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Editorial
Implicações 
do TGV
São os vialonguenses confrontados com informação vinda a pú-
blico,  na comunicação social, sobre a passagem na sua terra do 
comboio de alta velocidade.
Importa, por um lado, abordar que decisões objectivamente existem e, por outro, na base destas, 
efectuarmos as diligências que levem a evitar males maiores.
O que existe.
Em Novembro de 2006, aprovou o governo as grandes opções ferroviárias nacionais, que con-
templaram a ligação Lisboa/Porto, com passagem pela OTA e ligação Lisboa/Madrid, com a ponte 
Chelas/Barreiro, seguindo pela margem sul do Tejo.
Nesta data emitiu a Junta um parecer em que focava que os eventuais traçados da linha Lisboa/Porto 
deviam acautelar os interesses das pessoas e os impactos sociais que semelhante projecto neces-

sariamente acarreta.
Dos estudos desenvolvi-
dos pela RAV, embora não 
divulgados pelo MOPTC, 
fomos obtendo alguma in-
formação sobre os traçados 
propostos, quer por pedidos 
de esclarecimento da Junta, 
quer por requerimentos 
apresentados na Assem-
bleia da República.
Criámos, entretanto, em 
reuniões públicas da Junta, 
uma comissão de vialon-
guenses para acompanhar o 
evoluir do processo e tomar 
as posições necessárias  
quando convenientes.
Hoje sabemos:
Há uma proposta de tra-
çado entregue pela RAVE 
ao MOPTC que prevê para 
a área de Vialonga duas 
opções de traçado:
1º-  A Poente, que prevê pas-
sar na várzea de Granja em 
viaduto e entrará em túnel a 
poente do MARL, passando 
na zona de Santa Cruz e 
Fonte Santa, em túnel
2º  A Nascente que prevê  
passar junto à Granja, Casal 
do Freixo, Várzea, entrar na 

zona edifi cada de Vialonga, na Quinta de Santa Maria e seguir em direcção a Verdelha entrando em 
túnel junto à Ribeira da Carvalha, a norte da Maranhota
Destas opções apresentadas pela RAVE, deverá o MOPTC decidir no 4º trimestre de 2007 qual a 
escolhida.
É neste contexto e no período que antecede a decisão que os vialonguenses deverão fazer chegar 
ao MOPTC a sua posição de exigir a opção menos má, ou seja a op,ção poente.
Oportunamente, promoverá a Junta um abaixo assinado e reuniões públicas para tomar uma posição 
que fará chegar ao Ministério das Obras Públicas antes de Outubro de 2007.

Um requerimento elucidativo
O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, através do seu Chefe de Gabinete, 
respondeu a um requerimento do deputado José Soeiro, sobre o traçado do TGV, que nos parece 
muito elucidativo.
“Na sequência  dos V. ofícios  nº  8564/MAP, 208/MAP, 667/MAP e 1119/MAP, de 13 de Novembro 
de 2006, 8 de Janeiro, 23 de Janeiro e 6 de Fevereiro, respectivamente, todos relativos ao assunto 
mencionado em epígrafe, e depois de ouvida a RAVE-Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA, en-
carrega-me Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações de informar 
V. Exª que:
A RAVE tem vindo a desenvolver os estudos prévios relativos aos eixos prioritários da futura Rede 
Ferroviária de Alta Velocidade, designadamente, os referentes ao troço Lisboa-Ota, no qual se insere 

o atravessamento da freguesia de Vialonga, pertencente ao concelho de Vila Franca de Xira.
Nesta freguesia estão a ser estudadas duas alternativas de traçado, procurando garantir, em simul-
tâneo com a viabilidade técnica, a minimização dos impactes ambientais, particularmente no que 
se refere às afectações das populações e das actividades económicas localizadas nos territórios 
atravessados.

