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O Governo ao pretender extinguir 

cerca de um terço das freguesias 

do País, baseando-se em critérios 

meramente economicistas, ignora a 

história, e a vivência do Poder Local 

Democrático, nascido com o 25 de 

Abril de 1974, palco das maiores 

transformações sociais e 

condições de vida das populações 

e do povo português.

A concretizarem-se as pretensões 

do Governo, TODOS vamos ficar 

mais pobres.

As juntas de freguesia enquanto 

órgãos de proximidade, 

desempenham uma função 

insubstituível na defesa das 

populações locais, quer na 

prestação de serviços com eficácia 

e eficiência, quer na divulgação da 

sua identidade, e dinamização 

social, cultural e desportiva. 

É prova disso as iniciativas que 

apoiamos e realizamos ao longo do 

ano com as escolas, instituições de 

carácter social, colectividades e 

outros que a título pessoal têm 

contribuído para a freguesia que 

somos hoje.

Saúdo todos os eleitos da 

Assembleia de Freguesia de Vialonga 

que no dia 7 de Julho, aprovaram 

por unanimidade um parecer 

desfavorável sobre a aplicação da 

famigerada Lei 22/2012 da Reor-

ganização Administrativa Autárquica. 

Aliás, atitude aplaudida por todos 

quantos participaram nesta reunião 

extraordinária da Assembleia.
 
Apesar do momento difícil para as 

autarquias, para as famílias e para 

o povo português, vamos realizar 

as Festas Populares de Vialonga, de 

10 a 15 de Agosto. 

Houve necessidade de ajustar 

decisões, fazer outras opções, mas 

acreditamos que o programa deste 

ano mantém a qualidade a que 

estamos habituados. Consideramos 

que estas festas representam para 

as associações e população, um 

elemento de agregação único. 

Neste sentido convido-a (o) a 

participar nos diversos 

espectáculos que procurámos 

serem do agrado de todos.

Em defesa do Poder Local
e das populações

José António Alves Gomes
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Apesar das dificuldades impostas às autarquias, quer no corte de verbas, quer no impedimento 
em contratar mais trabalhadores, em Vialonga a autarquia com o empenhamento dos seus 
funcionários, prossegue a sua acção tendo como objectivo minimizar o impacto destas decisões.
Menos dinheiro, menos trabalhadores, menos qualidade de vida para as populações

JUNTA DE FREGUESIA
MELHORA A SEGURANÇA 
DE PEÕES
Este ano foram construídas mais 
lombas de redução de velocidade, 
nomeadamente junto a escolas, e 
em zonas mais perigosas.
Foram ainda repintadas algumas 
passadeiras para peões.

JUNTA DE FREGUESIA
SUBSTITUI ABRIGOS DE 
PASSAGEIROS
Recentemente foram substituídos 4 
abrigos de passageiros no Parque 
Residencial de Vialonga, procurando 
dotar as populações deste bairro de 
melhor qualidade de vida.

REQUALIFICAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO
JUNTO A RECOLHA DE LIXO
No início da Av. Carlos Arrojado- 
Cabo, foram criadas melhores 
condições para o depósito de 
monos, permitindo melhorar a zona 
envolvente.

ZONAS VERDES DA 
RESPONSABILIDADE 

DA JUNTA DE 
FREGUESIA

Prosseguem por toda a 
freguesia os trabalhos de 

manutenção de espaços verdes 
tratados pela Junta de 

Freguesia, no âmbito da 
descentralização de 

competências

ZONAS VERDES DA 
RESPONSABILIDADE 

DA JUNTA DE 
FREGUESIA

Prosseguem por toda a 
freguesia os trabalhos de 

manutenção de espaços verdes 
tratados pela Junta de 

Freguesia, no âmbito da 
descentralização de 

competências
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Até ao momento foram realizados 11 
fóruns de participação previstos no 
âmbito do ciclo �Vialonga em 
Discussão�.
Esta iniciativa pretende estimular a 
participação dos cidadãos para 
darem ideias e sugestões e também 
avaliarem o trabalho dos eleitos, na 
procura de soluções para pequenos 
e grandes problemas.

