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Freguesia de Famões

CDU apresenta Candidatos

Freguesia da Famões

www.odivelas.cdu.pt

Em ambiente de convívio e confiança a

CDU apresentou a sua lista de

candidatos à Freguesia de Famões, dela

fazem parte 26 elementos com uma média

de idades de 43 anos. 

O candidato à Presidência da Junta de

Freguesia de Famões é Florentino

Serranheira. 

Florentino Manuel dos Santos Serranheira

tem 44 anos é casado e natural de Lisboa. 

É Doutorado em Saúde Publica pela

Universidade Nova de Lisboa, é

actualmente professor na Escola Nacional

de Saúde Publica.

É eleito pela CDU na Assembleia de

Freguesia de Famões desde 2005.

É Presidente da Mesa da Assembleia Geral

da Associação de Moradores do Bº

Trigache Norte, em Famões. 

Florentino Serranheira é quem Famões

precisa para gerir com rigor, honestidade

e competência a Junta de Freguesia.

Nas próximas eleições de 11 de Outubro a

população de Famões tem em confiar!

Para além de Florentino Serranheira, da

lista de candidatos CDU fazem igualmente

parte, Rui Simões; Catarina

Costa; Fernando Amaral; Ana

Ivone Maia; José Agostinho dos

Santos; Carlos Parreira; Joana

Oliveira; Manuel Pinto; Cláudio

Nunes; Marta Ferreira;

Joaquim Duarte; Vítor Soares;

Vanda Feliz; Luís Ferreira; Carlos

Avô; Sara Nunes; Luís Saraiva;

José Nobre Santos; Anabela Cruz;

Josué Bonito; Vítor Carapinha;

Sandra Bonito; António

Teixeira; Fernando

Inácio e

Filomena

Martins,

um grupo dinâmico, motivado e

empenhado por Famões + VERDE, +

ORGANIZADO, + VIVO.

A CDU apresentou já os seus candidatos à Assembleia de

Freguesia de Famões. Florentino Serranheira é o primeiro nome

da lista que a CDU apresenta e considera ser A Escolha Certa

para presidir à Junta de Freguesia de Famões. 

Com a CDU, Famões vai ganhar!
Florentino Serranheira

Candidato da CDU 
à Junta de
Freguesia 

de Famões



Centro de Saúde de Famões continua por construir.

Manifestação pela Saúde
percorreu as ruas de Odivelas
Uma vez mais a população de

Odivelas saiu à rua em

protesto pelas condições em

que são prestados os cuidados

de saúde neste concelho.

Cerca de duas centenas e

meia de pessoas participaram

nesta manifestação convocada

pela CDU.

Só em Julho o Centro de Saúde de

Odivelas vê sair mais 1 médico e 7

enfermeiros, para breve está prevista a

saída de mais médicos que fizeram já o seu

pedido de aposentação, por cada médico

que sai são mais 2.000 utentes que ficam

sem médico de família. No último ano o

número de utentes sem médico de família

passou de 35.000 para 50.000. Os Centros

de Saúde de Famões, Odivelas, Ramada,

Olival Basto e Póvoa de Santo Adrião

continuam por construir, embora haja

terrenos disponíveis para a sua construção.

Apesar das promessas e dos

compromissos pelo Governo PS (protocolo

assinado em 2001) esta situação

degradante e indigna não só se mantém

como se agrava de dia para dia.

A Câmara Municipal de Odivelas é

cúmplice neste escândalo, já que aquilo

que se conhece da autarquia gerida pelo

PS e pelo PSD é o silêncio…

É conhecido de todos o estado de

degradação das instalações do Centro de

Saúde de Odivelas que funciona num

prédio de habitação com mais de 40 anos.

Infiltrações nas paredes, casas de banho

encerradas, elevadores que não funcionam,

ratos a passear nos consultórios…

Os médicos têm saído sem que sejam

substituídos, ainda ontem em Diário da

República foi publicado um aviso para

contratação de médicos em vários

concelhos do Distrito de Lisboa, mas mais

uma vez “esqueceram-se” de Odivelas.

O governo abandonou Odivelas. E a

Câmara PS/PSD nada faz. Não exige, não

reivindica, não pressiona, não defende

quem precisa de cuidados de saúde em

Odivelas.

Não há médicos de família, não há

especialistas, nem há novos Centros de

Saúde.

Trocaram o Ministro, mas o resultado é o

mesmo…



Transportes Públicos em Famões

É urgente melhorar!

