
No final do ano, foi aprovada na Assembleia de Freguesia de Vialonga a 
proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento da Junta de Freguesia, 
documento que define as linhas de orientação estratégica e as acções previstas 
para o ano de 2011. Esta aprovação concede ao Executivo os meios para 
continuar a desempenhar o seu papel mas, lamentavelmente, os mapas de 
receita e despesa tiveram que ser pensados num quadro de contenção de 
custos derivado de uma quebra brutal de receitas.

Sabemos que o país sofre de uma complexa conjuntura económica mas 
parece-nos que a diminuição de apoio às Juntas de Freguesia é mais uma má 
decisão daqueles que têm o dever de transferir as verbas de suporte à 
actividade destes órgãos do poder local (dos Orçamentos de Estado e 
Município). 

Se vários estudos reconhecem a fulcral importância das Juntas de Freguesia, 
como sendo os órgãos do Estado mais próximos do cidadão, onde as decisões 
são tomadas de forma mais discutida e onde as acções são tomadas de forma 
mais directa relativamente às necessidades dos habitantes, menos 
compreendemos estes cortes em tempo de crise anunciada, época em que se 
exigiria mais e melhor investimento social. 

Identificando, em concreto, a quebra das transferências que obriga a um reduzir 
das despesas, por necessidade de manter equilíbrio orçamental, temos: 
�Diminuição em 8,6% das transferências do Orçamento de Estado relativas ao 
Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), com uma perda de 
12.390,00€; 
�Diminuição em 14,5% das transferências da Câmara Municipal como 

compensação pelos protocolos de Descentralização de Competências, com 
diminuição líquida de 79.937,00€;

A nova realidade impede a Junta de Freguesia de programar e executar grandes 
projectos de investimento. No entanto, apesar destas adversidades, 
apresentámos um plano de actividades de cariz diverso e que conseguirá, com 
menos dinheiro, manter a qualidade habitual. Conseguiremos, também, 
cumprir com as obrigações para ,com os trabalhadores e continuar a pagar em 
prazos inferiores a 30 dias, porque só assim apoiamos, verdadeiramente, as 
Pequenas e Médias Empresas  desta vila. 

Estamos determinados a continuar a trabalhar para cada um dos 
vialonguenses.

Com o apoio das instituições locais públicas ou 
privadas e de colaboradores individuais, 
conseguiremos com o rigor e entusiasmo de 
sempre, continuar a Fazer Mais e Melhor por 
Vialonga.

Orçamento 2011 da Junta de Freguesia                 
sofre elevados cortes!

MÃOS OBRAà
BOLETIM INFORMATIVO  JUNTA DE FREGUESIA DE VIALONGA

Nº.1 de 2011   Distribuição Gratuita

  

Vialonga
Junta de Freguesia

01

Verba Orçamento Estado

120.000 €

125.000 €

130.000 €

135.000 €

140.000 €

145.000 €

150.000 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Direcção Geral do Orçamento 

Verba Orçamento Câmara

350.000 €

400.000 €

450.000 €

500.000 €

550.000 €

600.000 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Mapas de Receita da Junta de Freguesia

Repartição Despesas

60%

36%

2%
1% 1%

Despesas

Pessoa l
Bens  e Serviços

Inves timento

Transf.Correntes

Outras  Despesas

Fonte: Orçamento da  Junta de Freguesia



02

Executivo
Junta de Freguesia de Vialonga

José António Alves Gomes
Presidente   jose.antonio@jf-vialonga.pt 

Coordenação Geral e Planeamento; Gestão de 
Recursos Humanos; Protecção Civil; Obras; 
Educação e Acção Social; Higiene e Limpeza 
Urbana; Actividades Económicas.

CDU 
PCP-PEV

Maria Leonor Moreira Cardoso Alves
Secretária   leonor.alves@jf-vialonga.pt

Informação e Comunicação; Jardins e Zonas 
Verdes; Gestão de Parques Infantis.

CDU 
PCP-PEV

Ângela Cristina Pinto Bordalo

Gestão Financeira; Toponímia; Património 
Histórico.

