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Enfrentando dificuldades, 
continuamos empenhados em dar o nosso melhor a Vialonga.

Em defesa  
do Poder Local 
Democrático 
No início de Dezembro, estivemos 
presentes no Congresso da 
ANAFRE (Associação Nacional de 
Freguesias), em que os autarcas 
presentes rejeitaram a proposta 

sem critérios que o Governo 
pretende impor da extinção de 
milhares de freguesias.

A extinção de metade das 
autarquias, não faz sentido 
porque o peso destes órgãos na 
despesa pública é irrelevante 
(0,1% do O.E.) e não contribuem 
para o endividamento público. 

As autarquias são os órgãos de 
Estado mais próximos dos 
c i d a d ã o s ,  p r o m o v e m  a  
participação na democracia do 
país, a coesão social e o 
desenvolvimento económico. 

O que o país, verdadeiramente, 
precisa é de uma aplicação 
racional dos recursos que vêm da 
cobrança de impostos, na 
resolução das necessidades 
objectivas das populações. 

E, por isso, defendemos o reforço 
das competências próprias das 
Juntas de Freguesias, como 
órgão que melhor conhece 
aqueles que representa, o 
território de actuação e aquele 
onde os eleitos se aproximam 
mais dos eleitores.

O ano de 2012 começará na 
mesma tónica de cortes nas 
transferências para as Juntas de 
Freguesia. Se compararmos a 
soma das transferências do 
Orçamento de Estado e da Câmara 
Municipal em 2009 e as previstas 
para o ano que agora terá início, 
verificamos que Vialonga receberá 
em 2012, menos cerca de 
118.000,00€, aproximadamente -
13,8% do total do Orçamento da 
Freguesia. A saber:

�Diminuição de 4,96% nas 
transferências relativas ao Fundo 
de Financiamento das Freguesias 
(Orçamento Estado), retirando um 
valor líquido de 6.534,00€. Importa 
relembrar que no ano anterior o 
corte tinha sido de 12.390,00€;

�Diminuição de 4,96% nos valores 
t r ans f e r i dos  pe l a  Câma ra  
Municipal como contrapar tida 
p e l o s  P r o t o c o l o s  d e  
D e s c e n t r a l i z a ç ã o  d e  
Competências recebendo-se 
menos 23.379,00€. A mesma nota 
comparativa ao ano anterior, em 
que nos transferiram menos 
103.316,00€.

Do lado das despesas, o cenário 
também não é animador, com um 
aumento generalizado de preços 

na ordem dos 3,1%, que se irá 
reflectir no aumento de custos para 
a  a u t a r q u i a  n a  m e s m a  
percentagem. 

E s t a  s i t u a ç ã o  
dificulta o trabalho 
das  au t a rqu i as ,  
p r e j u d i c a n d o  o  
serviço público de 
proximidade, garante 
f u n d a m e n t a l  d a  
qualidade de vida 
das populações. 

V ia longa é hoje 
bastante diferente do 
que era há 10 anos. 
O seu tecido urbano 
a l a r g o u  c o m  a  
criação de novas 
u r b a n i z a ç õ e s ,  
aumentaram-se as 
e x i g ê n c i a s  e  
diversificaram-se as 
necessidades. 

Ao longo de décadas, a Câmara 
Municipal descentralizou algumas 
das suas competências para a 
Junta de Freguesia, através de um 
protocolo e da respectiva verba e, 
neste momento, aquilo que é 
transferido começa a não ser 
suficiente para fazer face aos 
custos desta descentralização. 

Ainda assim, apesar de todas estas 
limitações, estamos a procurar 
novos caminhos partilhados com 
as instituições da nossa freguesia e 

com a população em geral, que 
garantam a sustentabilidade 
económica e social da autarquia, 
ao mesmo tempo que se procura 
manter a qualidade da intervenção 
pública, reconhecida ao longo de 
anos, nesta freguesia. 
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António Mateus
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Aos cortes e ataque                                         
ao Poder Local Democrático,                        
respondemos com Trabalho, Honestidade e Competência.
Vivemos dias incertos e, enquanto 
autarca, recebo várias pessoas que me 
relatam situações dramáticas de 
famílias que não conseguem aguentar 
os seus compromissos. 

