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Caros Vialonguenses

Estamos no final de quatro anos de mandato do executivo da nossa
Junta de Freguesia. É altura de procedermos a uma reflexão sobre o que
fizemos, como fizemos e o muito que falta fazer.
Começo pelo que fizemos. Penso que nos últimos quatro anos Vialonga
mudou para melhor. Melhorou a rede viária, com a recuperação e pavi-
mentação de parte significativa das suas vias, caso da Variante, a rua
Principal, a Estrada do Túnel, a Estrada Nacional 115.5, entre a A1 e a
Granja, a Estrada da Verdelha, a zona central da vila, a Quinta de D.ª Cândida, a rua do Hospital, as Terras
Compridas e procedeu-se à construção de rotundas, entre outras beneficiações. Temos ainda por resolver
a Estrada dos Caniços, a construção da Variante a norte da freguesia e o nó que necessita de se desatar em
Alpriate.
Melhorou-se os espaços verdes, quer na manutenção quer na criação de novas áreas. Refiro o Quintani-
lho, a Quinta do Gaia, o Parque Residencial, a área em construção no Gentil, no Bairro Nascente do Cabo
e os passos dados para a construção do Parque Urbano na Mata do Paraíso. Há áreas em que a solução
tarda como o Parque Urbano da Flamenga, as zonas laterais junto às ribeiras na Quinta das Índias, no
Olival da Fonte e na Quinta da Porta. Nas duas primeiras, a Câmara Municipal tem de se entender com os
urbanizadores para a sua construção, nas restantes a solução que a Câmara já deveria  ter adoptado era
a de accionar as garantias bancárias e, com essas verbas, fazer os arranjos exteriores previstos para
aquelas urbanizações.
Melhorou a mobilidade das pessoas com a construção de passeios e o desimpedimento de outros.
Nestes, destaco especialmente o alargamento do passeio junto à Junta de Freguesia e à Casa do Povo.
Melhoraram os equipamentos sociais, ainda que de forma muito insuficiente. Criámos ou estão em constru-
ção espaços de convívio (centros de convívio e de dia) no antigo mercado (já concluído), na Verdelha e na
Granja (em construção) e, na Quinta de Santa Maria, o novo centro para a CURPIV. Reformulamos o antigo
mercado retalhista, colocando-o ao serviço das pessoas. Entraram em funcionamento dois novos equipa-
mentos para a infância. A Casa do Povo abriu um espaço de creche no Bairro Nascente do Cabo, um edifício
cedido pela Câmara Municipal. A ABEIV inaugurou o centro de acolhimento para crianças em risco, um
edifício construído pelo município, no âmbito do projecto de reconversão urbana do Parque Residencial de
Vialonga. Entrou em funcionamento o novo quartel da GNR, bem como o novo centro de saúde, ainda que
este peque pela sua localização e difíceis acessos. Temos nesta área uma lacuna grave que é a inexistência
de um centro integrado para idosos.
Melhoraram-se as condições de ensino das nossas crianças com a ampliação, remodelação ou benefici-
ação das escolas. Referimos a remodelação da escola da Granja, a ampliação das escolas dos Centená-
rios, Alpriate e Santa Eulália e beneficiação nas escolas do Cabo e do Parque Residencial de Vialonga.
Melhorou o relacionamento com as instituições e colectividades, salientando-se especialmente a sua
disponibilidade para cooperar activamente nas iniciativas culturais levadas a cabo como as Festas de
Vialonga, a Légua de Vialonga, Festa do Ambiente e Desfile de Carnaval. Esta cooperação é resultado do
saber ouvir e estar pronto para procurar soluções para os problemas, quer disponibilizando espaços para
o seu funcionamento quer apoiando-os nas suas iniciativas, quer ainda procurando em conjunto o melhor
caminho para chegar aos objectivos.
Melhorámos e implementámos actividades culturais. Demos vigor às Festas Populares de Vialonga e
em honra de Nossa Senhora da Assunção, sendo hoje um evento marcante na freguesia e fora dela,
não só pela qualidade dos diversos espectáculos e iniciativas, mas também pela participação popular
e forma cívica como estas decorrem. Implementámos o Carnaval Infantil em Vialonga, promovendo o
corso com crianças com a participação das escolas, instituições de infância e outras colectividades.
Assim como a Festa do Ambiente na Mata do Paraíso em cooperação com as escolas e instituições. Este
evento tem marcado de forma positiva a nossa comunidade virada para a educação e levou a que o
processo de preservação da Mata e a sua reconversão tivesse pés para andar. Retomaram-se ou
implementaram-se noutros moldes pelas associações locais as festas nos lugares da freguesia como
as Festas de S. Sebastião na Granja, as Festas de Santa Eulália, as Festas de S. Gonçalo na Maranhota.
Os ranchos folclóricos ganharam vigor neste período, afirmando-se no concelho e fora dele, especial-
mente o da Casa do Povo.
Melhoraram as condições de atendimento aos munícipes na Junta de Freguesia com a remodelação e
ampliação de espaços e informatização dos serviços.
Melhoraram as condições de higiene urbana, não só com a reestruturação dos serviços, mas também
com a aquisição de equipamentos mecânicos, nomeadamente uma varredora e dois aspiradores.
Melhoraram as condições sociais dos trabalhadores da autarquia com a construção de um refeitório e
vestiários.
Em suma, penso que fica expresso nesta breve prosa que muita coisa mudou para melhor nesta nossa
terra, consciente, no entanto, que muito há para fazer.
Vivemos numa freguesia em que a evolução nos últimos 30 anos tem sido enorme e a criação de
equipamentos e infra-estruturas não tem acompanhado esse crescimento. É uma questão fundamental a
ter em conta no futuro. Evoluir sim, mas de forma sustentada.
Muito vai mudar com a revisão do Plano Director Municipal, e esta mudança tem de ser para melhor,
devendo os eleitos estar atentos e disponíveis para reivindicar os equipamentos e infra-estruturas de que a
freguesia carece.
Por último uma palavra para a cooperação e diálogo entre os centros de decisão. Essa cooperação e diálogo
existiu entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e o Governo, pois de outra forma muitas das melhorias
que referi não teriam sido possíveis. É esta a prática a seguir, pois aquilo que resulta deve manter-se. Pelo bem
da nossa terra.