Tesoureira   angela.bordalo@jf-vialonga.pt

CDU 
PCP-PEV

Vasco Manuel Freitas Matos
Vogal   vasco.matos@jf-vialonga.pt

Educação e Acção Social; Desporto, 
Associativismo e Juventude; Cultura.

CDU 
PCP-PEV

António Manuel Pinheiro Mateus

Mercados e Feiras; Cemitério; Ocupação da Via 
Pública; Trânsito, Sinalização e Rede Viária; 
Iluminação Pública.

Vogal   antonio.mateus@jf-vialonga.pt

CDU 
PCP-PEV
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Chegamos, novamente, à vossa casa através da publicação de 
mais um número do Mãos-à-Obra. Ao lê-lo, vai constatar que 
também as autarquias locais, com a aprovação das medidas de 
austeridade apresentadas pelo Governo, ficaram amputadas de 
uma parcela importante dos seus recursos. Ao mesmo tempo 
que aumentam os encargos por agravamento da carga fiscal, 
aumenta, também, o número de entidades e pessoas que 
solicitam apoios à Junta de Freguesia, sem que consigamos 
dar resposta positiva à maioria dos pedidos. No entanto, não 
nos deixamos abater e respondemos com determinação. O 
Executivo da autarquia apresentou um plano orçamental 
rigoroso mas que, na nossa opinião, permitirá à autarquia 
cumprir o seu quadro de competências e, ao mesmo tempo, 
continuar a organizar um largo conjunto de iniciativas que têm 
sido do agrado dos que aqui residem. 

Neste boletim poderá, ainda, ver o ponto de situação das 
reivindicações da Junta de Freguesia, que contam com o apoio 
dos vialonguenses, como aliás se percebe na análise feita ao 
inquérito à população que fizemos no último número. As 
questões aí apresentadas, não sendo na sua maioria da nossa 
competência, nem ao alcance de um orçamento tão curto, não 
têm caído no esquecimento. Procurando ser a voz de todos os 
residentes, temos promovido um grande conjunto de reuniões, 
transmitindo as necessidades e pressionando para a resolução 
atempada de situações que se arrastam no tempo. Para já, as 
casas em ruína estão a ser demolidas e seguir-se-á, segundo a 
Câmara Municipal, o arranjo da estrada principal de Vialonga.

Este primeiro trimestre tem, ainda, mostrado uma Vialonga 
bastante dinâmica. Realçamos o encontro, recente, de cerca 
de um milhar de escuteiros que, para além da alegria e 
juventude que deram à nossa terra, contribuíram com o seu 
trabalho cívico para a requalificação do espaço público em toda 
a zona do Parque Residencial e a revitalização do Largo do 
Convento, com a pintura da emblemática “Adega Regional do 
Brioso”. Este é um exemplo a seguir. Também as IPSS's estão a 
dar o mote certo, com a modernização das suas estruturas de 
apoio social. 

Por último, apelo à sua colaboração nos Censos 2011, que 
estão agora a começar e que, sendo de cariz obrigatório, é 
nosso dever colaborar com os recenseadores nesta importante 
tarefa.

José António Gomes

Vencer as adversidades com a 
determinação, o rigor e o 
entusiasmo de sempre!

Ficha Técnica 
Propriedade: Junta de Freguesia de Vialonga - Rua Prof. Egas Moniz, 
N.º98 - 2625-665 Vialonga - Telefone: 21 952 09 67                               
Fax:  21 952 33 41 - E-mai l :  geral@jf -v ia longa.pt                                       
Site: www.jf-vialonga.pt Redacção e Paginação: Junta de Freguesia 
de Vialonga  Impressão: Calbergráfica, Artes Gráficas, Lda.   
Tiragem: 5.000 exemplares    Depósito Legal: 194679/03
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Aquarella de Villa Longa
Painel de Azulejos comemorativo                                                             
dos 25 anos de passagem de Vialonga a Vila

Foi recentemente colocado pela Junta de Freguesia um painel de 
azulejos, pintado com a arte manual da escola portuguesa de 
azulejaria, junto à Escola EB1 nº1, vulgarmente conhecida por 
Escola dos Centenários (centro de Vialonga). Este monumento 
foi idealizado numa parceria entre a autarquia e o pintor 
Monteiro, com vista a comemorar os 25 anos de passagem de 
Vialonga a Vila, estando ainda por terminar devido a doença do 
artista.

