
ANO 2009 • MÊS AGOSTO • NÚMERO 15 • PERIODICIDADE TRIMESTRAL • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2005 - 2009

Quatro anos em imagens
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Editorial
O balanço
de um mandato

Caros Vialonguenses

O Executivo da Junta de Freguesia que terminará funções em Outubro próximo, manifesta o seu reco-
nhecimento a todos os vialonguenses pela forma empenhada e cívica como apoiaram e participaram 
na vida colectiva da nossa edilidade, quer participando nas iniciativas promovidas, quer manifestando 
a sua opinião crítica aos problemas e em muitos casos sugerindo soluções.
Uma palavra se impõe de reconhecimento ao Movimento Associativo da nossa freguesia, pela sua 
dinâmica, pela capacidade de realização, pela cooperação que sempre tiveram para com a Junta 
de Freguesia. Uma referência especial ao Padre João Prego pela sua disponibilidade, cooperação e 
empenho na resolução dos problemas da comunidade. A todos os vialonguenses, colectividades, ins-
tituições, o nosso reconhecimento e convicção de que continuarão a dar o melhor pela nossa terra.
A nossa terra, Vialonga, é uma vila centenária, mas é também uma vila em formação, é uma terra 
que está em construção, e é obrigação dos vialonguenses terem uma atitude crítica e participativa 
na sua construção, pois aquilo que estamos hoje a fazer reflectir-se-á no futuro. 
Muito foi feito, muito foi planificado, e definido para o futuro, mas há muito por fazer. No Plano Estra-
tégico do Concelho (PEC) foram previstos e definidos os objectivos futuros. Na Revisão do PDM (Plano 
Director Municipal) estão contemplados estes princípios, e independentemente da nossa concordância 
ou não com aqueles princípios, serão eles que irão determinar o futuro nos próximos 10 anos.
Assim, é imperativo que os vialonguenses e as suas organizações representativas tenham uma 
visão crítica e participativa no desenvolvimento desta nossa terra que queremos cada dia melhor e 
proporcionadora de condições de vida aos que nela habitam.
Nestes último quatro anos foram criados ou estão em construção equipamentos sociais, como o 
Centro de Dia para os idosos, os centros geracionais da Verdelha e da Granja, o Centro de Emergência 
Infantil, a nova creche no Cabo de Vialonga.
Na área da educação foi criado o agrupamento de escolas, a nova escola J.I.EB1 na Quinta das Ín-
dias, a criação de pré-escolar na Granja, os prolongamentos nas EB1 e o novo complexo para cursos 
profissionais na EB2/3.
Na área do desporto, foi relvado o campo do G.D.V. e criadas infraestruturas, bem como um novo 
polidesportivo na Quinta das Índias.
Nos arranjos exteriores foram criadas zonas verdes na Quinta das Índias, Tróia, Gentil, Gaia, Flamenga, 
Mercado, Bairro Nascente do Cabo, Quinta do Duque, Rossio da Granja, parque residencial e rotundas 
do Cabo, Flamenga e Granja.
Na rede viária foram construídos ou reformadas a E.N. 115.5 (Estr. da Serra), Estrada do Espargal, 
reconstrução da variante e pavimentação de diversas artérias e passeios pedonais na estrada do 
Túnel.
No saneamento, foram construídos os esgotos separativos no centro da vila, remodelação de condutas 
na Fonte do Vale, Verdelha e Olival Santo.
Estas são algumas das obras mais relevantes desenvolvidas quer pela Junta, quer pela Câmara ou 
poder central ou pelos urbanizadores no âmbito dos alvarás das respectivas urbanizações.
No entanto muito há para fazer. Destaco algumas das obras previstas e reivindicadas pela população, 
tais como: 
- Ligação à A1 nos Caniços
- Centro integrado para idosos
- Piscinas municipais
- Quartel dos Bombeiros
- Rotundas na Variante
- Alternativa poente para tráfego pesado
- Construção da Variante Norte
- Colocação de semáforos na Rua Principal (limitadores de velocidade)
- Recuperação da estrada de Stª Eulália
- Pavimentação da Rua Principal, Urb. do Tróia, Flamenga e Quinta das Índias
É este, embora de forma sucinta, o balanço que se impunha fazer neste final de mandato.
Fazemos votos para que os vialonguenses saibam fazer em Outubro as suas opções, para que Vialonga 
continue a crescer de forma sustentada criando as infraestruturas e equipamentos de que carece.
Obrigado pelo vosso apoio e cooperação.

     O Presidente da Junta de Freguesia
Manuel Caetano Valente
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Ala Arriba

Os ciclos são assim mesmo!...Começam, às vezes sem os esperarmos 
ou projectarmos e levam-nos até onde a nossa capacidade, desejo ou 
possibilidade nos permite.