Alternativa Poente                  Alternativa           Nascente
Comprimento (km)  18,5                      18,1
Investimento (M Euros)                 432                       463
Túneis (Km )   6                            7,4
Pontes/Viadutos ( Km )   6,9                         3,4
Aterro/Escavação ( Km )                 5,6                         7,3

Nota: Os valores indicados para o investimento resultam de uma análise preliminar

A alternativa Nascente insere-se na proximidade de zonas urbanas com particular saliência na 
travessia do núcleo urbano consolidado de Vialonga, por intermédio de um extenso viaduto.
A alternativa Poente desenvolve-se, em geral, em zonas afastadas de núcleos urbanos, ou em tú-
nel, minimizando claramente os impactos sobre a freguesia de Vialonga. Salienta-se que é esta a 
alternativa que apresenta menor valor de investimento.
O desenvolvimento dos estudos aponta para a submissão a Procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental ( AIA) no último trimestre deste ano, após decisão quanto à localização da Estação Central 
de Lisboa ( 1º trimestre de 2007) e posterior aprofundamento do correspondente estudo dos traçados 
que lhe darão acesso.
Por fi m, salienta-se que o procedimento de AIA inclui uma fase de consulta pública, da responsabi-
lidade do Instituto do Ambiente. Serão nesta fase disponibilizados  todos os elementos necessários 
à tomada de posição de todos os interessados”. 

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

O Hospital da Flamenga 
está a saque!

Pela nossa saúde, quem aco-
de ao Hospital da Flamenga?

Quem hoje passa junto ao Hospital da Flamenga certamente que o sentimento de in-
dignação não é suficiente, choque é a palavra que melhor traduz o estado de degra-
dação e de abandono a que está dotado este edifício. 
Já foi um sanatório para tratamento de doenças pulmonares dado o bom ar que a 
nossa freguesia tem (hoje para nossa desgraça este bom ar dá lugar a ventanias de 
pó provenientes de uma pedreira situada a montante da freguesia).
Com a Revolução Abril, a população arregaçou mangas e em colaboração com o 
Poder Local que estava a dar os primeiros passos devolveu-o à comunidade. Durante 
anos este hospital funcionou como extensão do Hospital de Vila Franca de Xira pres-
tando serviços de saúde continuados a doentes em recuperação e em muitos casos 
em fase terminal, tendo sido encerrado de novo em 1998.
Em Julho de 2000, apareceu uma notícia na comunicação social dando conta das 
obras de remodelação a cargo da Administração Regional de Saúde (ARS) com o 
objectivo de ser transformado na primeira Unidade de Apoio Integrado da Região 
de Lisboa e Vale do Tejo. Dizia ainda esta notícia que as obras orçavam em 70 mil 
contos e que esta Unidade de Apoio Integrado teria 30 camas e que seria dotado de 
um serviço de fisioterapia. 
As obras foram feitas, bem pelo menos a fachada e algumas salas foram interven-
cionadas. No final de 2006 veio o presidente da ARS dizer que estas instalações não 
tinham condições para funcionar como hospital e que o edifício iria ser transferido 
para a Direcção Geral do Património. 
Chegaram a esta conclusão depois de terem gasto 70 mil contos???!!
Curiosamente o Governo encerra centros de saúde porque não têm condições e logo 
os particulares se chegam à frente para abrirem mais um negócio da saúde!
Há dias o Hospital da Flamenga foi assaltado, levaram portas e janelas, transforman-
do este edifício emblemático e tão querido na freguesia, num exemplo escandaloso 
de abandono e negligência.
Enquanto cada um de nós assegura e protege o seu património pessoal, o Governo, 
em nome de políticas economicistas, na procura insana de combate ao défice, corta 
com os serviços da empresa de segurança neste edifício, deixando-o à mercê do 
vandalismo.
“Depois de casa roubada, trancas à porta”, mas nem sempre este ditado popular 
funciona, pelo menos para o Hospital da Flamenga que continua escancarado para 
vergonha de todos nós!

* Membro do Executivo da Junta de Freguesia
de Vialonga
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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

Cerca de 500 crianças 
brincam e aprendem

a defender o ambiente
O dia 21 de Março, início da Primavera, é o Dia Mundial da Floresta. Uma ocasião para sensibilizar todos para a importância de 
defendermos o ambiente, seja nas zonas campestres, seja nas zonas urbanas. 
Em Vialonga, no espaço situado entre o Vale da Ribeira da Flamenga e a banda 13, dezenas e dezenas de crianças, cerca de 500, 
oriundas de diversos estabelecimentos de ensino, acompanhas dos seus professores e monitores, desenvolveram actividades pe-
dagógicas e lúdicas. Plantaram árvores, participaram em jogos que serviam para discutir assuntos importantes como a poupança 
da água, a reciclagem, separação dos lixos ou a atitude a ter em caso de sismo. 
Estas iniciativas contaram com o apoio da Junta de Freguesia de Vialonga e da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através da 
presença do vereador Vale Antunes. Destaque, ainda, para a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Vialonga, com um veículo 
que transportou a água necessária às primeiras regas das árvores plantadas.

