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Abriu um novo Espaço de 
Cultura na Freguesia de 
Vialonga!

Abriu ao público, nas antigas instalações da 
casa do Povo de Vialonga, a nova Biblioteca 
da Junta de Freguesia de Vialonga. Neste 
novo espaço, é possível requisitar livros, ler 
jornais diários e aceder gratuitamente à 
internet. Com este novo serviço, 
pretendemos estimular a leitura e outras 
atividades lúdico pedagógicas, 
enriquecedoras do nível cultural da nossa 
população.

Decorrerão ainda neste espaço atividades 

mais específicas, tais como ateliers de artes 

plásticas, sessões de cinema e cursos de 

iniciação à informática, que brevemente irão 

ser divulgadas.

Crianças e Seniores 
saúdam o Ano Novo

O anfiteatro do Centro Comunitário de 
Vialonga foi pequeno para ouvir os cantares 
das nossas crianças e dos nossos seniores 
que, no âmbito do programa da Junta de 
Freguesia “Active Sénior”, e a propósito do 
Dia de Reis, afinaram as vozes e 
maravilharam todos os presentes. A Junta 
de Freguesia agradece a colaboração de 
todos!

Aniversário do MAF

Decorreu no passado dia 17 de Janeiro, o 

6º aniversário do Movimento Associativo da 

Freguesia de Vialonga que ao longo da sua 

“curta” vida, já soma um conjunto de 

iniciativas de ajuda, esclarecimento, 

formação, cooperação e dinamização das 

várias associações e colectividades 

associadas.

Desejamos longa vida a este movimento, 

certos que também com o seu trabalho e 

empenhamento o associativismo e as 

populações saem a ganhar.
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Em 2012, dando continuidade a uma 
gestão participada, e inserido na iniciati-
va “Vialonga em Discussão”, percorre-
mos a freguesia, indo ao encontro das 
pessoas e dos seus problemas. O resul-
tado foi francamente positivo, porque, 
conhecendo as preocupações, a solu-
ção torna-se mais fácil. Fizemos obra!: 
colocação de abrigos, requalificação de 
lugares (como foi o caso de Santa Eulá-
lia), arranjo de passeios, manutenção 
de parques infantis e espaços verdes, 
requalificação do talude da Praça 1.º De 
Maio, colocação de árvores no Parque 
Residencial, entre outros. 

As questões apresentadas pela popu-
lação vialonguense, que não eram da 
responsabilidade da Junta de Freguesia 
foram encaminhadas e, graças à nossa 
persistência e à pressão dos morado-
res, algumas delas foram, finalmente, 
resolvidas. Dou como exemplo a requa-
lificação da Urbanização da Parsifal (que 
hoje se encontra condignamente valori-
zado), ou a repavimentação das Urbani-
zações da Quinta das Índias e Enxofrais 
da Granja. Graças ao esforço de todos 
vive-se hoje melhor em Vialonga e, por 
isso, estamos de parabéns! 

Mas ainda muito está por fazer! Vá-
rias sugestões e pedidos, apresenta-
dos ao Executivo da Junta de Fregue-
sia, irão ser traduzidos em obras. Mui-
tos dos casos estão já em fase de con-
clusão e outros irão acontecer durante 
o presente ano.

Num momento de dificuldades, em 
que o país e o povo português se 
encontram envolvidos, e ao qual a 
autarquia de Vialonga não fica imune, 
iremos continuar a trabalhar para con-
tinuar a merecer a confiança dos habi-
tantes da nossa freguesia!

Contamos consigo! Conte sempre 
connosco!
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Já estamos a concretizar as propostas do Vialonga em Discussão!

+ Gestão Participada

Requalificação da entrada 
de Santa Eulália
A entrada de Sta. Eulália está mas 
bonita! A Junta de Freguesia decidiu 
requalificar esta zona da freguesia, 
reconhecendo a necessidade desta obra 
e responsabilizando-se, na íntegra pela 
sua concretização. Com as obras 
realizadas, Santa Eulália ganhou um 
novo espaço de lazer, a que se acresceu 
a colocação de um novo abrigo, junto 
ao estabelecimento de ensino.

Colocação de abrigos
de passageiros
Continuando um trabalho iniciado desde 
o início do mandato, prossegue a 
manutenção e colocação de novos 
abrigos por toda a freguesia. 
Recentemente, foram colocados seis 
novos abrigos e assegurada a 
manutenção de tantos outros.

Novo passeio na 
urbanização Olival da Porta 
A Urbanização Olival da Porta é um dos 
vários exemplos de urbanizações 
inacabadas na nossa freguesia, onde se 
aguardam a finalização das respetivas 
obras. A Junta de Freguesia decidiu 
assumir a construção de parte do 
passeio da entrada desta urbanização, 
pretendendo colmatar as necessidades 
desta zona.

Na entrada Norte do Parque 

Residencial, junto ao Ninho de 

Empresas, a Junta de Freguesia 

procedeu à requalificação do espaço, 

com limpeza de terrenos e plantação 

de árvores de baixa manutenção. 

Foram ainda plantadas árvores na 

Praça Bento Jesus Caraça. 

Assim será assegurada qualidade de 

vida aos moradores desta zona!

Na entrada Norte do Parque 

Residencial, junto ao Ninho de 

Empresas, a Junta de Freguesia 

procedeu à requalificação do espaço, 

com limpeza de terrenos e plantação 

de árvores de baixa manutenção. 

Foram ainda plantadas árvores na 

Praça Bento Jesus Caraça. 

Assim será assegurada qualidade de 

vida aos moradores desta zona!

Nasceram novos espaços verdes!

O talude da Urbanização do Olival da 
Fonte (PIOL) é outro exemplo de 
requalificação bem-sucedido! Sendo da 
responsabilidade do urbanizador, a Junta 
de Freguesia de Vialonga assumiu que 
esta seria uma prioridade sua! Por isso, 
plantámos arbustos e respetivo sistema 
de rega. Iremos ainda, no decorrer do 
ano, construir os passeios em falta. Na 
medida das suas possibilidades, a Junta 
de Freguesia de Vialonga tentará ser o 
garante do bem-estar da sua população!
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Vai acontecer!
10 de março

17 de março

25 de abril

Comemoração do 39.º 

aniversário da Revolução 

de Abril de 1974

Exposições
no Salão Nobre

23 de fevereiro a 2 de março

6 de abril a 13 de abril

Vialonga em fotografia

24 de abril a 3 de maio

Cartazes de Abril

Actividades
Seniores

Horário:
de 2ª a 6ª feira das 15h às 17h

Programa dirigido aos seniores da 
Freguesia, organizado pela Comissão 
Social de Freguesia em colaboração 
com a Junta de Freguesia de Vialonga.

12 de março

Acção sensibilização
e promoção de segurança
Burla e conto do vigário
Das 15h às 16h na Sociedade 
Recreativa da Granja

16 de março

Acção de sensibilização
e promoção da saúde
Das 15h30 às 16h30 no Salão Nobre

20 de março

Sessão de Poesia
Das 15h às 16h no Salão Nobre

19 de março

Acção sensibilização
e promoção de segurança
Roubos violentos, furtos e assaltos
Das 15h às 16h na Sociedade 
Recreativa da Granja

Nota: para participar nestas iniciativas 
não é obrigatória inscrição prévia

As actividades estão a cargo da AEV, 
ABEIV, ARPIV, GNR, AVAVILLA e Junta de 
Freguesia de Vialonga