Trata-se de uma réplica de uma gravura do séc. XVII, 
originalmente pintada pelo pintor florentino Pier Maria Baldi, 
artista que acompanhou Cosme de Médicis na sua peregrinação 
a Santiago de Compostela, tendo passado por Vialonga no ano 
de 1669. 

Nesta viagem, Cosme de Médicis, futuro Grão-Duque da 
Toscana (Itália) e um dos homens mais ricos desse tempo, 
mandou pintar as paisagens dos locais que mais o fascinaram. 
Um deles foi a localidade de Villa Longa (assim se designava na 
época) e este documento iconográfico, imagem quase 
fotográfica, é a mais antiga representação que dela se conhece.

Com este trabalho, a Junta de Freguesia e o artista quiseram 
mostrar aos que aqui residem e às gerações futuras que 
Vialonga é uma Vila com história.

A Junta prometeu,                        
a Junta cumpriu!  

O corrimão na Avenida Carlos Arrojado (Cabo/Maranhota) já foi 
colocado! O empreiteiro deu por concluída a obra e tardava em 
colocar o corrimão a que estava obrigado. A Junta de Freguesia 
de Vialonga resolveu o problema mandando fazer e colocar o 
corrimão, trabalho realizado por uma empresa local, enviando 
posteriormente a conta para o construtor pagar.

Abaixo-assinado                                             
“A Saúde é um direito”

Desde Março de 2009 que o horário do atendimento da Unidade 
de Saúde Familiar de Vialonga foi reduzido em nome de decisões 
que visam, unicamente, reduzir custos, criando com esta atitude 
mais dificuldades a quem procura uma consulta no final do dia. 

A Junta de Freguesia desde a primeira hora, manifestou o seu 
desagrado com tal situação e promoveu um abaixo-assinado 
onde rapidamente se recolheram mais de 2 mil assinaturas. 
Posteriormente remeteu-o à Directora dos Agrupamentos de 
Saúde do Concelho, solicitando que esta medida seja revogada!

O Parque Infantil                                  
de Santa Eulália está mais bonito!

Recentemente a Junta de Freguesia efectuou a requalificação da 
zona de recreio da escola básica de Santa Eulália e do Parque 
Infantil vizinho. 

Resultou ainda que, de futuro, passarão a ser os alunos e 
professores que irão cuidar da zona verde do referido Parque 
Infantil. Assim ficamos todos a ganhar. O espaço público é 
pertença de todos!
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Assim vão as nossas reivindicações!

Quinta das Índias e Flamenga
Segunda camada de alcatrão é urgente!

Antes da recepção definitiva das urbanizações da Quinta das 
Índias e da Flamenga, isto é, antes do reconhecimento pela 
Câmara Municipal de que as obras estariam correctamente 
realizadas nos termos contratados, ao construtor deveria ter 
sido exigida a colocação da segunda camada de alcatrão nas 
urbanizações. 

Como não se agiu deste modo, estas estradas continuam a estar 
cheias de buracos e piso abatido. A Junta de Freguesia tem 
lutado, desde a primeira hora perante outros, pela resolução 
destes problemas uma vez que, para além de não ter 
responsabilidade, não dispõe de meios nem capacidade 
económica para uma intervenção deste tipo. Agora conseguiu-
se perante a Câmara Municipal a garantia de que esta entidade 
assumiria os encargos com esta obra. Não havendo datas 
previstas, nem verba municipal comprometida para esta 
repavimentação, continuaremos a alertar a Câmara para a 
urgência desta obra.

Casas devolutas, finalmente 
foram abaixo! 