SEGURANÇA3 Ambiente

O projecto do Parque Urba-
no da Flamenga teve nas 
últimas semanas evolução 
positiva com a decisão da Câ-
mara em aprovar e adjudicar 
a construção da 1ª fase do 
Parque que se consubstancia 
na construção de jardins nos 
socalcos junto ao palácio.
A 2ª e 3ª fases ficaram para 
data posterior - recordamos 

que Câmara aprovou no 
plano plurianual concluir o 
parque em 4 anos.
No investimento previsto 
não está incluída a piscina 
coberta que será da respon-
sabilidade do Grupo Des-
portivo de Vialonga, tendo 
este já elaborado o projecto 
e apresentado candidatura 
para o financiamento aos 

orgãos governamentais 
competentes.
O projecto do Parque Urba-
no da Quinta da Flamenga 
foi apresentado em recente 
sessão camarária, e corres-
ponde a um investimento 
de 326 mil euros.
O parque é  dividido em 
quatro plataformas.  A pri-
meira plataforma, apelidada 

de Miradouro, vai ocupar o 
espaço junto ao Palácio da 
Flamenga. Nesta área fica 
ainda o jardim de Buares, 
onde está um dragoeiro 
centenário. Existe também 
um  tanque setecentista que 
vai ser recuperado.
Segue-se o Jardim das Aro-
máticas com diversos con-
juntos arbóreos. Na  tercei-

ra plataforma, o Jardim das 
Laranjeiras, terão destaque  
os antigos pomares de citri-
nos. N quarta plataforma, o 
Terraço Ajardinado,  haverá 
uma esplanada/ bar.
A construção do parque 
está em processo de aber-
tura de concurso público, 
e as obras devem começar 
este ano.

A Junta de Freguesia deu 
um conjunto de sugestões, 
contribuindo para uma 
melhoria dos acessos ao 
Parque e para uma locali-
zação mais adequada da 
Piscina, que ficará situada  
na parte mais baixa des-
te equipamento que em 
muito irá valorizar a nossa 
freguesia.

Parque Urbano da Flamenga
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4Obras na freguesia

Durante o 1.º trimestre deste 

ano tiveram lugar um conjunto 

significativo de obras, quer a cargo 

da Junta quer da Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira ou dos SMAS.

Algumas, com maior visibilidade, 

como as relacionadas com o 

saneamento básico e o abastecimento 

de águas, colocação de sinalização 

rodoviária, quer vertical quer 

horizontal, desassoreamento, limpeza, 

feitura de taludes das ribeiras na 

Granja e construção de pontão ou 

ainda os arranjos urbanísticos das 

rotundas da Granja e Plus.

Outras, com menor visibilidade, como 

a reparação de calçadas, construção 

de passeios em Alpriate e Olival 

Santo ou a colocação de pilaretes em 

diversos lugares da freguesia.

Alpriate - Casal
do Freixo

Com o objectivo de resolver a situa-
ção existente da entrada de Alpriate, 
foi construído um passeio e colocada 
uma protecção na zona junto à ribeira, 
bem como colocado espelho e outra 
sinalização. Dentro em breve, serão 
colocadas lombas no troço junto à 
escola.
No Casal do Freixo, foram recuperadas 
as àreas junto ao Centro Cultural bem 
como recuperado o Polidesportivo e 
colocada sinalização vertical.

Sinalização 
Rodoviária Vertical

Foram colocados em toda a fregue-
sia 740 sinais rodoviários, subs-
tiuindo os existentes e que estavam 
fora dos parâmetros defi nidos pela 
lei, cobrindo parte signifi cativa das 
novas urbanizações.
Foram ainda colocados espelhos, 
alguns substituindo os danifi cados, 
em alguns lugares da Freguesia.

