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Piscina de Vialonga
Quem a constrói?

Todos estarão de acordo que Vialonga tem direito a ter uma 
piscina coberta.
O grupo Desportivo de Vialonga tem aprovado um projecto de 
qualidade para construção desta piscina no Jardim Parque 
Urbano da Quinta da Flamenga, no valor de dois milhões de 
euros.

O Governo, por despacho do secretário de estado do 
Ordenamento do Território e das cidades de 19 de Abril de 
2007, publicado no Diário da República de 1 de Junho de 2007, 
suspendeu com efeitos imediatos, o programa de apoio do 
Governo à construção destes equipamentos colectivos, 
devolvendo ao GDV, ao fim de quatro anos, a candidatura já 
aprovada para financiamento destinado à construção da 
piscina!

Face a esta falta de apoio do Governo, o GDV não tem 
condições para construir a piscina.
A construção da piscina coberta no Jardim Parque Urbano da 
Quinta da Flamenga é uma obrigação da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira, no âmbito da urbanização em causa.

Assim a Comissão de Freguesia de Vialonga do PCP exorta 
as populações da freguesia e as suas organizações 
representativas a lutarem pela construção desta piscina 
pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito 
das suas responsabilidades.

Hospital da Flamenga 
que se passa? 
Que razões levam à sua 
Municipalização?

No Governo ou na Câmara a política 
do PS é a mesma.
Já vem de longe o desejo da 
Presidente da Câmara de privatizar o 
Hospital da Flamenga.

Nesse sentido desde 2005 que se 
desdobra em declarações, convites e 
contactos com grupos económicos da 
área da saúde. Sabemos o que 
significam as parcerias público 
privadas.

O Governo do PS, que diz não haver 
dinheiro para o Serviço Nacional de 
Saúde, gasta grande parte dos 
dinheiros públicos a financiar 
serviços prestados por empresas 
privadas de saúde, aumentando os 
seus lucros e deixando os utentes mais 
desprotegidos quanto ao seu futuro 
em caso de doença. 

Todos queremos ver o Hospital a 
funcionar, mas como um hospital 
público, integrado no Serviço 
Nacional de Saúde.

Defender o Hospital da Flamenga e 
a sua área envolvente contra 
pretensões de privatização é dever
de quem preza a existência de uma 
saúde pública de qualidade e para 
todos.



Em Junho a extensão do Centro
de Saúde em Vialonga passou a 
Unidade de Saúde Familiar.

Recentemente o PCP, na Assembleia da Republica, 
procurando defender e melhorar o Serviço Nacional 
de Saúde, propôs alterações à Lei que rege as 
Unidades de Saúde Familiares (USF), com o 
objectivo de:
�Eliminar a possibilidade da sua privatização;
�Garantir que a constituição das equipas das USF não 
sejam feitas prejudicando utentes e serviços dos 
outros Centros de Saúde;
�  Estabelecer o objectivo de abranger todo o 
território com as USF; 
�  Possibilitar a inclusão de outras especialidades e 
profissões nestas unidades;
�  Garantir princípios idênticos para os incentivos, 
abrangendo todos os profissionais.

Certamente que os profissionais da USF de Vialonga
pretendem melhorar os serviços e cuidar melhor da 
saúde dos utentes, mas não podemos deixar de nos 
interrogar …. e o que pretende o Governo do PS?

O PCP em Vialonga inaugura, no dia 12 de 
Julho, um novo espaço de conversa: o Espaço 
Tertúlia. O objectivo destas conversas é o de 
difundir informação, contribuir para ampliar 
conhecimentos e suscitar o debate em torno de 
ideias e sugestões apresentadas por todos os 
vialonguenses, sobre os mais variados 
temas/assuntos  (de interesse  geral ,  
relacionados com o nosso concelho ou mais
concretamente com a freguesia de Vialonga).

Assim, o Espaço Tertúlia começa o seu ciclo de 
debates com um tema que diz respeito a todos e 
que é da maior actualidade: o ambiente - 
perspectivas para o futuro. 

O actual padrão e nível de consumo dos países
desenvolvidos têm-se reflectido no ambiente, 
com consequências preocupantes: alterações
climáticas, perda de biodiversidade, poluição 
da água e do ar, etc. O nosso concelho não foge 
deste panorama e só uma política devidamente 
delineada pode garantir a sustentabilidade 
ambiental que se torna indispensável.

Se te preocupas com a terra onde vives 
participa!!

AMBIENTE
PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

Sábado, 12 de Julho
21h30m
CT do PCP - Vialonga (junto à igreja)

Não faltes! 
A tua opinião é importante!


