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EEEEEditorial
O associativismo
na freguesia
de Vialonga

O trabalho desenvolvido por mais de três dezenas de associações e colectivida-
des na freguesia de Vialonga, ocupa hoje um espaço fundamental e indispensável
na nossa vida colectiva.
Tem vindo a desenvolver-se e solidificar-se e responde a necessidades básicas
da população vialonguense, nas áreas da acção social, segurança, desporto, cul-
tura e lazer.
Referimos, na área social, o trabalho impagável desenvolvido pelas IPSS, ABEIV e
Casa do Povo.
Na área da segurança a louvável acção dos Bombeiros Voluntários de Vialonga.
No desporto, um número significativo de colectividades destaca-se pela sua inici-
ativa, como GDV, Os Patuscos, o Santa Eulália, a Associação do Quintanilho, a So-
ciedade da Granja.
Na cultura e lazer, os recentemente criados, como a Tertúlia dos Poetas de Vialon-
ga, o Grupo de Fotografia e a Associação de Caçadores, ou ainda o Clube Ornitoló-
gico, os Columbófilos, a CURPIV, Dadores de Sangue, entre outros.
É um movimento associativo que, acarinhado e apoiado pela autarquia, tem dinâ-
mica própria. São disso exemplo os muitos projectos que estão  a ser desenvolvi-
dos por um número significativo de associações que, pela sua importância justi-
ficam destaque neste editorial.
A ABEIV tem em fase avançada o projecto e candidatura de financiamento para
construção de um centro integrado para idosos, contemplando um lar, centro
de convívio, centro de dia, centro de noite e apoio domiciliário, na Quinta da
Flamenga.
O GDV tem projecto apresentado para financiamento do poder central para cons-
trução do complexo de piscinas  e piso sintético do campo de futebol.
À CURPIV/ARPIV irá ser entregue em regime de comodato o centro de dia em
construção junto à variante na Quinta de Santa Maria.
Os BVV tem elaborado um projecto para o novo quartel em espaço a determinar no
futuro PDM, pois consideramos que o terreno que hoje  detêm não responde às
exigências do quartel pretendido.
A Sociedade da Granja tem em curso a construção da nova sede, obra louvável
não só pela sua grandeza, mas pelo empenhamento do colectivo que lidera a
Associação.
Os Escuteiros, com projecto para a construção da nova sede.
Por último uma referência  aos ranchos etnográficos e de folclore da Casa do Povo,
de Santa Eulália e do Parque Residencial não só pela sua acção  na freguesia mas
pela imagem que transmitem desta nossa terra.
Temos um movimento associativo dinâmico, com vida própria, que importa apoiar
e incentivar.
Bem hajam.

O Presidente da Junta de Freguesia
Manuel Caetano Valente
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Leonor Alves*

Que raio de fatalidade

é esta que paira

em Vialonga e teima

em não nos deixar?
Porque é que ultimamente tudo passou a estar condicionado a um SE?
Porque é que o Quartel dos Bombeiros, poderá ser construído a custo zero SE…
Que o  Piso Sintético do Grupo Desportivo do Vialonga,  será mais fácil SE…
Que as novas instalações da Junta de Freguesia poderão ser uma obra a curto prazo,
SE…
Que o Jardim Parque Urbano da Flamenga, poderia já estar construído, SE…
Que o novo Centro de Dia da CURPIV – tem data de conclusão de obra para Dezembro
de 2005!!-  só será acabado SE…
É preciso ainda recordar que também a horas da inauguração do Gimnodesportivo do
Grupo Desportivo de Vialonga, houve também um SE para “engolir”, apesar de haver
quem insiste em falar do seu empenhamento.
Porque será que as coisas em Vialonga são tão difíceis de conseguir?
Será que não conseguimos explicar o tamanho dos nossos desejos?
Será porque ficamos numa das pontas do concelho? E como diz o povo, longe da vista,
longe do coração?
Ou será que algum dia nos portámos mal e este é o nosso castigo?
Eu sei que a inveja é um dos pecados capitais, mas que tenho inveja tenho.
Claro que fico contente por saber que nas outras freguesias do concelho os equipamen-
tos que trazem mais qualidade de vida às suas populações vão nascendo, mas creio
que a nossa paciência está a chegar ao fim, a freguesia de Vialonga não pode mais ficar
indiferente ao peso deste SE!