Mercado do Levante: Câmara 
adia intervenção de fundo

Acordou a Junta de Freguesia com a Câmara Munici-
pal, num passado recente, uma intervenção de fundo 
na zona do mercado de Levante, após a anuência 
dos bombeiros, pois o terreno é sua pertença em 
direito de superfície e que perspectivava a criação de 
condições mínimas para quem  recorre ao mercado e 
para aqueles que nele vendem. Foi mesmo elaborado 
um projecto e estudados os custos.
A Junta de Freguesia esperava, entretanto, que a 
Câmara aprovasse o respectivo projecto e adjudi-
casse a obra.
Quando procurámos saber junto da Câmara qual o es-
tado do processo, fomos surpreendidos com a triste 
novidade de que apenas haveria obra no mercado 
quando o PDM estivesse revisto e se este contemplar 
um novo espaço para os bombeiros.
Bem podemos esperar sentados!

OBRAS DE SANEAMENTO SÃO NECESSÁRIAS MAS...

Pavimentos danificados da rua principal  têm de se

Decidiu os SMAS face a situações existentes na freguesia de esgotos degradad
e roturas proceder à construção da nova rede de esgotos separativos e novas
Cabo de Vialonga.
O trabalho tem vindo a desenvolver-se desde Junho de 2006, estando em fase fi 
de esgotos entre o Largo da República e a Rua 28 de Setembro.
O trabalho levado a cabo era imprescindível, visto a rede de esgotos unitários e
que não respondia às necessidades da vila.
A necessidade da nova rede de esgotos é indiscutível, o que não é indiscutível é o 
e transtornos que causou, bem como o estado lastimoso em que fi cou o pavime
É certo que consoante a empresa que efectuou o trabalho de reposição de betu
entanto zonas onde não são só os abatimentos, existe de facto trabalho mal rea
Terá, obviamente, os SMAS de repor os pavimentos danifi cados sob pena de recu
de Vialonga mais parecia, pelos buracos existentes, uma toalha da Madeira.

Sinalização 
Rodoviária Horizontal

Está a decorrer a obra de pintura de passa-
deiras, estacionamentos, zebras e entrada de 
garagens.
Obra realizada em cooperação com a Câmara e 
cargo de empresa especializada.
Contamos concluir esta intervenção logo que o 
tempo o permita.

Rotunda da Granja

Concluído o arranjo urbanístico na Rotunda poente da Granja, 
fi cando a entrada sul da freguesia com um aspecto mais digno.
Refi ra-se que estando a rotunda implantada numa estrada nacional, 
competirá às Estradas de Portugal não só o arranjo urbanístico 
como a sua manutenção, responsabilidade que não assumem.



ABRIL 2007

5 Obras na  freguesia
Intervenção nas
Ribeiras da Granja

Iniciámos em Janeiro e está em 
fase de conclusão uma intervenção 
de fundo na Várzea da Granja.
Esta contemplou o desassoreamen-
to do conjunto das Ribeiras da 
Granja (Vala Real, ribeira de Alpri-
ate, Ribeira da Granja e Ribeira dos 
Gancinhos). Procedeu-se também 
à execução de taludes deste con-
junto de ribeiras e construção de 
passagem de águas na estrada 
poente da Granja.

Olival Santo

Na zona do Olival Santo (traseiras dos novos prédios) instalá-
mos a iluminação e construimos um passeio de acesso. Num 
futuro próximo contamos desenvolver nesse local o projecto 
do parque infantil e espaço verde.

er arranjados

dos e condutas de água com defi cências 
s condutas na área entre a Flamenga e 

nal a conduta do Cabo e faltando o troço 

existente ter mais de 50 anos e há muito 

tempo que levou a realizar e os prejuízos 
ento de toda a rua principal.  
minoso, este fi cou melhor ou pior, há no 
alizado.
uarmos três anos em que a rua principal 

Plantação de árvores  e arbustos

Decorreu no mês de Março uma intervenção na zona adjacente 
às Bandas 13 e 15, no Parque Residencial, com limpeza da área e 
plantação de árvores e arbustos. Contamos com esta acção melhorar 
substancialmente o aspecto de toda aquela zona social.

