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Comemoramos agora os 40 anos 

da Revolução dos Cravos. O poder 

local é uma conquista de Abril, onde 

a melhoria das condições de vida da 

população e a superação de 

enormes carências, em áreas tão 

díspares como o saneamento 

básico, o apoio social aos mais 

desfavorecidos, a construção de 

equipamentos sociais, desportivos, 

culturais, a habitação social e 

muitas outras respostas desejadas 

pela população foram fundamentais 

na construção de país assente em 

alicerces democráticos e de 

igualdade.

Abril está indissociável da 

participação cívica. Neste mandato, 

que agora se inicia, continuaremos 

a pugnar por uma gestão partilhada, 

em que a opinião de cada um se 

torna fundamental na decisão final. 

A participação popular é 

fundamental para a discussão e 

resolução dos problemas, que a 

todos dizem respeito. 

Esta é uma tarefa que se apresenta 

difícil, condicionada cada vez mais 

pelos cortes sucessivos vindos do 

poder central e que prejudicam o 

trabalho de proximidade levado a 

cabo pelas autarquias. Ainda assim, 

desistir é palavra que não entra no 

nosso vocabulário e Abril continuará 

a ser uma bandeira deste executivo. 

Participe!! Apresente as suas 

sugestões!! Vamos, todos juntos, 

continuar a construir uma Vialonga 

de Abril!!

Aconteceu!
Desfile de Carnaval 
2014
O colorido, a alegria, o riso e o divertimento 
invadiram de novo as ruas da nossa Vila! 
Numa manhã em que o sol acordou 
hesitante, eis que tudo resultou muito bem! 
As escolas do 1º ciclo, jardins de infância, 
IPSS, infantários, ATL´s, instituições da 3ª 
idade, Grupo Zés Pereiras "Os Amarantinos", 
GNR, Bombeiros e JFV estão de parabéns! 
Venha o Carnaval de 2015!

Vialonguíadas
Teve início no dia 15 de Março, mais uma 
edição das Vialonguíadas, este ano a 
decorrer até dia 28 de Junho.  Foi uma tarde 
animada, a que se viveu no Jardim Parque 
da Flamenga, onde todos tiveram 
oportunidade de experienciar algumas das 
actividades presentes neste evento.

5.ª Caminhada
da Mulher
Foi numa tarde soalheira, que teve lugar 
mais uma Caminhada, como sempre muito 
concorrida, e onde a prática de exercício 
físico se aliou a um acto de solidariedade. 
Um muito obrigada a todas quanto, mais 
uma vez, compareceram à chamada.

Jantar da Mulher
Foi um sucesso! Sendo este o 1.º ano, a 
adesão superou todas expectativas, o que 
nos leva a crer que, para o ano, estaremos 
de volta como mais um jantar, cheio de 
animação e muita alegria.
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E o Trabalho continua!
Mais um mandato que se iniciou! O trabalho, esse, nunca se acaba! Portanto, metemos MÃOS à OBRA, continuando 
no caminho que definimos, sempre em parceria com todos quanto nos rodeiam, e muito atentos àqueles que são os 
apelos e necessidades da população de Vialonga.

Reparação na Escola EB 1 n.º 2

Colocação de Painel Informativo Morgado Celebração Dia da  Árvore

Poda de Árvores

Manutenção de Rampa junto
ao Mercado Retalhista

Forum Educação em Vialonga

Limpeza de Espaços Verdes

Pintura de Passadeiras Qta da Maranhota

Colocação de Corrimão Centro de Partilha

Colocação de Abrigo de Passageiros
na Estrada dos Caniços

Construção de Espaço para Contentores
na Granja de Alpriate

Arranjo Rua da Vinha

Requalificação de Espaço Junta de Freguesia

Requalificação da Estrada do Monteiro Mor
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Vai acontecer!

14 a17  agosto

Feira dos Sabores
e dos Saberes
8 de Junho

Dia Internacional
da Criança
1 de Junho

Festas PopularesFestas Populares
em Honra deem Honra de

Nª Senhora da AssunçãoNª Senhora da Assunção

Festas Populares
em Honra de

Nª Senhora da Assunção

Piquenique dia da Espiga 29 de Maio