Esta prática também pretende 
aproximar eleitos e moradores.  Até 
ao momento foram assinalados à 
volta de 100 contributos, alguns já 
resolvidos, sendo que a todos a 

autarquia garantirá encaminhamento 
e resposta.

Até Outubro, é possível dar o seu 
contributo. Estão previstos ainda 
mais 4 encontros, e a 26 de Outubro 
iremos fazer às 21h30 no Salão 
Nobre da Junta de Freguesia, o 
encerramento e apresentação do 
resultado final desta acção que irá 
reflectir-se no futuro da sua 
localidade e da freguesia.

TODOS TÊM UMA PALAVRA A 
DIZER!
PARTICIPE!

CICLO DE OPÇÕES PARTICIPATIVAS 
ATÉ FINAL DE OUTUBRO.

ENCONTROS COM A POPULAÇÃO, 
CHEGAM A TODOS OS LUGARES
E A MAIS BAIRROS.

Quinta da FamengaPraça AlegreSanta Cruz
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Este tem sido mais um ano de intensa 
actividade. Só o esforço conjunto, 
envolvendo as mais diversas forças 
vivas de Vialonga, e o trabalho 
voluntário de todos quantos quiseram 
dar o seu contributo, tornou possível 
continuar a levar por diante todas as 
iniciativas planeadas, apesar das 
limitações orçamentais a que a Junta 
está obrigada. 
Fazemos brio deste modo �participado� 
de trabalhar, porque sabemos que esta 
envolvência é imprescindível à criação 
de um espírito de comunidade, cada vez 
mais necessário nos dias que correm. 
Mais iniciativas se avizinham, 
esperamos poder continuar a contar 
com todos para, 
COM TODOS, fazermos a FESTA!

CASA DO POVO - CUMPRE-SE A TRADIÇÃO.
O nome diz tudo. Por uma noite foi possível ver esta casa cheia de tradição, há muito 
desprovida de animação, retornar à sua velha glória. Houve teatro, música ao vivo, houve 
sobretudo uma casa cheia de gente, que só pede por mais noites como aquela�
Através do protocolo de cedência de instalações assinado com a Casa do Povo, vai-nos ser 
possível dar outro dinamismo a este local nobre da nossa freguesia. 
Estamos em fase de organização da nossa Biblioteca, e de um espaço internet, com ligação 
Wireless, preenchendo assim uma lacuna que existia em Vialonga. 
A nossa intenção, é fazer deste um espaço aberto a todos quantos dele queiram usufruir. 
Esperemos que gostem!

O GRUPO DESPORTIVO DE 
VIALONGA
COMEMOROU 60 ANOS
A Junta de Freguesia esteve presente neste 
aniversário e ofereceu ao clube um 
equipamento a uma equipe de infantis.

JUNTOS SOMOS UMA FREGUESIA 
MAIS PARTICIPATIVA, MAIS CRIATIVA E MAIS SOLIDÁRIA



06

N.º 1 de 2012

Nova lei do arrendamento
Procurando esclarecer, a Junta de 
Freguesia promoveu em conjunto 
com a ARPIV, e AIL uma sessão 
sobre a nova lei do arrendamento.

Moradores da Urbanização 
da Encosta do Moinho 
organizam-se
Os moradores da Urbanização da 
Encosta do Moinho, preocupados 
quanto ao futuro da urbanização, 
estão a formar uma Comissão de 
Moradores para, organizados, verem 
concluída a urbanização, nomea-
damente a manutenção dos espaços 
verdes.

Praça Alegre
Moradores contestam as 
propostas da Câmara
No seguimento das propostas do 
Orçamento Participativo da Câmara 
Municipal de VFXira- 2011, os 
moradores e Junta de Freguesia não 
concordaram com as propostas de 
intervenção para o local. Após a 
reunião solicitada à Câmara foi 
possível introduzir alterações.
Falta agora o início da obra!

Junta de Freguesia levou 
aos moradores
do  Bairro Nascente
propostas da Câmara
Os eleitos da Junta de Freguesia 
promoveram junto dos moradores do 
Bairro Nascente um encontro onde 
divulgaram as propostas da Câmara 
para a requalificação daquele Bairro. 
Neste encontro foi possível 
encaminhar sugestões que foram já 
aceites.

