
Instalação de uma Farmácia no Dafundo
Tendo  em  conta  o  encerramento  da  Farmácia  Silva  Branco  no  Dafundo  e  o 
descontentamento da população face ao sucedido, o PCP e os eleitos da CDU procederam 
às diligências necessárias para que tal situação fosse resolvida. 

O PCP e a CDU:

• reuniram-se com a proprietária da Farmácia Silva Branco no sentido de confirmar a 
situação;

• enviaram  um  ofício  ao  INFARMED,  I.P.  expondo  o  problema,  do  qual  receberam 
resposta e informações sobre os meios legais para a sua resolução;

• informaram a Junta de Freguesia da Cruz Quebrada / Dafundo e a Câmara Municipal 
de  Oeiras  através  dos  seus  eleitos  na  Assembleia  de  Freguesia  e  Assembleia  de 
Municipal, respectivamente, da situação e dos meios legais para a sua resolução;

• promoveram  e  entregaram  um  abaixo-assinado  (com  mais  de  900  assinaturas)  que 
exigia à Junta de Freguesia da Cruz Quebrada / Dafundo e à Câmara Municipal  de 
Oeiras a resolução da situação (requerendo ao INFARMED, I.P. a abertura de concurso 
para a instalação de uma nova farmácia no Dafundo).

Face ao descontentamento da população e à sua Luta e às diligências promovidas pelo 
PCP e CDU a Câmara Municipal de Oeiras respondeu, por carta, que a CMO e a JF da 
Cruz  Quebrada  /  Dafundo,  participaram  em  reuniões  com  a  Associação  Nacional  de 
Farmácias e Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, nas quais ficou 
decidido a abertura de procedimento para a instalação de uma farmácia no Dafundo. 

Vale a Pena Lutar!
O PCP, os eleitos da CDU e a população da Cruz Quebrada / Dafundo ficarão, no entanto, 
vigilantes no que concerne ao cumprimento das informações vinculadas pela CMO.

A POPULAÇÃO PODE CONTAR COM O PCP E A CDU!

Nós somos Diferentes!
 

Para contactar com o PCP ou CDU: Telf/Fax – 21 411 57 46 ou Email – pcpoeiras@gmail.com
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