O Presidente da Junta de Freguesia
Manuel Caetano Valente
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DÁDIVA DE SANGUE E RASTREIO

 DE MEDULA ÓSSEA DIA 1 DE OUTUBRO
Os Dadores de Sangue de Vialonga vão realizar no dia 1 de Outubro, entre as 9h 30m e as 13h, uma
dádiva de sangue que vai incluir, pela primeira vez, uma recolha de análises para eventuais dadores de
medula óssea. Esta recolha vai estar a cargo do Instituto Português de Sangue e decorre no salão
paroquial de Vialonga.
Este é o primeiro rasteio de dadores de medula óssea feita no concelho de Vila Franca de Xira e um dos
primeiros que se fazem no país, consiste numa análise sanguínea e uma entrevista feita por médicos
responsáveis a todos os possíveis dadores, que têm de ter entre 18 e 45 anos. Todos os seleccionados
ficam inscritos numa base de dados europeia.

Ala Arriba
Era minha intenção falar sobre as escolas da freguesia, mas vou interromper
esse ciclo para vos falar de algo que me é muito caro, a Mata do Paraíso.
Como professora, durante muitos anos, da escola n.º 2, utilizei a mata, não só
como local de estudo e pesquisa ambiental com os alunos, mas também como
espaço privilegiado de lazer, pelas suas sombras, pela calma e sossego, como
reduto quasi intocado na floresta de cimento que nos rodeia.
Quando integrei a Equipa de Eventos da Junta de Freguesia de Vialonga, escolhe-
mos como um dos objectivos a luta pela conservação da mata, mostrando, a quem de direito, que era vital não
só a sua conservação, como o seu total aproveitamento. Não podemos perder de vista que este espaço era,
ainda é, privado, integrando a “Quinta do Duque”.
Não sei ao certo, mas devem rondar os 30/40 hectares, na sua totalidade, sendo que uma pequena parte
da mata pertence ao Concelho de Loures.
Contém diversas espécies de árvores, como pinheiro bravo e manso, eucaliptos, cedros, acácias… e
uma infinidade de pequenas plantas, onde os lírios e os junquilhos tinham especial abundância, em
anos de boa chuva. É atravessada por uma pequena ribeira, formando algumas cascatas no traçado
sinuoso do seu leito.
E é claro que não faltam coelhos e outros pequenos animais, característicos das matas.
Quem não tentaria tudo para proteger esse pequeno “paraíso”? As actividades da Junta, com as escolas
e instituições, não visavam só recordar e festejar o “Dia do Ambiente”.
Tínhamos a preocupação de convidar as pessoas ligadas à Mata: os seus donos, representantes da
Câmara, (a Sra. Presidente fez sempre questão de estar presente), representantes da Solvay, da Segu-
rança Social, de vários espaços comerciais locais,… todas as forças vivas da freguesia, a quem mostrá-
vamos como o espaço não era só o ideal para juntar 1600 alunos e os mais de 500 adultos numa
confraternização onde se cruzavam as aprendizagens com o lúdico, mas também um óptimo espaço
para convívio familiar ou da comunidade.
Não devo, nem quero, falar aqui dos problemas relacionados com a vinda da mata para a posse da
autarquia. Aquilo que hoje me deixa muito, mas muito contente é que esse passo já foi dado, que o Sr.
Eduardo, da Obriverca, ficou sensibilizado com o que viu e que podemos dizer que a curto / médio prazo,
Vialonga terá um magnífico espaço verde.
A Câmara já possui o projecto e, embora não o tenha ainda visto, foi-me garantido que contempla a
maior parte das infra-estruturas que gostaríamos de ver, respeitando o mais possível a preservação
ambiental.
Quando tivermos mais dados, terei todo o prazer de partilhá-los convosco.

