Aos Moradores
do Bairro da Estrada Militar na Damaia
À POPULAÇÃO
A Câmara Municipal da Amadora do PS faz política
de “terra queimada” nos bairros degradados.
Desde 2010, quando foi iniciado o realojamento
dos moradores do bairro, à semelhança de outros
bairros nas mesmas condições, os moradores
assistiram a demolições e uma contínua
degradação do espaço. Hoje, os que ainda lá estão
sobrevivem num verdadeiro inferno. É impossível
aqui viver.
Já não há mobilidade, os arruamentos são uma
“picada” com crateras em toda a sua extensão. O
lixo amontoa-se, as pragas de ratos e outra
bicharada pululam a olhos vistos e põem em risco
a saúde dos habitantes. O
entulho dos edifícios
demolidos mantém-se por
todo o lado. São às dezenas
as viaturas abandonadas e
outros desperdícios de
oficinas. A indigência, a
marginalidade e a droga
convivem com a população
residente.
Um cenário “Dantesco” que
a Câmara PS promove e
esconde da opinião pública,
uma opção espúria que só pode ter em vista a
expulsão dos moradores sem que possam aceder
ao direito de serem realojados e a uma habitação
condigna. Estes nada mais têm de fazer do que
apenas resistir, pois não têm condições
económicas para dali sair.
É com esta vergonhosa política que na semana
passada, os residentes no Bairro da Estrada
Militar, na Damaia, viram o edifício da Loja
Social ser demolido. O que era ainda um
equipamento que mantinha uma actividade de
apoio à população, nomeadamente a crianças e
jovens.
Para além do prejuízo que causa ao Bairro, que

deixa de ter acesso às valências deste equipamento
social (RVCC -Reconhecimento, validação e
certificação de Competências, Actividades para
Jovens, GIP – Gabinete de Inserção Social, entre
outras), o que já não é pouco, o espaço ficou no
estado que se vê nas fotos: sujo, com entulho,
materiais que deveriam ter sido recolhidos pelos
serviços da Câmara Municipal da Amadora de
forma a evitar perigo para a população. Só foram
recolhidos uma semana mais tarde.
Este é o respeito que a autarquia gerida pelo PS,
Câmara e Junta de
Freguesia das
Águas Livres, têm
para com estas
populações e fazem
tudo isto pela
“calada”.
Nestes Bairros
continuam a viver
pessoas, cuja
segurança e
dignidade têm de
continuar a ser
salvaguardadas!
Neste sentido a organização de freguesia e a
Comissão Concelhia da Amadora do PCP apela à
população e à opinião pública para lutar e
reclamar junto da Câmara Municipal da Amadora
medidas urgentes para resolver estes graves
problemas de salubridade e saúde pública e
reiniciar com urgência o processo de realojamento
e integração desta população na nossa
comunidade.
O PCP irá intervir com os seus eleitos nos órgãos
autárquicos e na Assembleia da República, para
que esta situação se resolva com a dignidade que a
população merece.

PODEM CONTAR COM O PCP!
Amadora, 8 de Fevereiro de 2019
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