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CDU apresentou candidatos

Em Outubro a Póvoa vai ganhar!

Póvoa de Sto. Adrião

www.odivelas.cdu.pt

Em ambiente de confiança a CDU

apresentou a sua lista de candidatos à

Junta de Freguesia da Póvoa de Santo

Adrião. Dela fazem parte 26 elementos,

com uma média de idades de 49 anos. O

candidato à Presidência da Junta de

Freguesia é Arnaldo Botas.

Arnaldo Botas tem 54 anos, é natural de

Pombal e há 30 anos que reside na Póvoa

de St.º Adrião. É licenciado em Direito e

profissional dos CTT.

Na sessão de apresentação dos candidatos

da CDU, Arnaldo Botas caracterizou a

candidatura realçando a profunda ligação

dos candidatos à sua Freguesia e a

experiência no trabalho em intensa acção

cívica, ao nível autárquico e em instituições

de apoio à população da Freguesia.

Após criticar a degradação que se tem

vindo a acentuar na Póvoa e o tratamento

desigual de favorecimento que a gestão

PSD/PS tem dado a algumas zonas,

descurando no geral a Freguesia, o

candidato da CDU apresentou as linhas

gerais do seu programa eleitoral.

O efectivo reforço de meios de segurança,

com a instalação da Esquadra da PSP, e a

melhoria dos cuidados de saúde, com a

exigência da construção do novo Centro de

Saúde são para a CDU questões

essenciais, bem como um melhor serviço

de transportes públicos que inclua um

circuito de ligação ao Metro.

A Póvoa de Santo Adrião tem tido um forte

crescimento urbanístico. Para o candidato

da CDU é urgente conter as operações

urbanísticas, direccionando prioritariamente

as atenções para a construção de infra-

estruturas sociais, equipamentos públicos

e espaços de fruição e lazer.

No capítulo das acessibilidades, Arnaldo

Botas apresentou soluções para resolver de

vez o ordenamento do trânsito o que inclui

o desvio do grande tráfego que

atravessa a zona residencial e

escolar e a criação de um

acesso viário de ligação

do Casal do Monte à

Rotunda da E. N. 8, na

ponte da Póvoa/Olival

Basto. Ainda nesta

área é

fundamental,

para a CDU, a

melhoria das condições para a circulação

pedonal no interior da Freguesia, com o

tratamento, alargamento e criação de

passeios.

A requalificação do Parque Urbano e dos

seus equipamentos, as crianças, a

juventude e os idosos estiveram igualmente

presentes na intervenção de Arnaldo Botas

que, durante o mês de Setembro,

apresentará o programa eleitoral completo

à Freguesia da Póvoa de Santo Adrião.

A CDU apresentou já os seus candidatos à Assembleia de
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Arnaldo Botas é o
primeiro nome da lista que a CDU apresenta e considera ser a
Escolha Certa para presidir à Junta de Freguesia. 
Com a CDU, a Póvoa vai ganhar!
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Manifestação pela Saúde percorreu as ruas de Odivelas

Centro de Saúde da Póvoa
continua por construir!
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 do Governo PS (protocolo

assinado em 2001) esta situação

degradante e indigna não só se mantém

como se agrava de dia para dia.

O Centro de Saúde da Póvoa de Santo

Adrião está por construir há mais de 10

anos.

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 recentemente foi

publicado em Diário da República, 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…

Terreno cedido, 
para a construção 

do Centro de Saúde, pela
gestão CDU 

na C.M. de Loures.



Casal do Monte

Rotunda bloqueada!

Na antiga Escola Secundária

CDU propõe requalificação
com áreas de lazer

Na zona norte da Freguesia (Casal

Privilégio/Barruncho) está a nascer

mais um loteamento, mais cimento, mais

pressão urbanística. Aqui a Câmara permitiu

que se bloqueasse, há mais de um ano, o

acesso da Rotunda Casal do Monte,

Actualmente, os edifícios pré-fabricados

de madeira encontram-se a albergar

várias colectividades, as quais

desempenham uma importante função na

nossa Freguesia e no nosso Concelho. Estes

edifícios pré-fabricados encontram-se

degradados e as zonas adjacentes não se

encontram cuidadas, chegando a ser

estaleiro das obras da Câmara, já por lá

foram vistas ratazanas, constituindo um

perigo para a saúde pública.

Tem sido esta a atenção dada pela Câmara

(gerida pelo PS/PSD) à cultura e ao

desporto.

A CDU propõe a requalificação de toda a

zona da antiga escola de madeira.

estando a prejudicar fortemente o acesso à

zona norte da Freguesia, obrigando os

automobilistas a percorrer um grande

percurso para chegar ao seu destino.

Estarão à espera do aproximar da data das

eleições para inaugurar o novo acesso?



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!”.


