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Melhor ambiente,Melhor ambiente,  
mais zonas verdesmais zonas verdes

Vialonga comemora o 25 de Abril  
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Editorial
Que Vialonga 
queremos?

Estamos em 2008, um ano decisivo para defi nir o que queremos e 

qual o caminho a percorrer nos próximos 10 anos no desenvolvimento de Vialonga.

Será concretizada em 2008 a revisão do PDM – Plano Director Municipal,  que traçará o caminho a 

seguir nos próximos anos no concelho.

São signifi cativos os projectos previstos para a nossa terra que, por razões objectivas ou subjectivas, 

ainda não avançaram.

É a construção do Nó dos Caniços de acesso à A1 que a EP (Estradas de Portugal) não constrói, pese 

embora não impeçam a sua concretização desde que seja outra entidade a suportar os custos;

É a construção da escola secundária que, embora prevista na Carta Educativa, tarda a ser real-

izada;

É a construção do novo quartel dos bombeiros;

É a construção da piscina coberta;

É a construção da Variante a Norte de Vialonga;

É a construção de vias a poente da freguesia, que retirem o tráfego pesado do centro da vila;

É a construção da Bacia de Retenção na Granja;

É a construção do Parque Urbano da Mata do Paraíso;

É a construção dos equipamentos escolares do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo, previstos na Carta 

Educativa;

São um conjunto de equipamentos e infra-estruturas imprescindíveis a um desenvolvimento integrado 

de Vialonga, que tardam a ser concretizados, quer pela necessidade de parcerias para o seu fi nancia-

mento, quer pela indisponibilidade do Poder Central, quer ainda pela existência de condicionamentos 

que deverão ser ultrapassados pela revisão do PDM ou outros que tiveram entretanto solução, caso 

das servidões aéreas que impediram a construção na Meia Encosta ( acima da quota 47).

Temos também presente as novas preocupações que são colocadas pelas medidas publicadas no 

Dec. Lei 7/2008 que estabelece as medidas preventivas para os traçados apontados pela RAVE para 

passagem do TGV pela freguesia de Vialonga. Como sabemos, a RAVE aponta duas alternativas, pelo 

que as medidas preventivas aplicam-se às duas hipóteses, independentemente da opção que vier 

a ser adoptadas que, esperamos e estamos certos, será a opção poente.

No entanto, enquanto tal opção não for tomada, mais uma vez Vialonga fi cará adiada. É esta a nossa 

realidade, é com estes condicionalismos que temos que fazer o caminho que permita traçar e imple-

mentar as soluções para que Vialonga seja hoje e amanhã uma terra onde nos sintamos bem.

O que referi, é o caminho a fazer, mas muito caminho temos já trilhado. Neste últimos meses, muitas 

obras de relevo tiveram lugar na freguesia, realçando: a nova Estrada dos Caniços, a conclusão do 

Centro de Dia para os Idosos, o inicio da construção do Parque Urbano da Flamenga, a construção 

de áreas signifi cativas ao nível dos espaços verdes e de lazer, como a Quinta das Índias, Gentil, 

Tróia, entre outras, a construção do piso sintético do GDV, as diligências para solução do Hospital 

da Flamenga, a apresentação do projecto ao programa PARES para fi nanciamento do projecto para 

o Centro Integrado de Idosos, etc., etc.

Temos vindo a construir esta terra, devemos continuar com persistência, contando com a participação 

de todos, de forma a engrandecer e prestigiar Vialonga.

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

Quando se luta, 
nem sempre se ganha.

Mas quando não se luta, 
perde-se sempre!

Centenas de pessoas aderiram ao convite que lhes foi feito pela Comissão Utentes de 
Saúde de Vialonga – CUSV – ao participarem na caminhada realizada no passado dia 5 
de Abril, tendo como objectivo a defesa do Serviço Nacional de Saúde e em particular 
a abertura do Hospital da Flamenga, integrado no serviço público de saúde.
Porque o governo teima em manter esta riqueza abandonada, esta acção foi o culmi-
nar de várias em que é demonstrado que a população de Vialonga sente a necessida-
de da abertura deste equipamento, e não vai desistir até que o Hospital da Flamenga 
volte a ter a função que o 25 de Abril lhe conferiu – um hospital ao serviço da saúde 
pública.

