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Acção de Protesto 
Sábado, 15 de Dezembro de 2007 – 10h30m 
 

 

As Razões do Protesto. 
 
A Comissão Concelhia de Odivelas do Partido Comunista Português convocou uma 
acção de protesto contra as políticas do Governo PS que, com a conivência do PS na 
Câmara Municipal de Odivelas, continua a adiar a resolução dos mais graves 
problemas do concelho. O orçamento de estado para 2008 não prevê, uma vez mais, 
os investimentos absolutamente necessários. 
 
Centros de Saúde Adiados.  
Nem obras, nem novos equipamentos. 
O Centro de Saúde da Ramada continua à espera, assim como o da Pontinha, 
Famões, Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto. Odivelas continua com Centros de 
Saúde indignos desse nome. 
As crianças sem pediatra, as mulheres sem ginecologista, 35.000 utentes sem 
médicos de família, faltam médicos, técnicos de saúde e meios de diagnóstico... 
 
 
Novo Mercado de Odivelas. Ainda não é desta... 
Quanto ao novo mercado de Odivelas e arranjo da área envolvente também só são 
previstas verbas para estudos e consultadoria. Será que vai ser esquecido ou estará 
o PS  a contar já com a entrega de património municipal aos construtores, para o 
fazerem, aos mesmos que já se preparam para, na mesma zona,  construírem mais 
uns quantos prédios de 6 ou 7 pisos? 
 
 
Falta de investimento nas dinâmicas sociais. 
O apoio para todas as Associações Juvenis são 350€... 
Na cultura, mais de 50% vai para uma só entidade, a Municipália. 
O orçamento para o desporto não cobre 10% das candidaturas habituais. 
 
Para as associações culturais (PACO e PAJO) ou para as associações desportivas 
(PADO), mesmo numa lógica de comparticipação de despesas, as verbas previstas 
são também manifestamente insuficientes para fazer face ao conjunto de custos 
inerentes à sua actividade. 
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PS leva Cemitério à ruptura 
 
Episódio lamentável que não orgulha Odivelas. 
Existe uma realidade indesmentível: tanto a Junta de Freguesia de Odivelas como a 
Câmara Municipal têm responsabilidades na situação de ruptura a que chegou o 
cemitério de Odivelas, seja ele património de uma ou de outra autarquia. 
 
A Câmara não fez em tempo devido as obras de ampliação que o cemitério necessita, 
como era a sua obrigação, mas a Junta não podia desresponsabilizar-se do 
problema, usando os sentimentos da população como argumento de confronto em 
guerras institucionais e pessoais. 
 
Em nossa opinião problema resolve-se rapidamente, ou seja, há condições para que 
no início de 2008 estejam construídas mais 300 sepulturas aeróbias, assim haja 
vontade política de fazer obra, coisa que até agora faltou à coligação PS/PSD na 
Câmara. 
 
Para o PCP a resolução imediata do problema não dispensa o que propusemos à 
população do Concelho no programa eleitoral da CDU: a construção de um novo 
cemitério municipal, que aliás estava já previsto ainda antes da criação do Concelho 
de Odivelas, que considere a construção de um forno crematório. 
 
 
A Educação Deixou de Ser uma Paixão. 
 
Em relação ao parque escolar, a situação é deveras gritante e inaceitável. Depois de 
tantos anúncios e promessas e realidade é esta: 
 
Nem uma única escola na Pontinha, ou no Olival Basto. Nem um cêntimo definido 
para a Escola do Casal dos Apréstimos, na Ramada ou para EB1/JI de Caneças, ou 
para a  EB1/JI da Ribeirada ou para a remodelação da EB1 nº5, ambas em Odivelas 
e a construção da escola do Porto Pinheiro é empurrada para 2010. São estas as 
novas oportunidades dadas às crianças e jovens do nosso Concelho? 
 
 
Escola EB 2-3 Avelar Brotero de Odivelas 
Degradação do Equipamento, ratos e formigas onde estudam 800 crianças. 
 
Nem o Governo nem a Câmara Municipal de Odivelas intervieram nesta escola onde 
o chão treme, os vidros estão partidos, há infiltrações de água e a acrescer a esta já 
degrandante situação há ratos que se passeiam entre e a escola. Por fazer ficam 
também as EB1JI de Caneças, da Ramada e do Porto Pinheiro, em Odivelas. Deve 
ser desta paixão pela educação que o Governo e a Câmara falam. 
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As obras estruturantes. Para o Dia de São Nunca! 
Os maiores investimentos vão para estudos e projectos encomendados a 
terceiros. Os recursos humanos da autarquia ficam por aproveitar.   
São estas as Políticas Locais de 2ª Geração? 
 
Quanto a investimentos em obras estruturantes, sejam elas no parque escolar, nas 
acessibilidades ou na revitalização urbana o cenário pouco ou nada muda e apesar 
dos muitos projectos e intervenções referenciados nas GOP e no PPI, a sua análise 
rapidamente permite compreender que, na maioria das situações, o que é proposto é 
uma mão cheia de nada e para este ano, o grosso das verbas é para pagar estudos e 
consultores, adiando “ad eterno” obras importantes e essenciais, que vão transitando, 
ano após ano, de orçamento para orçamento, sem qualquer concretização. 
 
Não conseguimos aliás compreender como é que , tendo a Câmara de Odivelas 
equipas qualificadas e técnicos com inegável  qualidade, experiência e  competência 
mais que  comprovadas, se gasta tanto dinheiro em estudos encomendados fora ou a 
pagar consultores e outras prestações de serviços. 
 
 
O orçamento das “flores” e dos projectos 
 
Este é um orçamento de muitas “flores” e pouca obra. Um orçamento já com os olhos 
postos na propaganda e nos seus dividendos, mas sem tradução na melhoria das 
condições de vida das pessoas, dos agentes, da comunidade que aqui vive , estuda, 
ou trabalha. 
 
Um Governo prepotente, uma política de direita. 
 
O Governo e a maioria PS na Assembleia da Républica não incluíram, no Orçamento 
Geral do Estado, uma única proposta do PCP para o Concelho de Odivelas, adiando 
uma vez mais o futuro e o seu desenvolvimento e a melhoria das condições de vida e 
de bem estar da população do concelho. 
 
Propostas do PCP recusadas pelo PS na Assembleia da República 
Para o Movimento Associativo 

Requalificação de colectividades centenárias em Caneças e Odivelas; 
Para o Parque Escolar 

Escola Secundária da Pontinha; 
Para as Acessibilidades Urbanas 

Linha de eléctrico rápido Oeiras – Odivelas – Loures; 
Para as Forças de Segurança 

Construção das Esquadras de Famões, Póvoa de Santo Adrião, Olival de 
Basto, Ramada, Odivelas e Pontinha; 

Para os Cuidados de Saúde Primários e Continuados 
Construção dos Centros de Saúde de Odivelas, Póvoa de Santo Adrião, Olival 
de Basto, Famões, Ramada e Pontinha. 
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Basta de Injustiças! 
 
O desemprego, a precariedade, os salários e as reformas de miséria são flagelos que 
atinjem os povo português, mas que em Odivelas são acrescidos de desigualdade, já 
que os salários no concelho são dos mais baixos do Distrito de Lisboa e as poucas 
empresas que existiam, como a Cometna, a Unalbor, ou a Satelicor em Caneças, têm 
vindo a encerrar deixando os trabalhadores na rua. 
 
Estes são alguns dos exemplos que dão razão ao nosso protesto.  
 

Odivelas, 15 de Dezembro de 2007 
 
 
 

A Comissão Concelhia de Odivelas do PCP 
 