* Membro do Executivo da Junta de Freguesia

de Vialonga

Composição do Executivo
da Junta de Freguesia de Vialonga

e distribuição de pelouros
Manuel Caetano Valente
Presidente da Junta de Freguesia de Vialonga
Administração Geral e Informação
Obras, Melhoramentos e Património
Limpeza pública, Cemitério, Jardins, Zonas Verdes e Mercados
Educação, Cultura, Acção Social e Saúde
Sinalização, Toponímica, Trânsito, Segurança Pública e Protecção Civil

Maria Leonor Moreira Cardoso Alves
Secretária
Administração Geral e Informação
Limpeza pública, Cemitério, Jardins, Zonas Verdes e Mercados
Educação, Cultura, Acção Social e Saúde

Ângela Cristina Pinto Bordalo
Tesoureira
Administração Geral e Informação
Educação, Cultura, Acção Social e Saúde
Desporto e Tempos Livres
Comércio e Serviços

Daniel Pereira Lourenço Maurício Dias
Vogal
Obras, Melhoramentos e Património
Educação, Cultura, Acção Social e Saúde
Desporto e Tempos Livres
Sinalização, Toponímica, Trânsito, Segurança Pública e Protecção Civil

Paulo Alexandre Roque Nogueira
Vogal
Obras, Melhoramentos e Património
Limpeza pública, Cemitério, Jardins, Zonas Verdes e Mercados
Desporto e Tempos Livres
Sinalização, Toponímica, Trânsito, Segurança Pública e Protecção Civil
Comércio e Serviços
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Estão acabadas as obras
de restauração da capela de
Santa Eulália e do altar-mor
da Igreja Matriz de Vialon-
ga. As primeiras terminaram
no início de Março, enquan-
to o altar-mor teve a sua
inauguração no passado dia
25 de Fevereiro, com a pre-
sença do Bispo Dom Tomás
Nunes, numa igreja que se
encontrava repleta de fieis,
que quiseram admirar o tra-
balho de restauro efectua-
do na talha dourada, nas
telas e a beleza do novo sa-
crário, uma peça de arte
desenhada de novo devido
à dificuldade de recuperar
a imagem do anterior.

O “Mãos à Obra” foi ouvir
o padre João Prego, um dos
obreiros destas obras, que
em conjunto com a comuni-
dade católica de Vialonga
conseguiram levar a cabo
estas importante interven-
ções de restauro no nosso
património religioso.

“Pensava ser difícil restau-
rar o altar-mor devido ao
estado em que se encontra-
va e aos custos elevados das
obras”, diz o pároco, satis-
feito pela obra realizada.
“Esta restauração aumenta a

PADRE JOÃO PREGO FALA DAS OBRAS NA IGREJA MATRIZ DE VIALONGA
E NA CAPELA DE SANTA EULÁLIA

Falta recuperar altar
do Senhor Morto

nobreza da nossa igreja e a
comunidade deve sentir-se
orgulhosa porque valeu o
esforço de todos para que a
obra fosse uma realidade.
Depois o novo sacrário é uma
peça de arte moderna, mas
adequada às características
do nosso templo”.

O esforço económico do
restauro foi de mais de 87
mil euros, que teve uma
comparticipação da Câma-
ra Municipal de Vila Franca
de Xira e do Patriarcado.
“Recebemos ainda a ajuda
de várias instituições, parti-
culares e da Junta de Fre-
guesia de Vialonga, que nos
apoiou bastante. Ainda con-
traímos um empréstimo de
30 mil euros, que neste mo-
mento já se encontra redu-
zido para cerca de 27 mil
euros”. O padre diz que vão
continuar as iniciativas para
angariar fundos para pagar
o empréstimo e para pagar
as obras do altar do Senhor
Morto, que devem começar
em Março ou em Abril e ter-
minar devem terminar an-
tes de Agosto, a tempo das
festas de Vialonga em hon-
ra de Nossa Senhora da As-
sunção.

Contudo, depois desta
inauguração, a Igreja Matriz
vai encerrar para obras de
pintura na nave central e a
sacristia. Enquanto decorre-
rem essas obras de benefi-
ciação os cultos vão realizar-
se no salão paroquial.