Está a decorrer, se bem que a passo de caracol, a 1ª fase do Jardim Parque Urbano 
da Quinta da Flamenga, fruto da luta que há cinco anos foi iniciada por todos os que 
apostam na melhoria da qualidade de vida da população. 
Bom seria que a conclusão desta 1ª fase e de toda a obra não marcasse passo, face 
aos anos que esta já leva de atraso.

Também a população da Quinta das Índias está de parabéns porque, conjuntamente 
com a Junta, se debateu para que os jardins de prado sequeiro (que de prado nada 
tinham e de sequeiro muito) dessem lugar a um espaço verde de agradável usufruto.

TGV por cima das nossas cabeças NÃO!
As medidas preventivas de salvaguarda de espaços para a eventual construção da li-
nha de comboio de alta velocidade (TGV) entre Lisboa e Vila Franca de Xira, defi nidas 
em decreto-lei no fi nal de Março abrangem 11 freguesias do nosso concelho, e muito 
particularmente Vialonga. 
Em 2006, a Junta de Freguesia realizou vários encontros com a população para infor-
mar as implicações dos dois traçados previstos na construção desta rede. A intenção 
foi de informar e não assustar. Aguardar as decisões com serenidade, não signifi ca 
alheamento, não custa nada estar de olhos abertos, porque sabemos que há razões 
que a razão desconhece!

Abril está aí. Convido-vos a Comemorar a Liberdade! O dia 25 de Abril não é simples-
mente um feriado! 
Neste tempo em que se procura esquecer, branquear e mesmo promover o fascismo, 
é necessário lembrar que a PIDE, a censura, a repressão, a prisão, a tortura, o assas-
sínio, a pobreza, a miséria, o analfabetismo, e o atraso foram marcas desse tempo 
sinistro. 
O 25 de Abril de 1974 e o processo libertador, unindo Povo e Movimento das Forças 
Armadas fi cará para sempre ligado ao que de mais progressista regista a história de 
Portugal.

Neste tempo em que o Governo persiste em combater os valores de Abril, e as desi-
gualdades e injustiças sociais atingem diariamente cada vez mais famílias portugue-
sas, é preciso LUTAR, é preciso continuar a dizer BASTA DE INJUSTIÇAS!

*Membro do Executivo da Junta de Freguesia de Vialonga
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SEGURANÇA3

Os traçados do TGV 
e suas consequências para Vialonga

 O governo defi niu, em fi nais 
de 2006, a rede ferroviária  de 
alta velocidade, nomeada-
mente a ligação Lisboa-Porto 
e, posteriormente, divulgou a 
RAVE e a proposta de traçados 
para essa ligação.

A RAVE tem obrigação, 
sempre que tal seja pos-
sível, de apresentar, para 
posterior decisão política, 
mais que uma opção de 
traçado. É este o caso, na 

área de Vialonga, que para a 
travessia da nossa freguesia 
apresentou duas opções:

1 – Traçado Poente, que 
entra na várzea da Granja 
e segue em túnel a ponte 
do MARL, saindo a norte da 

Fonte Santa, já na área de 
Bucelas.

2 – Traçado Nascente, que 
entra pela várzea da Granja, 
seguindo por Alpriate, Quin-
ta de Santa Maria, Gentil e 

entrando em túnel a Poente 
da Verdelha.

Os traçados referidos 
constam das plantas que 
publicamos e do Decreto-Lei 
referido. (ver caixa)

Como se pode verificar, 

para Vialonga a segunda op-
ção seria terrível, enquanto 
a primeira é a menos má, 
embora possa ser pior para 
outros. Aquela que nos tem 
sido assegurado vai ser adop-

tada é a do traçado Poente, 
mas será que essa decisão 
política é motivo sufi ciente 
para fi carmos descansados? 
Penso que não!... Devemos 
continuar a acompanhar o 
processo e, se necessário, 

tomarmos as atitudes que 
no momento se entendam 
por convenientes.

