
 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 
 

 

VEREADORES DA CDU IMPEDIDOS DE VISITAR IPSS 

 
 

Os Vereadores da CDU foram proibidos de reunir e visitar o Centro de Dia da Sagrada 
Família da Pontinha, pela atual Direção Geral desta Instituição. 
 
 
No passado dia 29 de janeiro, pelas 9.30h, os Vereadores da CDU, acompanhados por 
eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Odivelas e Assembleia da União de Freguesias 
da Pontinha e Famões, deslocaram-se às instalações do Centro de Dia da Sagrada Família 
na Pontinha, um equipamento da Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de S. 
Vicente de Paulo, para a realização de uma reunião/visita anteriormente agendada. Esta 
instituição é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) que dá resposta no 
âmbito da valência de idosos e integra o CLASO (Conselho Local de Ação Social de 
Odivelas).  
 
Importa referir que ao longo dos anos por várias vezes houve contatos entre os Vereadores 
da CDU e esta Instituição, e tal como então, solicitámos de modo idêntico o agendamento 
desta reunião. 
 
Para espanto nosso, a Diretora Técnica do Centro de Dia da Sagrada Família, foi, em cima 
da hora, telefonicamente impedida de nos receber e de realizar a reunião. 
 
Lamentamos este facto revelador de um profundo desrespeito pelos eleitos locais, e 
consideramos o mesmo, como um ato grave de abuso da autoridade por parte dos órgãos 
de Direção da Instituição. Estamos a falar de uma IPSS, que desenvolve toda uma atividade 
de cariz social no Concelho, especificamente na União de Freguesias da Pontinha e Famões, 
para a qual recebe dinheiros públicos, nomeadamente da Câmara Municipal de Odivelas.  
 
Acresce ainda o facto, de no passado dia 17 de janeiro de 2020, ter sido aprovado em 
Reunião de Câmara, com os votos favoráveis dos vereadores da CDU, uma proposta de 
cedência de direito de superfície de um terreno municipal com 5.000m2, na Quinta do 
Segulim, em Famões, a esta instituição, para o alargamento de respostas sociais no âmbito 
dos idosos e crianças. 
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Os Vereadores da CDU, enquanto eleitos pela população de Odivelas, têm o direito e o 
dever de acompanhar todas as instituições do Concelho, tendo sido a primeira vez que nos 
foi interdita uma visita. Esta atitude contrasta com cordialidade com que temos sido 
sempre recebidos por todas as Instituições e pelo próprio tecido empresarial do nosso 
Concelho. 
 
Como já referimos, lamentamos este facto, motivo pelo qual o estamos a denunciar 
através de nota à imprensa. 
 
Os Vereadores da CDU e os restantes eleitos não se deixarão intimidar por atitudes 
reveladores de prepotência e autoritarismo e que configuram um cariz antidemocrático e 
reacionário, que mais não visa que um ataque ao Poder Local democrático e ao próprio 
Regime Democrático, plasmado na Constituição da República.  
 
 

Odivelas, 31 de janeiro de 2020 

O Gabinete de Imprensa 

  