Após várias solicitações da Junta de Freguesia de Vialonga para 
a resolução deste problema, da reunião havida recentemente 
entre o proprietário dos imóveis degradados, a Presidente da 
Câmara Municipal e o Presidente da Junta de Freguesia, resultou 
a demolição de várias casas abandonadas em risco de ruir.

Os que circulam na rua principal da Freguesia ganharão maior 
segurança, contribuindo esta medida para melhorar a imagem 
da parte central de Vialonga.

Repavimentação da Rua 
Principal de Vialonga

A pressão da autarquia e dos habitantes de Vialonga parece 
estar a fazer efeito. A Câmara Municipal garantiu que começará 
no mês de Março a repavimentação da estrada principal de 
Vialonga, num percurso que vai do Cabo até à Rotunda do 
Morgado (Rua 1º de Maio e Rua Egas Moniz). Há muito que se 
exige esta intervenção.

Jardim Parque Urbano da 
Flamenga
Equipamento há muito em falta na freguesia!

É urgente completar o Jardim Parque Urbano da Flamenga. 
Trata-se de um equipamento municipal que já deveria estar 
totalmente construído mas que, por diversas razões, apenas 
tem a fase Jardim dos Socalcos terminada. 

Esta situação tem levado ao desespero, essencialmente, dos 
moradores da Urbanização da Quinta da Flamenga que criaram 
um movimento pela conclusão do projecto e promoveram um 
abaixo-assinado, entregue ao município, com cerca de 3.000 
assinaturas. Foi adjudicada em Outubro de 2010 a construção 
da Fase 3A que deveria estar completa em 120 dias. O prazo já 
expirou e, por isso, os eleitos na Junta de Freguesia, farão 
chegar à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, de novo esta 
preocupação.  

Nº.1 de 2011



05

Ensino Secundário em Vialonga
Vale a pena lutar!

A Junta de Freguesia de Vialonga, através do seu Presidente, 
tem estado em contacto com a Directora do Agrupamento de 
Escolas de Vialonga e com elementos da Parque Escolar, EPE, 
empresa pública responsável pela execução de obras na rede 
pública de escolas secundárias.

As obras de ampliação e renovação da escola EB 2, 3 de 
Vialonga serão uma realidade e está previsto o início dos 
trabalhos ainda no 1º semestre deste ano. Estas obras irão 
trazer mais espaço ao Ensino Básico 2º e 3º ciclos e permitirão a 
abertura, pela primeira vez, de turmas de Ensino Secundário em 
Vialonga. 

Quantos vialonguenses lutaram e esperaram por este 
momento?

Nº.1 de 2011

Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Vialonga
Uma luz ao fundo do túnel!

No dia 20 de Fevereiro, a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vialonga comemorou o seu 34º 
aniversário. Nesta data foi recordada a dedicação e esforço 
voluntário de centenas de vialonguenses que, durante mais de 
três décadas, intervieram em situações de emergência na 
freguesia, mas também no restante território nacional. 

Mas foi também momento de exigência. Após vários anos de 
avanços e recuos, contando sempre com a voz da Junta de 
Freguesia no alerta para a necessidade de um espaço moderno 
e condigno, parece que este ano estão reunidas condições para 
avançar o processo. Recentemente, a Associação viu aprovado 
o projecto de arquitectura do novo quartel no Serviço Nacional 
de Bombeiros e Protecção Civil e a Direcção está a formalizar 
uma candidatura a apoio de financiamento. 

Conseguindo-se dar estes passos, ficarão de parabéns os 
associados, directores, corpo voluntário e a vila de Vialonga.
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A autarquia convidou a população a participar no preenchimento de um inquérito, a entregar até final de Outubro, sugerindo 
obras ou acções que considerasse prioritárias para a freguesia. 
Apresentamos hoje o que foi sugerido.

