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Continuamos
a cumprir!
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Os portugueses vivem hoje dias de gran-
des dificuldades, que se espelham pela 
falta de emprego, diminuição do poder de 
compra e desequilíbrios sociais que afe-
tam o seu dia a dia.

A Junta de Freguesia é, em muitos casos, 
o lugar escolhido pelas pessoas para 
encontrar uma solução para as suas 
necessidades e, apesar de todas as restri-
ções que também a Junta sofre por (cortes 
orçamentais e proibição de novas admis-
sões de pessoal), a porta da Junta esteve e 
estará sempre aberta para toda a popula-
ção. 

Levámos por diante obras necessárias 
para garantir o bem estar dos vialonguen-
ses. Damos como exemplo a requalifica-
ção do talude da Rua Dr. Sousa Martins, a 
construção de novos passeios, a coloca-
ção de novos abrigos e placas toponími-
cas, a requalificação do Atelier do Morga-
do, a construção e manutenção dos espa-
ços verdes, entre outros. 

Modernizámos as instalações da Junta 
de Freguesia, possibilitando um maior 
conforto a quem trabalha e a quem recorre 
a este espaço e distribuímos fardamentos 
aos trabalhadores da autarquia. 

Desenvolvemos atividades lúdicas, 
desportivas e de recreio, muitas delas em 
colaboração com o Movimento Associati-
vo e que são fundamentais para a estabili-
dade do indivíduo.

De salientar os workshops para as crian-
ças do pré escolar e primeiro ciclo, o pro-
grama @activSeniores, as comemo-
rações do 25 de Abril e as vialonguíadas.

Todo este trabalho só é possível graças a 
uma autarquia com eleitos que apostam na 
proximidade e no apelo permanente à 
participação ativa, na colaboração do 
Movimento Associativo Popular e no tra-
balho em rede e em parceria.

Só a participação de todos assegura um 
futuro de qualidade para a freguesia de 
Vialonga.

Continuamos a contar consigo… juntos 
vamos continuar a construir uma grande 
Freguesia!

Inaugurada há pouco tempo, a 
biblioteca tem desenvolvido 
atividades para as várias faixas 
etárias, quer nas instalações da 
biblioteca, quer nas próprias 
instalações das escolas e IPSS.

Pintura e organização dos serviços
na sede da Junta de Freguesia

Continuamos a apostar em mais condições
para os trabalhadores da autarquia
e no atendimento à população

Distribuição de fardamento

Vamos brincar às bolachas decoradas

Curso de iniciação à informática no
âmbito do programa @ctivSeniores 
Encerramento do 1º grupo

Espaço
Biblioteca

Hora do conto
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+ Gestão Participada
Continuamos a fazer as obras sugeridas por si. Você decidiu!

No número anterior do Mãos-à-Obra 
referimos que o talude da Urbanização do 
Olival da Fonte (PIOL) era da responsabilidade 
do urbanizador. Esta foi sempre a informação 
dada pela Cãmara Municipal e, atendendo ao 
facto do urbanizador não proceder aos 
trabalhos que lhe competiam, decidiu a Junta 

de Freguesia avançar. Após a publicação do 
nosso boletim, recebemos uma carta da 
empresa remetendo para uma ata de Câmara, 
de 23 de Setembro de 2009, onde a Câmara 
liberta as garantias bancárias e assume as 
obras de urbanização que venham a ser 
necessárias, através da receção definitiva da 
mesma.
Agradecemos este esclarecimento e lamen-

tamos que a Câmara Municipal nos tenha 
omitido tal facto e com essa omissão tenha 
protelado a resolução dos problemas da 
urbanização da PIOL, colocando sobre 
outros, responsabilidades que eram suas.
Fica aqui reposta a verdade, e iremos exigir 
que a Câmara conclua os trabalhos necessá-
rios para garantir qualidade de vida a quem 
habita nesta urbanização. 

Construção de novo passeio
na localidade do Quintanilho
Construção de novo passeio
na localidade do Quintanilho

Construção de novo passeio junto
ao Mercado Retalhista em Vialonga
Construção de novo passeio junto
ao Mercado Retalhista em Vialonga

Esclarecimento

Construção de novo passeio
na localidade de Alpriate
Construção de novo passeio
na localidade de Alpriate

Requalificação do talude na
Rua Dr Sousa Martins
Requalificação do talude na
Rua Dr Sousa Martins

Construção de passeio
na Rua 25 de Abril, Gentil
Construção de passeio
na Rua 25 de Abril, Gentil

Requalificação do passeio
junto à capela de Santa Eulália
Requalificação do passeio
junto à capela de Santa Eulália
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Vai
acontecer!

14 a18  agosto

Festas Populares
em Honra de

Nª Senhora da Assunção

Aconteceu!
Comemorações do
39º aniversário
do 25 de Abril.

1ª Maratona de
Fotografia de Vialonga

Grande adesão numa iniciativa com 
promessa de para o ano fazermos mais e 
melhor

Exposição do cartaz de Abril, com a parti
cipação dos alunos do Curso de Educação e 
Pré-Impressão da Escola EB 2,3 de Vialonga

Momento cultural com teatro e café concerto 
nas antigas instalações da Casa do Povo.

Actuação da Banda dos Bombeiros Voluntários 
da Póvoa, na manhã de 25 de Abril.

Vialonguíadas 2013
Vialonga, uma Vila em movimento - com o 
Movimento Associativo da Freguesia, 
iniciou-se em Maio, prolongando-se até 23 
de Junho, mais uma edição de uma vasta 
oferta de modalidades, em espírito de 
saudável convívio.

Feira dos Sabores
e dos Saberes

Dia
Internacional
da Criança