Quanto às medidas pre-
ventivas que o Decreto refe-
rido estabelece, continuamos 

sempre a dançar com a mais 
feia, pois durante dois anos 
e, possivelmente, mais um, 
como o Decreto prevê, não 
veremos avançar projectos 
que em muito mudariam a 
face de Vialonga, como o 
previsto para a zona fronteira 
da Quinta de Santa Maria, que 

certamente vai marcar passo, 
como, do mesmo modo,  
outros que se situam nos tra-
çados propostos. No entanto, 
espero que o bom-senso pre-
valeça, que as opções sejam 
defi nidas com celeridade e 
que Vialonga não fi que, mais 
uma vez, adiada.

Ala Arriba

Vou começar esta pequena crónica falando 

um pouco do meu percurso académico, para 

introduzir o tema que é a Carta Educativa do 

Concelho de Vila Franca de Xira, relacionada com Vialonga.

Não é o choradinho da senhora professora que...mas tão só talvez uma 

tentativa de paralelismo e procura das partes boas que se encontram 

nas mudanças.

Formei-me em 1972. A minha primeira escola foi no Concelho de Moção, 

a 50 Km de minha casa, num minúsculo lugar chamado Ribeira de Car-

digos.

Lugar único, sem água canalizada e electricidade. Ao fi m de dois meses 

fi z uma permuta com uma colega que fi cara colocadas a 20 Km de minha 

casa e fui leccionar para um lugar chamado Casas da Ribeira.

Esta escola, também de lugar único, fi cava no fundo de um vale, pegada 

a uma pequenina Ermida, sem qualquer habitação 2 Km em redor, tendo 

por companhia só densos pinhais.

Apesar de ser muito perto de minha casa, não tinha transporte próprio e 

para se sair de lá tinha que percorrer a pé, serra acima, 3 Km, até apan-

har a estrada nacional, onde passavam as carreiras, mas sem horários 

compatíveis. Fiquei lá, de segunda a sábado.

A construção, apesar de estar em razoáveis condições, tinha uma única 

sala, uma dispensa minúscula, sem luz, nem água canalizada e sem casa 

de banho.

No ano seguinte fi quei  colocada numa escola da minha freguesia, num 

lugar chamado Entre Serras. A escola era idêntica às anteriores, mas tinha 

um poço e casa de banho.

A habitação mais perto fi cava talvez a uns 200 metros e estávamos 

rodeados de hortas e pinhais.

Devo esclarecer que não havia auxiliar.

Fiquei seis anos nesta escola. Ao fi m desse tempo concorri para Lisboa e 

fi quei em Bucelas. Foi uma diferença espantosa...apesar de leccionar num 

pavilhão, gelado no Inverno e tórrido no Verão, tinha boas casas de banho, 

auxiliares, bastante material didáctico e, muito importante, éramos 14.

Deixara de estar só.

Ao fi m de seis anos concorri para Vialonga e fi quei colocada no Parque 

Residencial, no rés-do-chão da torre 3. Muito piores condições de trab-

alho.

Quando o número de alunos triplicou, de Julho a Setembro, foi o caos. 

Tenho a certeza que há quem se lembre da confusão, dos gritos dos 

pais enfurecidos, das reivindicações da população, que queria uma nova 

escola. E conseguiu-se...!

Foi uma grande mudança.

Neste momento Vialonga precisa de uma intervenção, prioritária, dado o 

desequilíbrio entre a oferta e a procura educativa. A situação actual já 

está em rotura: os jardins de infância da rede pública só cobrem 20% das 

necessidades, obrigando os pais a recorrer ao solidário e ao particular, a 

maior parte das escolas do 1º ciclo estão a 200%, não existe uma escola 

secundária, o que obriga a que 600 alunos se desloquem para outra 

localidade para a continuação dos seus estudos...