Propostas 

Áreas de intervenção consideradas prioritárias

Intervenções ou obras consideradas prioritárias a realizar na zona residência e ou/freguesia

�Arranjo da Estrada Principal da 
Freguesia;
�Repavimentações em várias 

urbanizações;
�Resolução das casas devolutas;
�Conclusão do Jardim Parque Urbano 

da Freguesia;
�Biblioteca no Centro da Vila;
�Construção da Piscina;
�Construção do Centro Integrado de 

Idosos;
�Construção da Escola Secundária;
�Construção do Novo Quartel dos 

Bombeiros;

�Abertura do Hospital da Flamenga;
�Construção de Rotundas;
�Construção de passeio pedonal entre 

Rotunda da EN 115.5 Quintanilho-
Granja;
�Mais ecopontos e ilhas ecológicas;
�Parque Infantil na Urbanização da 

Maranhota e em outras urbanizações;
�Prolongamento via pedonal até ao 

Quintanilho;
�Recuperação do muro junto à 

Unidade Saúde Familiar;
�Fecho do vazado na Fonte do Vale;

�Planeamento e ordenamento de 
estacionamentos;
�Mais limpeza dos contentores do lixo;
�Mais creches;
�Mais transportes e incluir mais 

localidades nos percursos;
�Construção de um Centro Comercial;
�Mais exposições artísticas;
�Verão cultural;
�Descentralização das reuniões da 

Assembleia de Freguesia.

�Mais estacionamentos;
�Pintura de passadeiras;
�Campanhas de sensibilização cívica;
�Colocação de lombas;
�Construção da Piscina;
�Construção do Centro Integrado de 

Idosos;
�Resolução da zona verde da Parsifal;
�Conclusão dos Planos Urbanísticos de 

várias urbanizações

Outras propostas

Apresentação de comentários e/ ou sugestões

�Colocação de mobiliário urbano em 
algumas urbanizações;
�Lutar por manter serviços públicos na 

freguesia (CTT, Saúde, Segurança 
Social, etc.);
�Mais segurança de bens e pessoas;

�Divulgação de iniciativas da Junta por 
correio electrónico;
�Substituição do areão de alguns 

parques infantis por piso sintético;
�Má utilização da Mata do Paraíso por 

quem não respeita a Natureza.

�Mais iniciativas para a juventude;
�Não às ocupações ilegais na Várzea 

de Vialonga;
�Reabilitação do Bairro Nascente;
�Ecopontos mais acessíveis a 

deficientes;

Gestão Participada!

Sinalização Informativa

Ambiente

Juventude

Desporto

Cultura

Higiene Urbana

Espaço público

Idosos

Educação

Espaços verdes



A Junta de Freguesia agradece a 
todos os que reponderam ao 

inquérito. 
A análise das prioridades escolhidas, 

bem como de algumas sugestões e 
comentários deixados, permitem-nos, a TODOS, conhecer o que 

queremos para a nossa Vila.
 

O que é da nossa responsabilidade, vamos anotar e dar 
seguimento.  O que é da competência de outros, fará parte das 

nossas reivindicações.  OBRIGADO!
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Caracterização dos participantes no inquérito

Faixa etária 

Sexo 

Grau de escolaridade 

Zona de residência 

1.92%

25.00%

38.46%

12.50%

4.81%

15.38%

1.92%

Mestr./Dout.

Ensino Superior

10º ao 12º ano

7º ao 9º ano

5º ao 6º ano

1º ao 4º ano

S/ Escolaridade

11%

26%

21%

15%

28%

19%

> de 65 anos

61 a 65 anos

51 a 60 anos

41 a 50 anos

31 a 40 anos

16 a 30 anos

48%

52%

Mulheres

Homens

65%

19%

18%

9%

> 20 anos

10 a 19 anos

5 a 9 anos

< 4 anos

Alpriate

Casalinho

Santa Eulária

Verdelha

Urb QTª Serpa

Urb Dª Cândida

Bairro Nascente

Olival da Fonte

Urb Qtª Duque

Gentil

Granja

Urb Encosta Moinho

Urb Qtª Troia

Urb Qtª Maranhota

Urb Qtª Gaia

Urb Qtª Índias

Quintanilho

Olival de Fora

Urb Qtª Flamenga

Cabo de Vialonga

Vialonga (Centro)
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Arranjo urbanístico da Parsifal 
ainda este ano!?

