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Vialonga quer ter 
uma palavra a dizer sobre 
o futuro do edifício do 
Hospital da Flamenga

No início deste ano fomos 
surpreendidos com a notícia de 
que o edifício do antigo Hospital 
da Flamenga pode ter o seu 
futuro comprometido enquanto 
equipamento ao serviço da 
população.
Em 1998,  este equipamento 
encerrou portas para sofrer 
obras de beneficiação, sendo o 
investimento da Administração 
Regional de Saúde (ARS) na ordem 
de 350 mil euros (requalificação 
parcial do edifício e aquisição 
de equipamentos de saúde), 
investimento que não chegou 
a ser utilizado.
Seguiram-se anos de vandalismo, 
roubo de património e até incêndio 
em parte do imóvel.
A notícia que veio a público 
inquieta-nos. Rapidamente, enviámos 
ofício, ao senhor presidente da 
Câmara Municipal Vila Franca de 
Xira, ao ministro das Infraestruturas 
e da Habitação e à presidente do 
conselho diretivo do Instituto e da 
Reabilitação Urbana, manifestando 
o nosso total desacordo, reiterando 
a importância que este edifício 
tem para nossa Vila, tão carente de 
equipamentos públicos ao serviço da 
população. 

Ao entrar em 2021, continuamos 
a cumprir todas as medidas de 
segurança, ajustando semana 
a semana as nossas equipes 
para prestar o serviço público à 
população, gestão que mesmo antes 
da pandemia já era difícil e que esta 
veio agudizar. 
Esta situação veio tornar mais 
evidente que os recursos humanos e 
financeiros para prestar um serviço 
de maior qualidade às populações 
são manifestamente insuficientes.
As primeiras iniciativas programadas 
– Desfile de Carnaval, Caminhada 
da Mulher e Vialonguíadas – foram já 
adiadas para 2022. A programação 
do primeiro trimestre da Galeria 
de Arte Olga Campos foi também 
adiada e aguardam-se melhores dias 
para a sua calendarização.
Não podemos de deixar de referir 
a preocupação que temos quanto 
ao “encerramento” imposto ao 
nosso Movimento Associativo, não 
só pelo trabalho determinante 
que desenvolve na Freguesia nas 
áreas da cultura e do desporto, 
como ainda vemos com tristeza o 
desaparecimento de dirigentes seus, 
por via do Covid-19. Este ano não 
foi possível comemorar os 15 anos 
de existência do MAF, com todo o 
prejuízo que esta decisão implica na 
vida das associações e da população 
em geral.
O momento que vivemos exige 
de todos nós, mais do que nunca, 
solidariedade, cooperação e trabalho 
em prol da nossa Freguesia e é isso 
que temos procurado fazer. 
Em abril, vão iniciar-se os Censos 
2021, fique atento à sua caixa do 
correio e  colabore nesta importante 
tarefa de sabermos quem somos e 
quantos somos.
Fiquem bem.
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É com preocupação que a Junta de Freguesia de 
Vialonga soube, através da comunicação social, da 
decisão do Governo de integrar o palácio seiscentista 
da Flamenga na bolsa de imóveis do Estado para fins 
habitacionais, contrariando as expetativas da população 
que quer que este edifício seja aproveitado para fins de 
uso coletivo.
Em carta enviada ao senhor presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, ao ministro das 
Infraestruturas e da Habitação e à presidente do 
conselho diretivo do Instituto da Reabilitação Urbana o 
Executivo expressou as suas preocupações e exigiu que 
o município e demais órgãos assegurem o desejo dos 
vialonguenses.
Da resposta obtida da Câmara Municipal de Vila Franca 

O Hospital da 
Flamenga é património 
da população

de Xira regista-se positivamente a intenção manifestada 
em “preservar e recuperar o histórico edifício do 
Sanatório da Flamenga, incluindo a Capela, destinando 
a sua afetação a serviços e equipamentos públicos 
do Município e da Freguesia”, a qual se considera ser 
uma evolução relativamente a anteriores posições que 
muito nos preocuparam, sendo que se trata ainda de 
uma possibilidade e não de uma garantia, pelo que é 
necessário continuar a luta pela defesa da reabilitação 
do edifício e da sua alocação a serviços que beneficiem 
a população.
A ação conjunta da Junta de Freguesia e da população 
de Vialonga, face a estas notícias, revela que o processo 
e decisões sobre este imóvel têm de ser acompanhadas 
de uma ampla discussão e participação pública.
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De janeiro a maio aumenta o risco  
de contacto com esta praga. 
A Junta de Freguesia tem vindo a 
receber várias informações sobre  
o avistamento de lagarta do pinheiro 
em espaço urbano. 
Embora esta seja uma competência 
da Câmara Municipal, que dispõe de 
serviços com as aptidões necessárias 
para o combate a esta praga, 
todas as situações reportadas são 
reencaminhadas para o respetivo 
serviço municipal. 
Caso encontre ninhos ou uma 
“procissão de lagartas” não se 
aproxime e comunique aos serviços  
da Câmara Municipal, através  
do número 800 206 726 ou  
263 285 600.