Tem de haver nova mudança...

Apesar de já estar em discussão e reformulação há alguns anos, só agora 

se começa a ver a concretização da mesma.

Vão ser grandes mudanças mesmo...

Tem de se apostar no futuro de uma Vila em expansão e preocuparmo-nos 

com o bem estar da comunidade educativa dando-lhes todas as condições 

para que se constitua uma rede de ensino equilibrada geografi camente, 

com qualidade de ensino e com acessibilidades para crianças e jovens 

portadoras de defi ciência.

Assim sendo, as perspectivas do novo parque escolar, passa pela remod-

elação de algumas das escolas e J.I. existentes, pelo encerramento das 

que estão já com prazo de validade mais que vencido e a construção de 

novos equipamentos, a todos os níveis.

A encerrar teremos o polo da Esc. N.º 1, Quinta da D. Cândida, a Esc. St. 

Eulália e a Esc. de Alpriate.

Quero fazer uma pequena chamada de atenção: a zona de Santa Eulália 

está em expansão, com novas urbanizações construídas ou a construir. 

Aquela escola deverá mesmo ir abaixo, porque está em péssimo estado de 

conservação. Mas se houver visão de futuro, ao ser feita a monitorização 

anual das situações, deverá ser considerado a construção de outra EB 

0,1, em sua substituição.

Será vantajoso para estes alunos que sejam transferidos ou direccionados 

para outros estabelecimentos de ensino a construir no aglomerado urbano, 

onde possam usufruir de uma escola devidamente equipada e com todos 

os espaços pedagógicos adequados.

A reconverter teremos a Escola da Granja, em Pré-escolar. 

As escolas do Cabo e n.º 2 sofrerão obras para aumento de capacidade 

e resposta de outros níveis de ensino. Mas, talvez, a grande mudança 

se encontre na divisão em dois territórios educativos, Vialonga Norte e 

Vialonga Sul. 

Vialonga Norte integrará as escolas n.º 1 e Cabo, EB2,3, uma EBO, 1 e 

um J.I..

A previsão de oferta em 2011, no T. E. Norte, será para os J.I 150 alunos, 

1.º ciclo 500 e 2.º/3.º ciclos 400

Ao T.E. de Vialonga Sul pertencerão os J.I de Alpriate e Vialonga, a EB1 nº2, 

a EB1 de Alpriate, a EB1 da Granja com J.I, a EB2,3, a escola secundária 

e uma EB 0,1.

Para o T.E Sul, em 2011, prevê-se uma capacidade de receber nos JI 175 alu-

nos, para o 1º ciclo 675, para o 2º/3º ciclo 750 e para o secundário 800.

As escolas novas a implantar são:

No T.E. Norte: uma EBO, 1 com duas turmas de J.I., para 50 alunos, 6 turmas 

de 1.º ciclo, para 150 alunos e 16 turmas de 2.º/3.º ciclo, para 400 alunos, 

na zona de Expansão de Vialonga (Cotrim e Mortais).

No T.E. Sul, uma Escola Secundária, para 26 turmas, 800 alunos, na Zona 

dos Paços Galegos Variante junto ao Plus, e uma EBO,1, com duas turmas 

de J.I., com 50 alunos e para o 1.º ciclo, 8 turmas, para 200 alunos, na 

Quinta das Índias, cuja construção está prevista para 2008.

São grandes mudanças. Sim, mas absolutamente necessárias. Vivo em 

Vialonga desde 1979. Passei por grandes mudanças, mas tenho de concluir 

que todas elas foram para melhor.

Assim seja com a que se aproxima.