Entretanto, na capela de
Santa Eulália decorreram
obras de beneficiação, que se
iniciaram em Novembro e ter-
minaram durante o mês de
Março. “Com o tempo come-
çaram a notar-se infiltrações,
depois de uma recuperação
que se realizou há vinte anos,
o que, na altura, possibilitou
a reabertura ao culto. O al-
pendre e o tecto também es-
tavam muito degradados, as-
sim como a abóbada do al-
tar-mor. A comunidade do
lugar, juntamente com a Câ-
mara Municipal, decidiu fa-
zer obras, que orçam em 22
mil euros, que contaram com
o apoio da Solvay”.

Para além destas obras
decidiu-se alargar o passeio,
já que os carros estaciona-
vam mesmo junto à parede,
o que colocava em risco o
interior da capela.

Desconhece-se a data
deste templo, no entanto,

pensa-se que ela remota ao
século XVII, no reinado de D.
João V, quando se construí-
ram a maioria dos templos.
A capela de Santa Eulália
guarda algumas peças de
assinalável valor artístico,
como o altar em talha dou-
rada e várias esculturas. Diz
a lenda que D. João passa-
va por este lugar bastantes
vezes, acabando por come-
çar a gostar de uma bela
menina, ao qual acabou por
dedicar a construção da ca-
pela.

Com o final destas obras
reiniciou-se o culto na ca-
pela.

SECÇÃO CULTURAL DO GRUPO DESPORTIVO DE VIALONGA

Poetas editam

colectânea em livro
Vai ter lugar no próximo dia 23 de Março, no Salão
Nobre da Junta de Freguesia, a apresentação públi-
ca da Antologia Poética da Tertúlia dos Poetas de
Vialonga, uma obra que reúne poemas de 17 poetas,
numa edição da Secção Cultural do Grupo Desportivo
de Vialonga e da Ordem de Ideias-Cooperativa de
Informação, Comunicação e Produção de Eventos.
A ideia da publicação desta obra nasceu já há al-
guns anos e começou a germinar com a criação da
Tertúlia dos Poetas de Vialonga, acabando por se
materializar numa obra que se torna numa referên-
cia para a Vila, já que muitas das poesias falam da
nossa freguesia e da sua vida social, como o carna-
val e as comemorações do 25 de Abril, relembrando
ainda tempos idos e personalidades que se desta-
caram em Vialonga.
Nome dos poetas presentes na Antologia: Alda Zizi-
na; António Barradas; António Ferreira; Carlos Bor-
ges; Chapita Inácio; David Gomes; Ermesilda Ferrei-
ra; Francisco Santos; Isabel Mota; Júlia Ferreira; Lu-
isa Pamplona; Maria de Lurdes; Maria do Carmo;
Maria Domingos; Maria José; Pedro Delgado e Ricar-
do Lemos.

SEGURANÇA
3 Freguesia
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4Carnaval em Vialonga
Mais de um milhar
de crianças (e não
só...) oriundas das
escolas básicas,
jardins de infância,
ATL’s, instituições
de solidariedade
social participaram
num alegre
e animado desfile
carnavalesco.
Para além da
irreverência própria
dos mais novos,
não faltou a pujança
de viver dos mais
idosos, que também
participaram
no desfile, num
encontro
inter-geracional
muito agradável.
Para animar a festa,
os Amarantinos,
com os seus
compassos
ritmados, não só
transmitiram ritmo
ao corso
carnavalesco, como
trouxeram para
a rua muitos
dos habitantes,
que das janelas
ou no passeio
aplaudiam
os participantes.
Destaque para
a presença
de imensos pais
que, munidos
de máquinas
fotográficas ou
de filmar, retiam
para a posteridade
momentos
de grande
vivacidade.
O desfile
carnavalesco foi,
mais uma vez,
organizado pela
Junta de Freguesia
e contou com o
empenho das forças
vivas da nossa
freguesia, em
particular das
escolas e o apoio
de empresas locais.



MARÇO 2006

5 Carnaval em Vialonga



MARÇO 2006

A escola básica nº2 de Vi-
alonga está a desenvolver
um projecto exemplar, no
campo do ensino musical,
único na Europa, e que foi
apresentado publicamente
na presença da Ministra da
Educação, Maria de Lurdes
Rodrigues.