O povo português, trabalhadores e 
reformados em particular, mas também 
os pequenos e médios empresários, 
estão a passar momentos de 
dif iculdade. Meteram-nos numa 
conjuntura de austeridade para pagar 
empréstimos, cujas medidas mais não 
farão do que destruir a nossa débil 
economia e agravar a crise, sem que 
tenhamos tido culpa no cartório. 

No entanto, num tempo de dificuldades, 
não devemos perder a esperança no 
futuro. Ao longo da História de Portugal, 
sempre este povo soube lutar pela 
defesa dos seus interesses.

A ideia peregrina, apresentada no "Livro 
Verde" da Reforma Administrativa, em 
que se pretende acabar com metade das 
freguesias, apresenta-se, em nossa 
opinião, como mais uma das medidas 
criticáveis deste Governo.

Ainda que Vialonga não faça parte do 

pacote das extinções, estamos contra 
este plano antidemocrático, pois 
consideramos que as freguesias e 
municípios, para além de não serem 
culpadas da crise, substituem muitas 
vezes o Poder Central nas suas 
obrigações. 

Vivendo nesta freguesia há quase 40 
anos, a minha sensibilidade diz-me que 
a participação de centenas de pessoas 
em listas autárquicas de vários partidos, 
ao longo dos 37 anos de Democracia, 
constituiu um ganho incalculável para 
esta terra, pela vasta qualidade e 
diversidade de opiniões e pela 
preocupação em melhorar Vialonga.

As dificuldades financeiras estendem-
se, pela mesma austeridade, às 
autarquias. Acompanhando os cortes 
do ano passado, a verba transferida pelo 
Orçamento de Estado e pela Câmara 
sofre, novamente, cortes relevantes, ao 
mesmo tempo que aumentam as 
nossas despesas. 

Com menos dinheiro, somos obrigados 
a adaptações, procurando continuar a 
cumprir com as nossas obrigações e 
fazer mais um sem número de acções 

que competem a outros, mas cuja 
n e c e s s i d a d e  d a  p o p u l a ç ã o ,  
moralmente, nos faz actuar.   

E aqui a Gestão Par ticipada e 
Descentralizada pode fazer a diferença, 
com todas as reflexões que nos surgem 
neste boletim. 

Estamos convictos que o nosso 
empenho,  a  par t ic ipação dos 
vialonguenses, de forma individual ou 
colectiva, serão factores chave para 
enfrentarmos as dificuldades e 
conseguirmos continuar a traçar um 
futuro que se quer brilhante para esta 
freguesia. 

Despeço-me de todos com um abraço 
amigo e com desejos de Boas Festas e 
que o ano 2012 corra da melhor forma 
para as famílias de Vialonga.

José António Alves Gomes
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Gestão participada, 
uma prática corrente!

Continuamos a dar prioridade a 
o rgan i za r  encon t ros  com as  
populações. 

Esta forma de gestão participada e 
descentralizada tem como objectivo 
ouvir as preocupações, reivindicações, 
propostas e sugestões por parte dos 
moradores. Em 2011 promovemos mais 
de uma dezena de reuniões em vários 
locais da freguesia.

Com regularidade participamos, ainda, 
nos ciclos de reuniões promovidos pelos 
agentes locais, auscultando as 
necessidades sectoriais e procurando 
contribuir para o fortalecimento da 
cooperação entre diferentes instituições.

Participar nos encontros do MAFV 
(Movimento Associativo da Freguesia de 
V ia longa) ,  Conse lho  Ge ra l  do  
Agrupamento de Escolas e Conselho 
Social de Freguesia têm dotado os eleitos 
de maior conhecimento da comunidade.   

Sessão pública sobre Acessibilidades 
e estado da rede viária, organizada 
pela Junta em Maio.

Os compromissos da Câmara não estão 
ainda todos cumpridos mas a realidade é 
que já nos deslocamos melhor na via 
principal da vila e na Estrada 501.5. Mais 
uma prova de que a participação de 
todos é mais forte do que a voz isolada 
dos eleitos da freguesia!