Um abraço para todos da professora,

Maria Gracieta Gaspar

Medidas preventivas no Decreto 7/2008, de 
27 de Março, Artigo 1.º:

(...)2 – As medidas preventivas referidas no 
número anterior consistem na sujeição a parecer 
prévio vinculativo da Rede Ferroviária Nacional 
– REFER, E.P. (REFER, E.P.), dos actos ou actividades 
seguintes:

a) Criação de novos núcleos populacionais, incluindo 
operações de loteamento;

b) Construção, reconstrução ou ampliação de edifí-
cios ou de outras instalações;

c) Instalação de explorações ou ampliação das já 
existentes;

d) Alterações importantes, por meio de aterros ou 
escavações, à confi guração geral do terreno;

e) Derrube de árvores em maciço, com qualquer 
área;

f) Destruição do dolo vivo e do coberto vegetal (...)
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Um correcto enquadramento das novas 
urbanizações, garantindo espaços 
amplos, arborizados, limpos, ampliando 
de forma agradável a mancha verde da 
freguesia, tem sido uma das preocupações 
do Executivo da Junta de Freguesia de 
Vialonga.
O trabalho desenvolvido, onde estão 
investidos muitos milhares de euros, 
sejam meios humanos, seja meios em 
meios técnicos é possível de apreciar na 
sequência de fotos que aqui publicamos 
e que revelam um pouco do trabalho 
desenvolvido ao nível da requalifi cação dos 
espaços.
Aliado a esta dinâmica, é de agregar a 
preocupação da Junta em relação às vias 
de acesso, à iluminação pública, aos 
passeios em condições. A reformulação 
da rotunda do Cabo, para quem vem da 
Central de Cervejas, os passeios do túnel, 
a estrada dos Caniços, e outras obras, são 
bons exemplos dos cuidados que temos 
tido em relação aos acessos. De facto, não 
basta construir novas urbanizações, há 
que garantir espaços e vias em condições, 
assim como equipamentos de índole social. 
Um bom exemplo será a inauguração do 
Centro de Dia, assim como positivo foi o 
sintético do Grupo Desportivo de Vialonga, 
obra referenciada noutra página do nosso 
jornal.
Para além deste trabalho, assinalado 
nas fotos que publicamos, existe toda 
uma actividade no dia a dia, ao nível das 
obras locais, que muitas das vezes passa 
despercebida,  desde o arranjo de um 
passeio, o tapa buraco de uma estrada, 
a sinalização, o reavivar das passadeiras 
e por aí fora. Tudo com o objectivo de 
contribuir para que a freguesia de Vialonga 
ofereça, aos que já cá estão e aos que para 
aqui pretendam via residir ou trabalhar, 
boas condições de vida.

Quinta do Duque

Já estão concluídos os espaços ver-
des e de lazer da Urbanização Quinta 
do Duque. As amplas zonas verdes e 
o passeio pedonal têm a sua manu-
tenção a cargo da Junta de Freguesia. 
Este é um espaço largamente utili-
zado por pequenos e graúdos tanto 
como espaço de lazer como para a 
prática desportiva.

Freguesia de Vialonga tem ca

Jardim 
e Parque Infantil 

na Quinta das Índias

Em 16 de Fevereiro foi inaugurado o 
jardim e o parque infantil na Quinta 
das Índias. Estando previsto para 
2008 a construção de uma zona 
verde  na área a nascente, junto à 
Ribeira do Morgado.
Obras financiadas pela Câmara 
Municipal, face ao urbanizador não 
estar obrigado a fazê-las e que 
vieram melhorar signifi cativamente 
o aspecto e vivência naquele aglo-
merado populacional. 
Paralelamente a esta obra foi cons-
truído o passeio na Rua Lobo da 
Costa e iniciou-se a recuperação da 
Capela das Conchas.
No espaço norte (traseiras da Rua 
Carlos Pinhão) irá ser construído 
a breve trecho um campo polides-
portivo.
No espaço a nascente, entre a Terra 
do Barro /Casalinho/Quinta das Ín-
dias, irá ser construída uma Escola 
Básica Integrada, estando o início da 
construção prevista para 2008.

Começam já em Maio as 
obras de requalifi cação da 
Rotunda do Cabo. Com in-
tervenção, a cargo da Junta 
de Freguesia,  o actual ar-
ranjo será substituído por 
um conjunto arbóreo e relva 
embelezando assim uma das 
entradas nobres da vila.