Colocação de pilaretes

Com o objectivo de disciplinar o estacionamento e protecção dos 
peões, procedemos à colocação de pilaretes na zona do Cabo, 
zona do Dia, Terras Compridas e área dos Olhos de Água.
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Como vem sendo hábito, promoveu a Junta de Freguesia, 
no passado dia 27 de Março, uma iniciativa  de recepção 
aos professores e educadores que trabalham com as nossas 
crianças nas valências de pré-escolar, jardins de infância e 
1º ciclo oficial e coordenadoras das instituições privadas 
que trabalham  com a infância.
Estas recepções têm diversos objectivos: para além de 
mostrarem a freguesia, contemplam uma vertente formativa 

e, por isso, este ano abordou-se as questões relacionadas 
com os 200 anos das invasões francesas e a importância 
dos Fortes das Linhas de Torres, com uma deslocação ao 
Forte da Aguieira e um debate sobre o tema na Sociedade 
da Granja, seguido de um convívio.
A iniciativa foi muito positiva, não só pela elevada partici-
pação de professores, mas igualmente por ser uma jornada 
de formação e de convívio.

A Várzea de Vialonga
A várzea de Vialonga 

Que pensam em destruir

Será muito mais bonita

Se voltar a produzir

I

Batatas, couves, alfaces

Tudo aquela terra dava

Aquilo que não pensava

Era que o mundo abastasse

Deu a isto um volte face

Em que custo a acreditar

E por isso vou lutar

P’ra defender sem delonga

P’ra conseguir preservar

A várzea de Vialonga

II

Prometem mundos e 

fundos

P’ra conseguir desactivar

Mas não quero acreditar

Ser este o melhor dos 

mundos

Há sentimentos inundos

Que devemos obstruir

Não devem ficar a rir

Todos que pensam assim

Há gente muito ruim

Que pensam em destruir

III

Tão bonita ela era

Quando estava plantada

Hoje está abandonada

É uma punição severa

Mas dizem que um tipo é bera

Quando pensa fazer fita

É isso que mais me irrita

É pensarem ter razão

Mas pensem com o coração

E será sempre mais bonita

IV

Até gado lá havia

Com abundância e fartura

No meio de tanta largura

Pastavam com alegria

O pastor até sorria

Com motivos p’ra sorrir

Mas hoje só quer fugir

Por ver lá tanto abandono

Fico agradecido ao dono

Se voltar a produzir

Francisco Manuel 
Baixinho Bordalo

Ao dirigir-me a vós, gostaria de o fazer dizendo que somos uma freguesia 
que não tem problemas e em que tudo está resolvido.
Mas não é nosso lema esconder a realidade e a realidade é que por muito 
que se tenha feito, muito continua para fazer e que para conseguirmos 
que seja feito, todos temos que ser cidadãos activos, exigindo aquilo 
a que temos direito, ou seja, que os nossos fi lhos tenham um bom 
ambiente escolar, em instalações condignas, que se desloquem para 
as mesmas em segurança, que tenham boas condições de transporte 
e de horários.
Que aos idosos sejam criadas condições de convívio e de esperança 
para um resto de vida tranquilo é digno.
Mas não esperemos que tudo isto nos chegue como uma dádiva, porque 
se há coisas que a vida nos ensina é que sem luta nada se consegue.
Por tudo isto a Assembleia de Freguesia por vós eleita estará sempre 
ao vosso lado, na luta por uma freguesia cada vez melhor, em que nos 
orgulhemos de viver.

Vialonga, 20 de Abril de 2007.
O presidente da Assembleia de Freguesia,

Francisco Manuel Baixinho Bordalo

Assembleia de Freguesia

Caros
Vialonguenses

Trata-se de uma obra muito 
importante e com efeitos no 
meio ambiente e na seguran-
ça da população: falamos do 
arranjo das linhas de água na 
várzea, com a limpeza e eleva-
ção das valas. Foram toneladas 
de terra elevadas elevadas e 
compactadas, permitindo que 
as águas corram sem haver 
o perigo de saltarem do seu 
curso normal. Para além disso, 
todo um trabalho de desobs-
trução facilita a ligação entre 
as diversas linhas. Um investi-
mento na defesa da várzea e na 
criação de melhores condições 
de segurança.