S e m a n a l m e n t e ,  d e  f o r m a  
personalizada e privada, continuam os 
eleitos a atender na sede da Junta 
qualquer cidadão que queira colocar 
questões ao Executivo, bastando 
aparecer sem marcação no período 
estipulado (4ªs feiras, das 18h-21h).

Outra forma de contacto que poderá 
utilizar é enviar correios electrónicos 
para a caixa geral da autarquia (ou pela 
página da internet) ou para o e-mail dos 
eleitos (que indicamos na pág.2). 
Receberá dos eleitos uma resposta às 
suas questões, logo que possível.

No programa eleitoral que apresentámos 
à população em 2009 propúnhamos: 
“Promover uma gestão cada vez mais 
participada, em ligação permanente com 
as populações e as suas organizações 
representativas”.

A meio do mandato de 4 anos, que o voto 
democrático dos vialonguenses nos 
conferiu, sentimos que nos temos 
empenhado em procurar dar passos 
nesse sentido.

E o retorno desta tentativa de 
aprofundamento de um modelo de 
Gestão Participada e Descentralizada, 
como instrumento de acção durante o 
ano todo, tem sido francamente positivo 
e enriquecedor.

Que r emos  se r  uma  au t a r qu i a  
participada, onde a opinião de cada um 
conta e onde se trabalha e luta para e 
com todos. 

A ideia de que “isto não é comigo” ou de 
que “não temos poder para alterar isso” 
não resolve em nada porque todos 
somos parte interessada na resolução 
dos problemas e, em consonância uns 
com os outros, seremos mais 
reivindicativos e mais audíveis na 
procura das soluções. 

E, em tempos de fortes restrições a que 
sujeitam também a Junta, com a 

diminuição das transferências do 
Orçamento de Estado e da Câmara 
Municipal e todas as medidas gravosas 
do plano de austeridade, a participação 
de todos é um forte contributo para a 
manutenção da qualidade de vida. 

A racionalização de meios exige-nos, a 
todos, que pensemos Vialonga, que 
contribuamos para a definição de quais 
as necessidades mais prementes da 
comunidade e, fundamentalmente, que 
par ticipemos de forma activa e 
empenhada, em projectos colectivos 
com as autarquias, associações, 
comissões de moradores e outros.

Todos temos a ganhar com o aumento 
da participação!

Deste modo estaremos melhor 
preparados para dar resposta aos 
problemas concretos da população, 
para comunicar com eficácia as 
medidas tomadas e aferir o seu grau de 
aceitação ou para lançar debates 
públicos sobre questões estratégicas 
para freguesia. 

O caminho é longo, mas a caminhada já 
se iniciou. E isso permite-nos afirmar 
que, um ano depois e com a sua 
participação, Vialonga está melhor!
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Entre as edições do Mãos à Obra 
começámos a emitir mais comunicação 
de interesse para quem gosta de 
Vialonga, as Newsletters.

 
junta.portaaberta@gmail.com

Neste documento, tendencialmente 
mensal, distribuído via correio electrónico, 
procura-se dar informação mais em cima 
de acontecimento. 

Se ainda não recebe e pretende passar a 
fazer par te desta base de dados 
(exclusivamente para comunicação com a 
Junta), envie-nos um e-mail para 

.

Também este ano criámos a página da 
Junta de Freguesia na rede social 
Facebook como forma de nos 
aproximarmos da população. 

No mural da autarquia informam-se os 
fregueses sobre assuntos relevantes, 
trocam-se opiniões, comunicam-se 
iniciativas, fazem-se pedidos de 
intervenção… 

A existência de quase 1600 amigos 
mostra-nos que foi certa a adesão a esta 
rede. Procure-nos!

Desmatação do espaço público numa 
freguesia extensa com 17,52 Km2 .

Construção e manutenção de passeios 
em vários pontos da freguesia.

Mais segurança para peões, com a 
construção de passadeiras elevadas em 
v á r i o s  p o n t o s  d a  f r e g u e s i a ,  
n o m e a d a m e n t e  j u n t o  a o s           
estabelecimentos de ensino. 

Desapareceram os buracos no asfalto na 
estrada central de Vialonga e na via 
501.5.
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Gestão participada, 
ir ao encontro da vontade das populações!

