Coligação Democrática Unitária

CDU apresenta proposta na Câmara Municipal da Amadora para
a compra do património do Estrela da Amadora
A CDU, através da sua vereação na Câmara Municipal, apresentou hoje, a proposta de
aquisição de todo o património insolvente do Estrela da Amadora, cabendo à Câmara
Municipal acionar o direito de preferência que a lei lhe confere.
O anúncio no jornal Público, do passado dia 3 de Agosto de 2019, de uma leiloeira dando
conta da intenção de colocar no mercado os terrenos afetos ao antigo complexo
desportivo do clube Estrela da Amadora, constitui mais uma oportunidade para resolver
este problema, central para a qualidade de vida e desenvolvimento da nossa cidade e
concelho.
Na Amadora, a CDU já apresentou por diversas vezes a proposta da criação de uma
“Cidade Desportiva“ nesta área do concelho, mantendo todo o complexo desportivo
(Reboleira) incluindo igualmente a aquisição dos pavilhões da Académica da Amadora
(também património em posse de uma administração da massa falida).
Um projecto que a CDU defende desde há muito tempo, o da requalificação desta zona
com o objectivo de construir uma grande área de lazer, cultura e desporto aproveitando
as infraestruturas e equipamentos existentes.
O acesso de todos os cidadãos à prática desportiva, constitui um elemento indispensável
à melhoria da saúde e da qualidade de vida, à afirmação de capacidades, de todos
quantos passaram a fruir uma prática social e cultural.
O desporto assume-se como elemento insubstituível na formação integral dos cidadãos.
A dinâmica da sua democratização, levou à consagração na Constituição da República,
como um direito de todos.
A CDU nas autarquias pugna e fomenta uma politica democrática que se afirma com o
conceito de “Desporto para todos”.

Proposta entregue pela CDU à Câmara Municipal da Amadora para
apreciação e votação em próxima reunião de Câmara.
PROPOSTA
Foi com espanto e preocupação que a CDU tomou conhecimento do anúncio no jornal
Público, do passado dia 3 de Agosto de 2019, de uma leiloeira dando conta da intenção
de colocar no mercado os terrenos afetos ao antigo complexo desportivo do clube
Estrela da Amadora.
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Ora considerando que:
1. A Cidade não tem infraestruturas, com dimensão, que suportem e dinamizem
cabalmente a atividade desportiva do Município;
2. O Município da Amadora, com pouco mais de 24 km2, não tem terrenos
disponíveis e como tal não pode perder esta oportunidade;
3. A construção dos campos e dos edifícios foram comparticipados pelo erário
público;
4. As infraestruturas existentes, não devem ser alienadas, mas sim colocadas ao
serviço da população, que delas tanto necessita;
5. O Clube Desportivo Estrela, que neste momento abrange cerca de 500 jovens na
prática de desporto de diversas modalidades, entre as quais o futebol de
formação e competição; o atletismo e o ténis de mesa;
6. De modo a dar corpo às atividades desenvolvidas na prática diária, o Clube conta
com um conjunto de trabalhadores que apoiam a sua Direcção e as diversas
modalidades desportivas e que são essenciais ao desenvolvimento das
atividades e cujo posto de trabalho é urgente salvaguardar;
7. Para além destes trabalhadores, importa salvaguardar também, os postos de
trabalho do pessoal afeto ao “Bingo do Estrela” ;
8. A prática desportiva é essencial à vida;
9. É também pelo desporto que se faz a integração social e se criam sociedades
mais justas.
10. Os instrumentos de gestão do território do município da Amadora, em vigor,
preveem que aqueles imóveis sejam utilizados para equipamentos desportivos.

Considerando ainda, que faz parte do projeto que a CDU já apresentou por diversas
vezes para criação da “Cidade Desportiva” a qual incluirá para além do complexo do
Estrela, os pavilhões da Académica, a CDU propõe que a CMA inicie as negociações com
vista à aquisição deste património e de todos estes bens, que há muito já deveria de ser
municipal, acionando o direito de preferência.

Amadora, 7 de Agosto de 2019
O Vereador da CDU
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