a chegada das
primeiras chuvas, à pintura
de pequenos espaços, até
à resolução de problemas
que todos os dias marcam
a vida da Autarquia.
Foram colocados novos
equipamentos urbanos,
permitindo uma melhor
fruição dos espaços verdes,
assim como se procedeu
à substituição de outro que
há muito se apresentava
degradado.
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Iniciámos a recuperação de
pequenos espaços verdes,
com opções de menor
manutenção e economia
de água, mas que, ao
mesmo tempo, garantem
uma solução arrumada e
duradoura do ponto visto
paisagístico.
Continuámos a melhoria
das condições de trabalho
dos nossos trabalhadores,
com a criação de adequadas
condições no plano das
instalações, assim como
adquirimos uma nova
carrinha para apoio ao
trabalho de jardinagem.
As luzes de Natal aí estão,
mesmo que modestas, para
nos lembrar que, apesar das
imensas dificuldades que
estão criadas por via da
pandemia, a quadra natalícia
é sempre um tempo de
esperança.
Este ano, mais do que nunca,
desejo a todos Boas Festas
e que no próximo ano nos
voltemos a juntar!

Fiquem bem!
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ORÇAMENTO

2021

Plano
de atividades
Num período de grandes
constrangimentos, caracterizado por
um tempo de incertezas, a Junta de
Freguesia aprovou o orçamento para
2021, que foi submetido à aprovação
da Assembleia de Freguesia.
As medidas que foram tomadas desde
março de 2020, e que serão mantidas
até abril de 2021, no que se refere
à isenção de taxas ao pequeno
comércio, implicam um decréscimo
de receitas próprias que exige um
equilíbrio acrescido com o orçamento
disponível.

São consideradas no orçamento, entre
outras, as seguintes ações:
Manter todas as iniciativas culturais, previstas para 2020,
canceladas devido à pandemia, a concretizar, logo que
se verifique urna alteração do quadro e das regras
sanitárias; manter o valor dos apoios atribuídos em 2020
ao movimento associativo e aos demais agentes sociais
da Freguesia; concretizar a requalificação da entrada de
acesso à sede da Junta de Freguesia, com rampas para
acesso a deficientes; continuar a melhorar os jardins e
espaços verdes da Freguesia; proceder à repintura de
passadeiras para peões e de estacionamentos; melhorar e
renovar o mobiliário urbano.
A Autarquia pretende, ainda, adquirir uma viatura de 9
lugares, para apoio à atividade sua atividade geral.
No plano do investimento Municipal e
da Administração Central na Freguesia,
destacam-se as seguintes reivindicações:
Novas instalações para a Junta de Freguesia; construção
da piscina coberta; conclusão do PRU -Plano Reabilitação
Urbana do Parque Residencial; conclusão da reconversão
dos loteamentos AUGI; construção do Parque de Lazer
da Mata do Paraíso; construção de um centro integrado
para Idosos; defesa da Várzea de Via longa; melhoria do
serviço de transportes públicos; construção da escola
secundária e requalificação da Escola EB 2,3; construção
da casa da juventude e da cultura na Quinta da Flamenga;
ligação à autoestrada (A1) nos Caniçais, com entrada e
saída para Lisboa.

Gripe
Proteja
-

SAÚDE

Vacinação gratuita
contra a gripe
Em tempo de pandemia, a vacinação gratuita da gripe em Vialonga
a grupos etários com 65 ou mais anos, grávidas, diabéticos, utentes
com Trissomia 21 e doentes hemodialisados decorreu, em grande
medida, em moldes diferentes. Numa parceria entre a Unidade
Saúde Familiar de Vialonga, Junta de Freguesia e Associação de
Reformados de Vialonga, durante duas semanas foram vacinadas,
aproximadamente, 500 pessoas, permitindo, de forma rápida e
segura, chegar a mais pessoas. Mais um exemplo de boa vontade
e colaboração entre instituições da Freguesia.
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Cuidar
de Vialonga
TODOS OS DIAS

Trabalho
que se vê

Diariamente, os trabalhadores da Junta de Freguesia
estão na rua, em vários pontos, para limpar, requalificar
e manter o espaço público.
Intervêm na higiene e limpeza urbana, recolha de monos,
despejo de papeleiras e limpeza de sumidouros.
A equipe da jardinagem, além de manutenção dos
espaços da responsabilidade da autarquia, procede
também a trabalhos de desmatação.
Sempre que possível são melhoradas as condições
de trabalho, pintando ou criando telheiros de apoio
nas oficinas.
Uma intervenção realizada por estes trabalhadores
foi a instalação de mobiliário urbano, com destaque
para a colocação de fixadores de contentores de
resíduos urbanos e instalação de mesas e bancos
em espaços verdes.

Chafariz do Beco da Gaia

Colocação de mupi

Requalificação de chafariz
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Pintura da oficina da Junta de Freguesia

Instalação de mobiliário urbano

Pintura de sinalização

Limpeza da variante

Pinturas no cemitério

Manutenção de espaços verdes

Ponto de deposição de monos

AMBIENTE

Novas soluções
para espaços verdes

A Junta de Freguesia procedeu à requalificação de espaços
na Rua José Régio e João Vilarett, no Parque Residencial,
optando por soluções que tenham em conta a economia
de água, um bem tão essencial e já escasso em algumas
regiões no mundo. Em termos da manutenção, evitam-se
custos de mão de obra e custos de materiais, recursos que
podem ser investidos na resolução de outras necessidades.
Assim, estes espaços mantêm-se “arranjados” e continuam a
cumprir a função de serem superfícies permeáveis
à infiltração da água da chuva.

Novo tipo de espaços verdes
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ARTESÃOS

Feira de
Artesanato
de Natal
Em tempo de Natal,
ela aí está, de 5 a 20
de dezembro:
a 2ª Feira de Artesanato
de Natal.
É tempo de acarinhar os artesãos
da Freguesia, que mais uma vez
nos trazem as suas artes.

Visite-os!

PINTURA

Continua
a procura do
espaço Galeria
Olga Campos
Exposições de pintura, “Pintura Abstrata”
de Patrícia Alves e “Arte Fraturante”, de Jorge
Rodrigues, prova de que mesmo em tempo
de pandemia é possível realizar com segurança
e êxito iniciativas culturais.
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Olga Campos
Agenda cultural ´21

Janeiro
Ricardo Silveira

Apresentação do livro
Falso Impacto
Salão Nobre da Junta
Dia 9 | 16h00

Ilustra

Exposição de fotografia
Dias 16, 23 e 30 (Sábados)
das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 (dias úteis)
das 15h00 às 18h00

Fevereiro
Maria Papa

Exposição de pintura
Dias 13, 20 e 27 (Sábados)
das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 (dias úteis)
das 15h00 às 18h00

Março
Júlio Sampaio

Exposição de fotografia
The Night Window
Dias 13, 20 e 27 (Sábados)
das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 (dias úteis)
das 15h00 às 18h00

Entradas livres

galeriaolgacampos@gmail.com
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