Vinte e cinco alunos fazem
parte do projecto “Uma Or-
questra de Violinos”, uma
ideia que tem na professora
de música Rita Mendes a sua
grande mentora e que teve
capacidade de encontrar
parceiros na Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira
e na Sociedade Central de
Cervejas e Bebidas, que
doou os violinos e um tecla-
do portátil. A Junta de Fre-
guesia de Vialonga, no apoio
global que dá aos diversos
estabelecimentos de ensino,
contribui, dentro das suas
possibilidades, para que
projectos de tão elevada
qualidade se possam de-
senvolver nos nossos esta-
belecimentos de ensino.

Os jovens violonistas já
mostraram as suas capaci-
dades, apresentando diver-

Ala Arriba
Volto hoje ao périplo das escolas do 1º ciclo, para vos falar da EB1 do Cabo de Vialonga.
Situada na Rua 1º de Maio foi inaugurada a 18 de Setembro de 1998.
Estas novas instalações são o culminar de todo um processo que começou no pós 25 de Abril, em que o Povo entendeu
que as cavalarias existentes neste mesmo espaço poderiam ser remodeladas e aproveitadas para escola. Assim, com
quatro salas e um ginásio, começou a que se chamava Escola do Gentil.
Já nos inícios dos anos oitenta, com a instalação da Tele-Escola, no espaço a Este da Rua 1º de Maio, onde hoje está
instalada a GNR, foi construído um edifício Plano dos Centenários, com uma sala e três pré-fabricados.
O 1º ciclo funcionava de manhã e a Tele-Escola de tarde, sendo que ainda continuavam a funcionar algumas turmas na escola “velh a”. Mas a
degradação, com a falta de conservação, foi imparável e, no ano lectivo de 91/92 foram definitivamente abandonadas estas instalações, graças
também ao facto da Tele-Escola ter acabado e haver salas disponíveis. Foram aí colocados mais dois contentores, ficando assim a escola com
um total de seis salas de aula.
Como todos sabemos é habitual, neste Portugal à beira mar plantado, que a maioria das vezes, o provisório se torna definitivo. Foi o que aqui
aconteceu, com a utilização desses pré-fabricados muito para além do seu tempo de validade.
Quem conhece este tipo de contentores sabe que estão assentes em estacas, havendo espaço aberto por baixo ao chão das salas. Aí se
refugiavam ratos e outros animais, que acabando por fazer aí as suas tocas, passavam um cheiro nauseabundo para as próprias salas de aula
e com as consequências higiénicas que todos adivinhamos.
Para além deste problema era o serem frios no Inverno e autênticos fornos no Verão.
Foi decidido fazer uma escola nova e, com o que eu não concordo, optou-se por ser feita no espaço das antigas instalações.
Ficando abaixo do nível da estrada e hoje, rodeada pelas novas urbanizações, está como que “enfiada” num buraco.
Deveria ter ficado na parte Este da rua, com mais espaço, mais solarenga e, certamente, muito menos húmida.
Esta nova escola é constituída por 8 salas de aula, possuindo cada uma delas uma arrecadação e um lavatório com água corrente, 4 casas de
banho para os alunos e duas para os adultos, uma sala de professores, que é, simultaneamente, a sala da professora coordenadora, 3
arrecadações, uma cozinha equipada e 1 sala polivalente que tanto funciona como ginásio, como de refeitório. Nesta sala, a partir do meio dia,
não se pratica Educação Física porque passa a ser refeitório. Os alunos têm de a praticar na rua. Para mim isto está profundamente errado,
numa escola de construção tão recente
Mas não ficam por aqui as coisas que eu e os professores que nela leccionam achamos errado:
- A inexistência de um espaço próprio para a instalação de uma Biblioteca e um Centro de Recursos. A sala, pequena, que era usada para tal,
é onde é ministrado o inglês e a música.
- A inexistência de um bom espaço coberto, para que os alunos não brinquem na rua quando está a chover e não regressem às salas com os
pés molhados e sujos de lama.
- A inexistência de brinquedos lúdicos, no exterior, onde eles possam canalizar a sua muita energia e possam regressar às salas mais calmos.
- A inexistência de uma sala polivalente, onde se pudesse dar um apoio diferenciado.
- A inexistência de uma mediadora para facilitar o contacto com a comunidade cigana. Existem 18 alunos desta comunidade a frequentar esta
escola.
Apesar destes condicionalismos, o corpo docente, constituído por 14 professores e 1 de apoio educativo, procura minimizar as dificuldades e
dar o seu melhor no dia a dia desta escola.
Também não posso esquecer de falar das tão importantes auxiliares de acção educativa. São imprescindíveis numa escola. São 4 mais 2
tarefeiras e 3 tarefeiras para a cozinha.
Resta-me desejar às minhas colegas um bom final de ano, com bom nível de sucesso escolar.

