
UNHOS
J U L H O
2 0 1 2 PCP INFORMA

UNHOS, Uma freguesia com história

PCP, um partido com história em UNHOS
Em 1976, Unhos era a única freguesia do concelho de Loures sem qualquer infraestrutura de rede de 
abastecimento de água ao domicilio, embora uma das freguesias mais antigas com mais de 700 anos e mais 
de 9000 habitantes. Os seus moradores estavam dependentes de se abastecer diariamente em chafarizes, 
poços e autotanques cedidos pela Câmara, passando horas em filas intermináveis com baldes, latas, etc... tudo 
o que pudesse servir.

Em termos de saneamento básico, apenas existia numa rua na sede de freguesia... é inimaginável os riscos 
para a saúde publica existentes.
Apenas existia uma escola primária na sede de freguesia, algo completamente insuficiente para uma 
população em crescimento. Tendo as crianças do Catujal de percorrer a pé vários quilómetros até à escola em 
Unhos ou até à escola da Apelação.
Antes de 1976 apenas existia uma estrada asfaltada na freguesia, a EN506 que ligava o centro de Unhos a 
Sacavém. E a rede elétrica era bastante diminuta e deficiente não dando resposta às necessidades da 
população.

Nestes anos, após a conquista da liberdade em 1974, desenvolvemos inúmeras obras e construções que 
trouxeram à nossa freguesia uma qualidade de vida nunca experienciada. Algumas dessas obras foram:

O Partido Comunista Português, em conjunto com outros democratas patriotas esteve à frente 
dos destinos de Unhos de 1976 a 1989.

Rede de Abastecimento e Saneamento Vias de Comunicação e Rede Elétrica
Básico

Educação Saúde, Cultura e Desporto

Outras obras

Toda a freguesia dispunha de eletricidade – 
Toda a freguesia dispunha de água canalizada 1989
e esgotos domésticos – 1985 Mais de 95% das estradas e ruas da freguesia 

estavam alcatroadas – 1989

Abertura da Escola Primária nº2 (Martins do Escola de Música – 1980
Vale) – 1976 Abertura do Centro de Saúde de Unhos – 1985
Abertura da Escola Primária nº 3 (junto ao Inauguração do Parque Desportivo 1º de Maio – 
mercado - Catujal) – 1980 1989
Inauguração da Escola EB 2, 3 do Alto do 
Moinho – 1987

Diversos parques infantis
Mercado Levante - 1985

O PCP tem obra em Unhos.

Unhos pode contar com o PCP!

Onde estão as promessas eleitorais dos últimos 20 anos?!
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