Rotunda do Cabo
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ada vez mais zonas verdes

Quinta da Flamenga

Os jardins de socalcos do Parque 
Urbano da Flamenga estão já em fase 
de construção, sendo que a mesma 
está prevista acontecer em três fases. 
A primeira, em obra, tinha prevista a 
sua conclusão para fi nais de Abril, 
verificando-se, no entanto, algum 
atraso na sua conclusão.
Na segunda fase prevê-se a cons-
trução de zonas verdes e de lazer, 
apontando-se o início da obra ainda 
em 2008.
Já a terceira fase, onde estará englo-
bada a construção da piscina coberta 
e do ginásio, não tem ainda qualquer 
data prevista, pois serão obras a 
desenvolver em parcerias ainda 
a formar entre a Câmara e outras 
entidades, quer o poder central quer 
privados.
O projecto para o Parque Urbano 
pretende recriar os antigos jardins 
históricos da Quinta da Flamenga. 
Assim, o espaço será composto por 
um miradouro, o Jardim de Buares-de 
forma a recriar o existente na época 
da quinta, o Jardim das Aromáticas, 
o Jardim das Laranjeiras e o Terraço 
Ajardinado.

Zona Verde e Pedonal 
Urb. do Gentil/ Tróia/ Qt. St. Maria

Integrada na estratégia de criar ao longo da variante (estrada 
da Várzea) uma zona verde e pedonal, que não só apure o visual 
da nossa vila, mas também crie condições de lazer, passeio e 
convívio, criámos, no âmbito das urbanizações do Gentil e Tróia 
e na futura Qt. de St. Maria, uma zona verde e pedonal desde 
o Intermarché à Rua dos Combatentes.
Este projecto vem na continuidade do já concretizado na Quinta 
do Duque e que esperamos ter, no futuro, continuação no troço 
entre a Rua dos Combatentes e a Ribeira das Conchas.

Limpeza de Ribeiras

A limpeza da ribeira da Flamenga é um exemplo do trabalho 
que a Junta de Freguesia tem desenvolvido na recuperação e 
manutenção das linhas de água.

Ponte da Ribeira de Santa Eulália

A Junta de Freguesia procedeu à construção de uma nova pro-
tecção sobre a Ponte da Ribeira de Santa Eulália. Uma obra que 
visa dotar esta zona de mais segurança, pois a perigosidade 
da anterior já levou a um acidente fatal. Terminada esta fase, a 
autarquia irá completar o passeio até à paragem de autocarros, 
no Quintanilho.

Capela - Quinta das Índias

A 22 de Fevereiro nem mesmo a chuva impediu doze Caminheiros do Núcleo Solarius de fazer uma acção de limpeza e preser-
vação da Capela das Conchas ou Capela de S. Francisco Xavier, numa iniciativa promovida pela Junta de Freguesia. 
Um património cuja história ainda é bastante confusa, não se sabendo ao certo qual o nome ou o mentor da capela, não restando, 
no entanto, dúvidas que o seu padroeiro é S. Francisco Xavier.
Para a Junta de Freguesia este é um património a preservar.
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Mercado do Levante

Já tiveram início as obras de requalifi cação do espaço que acolhe semanalmente o Mercado do 
Levante.  Obras a cargo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira que darão um novo arranjo a 
toda aquela extensa área, dotando o mercado de melhores condições e possibilitando o uso como 
estacionamento ordenado.

Construção de passeio na Estrada do Túnel

A utilização da Estrada do Túnel por peões que diariamente fazem o trajecto Vialonga-Póvoa de 
Santa Iria e vice-versa é cada vez maior. É face a este aumento de pessoas a fazer este percur-
so que a Junta irá construir um passeio em lagetas no lado sul da estrada, tendo em vista uma 
maior segurança dos peões.