Um abraço, da
Mª. Graciete Gaspar

Professora

Visita ao património
da freguesia
pelos professores
do 1º ciclo
À semelhança do ano transacto, teve lugar em 5 de Abril a visita ao
património quer histórico, quer indus-
trial da freguesia, pelos professores
do 1º ciclo que leccionam em Vialon-
ga.
Pretendeu-se, com esta iniciativa, dar
a conhecer àqueles que trabalham com
os nossos filhos, algumas das nossas
tradições e realidades históricas, quer
com  o património de muitas quintas
ainda existentes, quer com o patrimó-
nio industrial através da recepção na
Centralcer, bem como a nossa rica gas-
tronomia.

Carnaval
Ao senhor Presidente da junta
Eu vou elogiar
De um lindo Carnaval
Na minha terra realizar

Um desfile
Com várias representações
Desde os batuques
A terminar com os hortelões

Os camponeses traziam
Ao ombro, a sua escadinha
Para apanhar para o cestinho
A sua frutinha

Representação da cultura
Onde trazia o girassol
Nas terras ribatejanas
Brilham ao nascer do Sol

Brilha o girassol
E as suas joaninhas
Tanto como outras flores
E as suas formiguinhas

Campo colorido
Com lindas flores
Com os nossos meninos
Para nós são os amores

Na minha mocidade
Também se brincava ao carnaval
Faziam-se lindas cegadas
Como não havia igual

UMA INICIATIVA DA ESCOLA BÁSICA Nº 2

Orquestra de violinos
é projecto exemplar

sos exercícios como colocar
o violino no ombro, segurar
correctamente o arco,  iden-
tificar as notas ou fazer os
primeiros acordes.

Tudo se resume, ao fim e
ao cabo, a ensinar a música
de uma forma envolvente,
ensino que foi retirado das

escolas obrigando a recor-
rer às escolas de música,
depois do período normal
das aulas.

A opção assumida na es-
cola básica nº2 de Vialonga
foi diferente e o ensino da
música tem lugar de manhã,
integrado no processo de

aprendizagem normal. As
crianças aprendem tudo na
escola, não precisando, se-
quer, de levar os instrumen-
tos para casa. Um projecto
que deixou a Ministra da
Educação sensibilizada e
que enche de orgulho a fre-
guesia de Vialonga.

Vialonga, Póvoa e Santa Iria
Lindas cegadas faziam
Mesmo com dificuldades
E pobreza não se retraiam

Lembro uma cegada que
Era o cavador, no tempo do fascismo
Feita com muito cuidado
Para não se cair no abismo

Estas quadras foram feitas
Por uma idosa doente entristecida
Que a pouco e pouco
Vai perdendo a sua vida

Peço desculpa de fazer perder
O seu tempo
Isto é um desabafo
Tem a ver com o meu sofrimento

Deus lhe dê tudo de bom na vida
Que por vezes é muito ingrata
Para mim não tem sido risonha
Pois de viver eu estou farta

Não sou poeta
Nem nada que se pareça
Escrevo qualquer coisa
Que me vem à cabeça

Coisas boas, coisas más
Coisas sem alegria
Isto é realidade
Não demagogia

Júlia Maria Ferreira

NA ESCOLA EB 2,3

José Sócrates
em Vialonga

O Primeiro Ministro José Sócrates escolheu a escola EB 2,3 de
Vialonga para falar sobre o programa “ Português como Língua Não
Materna no Currículo Nacional” . Não foi por acaso, pois este esta-
belecimento de ensino tem dinamizado todo um projecto educativo
no sentido de criar as melhores condições possíveis para elevar os
níveis de formação dos alunos e, desta forma, diminuir o insucesso
escolar.
José Sócrates considerou mesmo a escola EB 2,3 de Vialonga como
um exemplo que deveria ser estendido a todo o país. Palavras bem
acolhidas por Armandina Soares, presidente do conselho executivo
que explicou com precisão o esforço desenvolvido para que os
alunos se sintam bem na escola, e os mecanismos utilizados tendo
em vista direcionar os alunos para a vida activa.
O melhor entendimento e domínio da língua portuguesa tem sido
uma das preocupações dos responsáveis da escola que há quatro
anos promovem “ uma oficina da língua portuguesa, onde se dá
formação a alunos vindos das mais variadas origens, nomeada-
mente dos PALOP’s” . É bom lembrar que a escola conta com cerca
de 30 por cento de  alunos originários do países africanos de língua
oficial portuguesa, bem como dos países do leste europeu.