Rotunda do novo Pingo Doce                  
- uma Reivindicação!

A Rotunda no Quintanilho está 
há 3 mêses às escuras!

Esta autarquia tem, ao longo dos anos, chamado a atenção para 
o problema. No final do ano, organizado com o apoio da Junta de 
Freguesia, deu-se o encontro entre o município e os moradores 
da Parsifal (Cabo) em que se aprovou o projecto de 
requalificação, que consiste na criação de 26 lugares de 
estacionamento nas traseiras da urbanização.

Em posterior reunião entre os dois órgãos autárquicos foi-nos 
garantido que esta intervenção da Câmara Municipal seria 
realizada ainda em 2011. Estamos esperançados que sim, 
apesar de sabermos não estar orçamentada verba para o efeito 
em orçamento municipal.

O cruzamento de acesso ao novo PD continua a causar-nos 
grande preocupação. 

Quando a Junta de Freguesia emitiu parecer favorável à 
construção do equipamento, fê-lo sob condição de, no local, ser 
construída a rotunda que permitiria vir a resolver os graves 
problemas de circulação. 

Estes já existiam, com a abertura do espaço agudizaram-se e a 
rotunda continua por fazer. 

A Junta de Freguesia tem vindo a denunciar esta situação, 
regularmente, junto da Câmara Municipal, e continuará 
empenhada até que este foco de insegurança rodoviária seja 
eliminado.

Novas ilhas ecológicas                      
na freguesia

Já reparou que a chamada Rotunda do MARL está desde 
Dezembro às escuras?

Desde meados de Dezembro que a Junta de Freguesia entrou em 
contacto com as Estradas de Portugal no sentido de resolução 
da iluminação pública desta Rotunda e até hoje informam que 
estão “… a solucionar a situação tendo em vista a sua 
resolução.” Até quando?

Foram colocadas recentemente duas novas ilhas ecológicas, na 
Urbanização Quinta do Troia e na Rua Projectada à Rua 1º de 
Maio.

Por ano, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira coloca ilhas 
ecológicas em cada freguesia, e fruto do inquérito à Gestão 
Participada, foi já possível ir ao encontro dos interesses da 
população.

GE TÃ  PART CIPADA!

S O
I

V cê p opô , e t  it !

o r s s á fe o
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A Casa do Povo de Vialonga (CPV) e a Associação para o Bem 
Estar Infantil de Vialonga (ABEIV), duas das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) a operar na 
freguesia, estão a promover o aumento de vagas e a melhoria da 
qualidade de resposta às exigências sociais da nossa 
população.

Estas associações sem fins lucrativos, cuja actividade tem 
substituído em grande parte o Estado na prestação dos 
cuidados sociais à “primeira infância” e à população idosa, têm 
sabido ultrapassar as dificuldades e lançado melhorias nos 
espaços físicos em que trabalham.

No passado dia 9 de Fevereiro, a CPV inaugurou o seu 
equipamento de Pré-Escolar dotado de 6 novas salas para 
crianças dos 3 aos 5 anos e a ABEIV está a terminar as obras 
num novo edifício de 2 pisos, totalmente equipado para receber 
o Clube de Jovens, adolescentes dos 10 aos 12 anos.

Vialonga fica a ganhar com mais estes dois equipamentos 
sociais. Parabéns.

Novos Equipamentos Sociais
IPSS' s melhoram a resposta

Novo percurso da Carreira 
Urbana de Vialonga

Esta Carreira, iniciada em 2008, fruto de uma parceria entre a 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Junta de Freguesia de 
Vialonga, Intermarché de Vialonga e Rodoviária de Lisboa, vai 
ter um período experimental de novos serviços nos meses de 
Março e Abril.

Além de mais viagens diárias há alterações no percurso que 
visam chegar a mais pontos da freguesia, assegurando as 
passagens pela Unidade Saúde Familiar, escolas e outros 
serviços.