No final de 2010, a Junta de Freguesia 
promoveu um inquérito à população, de 
modo a conhecer a sua opinião sobre as 
áreas prioritárias de intervenção na 
nossa freguesia. 

Os resultados, apresentados na altura, 
apontavam para áreas diversas, tais como  
a manutenção e requalificação do espaço 
público, educação, idosos, cultura, 
desporto, comunicação e construção de 
novos equipamentos.

Perante estes resultados, o executivo da 
Junta tem tentado em 2011 resolver as 
situações que dependiam de si e, por outro 
lado, pressionar as instituições municipais 
e centrais para a necessidade imperiosa da 
resolução das que são da sua 
competência. 

Apresentamos em seguida alguns 
exemplos do trabalho desenvolvido pela 
Junta de Freguesia por si só, ou em 
cooperação com o município, nessas 
áreas ao longo do ano de 2011. Vialonga 
está diferente!

Remarcação de passadeiras e 
de lugares de estacionamento em várias 
localidades da freguesia.

pintura 

Conclusão de mais uma fase do Parque 
Urbano da Flamenga. 

Lamentamos que este processo se arraste 
há vários anos e gostaríamos que 
estivesse já todo concluído. Ainda assim, 
congratulamo-nos por Vialonga ter ganho 
mais um espaço com qualidade, que 
importa preservar.

Colocação de 40 placas toponímicas e respectivas estruturas na Fonte Santa e 
substituição de outras no Parque Residencial.

Colocação de novos abrigos de passageiros e conservação dos que necessitavam de 
intervenção. 

Colocação de ilha ecológica e 
requalificação do espaço envolvente na 
Quinta da D. Cândida.
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Gestão participada, 
envolver as pessoas na promoção da tradição, cultura e associativismo!

Desfile de Carnaval | A brincadeira invadiu e contagiou de novo a nossa Vila.

As iniciativas, promovidas pela Junta ao 
longo do ano, marcam a vivência da 
freguesia e reforçam a identificação de 
pertença à comunidade. 

Estes momentos são também um ponto 
de encontro entre aqueles que aqui 
nasceram e os que escolheram a 
freguesia para viver, apelando à 
participação da população, não só como 
espectadores e par ticipantes, mas 
também enquanto organizadores, numa 
gestão que se quer participada por 
todos!

Dia do Idoso |                                            
Acarinhar os menos jovens.

2ª Caminhada da Mulher | 
Comemorar direitos de mãos dadas 
com a solidariedade.

Feira dos Sabores e Saberes | 
Mergulhar na tradição nos dias de hoje.

Festas Populares de Vialonga |               
A Vila organiza-se para receber bem.

Vialonguíadas 2011 |
Mais participação, mais brincadeira, 
mais desporto.
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Vamos cuidar do espaço público!
Vialonga de todos e para todos.

Viaturas em fim de vida

dqa.dhp@cm-vfxira.pt

Se o seu carro está velhinho e já não 
precisa dele, não o abandone na via 
pública. 

Um veículo, abandonado no espaço 
público, para além de diminuir os 
estacionamentos, contribui para um 
aspecto descuidado da sua rua, e cria 
situações de insalubridade.

Se tem conhecimento de alguma viatura 
abandonada, envie um e-mail para a 
Divisão de Higiene Pública da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira - 

 - ou informe a 
Junta de Freguesia que o apoia neste 
contacto com o município.Zonas verdes

Tem sido sistemático o vandalismo nos 
espaços verdes da freguesia. Desde o 
roubo de programadores e contadores 
de água, até à destruição dos sistemas 
de rega, várias têm sido as más acções 
que têm prejudicado a manutenção dos 
jardins de Vialonga. 

Deste facto se têm queixado todas as 
entidades que operam na freguesia em 
matéria de zonas verdes, incluindo a 
Junta de Freguesia que viu serem gastos 
do seu orçamento, ao longo deste ano, 
milhares de euros em reposição e 
recuperação dos equipamentos 
roubados ou danificados.

Ajude-nos a zelar pelo que é de TODOS! 
Não fique indiferente porque, afinal, 
você também paga!

Lixo com regras - freguesia mais limpa

Recordamos, uma vez mais, que no final 
do ano passado a Câmara Municipal 
alterou as recolhas de lixo nos 
contentores do concelho, deixando de 
as fazer aos domingos. 

