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S ã o  m u i t o s  o s  p e õ e s  q u e  
diariamente atravessam esta 
rotunda,  esperando que os 
a u to m o b i l i s ta s  lh es  c ed a m  
passagem ou procurando um 
intervalo na passagem de carros, o 
que é difícil, sobretudo de manhã 
ou ao final do dia, quando o volume 
de tráfego é mais intenso. 

Se por si só esta não fosse uma 
situação grave, acontece também 
que já há vários anos que a 
iluminação pública não funciona, 
contribuindo para que no período 
do fim de dia e noite.

Será pois necessário a ocorrência de 
algum grave acidente para que as 
entidades responsáveis procedam à 
colocação de passadeiras em falta 
ou outros meios que garantam a 
segurança dos peões? 

Os moradores de V ia longa,  
particularmente os do Quintanilho 
e da Granja, que todos os dias 
colocam a sua vida em risco exigem 
a resolução deste problema.

Condições de segurança é um 
direito para todos e uma obrigação 
das entidades responsáveis!

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,                                                          
anda a brincar com os moradores                
da Qtª da Flamenga!

É urgente garantir a segurança dos peões                                                                                                        
que atravessam a rotunda da Granja/MARL!

O início da comercialização da 
Urbanização da Flamenga, em 
Vialonga, data de 2003 e passados 
todos estes anos a repavimentação 
dos arruamentos estão por 
concluir!

Em 2017 depois dos moradores e 
eleitos da CDU terem feito uma 
acção conjunta para a reivindicação 
da última camada de betuminoso, 
houve a repavimentação de 
algumas vias na urbanização. Os 
trabalhos ficaram por completar, 
a s s i m  c o m o  a  p i n t u r a  d e  
estacionamentos, marcação de 
passadeiras e colocação da 
sinalização de trânsito. Exige-se que 
a segurança na urbanização seja 
uma realidade.



Vialonga
Continua a lutar pela:

�  Requalificação da Escola EB 2, 3 de 
Vialonga.

� Construção da Escola Secundária.

� Construção do Centro Integrado 
de Idosos da ABEIV.

� Construção d e raiz do novo Centro 
de Saúde.

� Construção da Piscina coberta.

� Construção do Parque da Mata do 
Paraíso, como zona de lazer da 
população.

� Execução da ligação à auto-estrada 
nos Caniços, com entrada e saída 
para Lisboa.

� Exigir o respeito pelas áreas de 
Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
de Reserva Ecológica Nacional 
(REN) e dos 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.

� Reabilitação do Hospital da 
Flamenga com vista à sua 
transformação numa Unidade de 
Cuidados Continuados, integrada 
no Serviço Nacional de Saúde.

� Defender a reflorestação das 
encostas da freguesia, após 
exploração dos solos.

adere ao PCP!

SE PRETENDES ADERIR OU 
COLABORAR COM O PCP, ENVIA 

OS TEUS DADOS PARA 

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS

RUA FONTE DO VALE, 11

2625-643 VIALONGA 

vialonga@dorl.pcp.pt 

Marca na agenda                                             
e compra já a tua EP                                    
nos Centros de Trabalho do PCP!

Eleitos da CDU visitaram                               
o Parque Residencial, Alpriate                  
e o Casal do Freixo

Os eleitos da CDU no Executivo da Junta de Freguesia, na 
Assembleia de Freguesia de Vialonga e nos restantes órgãos 
municipais, visitaram o Parque Residencial a 12 de Maio e Alpriate 
e Casal do Freixo a 16 de Junho. 

Nestes lugares deram conta das principais preocupações das 
populações. No caso da Junta de Freguesia puderam preparar 
melhor a sua actividade com vista a solucionar algumas questões 
colocadas e junto da 

 reivindicar outras .
Câmara Municipal,  enquanto maior força da 

oposição, 
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