Destaca-se ainda a possibilidade de esta Carreira poder ser 
utilizada em qualquer ponto do seu percurso, sem ter a 
obrigatoriedade de respeitar os locais habituais de paragem.
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Escuteiros de Vialonga: sempre Alerta há 50 anos!
Acreditar, Desafiar, Crescer, … 50 Anos com Baden Powell

Tem 45 anos, residente em 
V ia longa  des te  1973 .  Em 
Dezembro foi eleito, pela segunda 
vez, Chefe do Agrupamento 342 - 
Vialonga do Corpo Nacional de 
Escutas (CNE). O Mãos-à-Obra 
(MaO) foi entrevistar o chefe José 
Feliciano (JFel) porque este ano de 
2011 se comemoram os 50 anos 
do Escutismo em Vialonga. 

,espontânea, pois nele encontram espaço para conviver, aprender 
e partilhar as suas experiências.

Jfel - Iniciámos os festejos em Outubro de 2010 na actividade 
mundial Jota/ Joti com uma largada de pombos, no final de 
Fevereiro tivemos a actividade de Núcleo Dia de BP, com a 
presença em Vialonga de cerca de 1000 escuteiros da região e, 
em simultâneo, realizámos a 1ª Mostra de Coleccionadores 
Escutistas. Por altura do Carnaval vamos realizar uma actividade 
em Minde que contará, também, com a presença dos pais e dos 
antigos escuteiros e a 19 de Junho pensamos marcar 
formalmente os 50 anos com uma Sessão Solene. Em Agosto 
estaremos presentes com 20 jovens na Suécia para o 
acampamento mundial World Jamboree e encerraremos, em 
Outubro, as comemorações com um Café Concerto. Existem, no 
entanto, outras iniciativas dentro deste período.

JFel - Sim, no âmbito desta iniciativa de comunicação com 
escuteiros de todo o mundo, apoiados por equipamentos de 
radioamadores ou pela Internet, realizam-se contactos que 
servem para fomentar a troca de experiências, para discutir 
actividades, mas também se aproveita para fazer conhecer as 
realidades locais. Todos os anos o Bureau Mundial do Escutismo 
propõe um novo tema.

 
JFel - Escutismo não se define, vive-se. Se perguntarem a várias 
pessoas o que é o Escutismo, todas irão dar uma resposta 
diferente. No entanto, atrevo-me a dizer que é uma forma/estilo de 
vida, onde se procuram transmitir/adquirir valores para que os 
jovens estejam preparados a enfrentar os desafios do dia a dia, de 
uma forma cívica e responsável. “Procurai deixar o mundo um 
pouco melhor”, foi este o pedido do nosso fundador Baden 
Powell. Acredito que cada Escuteiro o faz.

MaO - Este ano comemoram-se os 50 anos do Escutismo 
em Vialonga. Como pensam comemorar esta efeméride?

MaO - Sabemos interessar-se pelo radioamadorismo. 
Vialonga é, hoje, mais conhecida no mundo pela vossa 
participação na actividade escutista internacional 
JOTA/JOTI?

MaO - Para terminar, “O Escutismo é…”?

MaO-Em primeiro lugar, gostaríamos de saber como estão a 
correr os primeiros meses de trabalho nas suas novas 
funções no agrupamento.

MaO - Qual o sentido do Escutismo hoje e de que forma se 
conseguem motivar os jovens para a participação no 
Movimento?

JFel - Num ano de comemorações em que agendámos várias 
actividades que se estendem ao longo do ano, o trabalho está a 
desenrolar-se conforme previsto, com bastante intensidade, com 
gosto, procurando chegar ao maior número de pessoas que 
estão ligadas ao Agrupamento ou que o estiveram, no passado. 
De facto, fui eleito para o cargo há 3 meses, responsabilidade que 
aceitei com espírito de MISSÃO, acreditando poder contribuir 
positivamente no desenvolvimento de cada jovem que compõe o 
Agrupamento. Queremos colaborar para que o nome de Vialonga 
seja projectado cada vez mais longe e para que seja reconhecida 
como terra com jovens empenhados e responsáveis.