Centro de Dia inaugurado em Abril

A construção do Centro de Dia de Vialonga está em fase fi nal. É com agrado que vemos a conclu-
são da obra iniciada em 2005 e que prevê que o funcionamento do Centro de Dia e do Centro de 
Convívio foque sob a gestão da ARPIV.
A obra, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e a TNS3, orça os 650.000,00 euros, 
não incluindo os arranjos exteriores. Trata-se de uma mais valia para a freguesia, esperando que a 
ARPIV venha a desenvolver as valências previstas e possíveis face à dignidade do espaço.
A obra passou várias vicissitudes, com paragens mais ou menos longas, o que levou a que os 
prazos previstos para a sua construção fossem largamente ultrapassados.
Hoje, o edifício está pronto, prevendo-se a sua inauguração para fi nais de Abril e a entrada em 
pleno funcionamento logo que a ARPIV crie as condições para tal.

Obras de beneficiação na Junta

Face a não estar previsto num futuro próximo a construção de uma nova sede para a Junta de 
Freguesia impunha-se algumas obras de benefi ciação nas instalações.
Essas obras tiveram lu-
gar no primeiro trimestre 
deste ano, criando-se:
- um novo gabinete 
para os eleitos
- arrecadação
- substituição 
do telhado
- reformulação do siste-
ma de saneamento
- reformulação 
dos WC’s
Contamos com estas 
obras dotar as instala-
ções da Junta com os 
meios necessários para 
o seu normal funciona-
mento

Estrada 
dos Caniços

A Estrada dos Caniços já 
está em pleno funciona-
mento. Esta foi uma obra da 
responsabilidade da Câma-
ra Municipal de Vila Franca 
de Xira, que se traduziu 
na colocação de um novo 
tapete e sinalização re-
qualifi cando assim uma via 
bastante utilizada mas que 
se encontrava em avançado 
estado de degradação.
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Mais uma vez tenho o prazer de vos contactar através do Mãos- à-Obra.
E como eu gostava de vos dizer que desde a última vez tudo tem melhorado, que o desemprego diminuiu, a 
infl ação desceu, o poder de compra aumentou.
Mas, infelizmente, não posso fazê-lo porque sendo um cidadão como vós, sinto no meu dia a dia que a realidade 
é o contrário daquilo que nos prometem.
Porque somos por vós eleitos, a Assembleia de Freguesia estará sempre do vosso lado para exigir e reivindicar 
aquilo que seja justo e julgamos ter direito como cidadãos e como Vialonguenses.
Por uma Vialonga cada vez melhor em que todos nos orgulhemos de viver!
Aproximam-se duas datas que pelo seu signifi cado marcaram todos os que defendem a Liberdade, o 25 de 
Abril e o 1º de Maio.
Vamos todos comemorar o 25 de Abril, assistindo aos espectáculos organizados pela Junta de Freguesia e o 
1º de Maio em Lisboa, acompanhando os desfi les comemorativos!

O presidente da Assembleia de Freguesia,
Francisco Manuel Baixinho Bordalo

Assembleia de Freguesia

Caros
habitantes de Vialonga!

Depois de ter andado nos 
últimos anos autenticamen-
te com a «casa às costas», 
com as equipas de futebol 
a jogarem e a treinarem em 
campos emprestados das 
redondezas, fi nalmente, o 
Grupo Desportivo de Via-
longa viu inaugurado o piso 
sintético do seu campo, a 
17 de Fevereiro. 

O acontecimento, na ex-
pressão do presidente da di-

recção, Amílcar Carvalheiro, 
foi “um marco importante 
conseguido à base de mui-
tas lágrimas” e o resultado 
deve traduzir-se “em mais 
qualidade desportiva.” A 
população local, por outro 
lado, poderá, também, daí 
extrair benefícios, pois de 
acordo com o presidente da 
Junta de Freguesia, Manuel 
Valente, o investimento 
“não é só para o clube, mas 

para toda a freguesia” e é 
necessário que não seja 
“a equipa sénior a única a 
pisar o campo” e ver, igual-
mente, “ali as escolinhas, 
numa forma de ocuparmos 
as nossas crianças, tirando-
as da rua.”