Na Freguesia de Famões

CDU apoia população Sénior

Famões está a crescer a um ritmo

superior a outras Freguesias do

concelho, mas só cresce o cimento, os

equipamentos e transportes PS e PSD

parecem esquecer que são necessários e

constituem um direito de todos os que

escolhem a nossa Freguesia para viver e

trabalhar.

OGoverno Socialista tem desprezado os

idosos. Face ao crescente número de

reformados constata-se a demissão do PS

relativamente às responsabilidades sociais.

Observa-se uma evidente degradação das

condições económicas dos mais

desfavorecidos, quer no presente, quer no

passado. As medidas do governo PS

dirigidas aos idosos são desastrosas,

conduzem à perda de qualidade de vida e

ao abandono daqueles que outrora

trabalharam e deram o seu melhor a

Portugal.

A CDU quer reforçar o apoio aos Idosos. 

Numa Freguesia dispersa como Famões é

urgente desenvolver um sistema de

informação que permita identificar quem

são, quantos são e onde se encontram os

seniores da nossa freguesia. Para a CDU é

essencial fomentar um suporte social

apoiando os agentes sociais da freguesia

(colectividades, IPSS´S e outras

associações) que integrem os idosos, que

aproveitem a sua experiência e que

permitam mantê-los activos. Todos os

Bairros de Famões têm Associações de

Moradores que devem ser apoiadas pelo

Poder Local no sentido de abrirem as portas

das Sedes durante o dia, criando dinâmicas

culturais e recreativas com os idosos, que

envolvam os nossos seniores na transmissão

do muito saber que ainda têm para dar aos

mais jovens. Queremos Famões com vida!

A população de Famões anda a ser mal

tratada. Ausência de abrigos nalgumas

paragens e noutras estão degradados e

invadidos pelo mato, devido ao desleixo da

Junta de Famões e da Câmara Municipal de

Odivelas.

Os percursos dos transportes públicos

continuam a não satisfazer a população da

Freguesia. O número de carreiras é

diminuto e os horários não se compadecem

com as necessidades de transporte,

sobretudo para quem trabalha em horário

nocturno.

É urgente criar um sistema integrado de

transportes públicos que sirva eficazmente

a população de Famões. A CDU tem já

inscrito no seu programa eleitoral o reforço

da rede pública de transportes que passará

se necessário for por uma rede de

transportes municipais, que sirvam os

bairros mais carenciados deste serviço.

É de todos conhecida a forma deficiente como Famões é
servida de transportes públicos, a Freguesia cresceu em
habitações e número de habitantes, mas a rede de transportes
não acompanhou esse crescimento.



Com esta iniciativa a CDU concluiu o

processo de elaboração das listas de

candidatos que no dia 11 de Outubro se

apresentarão às eleições autárquicas no

Concelho de Odivelas. 

Após um intenso trabalho de reflexão

colectiva, a CDU soube, com tranquilidade,

encontrar para a Câmara Municipal,

Assembleia Municipal e para as 7

Freguesias que compõem o Concelho de

Odivelas, as pessoas que melhor servirão

os interesses de quem aqui vive e trabalha.

Os mais de 300 candidatos que foram

apresentados publicamente estão

igualmente envolvidos no processo de

elaboração dos programas eleitorais da

CDU que em Setembro serão apresentados

a toda a população. Das listas

apresentadas, cerca de uma centena de

candidatos são independentes, percebendo

no projecto da CDU a alternativa para o

Concelho de Odivelas.

Nesta iniciativa, que contou com a actuação

da artista Luísa Basto, as intervenções

couberam a Madalena Garcia, mandatária

das listas CDU, José Carlos Pires, candidato

à Freguesia da Pontinha, Fátima Amaral,

candidata à Assembleia Municipal, Ilídio

Ferreira, candidato à Câmara Municipal e

Lídia Mateus pelo Partido Ecologista os

Verdes. A intervenção de encerramento

coube a Armindo Miranda da Comissão

Política do Comité Central do PCP.

Candidatos às Autárquicas de 2009

CDU apresentou todas as Listas
No Pinhal da Paiã, na
Pontinha, a CDU apresentou
todos os seus candidatos à
Câmara, Assembleia
Municipal e Freguesias do
Concelho de Odivelas.
Mais de 3 centenas de
activistas da CDU compõem
as listas que apresentaremos
às próximas eleições
autárquicas de 11 de Outubro.
Festa, boa disposição e uma
forte confiança marcaram esta
tarde de convívio que
decorreu sob o lema : 
“CDU, a Escolha Certa!”.


