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7 ANOS DE ESTAGNAÇÃO
 DA FREGUESIA DE FANHÕES

Passaram 7 anos de executivo PS na Junta de Freguesia de Fanhões e, neste ponto, a CDU propôs-se a 
fazer um balanço da sua gestão durante esse período. As primeiras conclusões levam-nos a um facto 
evidente, após 3 décadas de grande desenvolvimento os últimos anos foram marcados por uma forte 
perda de dinamismo cultural, desportivo e social, ou seja, vivemos anos de estagnação. A própria 
perspectiva de extinção da freguesia tem sido conduzida de forma leviana por este executivo, impondo 
mesmo obstáculos a manifestações públicas da CDU em defesa da nossa freguesia. Os motivos da 
estagnação são vários, mas as decisões políticas tomadas pelo executivo PS foram fulcrais para termos 
chegado a este estado:

As políticas seguidas pelo PS afastaram-se das reais necessidades da freguesia, dos seus cidadãos, do 
desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida.

A CDU, durante estes 7 anos, sempre se pautou por uma oposição construtiva, propondo alternativas, 
alertando para os principais problemas da freguesia. As propostas da CDU foram consecutivamente 
ignoradas, mas continuamos a trabalhar, a escutar a população, a transmitir os seus problemas e 
procurar responder às suas expectativas, por Fanhões.

Numa altura em que fruto das políticas conduzidas pelo Governo PSD/CDS-PP, as dificuldades das 
populações aumentam, com um custo de vida insuportável, com um nível de desemprego histórico, com o 
roubo de direitos arduamente conquistados, com o aumento das taxas moderadoras na saúde e do preço 
dos transportes públicos, a CDU apela à luta das populações, porque é possível e urgente uma política 
diferente para o nosso país, que respeite os trabalhadores, os jovens e os reformados, que defenda a 
soberania nacional.

nDesmantelamento do movimento associativo
nDesinteresse por instituições históricas da Freguesia
nDesinvestimento na área do desporto
nRedução drástica da promoção da cultura
nAusência de uma política para os jovens
nAssimetria de investimentos nas várias localidades da freguesia
nRedução das iniciativas na área da saúde
nPouca Responsabilidade Social
nAusência de um projecto, de ideias para o desenvolvimento da freguesia
nPouca ou nenhuma acção em defesa da não extinção da freguesia de Fanhões
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