Mas como ciclos, começam, têm o seu auge e acabam!
Por convite do Sr. Presidente da Junta, Sr. Manuel Valente, formou-se uma equipa a que se 
chamou Comissão de Eventos de Vialonga, mais alargada no início, mas que acabou por 
ser constituída só por quatro elementos.
Nestes seis anos a Equipa projectou levar a cabo actividades que envolvessem toda a 
comunidade escolar, desde a pré aos 5ºs anos.
Continuámos com a Feirinha das Escolas, que já existia, propusemo-nos fazer o Desfile de 
Carnaval e comemorar o Dia Mundial do Ambiente, na Mata do Paraíso.
A Feirinha tem a característica de ser um espaço de venda de artigos feitos pelas crianças, 
cuja verba reverte para a escola/instituição.
Passou por diferentes espaços, tentando que as bancas de venda tivessem intervalos sufi-
cientes entre si, para que as crianças pudessem circular à vontade. Ao serem construídas 
as novas instalações da ARPIV, encontrámos o espaço ideal, não só por ser muito agradável, 
como por ter a possibilidade de fazer, ao mesmo tempo, a animação do espaço, quer com 
música, quer com dança.
Nos dois últimos anos, quer os idosos com seus cantares, quer as crianças com as canções, 
danças e música (os violinos da EB1 Nº2), trouxeram dinamismo e animação ao espaço.
É parecer da equipa que a qualidade e apresentação dos trabalhos e a decoração dos pai-
néis, melhoraram muito, certamente porque professoras/educadoras se envolveram mais 
e se empenharam para que isso acontecesse.
O Desfile de Carnaval começou com a participação das instituições e escolas do 1º ciclo, 
mas estas últimas deixaram de participar, com muita pena da equipa. Para não colidir 
com as aulas do 1º ciclo, mudámos o dia de sexta para segunda e assim conseguimos a 
participação da quase totalidade das crianças, que não estando nas escolas, estavam nas 
instituições. Conseguimos formar desfiles, com uma adesão fantástica dos familiares das 
crianças, que os acompanhavam lado a lado, alguns também mascarados e não errarei 
muito se disser que seriam um milhar ou muito perto disso.
Este ano tivemos a mais valia da oferta de prémios pelo Intermarché de Vialonga, dois 
individuais (bicicletas) e um colectivo (televisor e DVD), o que muito agradou às crianças.
A comemoração do Dia Mundial do Ambiente foi o nosso projecto mais ambicioso, não só 
porque queríamos proporcionar um dia completamente diferente e agradável às crianças, 
como apostávamos num projecto mais abrangente: tentar requalificar a Mata do Paraíso, 
quer limpando o maior espaço possível dos lixos que ali deitavam (pneus, restos de obras, 
colchões velhos, até um automóvel velho…), quer desbastando os ramos velhos e limpando 
o próprio solo, para que os “donos” da mata se sensibilizassem e nos deixassem “fazer” ali 
um parque urbano, para prazer de toda a comunidade. A própria Câmara chegou a fazer um 
projecto bem interessante, nesse sentido… Mas é aqui que os nossos  desejos esbarram 
com outros poderes…
O saldo é inteiramente positivo! Durante cinco anos levámos entre 1700 a 1800 crianças 
e jovens (3 anos aos 5ºs anos do 2º ciclo), com professores, educadores e pessoal auxiliar, 
oferecendo-lhes um leque bem variado de actividades, desde jogos relacionados com o 
ambiente, à prevenção rodoviária, jogos tradicionais, desportos radicais, atelier do pão, 
insufláveis, os tão desejados cavalos da GNR, paredes de escalada, slide, a quintinha com 
animais e plantas, parques de areia, piscinas para a pesca e muito mais que nem vale a 
pena continuar a enumerar.
Era uma manhã muito bem passada, sendo que toda a gente tinha lanche às 10h30 e 
almoço às 13h00.
O número total de pessoas presentes, entre o pessoal da Junta, bombeiros, GNR, pessoal 
exterior da manutenção dos jogos, professores, educadores e pessoal auxiliar, rondava 
sempre pelas 2300 pessoas. Era preciso uma logística muito grande e um grande esforço 
financeiro. Mas valia a pena! Ver as crianças a correr de uns espaços para os outros, alegres, 
divertidas, cansadas…mas com um brilho no olhar que quebra tudo.
Este ano o tempo trocou-nos as voltas. Quando já estava um número muito razoável de 
crianças na mata, eis que começa a chover torrencialmente, pelas 10h00, e teve de se 
cancelar a actividade. Algumas crianças, professores e educadores ainda apanharam 
bastante chuva, não falando do pessoal da Junta que foi incansável, demonstrando um 
enorme profissionalismo.
Todos estes projectos foram enriquecedores, pelos desafios a que nos propusemos. Uns 
mais bem conseguidos que outros, mas com a convicção que tentámos sempre fazer o 
melhor. Ao novo ciclo que se aproxima, as maiores felicidades.
Sempre ao dispor, com um abraço da professora Gracieta Gaspar

Um abraço para todos da professora,

Maria Gracieta Gaspar
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Todos por Vialonga!

