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Nota de Imprensa 

 

PSD e PS proíbem presença da CDU nas Festas da Cidade. 

Autoritarismo e arrogância na Junta de Odivelas. 

Quem habitualmente visita as Festas da Cidade sabe que ai pode encontrar espaços 

da responsabilidade das forças vivas da Freguesia de Odivelas, incluindo os partidos. 

A CDU tem marcado presença todos os anos. Foi, aliás, a primeira força política a ter 

espaço próprio no recinto das festas. Este ano vai ser diferente, porque a Junta de 

Freguesia proibiu a presença dos partidos, com stand, nas Festas da Cidade de 

Odivelas. 

Em 2009, talvez por ser ano de eleições, o actual presidente da Junta foi presença 

habitual no stand do seu partido. Já em 2008 o tínhamos visto a montar tenda com os 

símbolos do PSD. Agora, chegado ao poder, exibe a sua face arrogante e autoritária e 

proíbe a CDU de ter o seu habitual espaço de exposição. 

Este atentado à democracia foi assumido pelo presidente da Junta na última sessão da 

Assembleia de Freguesia de Odivelas quando, instado pela bancada da CDU a 

apresentar justificação para tal deliberação, respondeu com um argumento 

verdadeiramente espantoso: 

- O executivo decidiu, ponto final. 

Numa atitude que faz lembrar os bafientos tempos do fascismo, o PSD, com a 

cumplicidade do PS, volta a assinar mais uma página negra na história da Freguesia de 

Odivelas. 

As Festas da Cidade são um espaço plural onde devem estar presentes todas as 

entidades que intervêm na vida da Cidade de Odivelas, quer sejam colectividades, 

associações ou partidos políticos.  

O PCP considera inaceitável a deliberação da Junta de Freguesia, numa clara violação 

das mais elementares regras de democracia e da liberdade de expressão e pluralismo 

presentes na Constituição da República Portuguesa. 

O PCP e a CDU irão estar presentes nas Festas da Cidade nos momentos e da forma 

que entenderem estar, não pactuando com decisões tacanhas, reaccionárias e 

prepotentes, que só desprestigiam o poder local democrático. 
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