Melhorias na protecção 
das linhas de água

Recepção aos professores 
e educadores da freguesia

Dia Internacional da Mulher

Um 8 de Março em contacto 
com as mulheres de Vialonga

O dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, foi evocado na freguesia 
de Vialonga. Quatro equipas, constituídas por eleitos e funcionários 
da autarquia percorreram diversos locais da freguesia, distribuíram 
cravos e falaram com as mulheres da nossa terra, aproveitando para 
lembrar a importância do Dia 8 de Março como um marco assinalável 
da luta pela emancipação e pela igualdade de direitos entre homens 
e mulheres.
Foi dado um enfoque especial aos locais com uma forte presença 
feminina, caso das escolas, estabelecimentos comerciais e algumas 
industrias onde as trabalhadoras assumem um papel bem vincado.
As comemorações do 8 de Março tiveram lugar semanas após a 
realização do referendo sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez, 
com a população de Vialonga a dar um expressivo voto no SIM, con-
tribuindo desta forma para vencer um estigma que marcava de forma 
negativa a nossa sociedade, prejudicando em especial as mulheres 
portuguesas.
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Após três reuniões prepara-
tórias, uma das quais com 
a participação de dirigen-
tes da Confederação Portu-
guesa das Colectividades 
de Cultura, Recreio e Des-
porto, foi criado, em 17 de 
Janeiro de 2007, o MAFV – 
Movimento Associativo da 
Freguesia de Viaolonga.
O MAFV é constituído por 
todas as associações des-
portivas, culturais, recrea-
tivas, sociais, humanitárias 
e populares da freguesia de 
Vialonga, que a ele queiram 
aderir, em cooperação com 
a Junta de Freguesia.

O MAFV tem como princi-
pais objectivos: 
-  coordenar as principais 

acções culturais, desporti-
vas, recreativas e popula-
res a levar a cabo em cada 
ano pelos associações, em 
cooperação com a Junta de 
Freguesia, procurando evi-
tar tanto quanto possível o 
choque entre iniciativas;

-  promover a comemora-
ção anual do Dia Nacional 
das Colectividades (31 de 
Maio);

-  apoiar a realização de ac-
ções culturais, desporti-
vas, recreativas e popula-

res a promover pela Jun-
ta e associações da fre-
guesia;

-  promover a realização de 
fóruns, colóquios, pales-
tras e outras acções de in-
teresse para o MAFV;

-  promover a realização de 
acções de formação com 
interesse para as associa-
ções da freguesia e para 
os seus dirigentes:

-  fomentar as relações des-
portivas, culturais e recre-
ativas entre as associações 
da freguesia, dinamizando 
a realização de iniciativas 
conjuntas e de protocolas 

de cooperação, onde for 
possível e desejável;

-  apoiar as associações da 
freguesia em acções de in-
teresse de cada uma, a so-
licitar pelas próprias.

O MAFV reúne mensalmen-
te o seu plenário, rodan-
do pelas associações que 
tenham condições físicas 
para o efeito e já aprovou 
na sua reunião de Março 
passado um grupo coorde-
nador constituído por re-
presentantes da ARPIV, do 
GDV/Secção Cultural, da 
SR da Granja e da UDCS do 
Quintanilho.

O MAFV vai ter como pri-
meira iniciativa a comemo-
ração na freguesia  do Dia 
Nacional das Colectivida-
des, no dia 31 de Maio, com 
as seguintes acções: 
-  hastear das bandeiras das 

associações, nas sedes 
respectivas, no dia 31 de 
Maio;

-  distribuir um comunicado 
do MAFV, alusivo ao Dia 
Nacional das Colectivida-
des e à Lei n.º 34/2003, 
de 22 de Agosto, de reco-
nhecimento e valorização 
do movimento associativo 
e popular;

-  realizar o fórum “Movi-
mento Associativo, que fu-
turo?”, no dia 31 de Maio, 
das 21h à 23h30, no sa-
lão nobre da Junta de Fre-
guesia.

Nesta altura já fazem parte 
do MAFV doze associações 
da freguesia, em coopera-
ção com a Junta que lhes dá 
apoio logístico e está aber-
to à adesão voluntária das 
restantes associações que a 
ele queiram aderir.