Os moradores da Verdelha 
do Ruivo estiveram contra 
o corte de carreiras a esta 
localidade
A Rodoviária de Lisboa informou que 
iria proceder à supressão de cortes 
de carreiras e reajustamento de 
horários. 
Nesta decisão, a Verdelha do Ruivo 
passava a ter uma carreira de manhã 
e outra ao final da tarde. Alertados 
para este facto os moradores em 
conjunto com a Junta de Freguesia 
promoveram uma recolha de 
assinaturas solicitando e propondo 
mais carreiras. Em resultado desta 
acção a RL aceitou incluir as 
propostas dos moradores.

Moradores da Quinta das 
Índias e da Flamenga
Juntaram-se à Junta de Freguesia na 
reivindicação por melhor qualidade 
de vida de todos os que residem 
nestas  duas urbanizações.
Como resultado desta acção 
conjunta, a Câmara Municipal 
assumiu já o compromisso de 
proceder à repavimentação das ruas 
da urbanização da Quinta da 
Flamenga, no próximo ano.
Estaremos atentos e vamos 
continuar para que também os 
moradores da Quinta da Flamenga, 
vejam as suas justas reivindicações 
contempladas.

A JUNTA DE FREGUESIA, OS ELEITOS E POPULAÇÃO,
CONSTROEM O TRABALHO DE PROXIMIDADE
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Considerando que a aprovação da Lei nº 
22/2012, votada na Assembleia da República 
apenas com os votos favoráveis dos Grupos 
Parlamentares do PSD e CDS, aponta para a 
extinção de centenas de Freguesias e, que 
esta legislação, a ser aplicada, representaria 
um grave atentado contra o Poder Local demo-
crático, os interesses das populações e o 
desenvolvimento local;

Considerando que o poder local, expressão e 
conquista de Abril, é parte integrante do regi-
me democrático. Poder local que viu consa-
grado na Constituição da República os seus 
princípios essenciais, quer quanto à sua 
relação com o poder central � descentraliza-
ção administrativa, autonomia financeira e de 
gestão, reconhecimento de património e 
finanças próprias, poder regulamentar �, quer 
quanto à sua dimensão democrática � plural e 
colegial, com uma larga participação popular, 
representativa dos interesses e aspirações 
das populações;

Considerando que a afirmação do poder local 
e as profundas transformações sociais opera-
das pela sua intervenção na melhoria das 
condições de vida da população e na supera-
ção de enormes carências, são inseparáveis 
das características profundamente democrá-
ticas e da sua dinâmica popular;

Considerando que as Freguesias, não sendo 
como é reconhecido, um peso financeiro com 

significado, representando muito pouco em 
termos do Orçamento do Estado - 0,1% do 
total �, em nada contribuindo quer para a 
despesa pública, quer para a dívida nacional, 
devem ser, tal como os municípios, entidades 
a preservar e arredadas de intervenções 
marginais impostas;

Considerando que a Freguesia de Vialonga 
possui identidade própria, traços culturais 
distintos e uma matriz sociológica específica, 
essenciais para a vida e desenvolvimento da 
sua população, bem como equipamentos que 
a dotam da escala e dimensão necessária 
para preservar a sua autonomia administra-
tiva;

Considerando que a Freguesia de Vialonga 
tem um movimento associativo com uma 
importante atividade cultural, social e despor-
tiva;

Considerando que por todas estas razões (e 
muitas mais se poderiam enumerar) a realida-
de com que somos confrontados leva a que 
não nos possamos calar face à denominada 
Reorganização Administrativa da Administra-
ção Local, porque esta é baseada em critérios 
meramente aritméticos e percentuais ar tifici-
almente criados, em interesses meramente 
economicistas, e ignora a história, a vivência, 
a tradição e a identidade de cada local, negan-
do à população séculos de história da sua 
existência. 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VIALONGA
DIZ NÃO À EXTINÇÃO DE FREGUESIAS