6Freguesia
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A
 Junta de Freguesia, apesar das limitações financeiras, continua a fazer um

conjunto de intervenções e de melhoramentos, que contribuem para uma

Vialonga mais digna e onde dê prazer viver.

Granja e Verdelha do Ruivo
já têm centros de convívio

A
s localidades da Granja e da Verdelha do Ruivo já
têm em funcionamento dois novos espaços de con
vívio, inaugurados a 21 de Fevereiro.

O Centro de Convívio da Granja era uma antigo lavadouro
que sofreu importantes obras de requalificação e adap-
tação. Transformado, o edifício é agora um espaço infor-
mal onde a comunidade local pode passar momentos de
lazer e de convívio.
O mesmo acontece na Verdelha do Ruivo onde entrou em
funcionamento um outro espaço que, em especial os mais
idosos, utilizam com frequência.
Manuel Valente, presidente da Junta de Freguesia de Vialon-
ga, aquando da inauguração dos dois novos centros, recor-
dou que eram os primeiros  do género a entrar em funciona-
mento na freguesia de Vialonga. Um trabalho que não fica
por aqui, pois a Junta de Freguesia pretende abrir um outro
centro na localidade de Alpriate, criando desta forma condi-
ções para que os idosos da freguesia “estejam mais à vonta-
de, tenham bons momentos para conversar e conviver”.
A inauguração dos centros de convívio, momentos reple-
tos de música e boa disposição entre os presentes, teve o
elogio da presidente da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira, Maria da Luz Rosinha, que realçou a importância
destas infra estruturas por contribuírem para reforçar os
laços da comunidade, enaltecendo o esforço desenvolvi-
do pela Junta de Freguesia de Vialonga.

Jardim na rua Maria Barradas
Terminou a recuperação dos espaços na Rua Maria Barradas,
com a construção de um espaço verde, colocação de uma ilha
ecológica, recuperação de passeios, escoamento de águas pluvi-
ais, corrimão junto à ribeira e recuperação do Parque Infantil.
Com esta obra melhorámos significativamente aquele espaço, pelo
que compete a todos nós fazermos um grande esforço para que
se mantenha limpo e arranjado.

Ampliação do cemitério
A Junta de Freguesia procedeu a obras no

cemitério, alargando e tornando aquele es-
paço mais digno e com maior capacidade
de resposta.

ROTUNDA DO CABO

O que torto nasce, tarde ou nunca se endireita

A
 Rotunda do Cabo nasceu torta!

           Primeiro, foi a hipoteca e posse dos
          terrenos, depois, por uma série de con-

dicionalismos teve de ser feita fora do eixo da via.
Após a feitura  da Rotunda que, diga-se em

abono da verdade, nos resolveu o nó que tínha-
mos naquela entrada da vila, veio  a questão do
arranjo urbanístico.

Infelizmente para a freguesia, alguém concebeu
um arranjo que mais parecem abcessos pretos e
brancos que não só nos tiram a visibilidade do todo
que circula, como são feios como tudo.

Agora, porque dissemos que aquilo não tinha
jeito nenhum, e era perigoso para quem condu-
zia, baixaram a altura dos abcessos, mas a situa-
ção mantêm-se, só que ainda ficaram mais feios e
o perigo continua, pois a visibilidade é mínima. Até
quando?

7 Obras

Jardim de Santo António
Foi concluída a intervenção no jardim de Santo Antó-
nio, no Morgado. O espaço encontrava-se degrada-
do e hoje tornou-se numa  zona aprazível que im-
porta preservar.