Jfel - O Escutismo, hoje, procura que os jovens sejam 
“completos” não só fisicamente, mas também na parte 
espiritual. Pretendemos que cada jovem seja exemplo para os 
seus pares, activo e atento ao que o rodeia, contribuindo de uma 
forma positiva para deixar o mundo um pouco melhor do que 
encontrou. Os jovens hoje, na procura de algo diferente, 
encontram    no movimento escutista a sua própria realização e 
motivação e na sua actividade ficam com a sensação do dever 
cumprido. Este movimento iniciado há mais de 100 anos, mas 
que continua actual, os jovens aderem de uma forma
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Recolha de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Deposição de Monos 
com alterações desde Janeiro

Informações Úteis

A Câmara Municipal decidiu no início do ano, deixar de fazer a 
recolha do lixo doméstico aos domingos.
Assim não coloque o lixo nos contentores nas noites de sábado 
para domingo.

Também a recolha dos monos passou a ser às 3ªs feiras e 5ªs 
feiras a partir das 20h, junto aos contentores do lixo.

Atendimento ao público

Atendimento pelos eleitos

Gabinete jurídico

Pagamento da Água

Recolha de óleos alimentares usados

Apresentação dos desempregados

Registo e licenciamento de cães

Deposição de Monos na via pública

De segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.
À quarta-feira, das 9h às 21h.

Todas as 4ªs feiras, das 18h às 21h. 

A Junta de Freguesia presta gratuitamente apoio jurídico à 
população. Semanalmente, mediante marcação prévia, um 
advogado esclarece dúvidas e, quando necessário, ajuda a 
encaminhar aspectos relacionados com questões legais e 
jurídicas.

No horário da Junta de Freguesia, à data limite da factura.

Deposição no Pátio da Junta, nos dias úteis das 9h às 17h.
(Rua Professor Egas Moniz, junto ao nº 68)

A Junta de Freguesia tem com o Centro de Emprego um 
protocolo, permitindo que os desempregados façam a 
apresentação na sede da Junta de Freguesia, todos os dias, das 
9h às 17h.

Este registo é obrigatório. Se tem animais não deixe de o fazer.

Junto ao contentores do lixo, às 3ªs feiras e 5ªs feiras, a partir 
das 20h.

Contribua para a melhoria do 
ambiente da nossa Vila!

Não plante LIXO à beira de estradas, nas matas ou em outras 
zonas da freguesia!

Contribua para um ambiente mais saudável e agradável para si e 
para todos!

Caso faça obras, contacte a Junta de Freguesia para saber o que 
fazer aos entulhos.
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Censos 2011  

Quantos somos? Como somos? Onde vivemos? Como vivemos?

O próximo dia 21 de Março marca o início oficial do período de 
resposta aos Censos 2011. 

Este projecto tem como entidade responsável o Instituto 
Nacional de Estatística (INE) e conta com a colaboração das 
Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. 

A partir dessa data todos os alojamentos vão ser contactados 
pelos recenseadores do INE, devidamente identificados que, de 
porta em porta, vão entregar os questionários em papel e os 
códigos necessários para quem queira responder pela Internet. 
Esta é uma novidade. 

Pela primeira vez, em Portugal, vai poder responder aos Censos 
também pela Internet em .www.censos2011.ine.pt

O que são e para que servem os Censos? 
Trata-se do maior exercício de estatística à população residente 
no país, apuramento das suas condições de vida, habitação, 
etc.

Realizam-se periodicamente (últimos foram em 2001), têm 
carácter confidencial (tratamento de dados apenas para fins 
estatísticos) e sendo a participação um direito de todos, 
constitui também um dever colaborar com os recenseadores. 
Permite que os decisores tenham uma percepção rigorosa de 
quantos somos, como somos, onde vivemos e como vivemos e 
das medidas que efectivamente precisamos.

A Junta de Freguesia de Vialonga apela à sua colaboração nos 
Censos 2011. Portugal conta connosco.

O Mãos-à-Obra divulga na foto acima os 26 recenseadores e 
coordenadores que irão a partir de Março contactar com toda a 

população de Vialonga. COLABORE!
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