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Voto de saudação ao 43.º aniversário do Município da Amadora 

 

Desde a Primeira República com a Lei de 17 de Abril de 1916 a Amadora era uma freguesia do 

Concelho de Oeiras. Foi a primeira zona do país a ser promovida a município após a revolução de 

1974 com a Lei n.º 45 de 11 de Setembro de 1979, contando com áreas então administrativamente 

pertencentes às freguesias de Queluz e Belas. Nessa época era a maior freguesia da Europa. 

O facto de distar somente 10 quilómetros do centro da cidade de Lisboa, condicionou o seu 

desenvolvimento como espaço urbano dormitório e explica a situação actual de município com maior 

densidade populacional de Portugal. 

Entre 1950 e 1970 a explosão demográfica é assinalável, sendo que na primeira década a taxa de 

crescimento populacional chega aos 150%. Para escapar à miséria e à opressão do regime fascista, 

os portugueses migraram para as áreas satélite de Lisboa, onde o sector transformador e os 

serviços traziam a perspectiva de melhoria das condições de vida. A Amadora era uma amostra do 

país: antes do 25 de Abril, em 1970, contava com uma população a rondar os 111.929 habitantes 

com origem nas Beiras, Alentejo, centro do País, Minho e Cabo Verde (então colónia portuguesa). 

Em termos sociais tinha desde uma pequena burguesia e quadros intermédios ao operariado e aos 

camponeses mais desfavorecidos. 

O carácter popular e os hábitos comunitários de vastas camadas da sua população enquadravam 

a intensa actividade associativa que ainda hoje, embora com risco de se perder, caracteriza este 

município e tem origem nos anos mais duros e de maior carestia de vida do fascismo e mesmo 

muito anterior a este. 

No número de 27 de Abril de 1974, o Notícias da Amadora apresentou uma reportagem sobre os 

bairros de barracas na Amadora, designadamente do chamado “Bairro da Amadora”. A escassez 

verificada no mercado da habitação que conduz à especulação imobiliária na capital e, por arrasto, 

nas zonas limítrofes, levou ao aparecimento de bairros degradados e clandestinos sem 
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infraestruturas mínimas. Estes bairros mais ou menos precários estavam totalmente desprovidos de 

equipamentos de saúde, sem serviços públicos, sobretudo equipamentos de saúde, desportivos ou 

culturais, entre os quais se destacam pela dimensão na actual Freguesia da Encosta do Sol, vastas 

áreas da Brandoa, mas também o Bairro 11 de Março, o Casal de Alfornelos e a Azinhaga dos 

Besouros ou ainda outros núcleos degradados que apenas puderam sofrer melhorias de 

infraestruturas. Nos bairros mais degradados, com destaque para a Brandoa como maior bairro 

clandestino da Europa, faltava construir quase tudo. Criaram-se as infraestruturas de esgotos, 

abastecimento de água, electricidade, a rede viária e o asfaltar de muitas ruas e a criação de 

passeios. 

Nos pós 25 de Abril, as comissões de moradores, o associativismo e a democratização do poder 

local enquadram aquilo que foi o primeiro processo de urbanização, em muitos casos. Os primeiros 

25 anos do município trouxeram novas escolas, espaços verdes e jardins, parques infantis, espaços 

para a prática colectiva de desportos (acessível a todos), equipamentos culturais, etc. Fizeram-se 

esforços para melhorar a qualidade de vida das populações e tomar medidas para que fosse 

possível melhorar os transportes públicos então existentes, os serviços públicos e apoiar social e 

economicamente as populações. 

Com o “Município de Abril”, surge uma nova atitude cívica, os amadorenses empenhavam-se 

colectivamente no desenvolvimento da cidade, exigindo que o poder local as representasse e 

defendesse os seus interesses. A cidade da Amadora dos anos 80 era conhecida pelas iniciativas 

onde a cultura era acessível a todos. Desde 1989 organiza-se anualmente um dos mais notáveis 

festivais de B.D da Europa, havia uma Feira do Livro organizada num local popular e de grande 

trânsito, são criadas várias bibliotecas, havia uma programação cinematográfica mensal de 

qualidade a preços módicos e iniciativas culturais e artísticas com edição regular. 

Durante a década de 90 com a continuação do aumento da densidade populacional, torna-se mais 

notória a necessidade de maior proximidade do poder local às populações. Para além das 
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freguesias existentes foram criadas as de Alfornelos, Venda-Nova e Casal de S. Brás. Essa solução 

revelou-se positiva e permitiu que políticas locais fossem mais direccionadas e de proximidade. 

Os enquadramentos legais e a situação financeira do país saído de uma guerra colonial e de uma 

crise petrolífera e da inflação não permitiram que se dessem os passos desejáveis para erradicar e 

ou melhorar ainda mais os bairros degradados, no entanto foram criadas as infraestruturas que 

possibilitaram a melhoria das condições de vida dessas populações. Muitos dos projectos acabaram 

por ter de esperar a vontade política dos governos centrais para serem realizados. 

Da evolução do Município da Amadora aqui apresentada, os eleitos da CDU, propõem que a 

Assembleia de Freguesia da Encosta do Sol, na sua reunião de 22/09/2022, delibere saudar: 

1. a cidade da Amadora, primeiro Município de Abril por ocasião do seu 43.º 

aniversário; 

2. o associativismo e a criação de condições para o seu estímulo, o apoio e o fomentar 

da identidade cívica e cultural da cidade, e o estímulo à prática do desporto; 

3. as medidas que ajudem e facilitem a melhoria dos serviços públicos acessíveis a 

todos; 

4. as políticas que incentivem a integração da sua população na sua diversidade 

cultural e religiosa; 

5. a assunção por parte do poder local de uma visão que zele por tudo aquilo que 

beneficie a população ou não dependa estritamente da competência directa da 

Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. 

 

Encosta do Sol, 22 de Setembro de 2022 

 

P’la bancada da CDU na Freguesia da Encosta do Sol 

 