Granja

Verdelha do Ruivo

Zonas verdes na urbanização
da Quinta do Duque

Estão em fase de conclusão os espaços verdes na
urbanização da Quinta do Duque. Embora com
atraso, hoje podemos observar os espaços nos to-
pos da urbanização, bem como as zonas envol-
ventes com um aspecto cuidado, o que registamos
e nos satisfaz.
Falta, no entanto, a recuperação dos arruamentos
e passeios, bem como a protecção da ribeira a
nascente e conclusão do passeio a poente.
Contamos que a Câmara e o urbanizador encon-
trem soluções  adequadas para que os problemas
da urbanização sejam solucionados.
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A Sociedade Recreativa da
Granja está a sofrer obras de
beneficiação, permitindo cri-
ar nas futuras instalações
mais versatilidade e novas in-
fra-estruturas que vão bene-
ficiar toda a população. No
primeiro andar vai funcionar
um salão de espectáculos, no
rés de chão vão ficar instala-
dos os gabinetes da direcção,
gabinetes para as secções
existentes, do Grupo Colum-
bófilo da Granja e do Clube
de Caçadores de Vialonga.
Vai ser criada uma valência
que vai servir a comunidade
com a criação de um gabine-
te médico que pode assistir a
população, sobretudo a mais
idosa, uma ou duas vezes por

SOCIEDADE RECREATIVA DA GRANJA

Obras na sede vão criar
instalações modernas e versáteis

semana na área da medicina
preventiva.

Para que se pudessem re-
alizar as obras de restauro
foi necessário demolir parte
do edifício da sede, para
nascer em seu lugar
um moderno com-
plexo associativo,
com custos avalia-
dos em cerca de
150 mil euros, que
vai contar com
apoios por parte
da Junta de Fre-
guesia.

Para Luís Coe-
lho, presidente da
colectividade, era
urgente renovar o antigo
edifício antes que houvesse

uma catástrofe, já que este
apresentava risco de
d e r r o c a d a .

“Havia a necessidade de
aplicar uma nova

cobertura, já que a anterior
estrutura apresentava uma
grande instabilidade, que
poderia provocar estragos
irreversíveis, por isso deci-
dimos demolir todo o velho

edifício”.
As paredes laterais,
devido ao peso,
apresentavam fissu-
ras na zona do sa-
lão e a direcção
aproveitou a
o p o r t u n i d a d e
para renovar toda
a sede, aplicando

uma estrutura de be-
tão, paredes com iso-

lamento térmico e a reno-
vação do sistema eléctrico. “O
antigo salão não tinha con-

dições para receber os sóci-
os e a população da Granja,
ao mesmo tempo que a co-
lectividade tornava-se útil só
para quem frequentava o
bar, agora toda a população
vai usufruir do novo espaço,
porque vamos ficar com um
edifício moderno, com uma
estética que se integra na
área envolvente e com novas
valências”.

As obras seguem a bom
ritmo e a direcção da Socie-
dade Recreativa da Granja
prevê a inauguração para o
verão deste ano. “As novas
instalações, para além de
modernas e versáteis, vão
estar a serviço da Granja e
da sua população”, concluiu.