Um abraço, da
Mª. Graciete Gaspar

Professora

MANIFESTO

Fundação da Tertúlia dos Poetas de Vialonga
Vialonga é uma terra rica em Colectividades, mas está pobre quanto a associações voltadas em

exclusivo para a cultura. A par deste quadro é conhecida a existência de muitas e eminentes
pessoas detentoras de conhecimentos e práticas culturais que podem, por desejo próprio e
oportunidade, juntarem-se à Tertúlia dos Poetas de Vialonga.

O grupo de fundadores da Tertúlia vem publicamente apresentar o seu manifesto, depois de
debatido e aprovado por unanimidade na primeira reunião formal dos tertulianos.

As razões de maior importância para a Tertúlia assentam de início na vontade e nos trabalhos
dos seus membros fundadores, na disponibilidade efectiva da Secção Cultural do Grupo Despor-
tivo de Vialonga, onde está sediada a Tertúlia, e ainda na colaboração activa do Jornal Regional
Triângulo e da Ordem de Ideias, CRL.

São propósitos principais da Tertúlia:
- Divulgar e estimular a criação e o debate da Poesia Popular.
- Agrupar na Tertúlia o debate de ideias e acções cívicas e culturais.
- Não ter correntes de concepção e pensamento
- Alargar por aceitação colegial dos membros a participação e associação de poetas e não poetas.

Os signatários e membros fundadores:
Alfredo Vieira - jornalista; António Barradas – poeta; Carlos Borges – poeta; Ermesilda Ferreira –
poeta; Francisco Santos – poeta; Luisa Pamplona – poeta; Maria do Carmo – poeta; Maria Helena
Domingos – poeta; Maria José – poeta; Maria de Lurdes Duarte – poeta; Olga Rufino – pintora; Óscar
Martina – seccionista cultural; Ricardo Lemos – poeta

 A Tertúlia dos Poetas de Vialonga
Vialonga, 17 de Setembro de 2005

Uma data a não esquecer

Abertura
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Recuperação da ponte
na Verdelha

Construção
 de novos ossários

e arranjos no cemitério

3 Freguesia

Festas de Vialonga
retomam o esplendor

O
 mandato que agora ter-
mina foi profícuo em
obras feitas na nossa au-

tarquia. A Junta de Freguesia
teve a seu cargo, e sobre a sua
inteira responsabilidade, a con-
clusão de dezenas de projectos
que, de alguma maneira, con-
tribuíram para a melhoria das
condições de vida da popula-
ção de Vialonga, ao mesmo tem-
po que melhorámos a imagem
da nossa freguesia. Sabemos que
muito há para fazer, seja da res-
ponsabilidade da autarquia, ou
da responsabilidade de tercei-
ros. No entanto, temos a certe-
za que Vialonga vai prosseguir
na senda do progresso de uma
forma sustentada, proporcio-
nando a todos que aqui vivem
ou que escolham a freguesia para
morar a qualidade de vida que
merecemos.

