
Bairro dos Carrascais 
CDU exige intervenção da Câmara Municipal
Após a visita realizada aos Bairros dos Carrascais, Vale Covo e Serra Chã os vereadores
da CDU apresentaram na última sessão de Câmara os resultados dessa visita, exigindo da
Câmara Municipal uma rápida intervenção.

No âmbito dos  Encontros com a
População,  que a CDU promove
regularmente em todo o Concelho
de Odivelas, vereadores da CDU,
membros  da  Assembleia
Municipal e do executivo da Junta
de  Freguesia,  eleitos  pela  CDU,
visitaram o Bairro dos Carrascais
onde  puderam  apurar  junto  da
Comissão  do  Bairro  e  com  a
população as principais carências
aqui existentes.

Nesta  visita  verificámos  que  os
esgotos  domésticos  dos  bairros:
Carrascais,  Vale  Covo  e  Serra
Chã,  continuam  encaminhados
para uma linha de água, mantendo-
se nesta data a céu-aberto.

O aumento de construção continua
a  desenvolver-se  nestes  bairros,
aumentando assim o caudal destes
esgotos  tão  nocivos  à  saúde
pública de Caneças. 

É  urgente  que  a  ligação  destes
esgotos  se  faça  ao  emissário  que
liga Caneças a Odivelas.

Os vereadores da CDU, se por um
lado apoiam a  emissão  de  alvarás
aos  bairros  de  génese  ilegal,
também por outro exigem que eles
sejam  dotados  de  infra-estruturas
mínimas  que  garantam  condições
de  vivência  humana  dignas  e  não
coloquem  em  causa  a  saúde
pública,  como  é  o  caso  apontado
nesta nossa intervenção.

Para  os  vereadores  da  CDU,  a
apregoada agenda do ambiente, da
aliança  PS/PSD,  também  deve
passar  pela  constatação  destas
situações  e  a  sua  eliminação  por
serem muito gravosas para a saúde
e  bem-estar  da  população  do
concelho.

Em sessão de Câmara colocámos as
situações  que  provocam  o
descontentamento  da Comissão do
bairro,  nomeadamente  a
necessidade  da  vedação  de  um
terreno onde já  caiu  um munícipe
dali  retirado  com  ferimentos  de
certa gravidade!
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