Esta é uma opção que não nos agrada e 
que tem levado o Presidente da Junta a 
levantar o problema junto do município, 
aler tando que a diminuição das 
recolhas, e a falta de contentores, criam 
situações complicadas de falta de 
higiene pública.

No entanto, há regras mínimas que 
devemos, individualmente, cumprir: 
acondicione devidamente o lixo, feche 
bem os sacos e não os coloque no chão 
junto aos contentores. Com estas 
medidas ajudamos a minimizar o 

Presentes do seu cão, Não obrigado!!

Os proprietários de animais domésticos 
são responsáveis pela limpeza e 
remoção imediata dos dejectos 
deixados por estes na via pública. 
Adopte os seguintes comportamentos 
comunitários sempre que passear o seu 
cão:
�Traga sempre à mão um saco para a 
recolha dos dejectos;
�Deite o saco no contentor do lixo mais 
perto;
�Não passeie o seu cão nos jardins, 
lembre-se que aí brincam crianças;
�Passeie o seu cão pela trela, a 
segurança de outros é importante.

Cuide do seu jardim,  
mas atenção!

21 952 09 67

Quando tiver aparas de jardim ou 
cortes de árvores, não as deposite 
junte aos contentores do lixo.

Basta telefonar para a Junta de 
Freguesia ( ) e combinar o 
dia e a hora para ser feita a recolha 
desses materiais.

Com um simples telefonema, 
podemos ajudar a criar melhor 
ambiente em Vialonga.



Em Vialonga no dia 19 de Novembro,                                     
exigiu-se na rua                                                         
a requalificação da Escola EB2,3!
A nossa escola EB2,3 conta já com 20 
anos de História. Ao longo da sua 
existência, teve papel importante na 
formação de várias gerações, tendo 
sido por várias vezes referenciada pelo 
desempenho de excelência que teve na 
recupe ração  dos  í nd ices  de  
escolaridade em Vialonga. O facto é 
que este equipamento nunca sofreu 
obras de fundo, encontrando-se 
presentemente em avançado estado 
de degradação. 
A agravar, tendo sido construída a 
pensar em 600 alunos, suporta neste 
momento 1200. 

É portanto mais do que evidente a 
urgência de requalificação deste 
e s p a ç o ,  a s s i m  c o m o  d a  
implementação do Ensino Secundário 
em Vialonga, que poria fim à 
deslocação dos cerca de 600 jovens 
que se vêem obrigados a sair da 
freguesia para prosseguirem os seus 
estudos, permitindo também a 
diminuição das despesas das famílias. 

Foi olhando a tudo isto, e notando a 
falta de resolução para um problema 
que se arrasta há já vários anos, que 
Associação de Pais da Escola EB2,3, 
resolveu marcar para o passado dia 19 

Por várias vezes alertámos as entidades 
competentes, para esta situação de 
risco, e assim continuaremos a fazer, 
até ver realizado aquela que é a ambição 
de todos - ver construída uma nova 
Escola, feita à medida daquelas que são 
as nossas necessidades de hoje!

de Novembro, uma acção de protesto, 
como forma de reivindicação, e de dar 
voz ao descontentamento de toda a 
comunidade. Sendo, como é óbvio, uma 
causa do interesse de todos, esteve a 
Junta presente, marcando assim 
também a sua posição. 
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Informação
Somos 21 026 residentes na freguesia!
Após a operação dos Censos 2011, os 
números dizem que residem na freguesia 
de Vialonga 21 026 pessoas, 16 070 
delas adultas e 4 956 menores de 18 
anos. 

O mesmo será dizer que numa década 
(2001-2011) o crescimento da 
população em Vialonga foi de 35,9% 
(mais 5 555 pessoas) e que esta é já a 
terceira freguesia mais populosa do 
concelho. 

Estes são os dados dos Censos 
2011 que temos porque o 
trabalho do INE ainda não 
terminou. 

No entanto,  num número 
posterior do Mãos à Obra, 
contamos divulgar com maior 
pormenor quantos somos, o que 
somos e como vivemos.

Fotos: Miguel Silva/Curso Profissional de Fotografia da EB2,3 de Vialonga
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