Com as eleições autárquicas marcadas a 11 de Outubro, 
termina assim mais um mandato da gestão CDU, à frente 
da autarquia da nossa freguesia.
Não pretendendo fazer um balanço da obra realizada, sempre assente numa 
gestão que procura a resolução dos problemas das populações, gostaria de só 
salientar alguns aspectos da acção cívica e cultural que marcaram estes últimos 
4 anos.
Em primeiro lugar destaco o apoio de todos os que participaram nos plenários de 
esclarecimento, realizados pela Junta de Freguesia e se disponibilizaram desde 
a primeira hora, para em conjunto com os seus autarcas reafirmarem -  “O TGV, 
por cima das nossas cabeças, Não!”- permitindo que hoje o traçado decidido, 
seja o menos mau para a população de Vialonga.
Importante também, foi a adesão da comunidade escolar, nomeadamente 1º 
ciclo e jardins de infância, à Festa do Ambiente, fazendo de cada ano, um lugar 
mágico da Mata do Paraíso, onde a aventura e a natureza elegeram aquele es-

paço, como um local único a preservar por toda e para toda a população.
Um nota de elogio e valorização, por todos os que honram o movimento asso-
ciativo, ajudando a dinamizar voluntária e abnegadamente as diversas modali-
dades nas várias colectividades da nossa freguesia, quer de âmbito desportivo, 
recreativo ou cultural.  
Também é com alegria que assinalamos neste mandato a criação do MAFV- 
Movimento Associativo da Freguesia de Vialonga, que tem procurado mais que 
coordenar, informar e formar, os dirigentes associativos das colectividades e 
instituições que já aderiram a este movimento.
Uma palavra de agradecimento aos artesãos da freguesia e a todos os que há 
4 anos, responderam ao desafio da Junta de Freguesia, para divulgarmos as ca-
racterísticas rurais da nossa terra, fazendo da Feira dos Sabores e Saberes uma 
iniciativa de convívio, partilha e divulgação da nossa memória e vivência.
Vialonga, é uma vila onde dá gosto viver.
É preciso que todos, naturais e oriundos de outros cantos do país ou do mundo, 
que escolheram Vialonga para viver, defendamos que o desenvolvimento em 
Vialonga, não comprometa o futuro e tudo o que hoje consideramos um bem.

Leonor Alves
Membro do Executivo da Junta de Freguesia de Vialonga

Inauguração do 
Centro Geracional 

da Granja

Corso de Carnaval, a cooperação 
entre colectividades, jardins de 
infância e ATL’s

Comemoração do Dia
Internacional da Criança

Festa do Ambiente, 
na Mata do Paraíso, 
uma cooperação en-
tre escolas e insti-
tuições de infância, 
GNR e outras

Quatro anos em imagens
Quatro anos em imagens? Seria missão quase impossível, no número de páginas que temos. 
Por isso, a mostra que reproduzimos é apenas uma pálida imagem do trabalho desenvolvido, 
na melhoria dos espaços verdes e arruamentos, na criação de infra-estruturas sociais, no 
apoio às colectividades, enfim, na criação de um caminho de desenvolvimento equilibrado e 
sustentado, da responsabilidade da Junta de Freguesia, em parceria com a Câmara e outras 
entidades.
Mas se podem fazer? É sempre possível ir mais além, tanto quanto os nossos sonhos. O 
importante, porém, é que cada passo dado significou um problema resolvido, e uma porta 
aberta para pensarmos e trabalharmos na resolução de outros problemas.
Sempre, mas sempre, com e pelos vialonguenses.

Centro Geracio-
nal da Verdelha 
do Ruivo

Inauguração do 
Centro de Dia 

para idosos
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Festas Populares de Vialonga e em Honra de Nossa Senhora da Assunção

Feira dos Sabores e Saberes

Festa na Fonta Santa no Dia da Espiga

AVILONGA, uma organização do COV com 
o apoio da Junta 
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11º Convívio de Natação

A Junta de Freguesia apoia a realização da Feira/Mostra de trabalhos escolares  (na foto) bem como a Fei-
rinha das Escolas, uma iniciativa que conta com a participação da IPSS, Jardins de Infância e escolas do 1º 
Ciclo

Recepção a professores e educadores no início do ano lectivo

A Légua Desportiva já vai na sua 8ª edição

Caros amigos e amigas Vialonguenses
Mais um ano se aproxima a data festiva da nossa freguesia. 
Vamos aproveitar para esquecer o que de mau se tem passa-
do nos últimos tempos a nível mundial e nacional e vamos 
receber quem nos visita durante as festas com a hospitali-
dade e respeito que sempre nos mereceram, e conviver com 
familiares e amigos como é nosso costume e chegarmos ao 
fim da festa orgulhosos de tudo ter corrido bem.
Mas finda a festa começa a época das promessas com dois actos eleitorais se-
guidos, legislativas e autárquicas, e tal como António Aleixo termino com ma 
simples quadra.

