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Secretariado Comissão Política Concelhia

CRIL:CRIL: 40 Anos depois, uma Realidade!40 Anos depois, uma Realidade!

DADOS A RETER SOBRE A CRIL:
Ø Construção em túnel, do troço, como arduamente 
preconizado pela CMA, em detrimento dos viadutos 
(Estradas de Portugal e CML), que implicariam uma 
degradação da àrea residencial local e a destruição 
parcial do Aqueduto das Àguas Livres.
Ø Circulação diária de 50.000 a 100.000 viaturas, que 
deixarão de sobrecarregar a rede viária Municipal; 
Ø Consequentemente, forte redução das emissões 
atmosféricas de CO2 na Amadora, com uma 
circulação menos sujeita a largos períodos de trânsito 
lento ou parado;
Ø Demolição global na ordem das 2600 Barracas
e progressivo realojamento de igual numero de famílias, 
em novas habitações condignas;
Ø Implantação de 390.000 M2 de espaços verdes, 
zonas pedonais e equipamentos dedicados, 
essencialmente, às crianças e  população sénior.

Projectada e lançada na década de sessenta, para 
responder à rápida expansão demográfica da orla 
industrial de Lisboa, a CRIL nunca conheceu o seu 
término definitivo. Consequência desta situação, o troço 
Alfornelos / Buraca (3,6Km) viu nascer na sua área de 
implantação, nos últimos 40 anos, numerosos bairros de 
lata, verdadeiros símbolos de insegurança e 
marginalidade. Mas também de injustiça e sofrimento 
sobre milhares de cidadãos aí residentes, que labutam 
diariamente por uma vida honesta e mais digna.
Diga-se, em abono da verdade, que em muito 
contribuíram as opções políticas assumidas pela gestão 
autárquica anterior a 1997.

Foi perante este cenário, que os sucessivos executivos 
autárquicos do PS, liderados por Joaquim Raposo, 
assumiram inequivocamente, a conclusão da CRIL, 
como Objectivo fundamental para ultrapassar dois 
graves problemas da Amadora: a sobrecarga de tráfego 
rodoviário e a habitação degradada.

Não foi fácil.
A prossecução desta Meta exigiu: amplos programas de 
realojamento e construção de habitação social; a 
concertação com os municípios limítrofes (Lisboa e 
Odivelas) e com a EP Estradas de Portugal; o apoio dos 
vários Governos da República e da União Europeia 
(como entidades financiadoras principais); a negociação 
com as associações locais de moradores. 
Some-se a tudo isto, a acção política claramente 
corrosiva da oposição, e será possível vislumbrar a 
importância deste titânico desafio, totalmente ganho, 
pois está finalmente em curso, a conclusão do troço da 
CRIL - Alfornelos / Buraca.

Sarkozy, a NATO 
e a Política 
Externa Europeia

O Presidente francês Nicolas Sarkozy viu recentemente 
aprovado, pelo parlamento, a reintegração da França na 
estrutura militar da NATO.
Ponto de viragem na política externa francesa, com impacto 
directo na União Europeia, Sarkozy tem assumido a vanguarda 
duma política externa europeia, mais dinâmica e interventiva, 
iniciada claramente com a presidência francesa da EU. 
O Presidente francês é já hoje um estadista de referência na 
Europa. Não obstante os percalços à frente do Eliseu, e perante 
as fragilidades de Gordon Brown, Angela Merkel, e o soft power
de Barack Obama, a França está novamente no mapa dos 
grandes centros de decisão mundiais.

José Sócrates 
de Visita à Amadora
O primeiro-ministro José Sócrates afirmou, na Amadora, 
em visita a 2 escolas, que dentro de ano e meio a rede de 
pré-escolar portuguesa terá capacidade para acolher todas 
as crianças com cinco anos.
Num discurso marcado pela referência ao 
excelente trabalho da Autarquia na área da Educação, 
assim como à significativa mudança, para melhor, ao 
nível da requalificação urbana 
operada pelo Município, na 
Freguesia da Brandoa.

DADOS A RETER:

Em 1997, quando 
Joaquim Raposo 
chegou à Amadora, 
existiam 6 salas da 
Rede Pública de Pré-Escolar.
Agora existem 68, com mais 13 em construção. 
O PS EM MOVIMENTO…