O Grupo Desportivo de Vialonga, dentro do que tem sido habitual nos últimos anos, levou
a efeito, por altura do Carnaval, um torneio de futebol, desta vez para as categorias de
infantis e iniciados, que contou com as representações  do Olivais e Moscavide, Sacavenen-
se, União Povoense, Oriental e do próprio Vialonga.
Embora com o mau tempo a condicionar os jogos da primeira jornada, no sábado, o
torneio contou com o empenho e a vivência próprios dos jovens atletas, independente-
mente dos resultados. Olivais e Moscavide, em iniciados, e Vialonga, em infantis, foram os
vencedores desta edição, cujos resultados verificados foram os seguintes:
Iniciados, meias-finais:
Oriental, 0 – Olivais e Moscavide, 4
Vialonga, 3 – União Povoense, 1
Apuramento dos 3.º e 4.º classificados:
Oriental, 3 – União Povoense, 0
Final:
Vialonga, 1 – Olivais e Moscavide, 2
Classificação:
1.º - Olivais e Moscavide
2.º - Vialonga
3.º - Oriental
4.º - União Povoense
Infantis, meias-finais:
Sacavenense, 2 – Oriental, 1
Vialonga, 2 – Olivais e Moscavide, 2 (3-2 gp)
Apuramento dos 3.º e 4.º classificados:
Oriental, 0 – Olivais e Moscavide, 1
Final:
Vialonga, 2 – Sacavenense, 1
Classificação:
1.º - Vialonga
2.º - Sacavenense
3.º - Olivais e Moscavide
4.º - Oriental
Para além dos prémios colectivos, foram ainda distinguidos, individualmente, os seguintes
elementos:
Melhor jogador: Fábio Barbosa, da União Povoense
Melhor marcador: Carlos Serra, do Olivais e Moscavide
Melhor guarda-redes: Rui Santos, do Vialonga
Melhor jogador do Vialonga: Marco Gonçalves
A equipa mais disciplinada foi a do União Povoense, que recebeu o troféu correspondente.
Leonardo Teixeira, coordenador do futebol juvenil do Grupo Desportivo de Vialonga e um
dos principais obreiros da realização do torneio, fez questão de manifestar o agradeci-
mento aos clubes participantes, bem como às equipas de arbitragem colaborantes e a
todos os outros elementos envolvidos na organização.
E adiantou: “Achamos que o sábado e o domingo que antecedem o dia de Carnaval são os
ideais para a realização deste torneio, embora o ano passado o tenhamos levado a efeito
em Junho, por ocasião do aniversário do clube. Neste, optámos pelos escalões de infantis
e iniciados e gostávamos de ter tido a participação de equipas de maior gabarito, mas foi-
nos impossível, uma vez que as mesmas estão a disputar os respectivos campeonatos
nacionais. Esta época, com o acordo da direcção, o futebol juvenil do clube, que envolve
cento e vinte atletas, está a funcionar com uma certa autonomia e a realização destes
torneios é importante para os miúdos e uma forma de os cativar ainda mais”.

TORNEIO DE CARNAVAL DO GRUPO DESPORTIVO DE VIALONGA

Camadas jovens
a merecerem atenção

8 DE MARÇO

Dia Internacional da Mulher

Decorria o dia 8 de Março de 1857 quando operárias têxteis de uma fábrica de Nova Iorque entraram em
greve, ocupando as instalações, para reivindicarem a redução de um horário de trabalho de mais de 16
horas por dia para 10 horas. Estas operárias, que recebiam menos de um terço do salário dos homens,
foram fechadas na fábrica onde, entretanto, deflagrou um incêndio.
Em 1910, numa conferência internacional de mulheres realizada na Dinamarca, foi decidido, em home-
nagem àquelas mulheres, comemorar o 8 de Março como “Dia Internacional da Mulher”.
De então para cá o movimento a favor da emancipação da mulher tomou forma, e Portugal não foi
excepção. Antes do 25 de Abril de 1974 esta data não era permitida ser evocada. Depois de conquistada
a democracia, as mulheres viram muitos direitos até ai sonegados serem consagrados na lei. Houve
muitos avanços ao nível da participação cívica  e da conquista da igualdade. Mas muita há a fazer, até
porque a crise económica agudiza-se e, nesta situação,  são as mulheres as primeiras a ser atingidas com
o desemprego, aumentando dia após dia a teoria de que o lugar da mulher é em casa, conceitos que
julgávamos ultrapassados.
 A Junta de Freguesia não deixou passar o dia 8 de Março em claro e procedeu a uma simples mas sincera
homenagem, através da distribuição de uma lembrança, em especial em locais de trabalho com uma
forte expressão de trabalhadoras.

Como o dia estivesse muito quente
as mulheres saíram de casa e foram à sua vida
com blusas sem mangas
A carne  dos seus braços
erguidos ao alto para alcançarem as argolas do autocarro

Era com aqueles braços nus
desprendidos das argolas do autocarro,
que aquelas mulheres na hora permitida,
cingiam e apertavam
os corpos horizontais dos seus companheiros.

Mas não era nisso que elas iam a pensar.
Elas iam a pensar no seu trabalho quotidiano,
no ir e vir,
no andar e correr,
no cozinhar,
nas compras,
no emprego,
no dinheiro que não chega,
e pensavam, com os olhos parados e distantes,
enquanto se agarravam às argolas do autocarro,
noutra vida melhor,
sem ir e vir,
sem andar a correr,
sem horas para isto e para aquilo,
livres,
livres,
livres e independentes,
para então cingirem e apertarem nos seus braços nus
os corpos horizontais dos seus companheiros

António Gedeão

Poema dos braços nus das mulheres (excerto)


