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Jaime Carita
Téc. de Higiene e Segurança

Vialonga

Lurdes Rocha
Enfermeira
Fonte Santa

Etelvina Monteiro
Operária Fabril

Parque Residencial

Rui Machado
Técnico de Aeronáutica

Morgado

Alfredo Silva
Agente Funerário

Vialonga

Ana Paula Robinson
Documentalista

Quinta das Índias

Ana Rosa Ralha
Socióloga

Quinta da Flamenga

João Francisco
Operário Fabril

Morgado

Marília Branco
Secretária
Vialonga

Isabel Pato
Empregada de Escritório

Parque Residencial

Amândio Nunes
Motorista
Vialonga

Ana Joel
Assistente Técnica

Alpriate

Francisco Bordalo
Empresário

Vialonga

Sílvia Brioso
Secretária
Vialonga

Ana Margarida Penedo
Educadora de Infância

Quinta das Índias

Paulo Nogueira
Bombeiro
Vialonga

Helena Freitas
Auxiliar Acção Educativa

Casal do Freixo

Paulo Basílio
Carteiro

Parque Residencial

Joana Aruil
Assistente Técnica

Granja

Jorge Cipriano
Técnico Industrial

Alpriate

Ângela Bordalo
Técnica Administrativa

Vialonga

António Mateus
Operário Fabril

Vialonga

João Nisa
Gestor Peças Auto

Granja

Leonor Alves
Empregada de Escritório

Vialonga

Paulo Antunes
Investigador

Parque Residencial

José António Gomes
Electricista
Vialonga

Candidatos CDU
à Assembleia de Freguesia 

de Vialonga

A CDU assume um compromisso de 
Trabalho, Honestidade e Competência, 

e garante que não desistirá perante 
as dificuldades.
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Servir melhor
Prosseguir uma gestão participada, onde a 
opinião de todos conta, em ligação permanente 
com as populações e as suas organizações 
representativas, na resolução de problemas;
Manter as reuniões públicas de Junta nas 
diversas localidades e bairros da freguesia;
Manter o atendimento à população em horário 
pós laboral;
Manter uma Junta de Porta Aberta, com a 
disponibilidade de espaços e meios;
Promover a articulação e comunicação entre a 
Junta de Freguesia e Câmara.

Equipamentos, espaços públicos, 
zonas verdes e de lazer
Manter em bom estado as zonas e espaços 
verdes sob responsabilidade da freguesia;
Prosseguir a requali�cação dos parques infantis, 
polidesportivos e outro equipamento urbano 
na freguesia mediante os meios logísticos e 
�nanceiros atribuídos pela Câmara;
Estudar em articulação com o Câmara as novas 
instalações administrativas e operacionais da 
Junta de Freguesia;
Aumentar as bolsas de estacionamento;
Construir, pela Câmara o Parque da Mata do 
Paraíso como zona de lazer da população;

TRABALHO, 
HONESTIDADE E 
COMPETÊNCIA. Um 
projecto e uma equipa 
com provas dadas.

Com a vitória da CDU na 
freguesia e no concelho 
comprometemo-nos:

Construir, pela Câmara, as Piscinas de Vialonga;
Articular com a Câmara uma melhor e maior 
utilização do Centro Comunitário e Ninho de 
Empresas com mais usufruto pelas populações;
Lutar junto da Administração Central:
pela construção do Centro Integrado de Idosos 
na freguesia;
pela construção de raiz do novo Centro de 
Saúde;
pela manutenção dos terrenos do Hospital da 
Flamenga na esfera pública, com o objectivo 
de que ali, seja construída uma Unidade de 
Cuidados Continuados integrada no SNS.

Educação, cultura e desporto
Elaborar agenda cultural para comemoração da 
semana da Juventude;
Continuar a atribuir apoios às escolas de 
primeiro ciclo e pré-escolar para realização de 
visitas de estudo;
Aumentar a colaboração com o Movimento 
Associativo e Comunidade Escolar, procurando 
rentabilizar meios e conhecimentos, ao serviço 
das populações e de toda a comunidade;
Redinamização do projecto @ctiv Sénior com 
ateliers diversos, etc.;
Continuar a dinamizar e a apoiar projectos que 
tragam mais conhecimentos, cultura e divulgação 
do nosso Património Histórico e Natural;
Continuar a apoiar a Orquestra de Vialonga;
Continuar a realizar o Des�le de Carnaval, a 
Caminhada da Mulher, a Feira dos Sabores e 
dos Saberes, a Festa da Criança, a Quinta Feira 
de Espiga, as Festas de Vialonga e o Dia do 
Idoso;
Comemorar a elevação de Vialonga a Vila, e a 
Revolução do 25 de Abril de 1974;
Integrar a Galeria d’Arte Olga Campos na 
programação cultural da freguesia;



A dinâmica que faz a diferença!

Promover a descentralização de programa 
cultural municipal na freguesia de Vialonga;
Articular com a Câmara a manutenção em bom 
estado de funcionamento de todo o parque 
escolar do 1º ciclo e ampliação do número de 
salas visando anular a realização de aulas em 
monoblocos, bem como alargar a oferta de pré-
escolar;
Lutar junto da Administração Central:

- pela requali�cação da escola EB 2,3 de 
Vialonga;
- pela construção da Escola Secundária em 
Vialonga;
- pela implementação do curso de música até 
ao 12º ano.

Melhor circulação 
e acessibilidades
Continuar a melhorar a sinalização informativa, 
a circulação rodoviária e respectivas 
acessibilidades;
Continuar a desenvolver estudos de alteração ao 
trânsito para melhor �uidez do mesmo;
Continuar a reivindicar a melhoria de um serviço 
de transportes públicos que responda às 
necessidades das populações;
Elaborar Programa para a Promoção das 
Acessibilidades da Freguesia;
Articular com o Câmara a repavimentação e 
remarcação da variante de Vialonga c/ ciclovia;
Criar em conjunto com as entidades 
competentes condições de segurança pedonal 
para a circulação entre Quintanilho e Granja;
Lutar pela ligação à auto-estrada nos Caniços, 
com entrada/saída para/de Lisboa.

Ambiente e requalificação 
urbana
Continuar a melhorar a limpeza urbana 
e modernizar os meios mecânicos, além 
de requerer à Câmara a instalação de mais 
ecopontos e ilhas ecológicas;
Continuar a limpeza regular de todas as linhas 
de água dos espaços urbanos;
Finalizar conjuntamente entre Câmara 
e proprietários, a reconversão dos loteamentos 
AUGI e infra-estruturas em falta, respeitando os 
Pactos de Associação, assinados entre 
a Câmara e os proprietários dos lotes 
respectivos;
Promover a recuperação em falta do Bairro 
Parque Residencial de Vialonga e do Bairro 
Nascente;
Requali�car a entrada da Granja, pela Câmara;
Articular com o Câmara, acções de 
sensibilização sobre higiene urbana;
Defender a re�orestação das encostas 
da freguesia, após exploração dos solos;
Exigir o respeito pelas áreas de Reserva 
Agrícola Nacional (RAN), de Reserva Ecológica 
Nacional (REN) e os leitos de cheia das Várzeas 
de Vialonga, de Alpriate e da Granja, incluindo 
o tratamento adequado da Bacia de Retenção 
Natural da Granja, para defesa das casas 
da zona baixa da localidade.

Comércio e economia local
Rever o funcionamento e revitalizar os mercados 
de Vialonga;
Realizar um Fórum sobre comércio e economia 
local.