Assim, a Assembleia de 
Freguesia de Vialonga, 
reunida no dia 6 de Julho, 
delibera o seguinte:

1. Opor-se à obrigatoriedade desta reorganização 
administrativa do território das Freguesias, bem como 
aos pressupostos, objetivos, princípios e parâmetros 
definidos na lei 22/2012, por não preconizar um modelo 
adequado à realidade geográfica, demográfica e social 
portuguesa, não garantindo ganhos de eficácia e 
eficiência para o Poder Local e, acima de tudo, porque 
não respeita a vontade das populações;

2. Manifestar a sua oposição à liquidação ou anexação 
da Freguesia de Vialonga, e demais freguesias do 
Concelho e do País, por aquilo que representam e pela 
sua importância para a população;

3. Apelar à Câmara e Assembleia Municipal para que se 
pronuncie contra a extinção de freguesias, recusando 
ser cúmplices neste processo;

4. Reclamar das forças político partidárias com assento 
na Assembleia da República, que rejeitem com o seu 
voto, os projetos que em concreto visem a liquidação de 
freguesias, defendendo assim a identidade local, a 
proximidade às populações, o desenvolvimento e a 
coesão territorial;

5. Apelar a todos os autarcas, aos trabalhadores das 
autarquias, ao movimento associativo e à população, 
para o prosseguimento da luta e das diversas ações em 
defesa das freguesias e do poder local democrático;

6. Enviar este parecer à Assembleia Municipal de Vila 
Franca de Xira, à Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, ao Governo e à Assembleia da República.

Assim sendo, por tudo o que fica dito, é parecer desta 
Assembleia de Freguesia que deverá ser concedido 
parecer DESFAVORÁVEL à implementação da Lei 
22/2012, de 30 de Maio.

Vialonga, 6 de Julho de 2012
Os Eleitos da Assembleia de Freguesia de Vialonga

Parecer DESFAVORÁVEL, relativamente à Lei 22/2012, de 30 
de Maio, que  aprova o Regime Jurídico da
Reorganização Administrativa Territorial Autárquica
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PI

PA

Sábado  11 Sábado  11 
 - Terço       18h00 

     - Missa       18h30 
          

 - Grupo de Bombos "Os Baionenses"
 

21h00
       

GRUPO OBJECTIVO     

Rancho Casa do Povo
     

Rancho Santa Eulália
                  

Rancho ADCS - Parque Residencial
     

Ecos de Basto
          

 - Encerramento

  

02h00

PI

PA

PA

Domingo  12 Domingo  12 
 - Missa       09h00 

     - Missa       11h30 

 - Cavalhadas (Estrada do túnel/ Junto à variante)16h00
     

 - 
  

21h00 NOVA BANDA          

Grupo Unidos do Batuque - Ass. Africanos CVFX

Grupo Funana e Batuque Bem Pa Fika
  

Grupo de dança RAIZ DI CABO VERDE    

 - 22h00 TONECAS PRAZERES
          

 - Encerramento

  

24h00

Segunda 13 Segunda 13 
21h00

Noite de Fados     
    (Espaço Arraial)

        
 - Encerramento24h00

Palco 
Arraial

Palco 
Igreja

PI

PA

PA

PA

Terça 14 

PI

Quarta 15 Quarta 15 
 - Missa Solene       11h00 

     - Adoração e Vésperas       17h00 

    
 - 
 

18h00
       Procissão

(Acompanhada pela Banda Recreativa de Bucelas)
          

 - 
  

21h00 TOCA A CANTAR        

 - Encerramento

  

24h00

Exposição
Caminhos de 

via-longa

Exposição
Caminhos de 

via-longa

  

Vialonga
  

Vialonga
Junta de FreguesiaJunta de Freguesia

Igreja e Movimento 
Associativo da Freguesia

  

Vialonga
Junta de Freguesia

Igreja e Movimento 
Associativo da Freguesia

PI

Terça 14 
  - Vésperas       18h00

      - Missa       18h30
      

 -   21h00      BANDA TROPICAL  
       
 - 21h00 DJ KIKY

           
 - 23h00 Peste & Sida            

 - Encerramento02h00