O grupo coordenador
do MAFV

Vialonga criou movimento
associativo da freguesia

30 anos 
da Associação 

de Dadores de Sangue

A Associação de Dadores de Sangue de Vialonga comemorou 30 anos 
de intensa actividade em prol do próximo, contribuindo para que um 
bem precioso, como é o sangue, não falte nos nossos hospitais.
Para isso realizou um almoço evocativo, que teve lugar no restaurante  
Lugar do Mocho, com a presença de dezenas de dadores.
A Junta de Freguesia de Vialonga quer relevar, publicamente, a acti-
vidade desenvolvida pela Associação, através da sua Direcção e dos 
seus Dadores e sensibilizar mais uma vez, a nossa população, para 
que se esclareça junto da Associação sobre as condições necessárias 
para doar sangue.

A construção de um novo 
quartel para Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vialonga 
(AHBVV) continua a ser uma 
reivindicação. Ano após 
ano, nas sessões solenes do 
aniversário desta prestigio-
sa associação, que presta 
socorro em toda a nossa 
freguesia e que não tem 
umas instalações condignas 
para desenvolver o seu no-
bre trabalho, este problema 
é abordado.

Apesar do inúmeros pe-
didos dos seus dirigentes, 
secundados pela autarquia 
de Vialonga, os bombeiros 
ainda vão ter de esperar 
para verem o seu sonho 
concretizado. Tal ficou pa-
tente na sessão comemo-
rativa dos 30 anos dos 
Bombeiros de Vilaonga, 
poia a presidente da Câma-
ra Municipal de Vila Franca 
de Xira não quis aumentar a 
expectativa destes homens 
e mulheres que diariamen-
te lutam para salvar vidas, 
mesmo nas condições mais 
precárias.

Maria da Luz Rosinha dis-
se que seria fácil apontar a 
construção do quartel para 
breve, só que, não é verda-
de, há que encontrar uma 
solução equilibrada para a 
construção do vosso quartel 
de bombeiros.

Carlos Macedo, presiden-

te da direcção AHBVV, disse 
que o processo de constru-
ção do quartel se encontra-
va estagnado, continuando 
à espera da revisão do PDM, 
para que se consiga resol-
ver o problema que existe 
em relação ao terreno. Há 
actualmente uma área pre-
vista, mas é pequena e com 
difíceis acessos, esperando-
se, por isso a atribuição de 
um novo terreno.

A perspectiva para a 
construção do quartel é a 
desafectação de terrenos 
da Reserva Agrícola e da 
Reserva Ecológica Nacional. 
Através desta desafectação 
a associação tem custos 
baixos na sua participação 
no projecto e na obra, devi-
do ao principio de protocolo 

que se pretende firmar com 
a Câmara Municipal e com a 
empresa TNS3. “Esperamos 
a cedência de um terreno na 
Várzea de Vialonga, com o 

construtor a suportar 
a parte que cabe aos 
bombeiros. Eera óptimo 
porque financeiramente 
não temos meios para 
avançar autonomamen-
te para a construção de 
um equipamento dessa 
envergadura, nem pa-
trimónio que possamos 
eventualmente trocar”, 
disse Carlos Macedo.

Esta é uma aspiração 
que vem desde 1989, 
quando foi cedido o 
primeiro terreno. O 
sonho não morreu e 
os responsáveis dos 
Bombeiros de Vialonga 

manifestam a esperança de 
que “as coisas possam evo-
luir e quando festejarmos o 
35.º aniversário tenhamos o 
quartel”.