 
Mais informações em  
https://www.cm-vfxira.pt/pages/409

Lagarta
do pinheiro

PREVENÇÃOAPOIOS

Autarquia ao lado 
das coletividades 
e comércio local
Preocupado com o impacto das medidas do Estado de 
Emergência, que impedem o funcionamento dos espaços 
próprios das diversas associações da Freguesia e a realização 
das suas iniciativas, o Executivo decidiu, mais uma vez, 
atribuir um apoio no valor de 22 mil euros para fazer face 
às despesas correntes das associações. 
Já em relação ao pequeno comércio local, A Junta de 
Freguesia decidiu manter, até abril de 2021, o apoio 
conferido através da isenção de taxas. 

ANIVERSÁRIO

Movimento 
Associativo 
da Freguesia 
O MAF completou 15 anos. Um momento que assinalou 
um importante trabalho de dedicação aos seus associados 
e à população, mas que as  restrições impostas pela 
COVID-19 não permitiram comemorar em pleno.  
Festeja-se a data com a convicção de que todos perdemos 
com a não realização da atividade cultural, desportiva, 
recreativa e associativa das associações, desejando que 
brevemente seja retomada a atividade normal.
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Cuidar
de Vialonga

ESPAÇOS VERDES
Novas intervenções 
concluídas
No inicio do ano procedeu-se á recuperação dos espaços 
verdes no Parque Residencial de Vialonga e á plantação de 
novas espécies no talude da Calçada Fonte do Vale.

ILUMINAÇÂO PÚBLICA
Resolvido o apagão no 
jardim parque urbano 
na Flamenga
Ao fim de um ano e de vários contactos da Junta 
de Freguesia o Parque Urbano na Flamenga volta a 
ter iluminação em todo a sua área, assim como os 
projetores da rua Amália Rodrigues, junto à entrada deste 
equipamento. 
A Junta de Freguesia reporta constantemente à EDP várias 
outras situações de pontos de luz apagados, esperando que 
também esses possam vir a ser reparados o mais em breve 
possível. 
Se quiser colaborar, sempre que identifique alguma avaria, 
pode usar o número gratuito das avarias da  
EDP - 800506506. 
Ou ainda reportando a avaria em: 
https://www.e-redes.pt/pt-pt/podemos-ajudar/avaria-
iluminacao-publica
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Cuidar
de Vialonga

ESPAÇO PÚBLICO
Limpeza e manutenção
Diariamente, os trabalhadores da Autarquia executam 
o trabalho de manutenção e limpeza do espaço público, 
nomeadamente, higiene e limpeza urbana, varredura de 
ruas, despejo de papeleiras, manutenção de canteiros, 
reparação de passeios, recolha de monos, entre muitas 
outras tarefas. 
Como consequência da pandemia, os serviços no cemitério 
estão sujeitos a um maior volume de trabalho diário, o que 
obrigou a reforçar os recursos humanos, deslocados de 
outras funções.  
Lamentavelmente, o quadro de pessoal da Junta de 
Freguesia é insuficiente face à extensão do território e ao 
volume de trabalho, estas circunstâncias limitam a resposta 
mais célere às necessidades da população. 
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RODOVIAS

A luta 
é o caminho
A chamada Estrada do Túnel foi finalmente 
requalificada. 
Durante anos a intervenção nesta via 
rodoviária foi solicitada à Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, dada a insegurança, 
em toda a sua extensão, para veículos e 
peões que diariamente utilizam este acesso. 
Assim, ao fim de anos de luta e de 
reivindicação contínua, há finalmente mais 
segurança para todos.



Os trabalhadores da Junta de 
Freguesia, apesar da crise sanitária, 
continuam na rua a assegurar as 
tarefas essenciais ao bem-estar  
das populações. 
No entanto, também eles estão 
expostos à pandemia e suas 
implicações. 
Além de equipas com horário 
desfasados, foi forçoso alterar o 
atendimento ao público, por forma a 
garantir a aplicação das medidas de 
segurança, mantendo a qualidade do 
atendimento.  
Com o objectivo de continuar a 
melhorar o serviço à população, 
passou a ser possível fazer o pedido 
de atestados on-line a partir da página 
na Internet:  
https://jf-vialonga.pt/atestados/

Implicações 
no trabalho 
da Autarquia

COVID-19

Face à necessidade de reorganização 
dos serviços de atendimento ao 

público, devido à Covid-19, o horário 
provisório da secretaria da Junta de 
Freguesia, será, a partir do dia 8 de 

fevereiro, o seguinte:

segunda a sexta-feira 
das 9h às 12h 

e das 14h às 17h

Sugerimos que privilegie  
o contacto telefónico

ou correio electrónico

geral@jf-vialonga.pt

Informação
Novo horário  

de funcionamento

219 520 967