O investimento no sinté-
tico rondou os 241.400 eu-
ros, distribuídos pela Ad-
ministração Central (35%), 
Câmara Municipal de Vila 

Franca de Xira (25%) e o 
contributo da Sociedade 
Central de Cervejas (50 mil 
euros), ao abrigo do Proto-
colo de Responsabilidade 
Social celebrado com o 
município e Governo Civil 
de Lisboa (7 mil euros), 
enquanto os restantes 40 
mil são suportados pelo 
clube. De referir, no en-
tanto, que os apoios que 
até hoje entraram clube 

são os da Câmara e da 
Junta de Freguesia, pois o 
poder central, via CCDR, 
que decidiu dar uma con-
tribuição, ainda não o 
concretizou.

Com as condições ora 
existentes, por outro lado, 
para além dos seniores, 
também as equipas de ju-
niores, juvenis, iniciados e 
infantis vão tirar proveito 
da infra-estrutura, um con-

tributo para a melhor quali-
dade desportiva desejada, 
num envolvimento diário 
de cerca de 120 atletas. 
As escolinhas de formação, 
por acréscimo, vão, agora, 
passar do projecto à prá-
tica, no início da próxima 
época futebolística, de 
acordo com o vice-presi-
dente, Cipriano Pacheco, 
sob a coordenação do an-
tigo atleta Miguel.

Grupo Desportivo de Vialonga

Sintético 
proporciona 
mais qualidade 
desportiva

Convívio popular 
no Dia da Espiga

No dia 1 de Maio, na Fonte da Fonte Santa, vamos realizar um grande convívio que, muitos, associam ao 
dia da espiga e que se pretende que seja um momento de respeito pelo meio natural e de reforço de laços 
de amizade entre os vialonguenses.
Não faltarão as sardinhas assadas, as febras, num animado convívio popular, com música naturalmente, 
recordando os tempos em que as famílias se juntavam para fazer o seu “pic-nic”.
Fica desde já o convite para mais uma comemoração do Dia da Espiga!

Convívio realizado em 2007

34 anos de Abril
Com a Revolução do 25 de Abril de 1974, conquistou o povo português direitos, liberdades e garantias que 
lhe foram sonegados durante 50 anos.
Conquistaram-se na rua e foram consagrados na Constituição da República o direito à Liberdade, o direito 
de reunião, associação e de expressão, o direito à educação e à saúde, a liberdade sindical, de imprensa, o 
direito à greve, o Poder Local Democrático, pôs-se fi m à guerra colonial.
Consagraram-se, por isso, direitos fundamentais, pois foi após o 25 de Abril que os portugueses viram conside-
rados na lei direitos como férias, subsídio de férias e de Natal, pensões e reformas, subsídio de desemprego, 
passes sociais, entre tantos outros direitos.
Foi após Abril que os portugueses com mais de 18 anos puderam expressar por via do voto as suas convicções.
Foi lindo o primeiro 1º de Maio, festejado em liberdade.
Hoje, 34 anos passados, o que nos resta de Abril?  Votamos, ainda temos alguma liberdade de expressão, a 
saúde e a educação , entre muitas outros, temos se pagarmos.
Os cravos perderam a cor e o espírito de Abril esmoreceu.
Continuamos a ter governos que se dizem de esquerda ou do centro esquerda, alternando-se entre si, com 
coligações ou sem coligações. No entanto, a sua prática política é o que sentimos no nosso dia a dia, os 
pobres cada dia maos pobres e os ricos cada dia mais ricos.
Isto um dia terá de mudar, e as datas e as acções que se aproximam – 25 de Abril e 1º de Maio- podem e 
devem ser momentos onde manifestemos o nosso descontentamento e exijamos uma prática política diferente 
que privilegie a liberdade, a fraternidade e a justiça social.
Vamos defender Abril!

( M.C.V. )
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