NOS 30 ANOS DE VIDA

Bombeiros e a vila 
merecem um quartel digno

Hóquei
 do Vialonga 
na 2.ª Divisão 

Nacional
O dia 3 de Março foi de festa para os vialoguenses e para o Grupo 
Desportivo de Vialonga, pois a equipa sénior de hóquei em patins 
assegurou a subida à 2.ª Divisão Nacional, ao arrebatar o primeiro 
lugar da Série C do Campeonato Nacional da III Divisão. Nesse dia, 
a turma de Vialonga bateu Os Tigres de Almeirim por quatro bolas a 
três e garantiu a subida.
Para Amilcar Carvalheira a alegria contrastava com um semblante 
carregado. “Os campeonatos vão ser reestruturados, passando a haver 
zona norte e sul, o que representa mais custos para o clube”. Contudo 
garante que a direcção do GDV tudo vai fazer para que a equipa dispute 
a 2.ª Divisão Nacional. “Temos de ponderar bem. Mas agora vamos 
tentar ser campeões depois avaliaremos o que vamos fazer, até pode 
ser que apareça um bom patrocinador.”
Pedro Santos, treinador/jogador, diz que se vive uma grande amizade 
e companheirismo no seio do grupo de trabalho, vivendo um momento 
único na sua vida. “Depois de tanto trabalho, várias adversidades pelo 
caminho, um grupo totalmente amador, foi o que nos podia acontecer 
de melhor. É um grande prémio para todos os jogadores, que lutaram 
até ao fi m, em troca de nada, a não ser os aplausos deste público 
maravilhoso. Os jogadores são os grandes obreiros desta gloriosa 
caminhada”.
Pedro Santos prepara-se agora para o apuramento do campeão 
nacional: “no apuramento vamos procurar divertir-nos fazendo o que 
gostamos. Vamos defender as cores do Vialonga, mas não é uma 
obrigatoriedade para a equipa ser campeão. Faremos o nosso melhor, 
como o fi zemos até aqui, mas o nosso objectivo está cumprido, o 
primeiro lugar e a subida.” 
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Piratas, Noddy’s, princesas, árvores ou até ecopontos. Estes foram apenas alguns dos disfarces escolhidos pelos 
mais e menos pequenos para mais um carnaval de Vialonga, que se realizou pelo quarto ano consecutivo.

Assim, na segunda-feira, dia 24 de Fevereiro, mais de um milhar de crianças de várias idades e idosos da 
freguesia, com as suas máscaras, percorreram as ruas de Vialonga em mais um desfile de carnaval, acompa-
nhados de muita música e a animação. 

Tudo Isto numa iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de Vialonga, com colaboração com instituições 
da freguesia, que começou com a concentração dos pequenos foliões no campo do Grupo Desportivo de Via-
longa, percorrendo depois as principais artérias da vila até ao espaço onde funciona o mercado levante.

Alegre Carnaval em Vialonga 

COMEMORAÇÕES
DO DIA DA ESPIGA
Em 17 de Maio – Feriado Municipal- na fonte da Fonte 
Santa, com a realização da tradicional sardinha assada e 
muita animação cultural.

FEIRINHAS DAS ESCOLAS
Em 30 e 31 de Maio, no restaurante do Mercado Retalhista, 
com a participação das escolas de ensino básico nº 1 e 
instituições de infância.

2ª EDIÇÃO 
DA FEIRA 
DOS  SABORES 
E SABERES
Em 27 de Maio, no Largo 
da Igreja, com a par-
ticipação de artesãos, 
produtores hortícolas e 
outros.

COMEMORAÇÕES
DO DIA DE ÁFRICA

A 25, 26 e 27 de Maio, 
na Mata do Paraíso, co-
memora-se o Dia de 
África, uma  iniciativa a 
cargo da Associação de 
Africanos do concelho 
de Vila Franca de Xira 
e com a cooperação e o 
apoio da Junta de Fre-
guesia.

FESTA 
DO AMBIENTE
A realizar em 6 de Ju-
nho, na Mata do Paraíso, 
com a participação dos 
utentes, alunos, profes-
sores e educadores do 
pré-escolar, jardins de 
infância, ATL e escolas 
do 1º ciclo.
Esta iniciativa culmina 
as acções sobre o tema 
do ambiente que decor-
rerão durante a sema-
na, nomeadamente o 
concurso de trabalhos sobre o ambiente e exposição dos  
mesmos, passagem de filmes e outras.

FORUM DO MOVIMENTO
ASSOCIATIVO
Terá lugar em 30 de Maio, no Salão Nobre, o Forum sobre 
o Movimento Associativo na freguesia de Vialonga.

Prevê a Junta de Freguesia levar a 
cabo, em cooperação com as escolas, 
instituições, colectividades, as iniciativas 
que passamos a mencionar e para as 
quais convidamos os vialonguenses
a participar.

Múltiplas iniciativas 
na nossa freguesia A Junta de Freguesia de Vialonga manifesta o 

agradecimento às empresas abaixo mencion-
das pelo apoio que dão às actividades por esta 
desenvolvidas.
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