Aos que muito nos prometem
Pra muito pouco cumprir 
Nós com o voto na mão
Temos dever de os punir

Francisco Bordalo
Presidente da Assembleia de Freguesia
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A E.N. 115.5 que liga Vialonga a Santa Iria de Azóia, depois de requali
ficada, foi inaugurada em 2006. A Junta de Freguesia e outras enti
dades desenvolveu um trabalho de sensibilização junto dos órgãos 
responsáveis a nível central para que esta obra tivesse lugar

Carências de execução

O Parque Urbano da Quinta da Flamenga, da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, estava previsto 
no plano da urbanização. Mas a primeira fase da obra só foi 
iniciada em Outubro de 2007, com conclusão prevista para 
Março de 2008.
Entretanto, houve sucessivas prorrogações de prazos.
Afinal tudo aponta para terminar a 1ª fase em Outubro de 2009. O Grupo Co
ordenador do Movimento Jardim Parque Urbano da Quinta da Flamenga tinha 
razão sendo o projecto composto por três fases, e a continuar assim!
Os moradores da urbanização dos Enxofrais – Varandas da Granja, no lugar da 
Granja de Alpriate, esperam há cerca de cinco anos pela limpeza e arranjos dos 
espaços verdes cuja responsabilidade é do urbanizador da obra, concluída em 
2004.
O urbanizador deveria desde essa data proceder aos arranjos dos espaços verdes 
mas até agora nada foi feito.
As cerca de 50 famílias  residentes na urbanização, têm enviado email’s e ofícios 
à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a expor a situação e a pedir que a au
tarquia obrigue o urbanizador a cumprir a lei, situação por resolver até hoje.
Os caminhantes da Urbanização Quinta da Tróia, continuam à espera da ligação 
da iluminação pública em algumas partes do troço do passadão entre o Cabo e 
o Gentil, situação que parecia resolvida aquando da última visita do executivo 
da Câmara Municipal, em 30 de Dezembro de 2008.
Estas são promessas fáceis de resolver até Outubro pela Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira.
Para nós, eleitos da Freguesia, continuará a ser tempo de Mãos à Obra.

José António 
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Rotunda do Cabo

Rotunda da Flamenga

Em toda a freguesia foram colocadas Ilhas Ecológicas, tais como na 
Quinta das Índias, Flamenga, Gentil, Stª Eulália, centro de Vialonga e 
Maranhota

O Mercado de Levante e a zona exterior sofreu importantes arranjos
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Intermarché

Parque Residencial

CEI

Parque Infantil da Ribeira

Parque Infantil no Quintanilho

Quinta do Duque

Quinta das Índias

Parque Infantil da Quinta das Índias

 Urb. do Gentil
Jardim Stº António

Quinta da Flamenga

Parque Infantil da Flamenga

Zonas Verdes

Parques
Infantis

Olival Santo
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Parque Infantil da Quinta das Índias

Construção de infra-estruturas e do relvado sintético do campo do 
G.D.V.
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Inauguração da remodelada sede da Sociedade da Granja, obra 
que foi acompanhada do arranjo dos espaços exteriores

A Junta de Freguesia sensibilizou a população para o imapc-
to que terá a passagem do TGV em Vialonga, tendo realizado 
para o efeito, uma sessão pública onde se discutiu o traçado 
do TGV

A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal procederam ao 
desmantelamento do acampamento cigano situado na estrada 
Nascente da Granja e ao respectivo realojamento dos seus 
moradores

Criação de gabinetes nas instalações da Junta de Freguesia

No Cemitério de Vialonga tiveram lugar obras de ampliação 
e construção de novos nichos
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Dessassoreamento, recuperação e limpeza das linhas de água

Recuperação e arranjos exteriores no Cabo

Pavimentação da Estada dos Caniços (em cima) e asfaltamento da 
Rua do Hospital Abertura da Rua Carlos Arrojado, na Maranhota

A Junta de Freguesia promoveu diversas obras de pavi-
mentação, criação de estacionamento, ordenamento de 
tráfego em múltiplas ruas e acessos de Vialonga.
Os exemplos referenciados nas fotos são algumas das 
vias que sofreram obras a que se podia associar a in-
tervenção na Granja, Rua do Hospital, Rua Coronel 
Lobo da Costa, Fonte Santa, etc.

Melhores acessos
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