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CDU visita Bairros da Ramada
Vereadores e membros da Junta e da Assembleia de  Freguesia da Ramada, eleitos pela CDU, promoveram Encontros 
com a População  nos Bairros do Girassol, Pedrenais, Alvajar e Bons Dias. A visita terminou na Ramada de Baixo. 
A opinião dos moradores é fundamental para a intervenção que a CDU desenvolve em todos os orgãos autárquicos. 
 

Bairro do Girassol 

Nove anos é tempo a mais...
 
A Comissão e os proprietários do Bairro 
deram conta do seu descontentamento 
por verificarem que o processo de 
legalização do bairro, tendo como 
primeira etapa a aprovação do alvará, 
parece que avança, mas não sai do 
mesmo sítio. 
Para a Comissão, que com a sua equipa 
tem satisfeito todas as exigências 
técnicas, o processo tem de contar com 
os lotes de todos os proprietários.  
Há nove anos que existe o Concelho de 
Odivelas, já houve tempo para que o 
novo PDM fosse elaborado e aprovado. 
Promessas há muitas, mas os 
resultados são praticamente nulos.  
 

População sente o abandono 
da Câmara Municipal! 

O parque infantil do Bairro do Girassol 
foi construído há muitos anos. 
Entretanto a lei mudou pelo que é 
preciso obras de reestruturação e de 
reconstrução, da responsabilidade da 
Câmara Municipal.  
 

Lamentavelmente, neste momento, nem 
água tem para rega da zona ajardinada 
que ao tempo ali foi construída. Foi 
cortada por entidade estranha à Junta 
de Freguesia.  
 

 
 

Tem um bebedouro, mas sem água! 
 

Bairro dos Pedrenais 

Chega de “tapa-buracos! 
As ruas com tráfego rodoviário mais 
intenso estão esburacadas, de tal modo 
que, não podem ser reparadas em 
operações “tapa-buracos”. Necessitam 
de um tapete de asfalto. 
 

Está prevista a construção de um 
parque infantil, pela Junta de Freguesia,  
 

 
 

mas a Câmara ainda não aprovou o 
projecto. Quem espera, desespera... 
 

Este bairro tem alvará. Mesmo assim, 
nunca foi feita a recepção das infra-
estruturas pela Câmara. Em resultado 
disso, o pavimento com mais de 20 
anos está por arranjar.   
 
Os moradores e proprietários dos 
Bairros da Ramada também pagam os 
seus impostos... Têm direitos! 

Câmara Municipal deixa equipamento público ao abandono. 

Encontro com a Comissão de Moradores do Bairro do Girrasol 



Bairro do Alvajar.  
Foi rico o diálogo com a população! 
 
Fomos recebidos pela Comissão deste 
bairro que nos relatou a existência de 
graves problemas de estacionamento, 
devido ao elevado tráfego nele 
existente. É esta a maior queixa dos 
moradores deste bairro. 
 
O Presidente da Junta presente registou 
alguns pedidos de pequenas obras que, 
embora não sendo da responsabilidade 
da Junta, se prontificou a fazer logo que 
tenha disponibilidade financeira para 
isso. 
 
Foi rico o diálogo com a população e a 
Comissão deste bairro. Trocámos 
opiniões e tirámos conclusões muito 
interessantes, constatámos que existem 
instalados há muito tempo semáforos no 
estreito da Rua Alfredo Ruas que ainda 
não estão ligados. É urgente que a 
Câmara resolva esta situação. 
 
Ramada de Baixo 
CDU vai intervir. 
 
É urgente o corte das canas existentes 
na Ribeira de Caneças, que constituem 
um perigoso obstáculo à corrente das 
águas. 
 
A população deste bairro também 
reclamou a falta de ligação dos 
semáforos da Rua Alfredo Ruas, 
necessários para regular a perigosa 
circulação dos carros naquele estreito. A 
responsabilidade é da Câmara 
Municipal. Será assim tão difícil resolver 
esta questão? 
 
Na Rua António de Sousa Bastos 
existem árvores que estão a provocar 
contestação da população vizinha por 
produzirem sujidade e por terem ramos 
a bater na empena do prédio.  
 
A situação deve ser analisada para se 
procurar conciliar a manutenção das 
árvores sem prejudicar a população.  
 

 
Bairro dos Bons Dias 
Rua da Carochia tem de ser 
arranjada. A responsabilidade é da 
Câmara. 
 
Por motivo das obras de construção da 
L14, a rua da Carochia está danificada, 
quase totalmente intransitável. 
 
No mesmo local, a população contesta o 
facto de não ter sido projectada uma 
rotunda que dê acesso desta via aos 
arruamentos da urbanização da 
Carochia. 
 
Os activistas e eleitos da CDU 
concluíram que a coligação PS/PSD 
na Câmara Municipal menospreza as 
populações dos bairros da Ramada 
e as suas necessidades objectivas. 
 
Os eleitos da CDU continuarão o seu 
trabalho, em colaboração e diálogo 
permanente com a população, 
exigindo que a Câmara Municipal de 
Odivelas cumpra as suas 
responsabilidades. 
 

 
 
 
 
 
 
Na Junta de Freguesia, a CDU 
continuará o seu trabalho no 
sentido de manter e reforçar a 
qualidade de vida da população da 
Ramada. 
 
 
 

A CDU PROMOVE 
REGULARMENTE, EM TODAS 
AS FREGUESIAS 
ENCONTROS COM A 
POPULAÇÃO. 
 

PARTICIPE. 
A SUA OPINIÃO CONTA! 

A CDU mantém um diálogo permanente com as populações. 

Visite 
www.cdu-odivelas.org 
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