Remodelação do velho
 mercado para centro de
 convívio e salão nobre

Colocação
 de novos abrigos
 de passageiros

 em toda a freguesia
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Adaptação do atelier
 para a construção

 do Mercado do Morgado

Freguesia

Alargamento do passeio
junto à Junta de Freguesia

e Casa do Povo

Remodelação
 do Largo de Alpriate

Construção
de rotunda

Remodelação das instalações
administrativas e sociais da

Junta de Freguesia

Recuperação de espaço
 junto à Rotunda
 do Quintanilho

Corso 
de Ca

Construção
no Merca

Colocação de pilaretes
 com o objectivo

 de libertar os passeios
para as pessoas



SETEMBRO 2005

5 Freguesia

Comemoração
do Dia Mundial da Criança

Infantil
arnaval

Convívio
 de Natação

o de sanitários
ado do Cabo

Festa do Ambiente
 na Mata do Paraíso
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Obras em parceira da Junta
 de Freguesia com a Câmara Municipal

O
 diálogo que existe entre o executivo da
Junta de Freguesia e a Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira proporcionou que

algumas obras de fundamental importância para
a nossa freguesia tivessem avançado, e outras
tivessem sido concluídas, com proveito para a
população e todos os que nos visitam. Melho-
rámos, no essencial, a imagem de Vialonga, atra-
vés de uma política de parcerias e de descen-
tralização de verbas por parte do município.

Arranjos exteriores
e entrada do cemitério

Recuperação e limpeza das ribeiras

Limpeza da serra e
caminhos

Polidesportivo do Morgado

Centro de convívio da Verdelha

Centro de convívio da Granja

Nova zona verde na Avenida Soeiro Pereira Gomes

Construção de valetas na Estrada da Verdelha

A
lgumas das obras da freguesia têm sido
feitas em parceria com alguns emprei
teiros e urbanizadores com projectos em

Vialonga. Apesar de tudo, ainda há muitas urba-
nizações que necessitam de trabalhos, sobretudo
de arranjos exteriores, para a sua conclusão, obras
da responsabilidade dos promotores e que vão sen-
do adiadas, o que leva ao descontentamento dos
novos moradores da freguesia. O executivo autár-
quico tem estado atento a esta situações, reunin-
do com os moradores e chamando à responsabili-
dade a quem de direito.

Obras em permuta com empreiteiros

Construção do Parque Infantil na Fonte do Vale

Rotunda do Cabo

Futura rotunda da Flamenga

Futura zona verde
 no Gentil
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Remodelação da Praça da Liberdade
no Parque Residencial de Vialonga

Obras da responsabilidade da Câmara Municipal

Construção do Parque Infantil
na Avenida Soeiro Pereira Gomes

Variante
 antes da intervenção

Escola da Granja

Pavimentação de ruas e estradas de Vialonga

Centro de Emergência Infantil (ABEIV)

Intervenção no Bairro Nascente do Cabo
com parque infantil e zona verde

Escola do Cabo

Obras da responsabilidade
do Poder Central

Obras na Estrada Nacional 115.5
entre a A1 e a Granja

Novo Centro de Saúde

Quartel da GNR

Duas obras de especial importância para Via-
longa foram inauguradas recentemente, o novo
quartel da GNR e o Centro de Saúde. A primeira,
para além de proporcionar melhores condições
de trabalho a todos os militares que prestam
serviço na nossa terra, trouxe mais paz social
à freguesia, dando mais segurança a toda a po-
pulação. O mesmo não se pode dizer do Centro
de Saúde, já que os acessos têm provocado re-
clamações dos seus utentes, devido às defici-
entes condições em que estas se encontram.
Esperemos que no futuro este problema seja
resolvido.
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Aniversário do Grupo Desportivo de Vialonga

Apoio às colectividades

O
 trabalho desenvolvido com as associ-

ações da nossa freguesia tem permiti

do a resolução de inúmeros proble-

mas, como seja a falta de instalações. Através

do diálogo que tem havido entre o executivo

da autarquia e as direcções das colectividades

e instituições tem-se feito um trabalho que a

todos tem beneficiado e os resultados estão à

vista com a cedência de espaços para sedes,

organização de festividades populares e de

eventos desportivos.

Espaço na Maranhota
cedido à Igreja Paroquial de Vialonga

CURPIV e Novas instalações do Centro de Dia

Festas
na Granja

Entrega de prémios na Columbófila

Associação de Africanos
comemoram Dia de África

Espaço cedido para a
 sede do Núcleo Sportinguista

de Vialonga

Feira do Livro organizada pela
Secção Cultural do Grupo Desportivo de Vialonga

Inauguração da sede dos Dadores de Sangue

 Festival de Folclore em Santa Eulália


