Coligação Democrática Unitária

A Quinta da Lage esteve, uma vez mais, isolada pelo fogo!
Câmara da Amadora PS despreza população da Quinta da Lage!
A terceira vez em quinze dias, sendo a primeira na semana passada com um
incendio na entrada sul, numa zona de mato alto e seco que circunda o Bairro e
vem até às habitações, seguido de um segundo reacendimento que consumiu
parte de uma habitação e ontem um novo incêndio na parte norte, na encosta da
Brandoa que cercou o Bairro numa frente de fogo perigosa.
A Quinta da Lage é um bairro fragilizado a todos os níveis, desde logo pelo
abandono a que tem sido votado pela autarquia PS, que não cuida da segurança
e proteção dos seus moradores, não efetuando, como lhe compete, a limpeza
regular e remoção de lixo dentro do Bairro há vários meses, contribuindo, dessa
forma, para uma crescente e insuportável insalubridade, depauperando as
condições de vida de quem ali habita. Pior ainda, os matos, que circundam o
bairro atingem nalguns sítios, mais de dois metros de altura e estrangulam-no,
num perigoso abraço que coloca em risco os bens e a vida de quem ali mora.
A incompetência perversa desta Câmara do PS, sabendo da existência destas
condições, esconde-se atrás de falsos argumentos como sejam os da
competência da limpeza dos terrenos pelos seus proprietários. É um facto que ali
existem terrenos privados, mas também terrenos camarários. O que a Câmara do
PS não diz é que na ausência de limpeza por parte dos proprietários privados, a
lei obriga a que seja a Câmara a fazer esse trabalho. E não o fez, promovendo com
essa atitude um cerco de mato bravio que é pasto fácil para as chamas.
A autarquia PS, desprotege os seus munícipes, virando as costas,
arrogantemente, aos problemas reais das pessoas, recusando o diálogo e não
fazendo uso da razão, mas da força do mais forte contra o mais fraco. Ontem foi
possível, uma vez mais, testemunhar a aflição e revolta dos moradores, que
pediam desesperadamente ajuda e se acolhiam junto dos bombeiros, num apelo
aflito.
A Câmara Municipal da Amadora, do PS, particularmente a sua presidente, revela
um desprezo total pelas populações quando perante esta calamidade, nem
sequer se desloca ao local para se inteirar da situação e da provável necessidade
de responder a eventuais problemas das pessoas mostrando, de forma clara,

quem lhe interessa proteger e fazendo tábua rasa do facto de ser a responsável
máxima da protecção civil no concelho.
A Câmara Municipal da Amadora, de gestão PS, tem dois pesos e duas medidas:
para deitar abaixo as habitações, substitui-se aos proprietários e numa pressa
sem sentido faz de empresa de demolições limpando o terreno para os privados,
passando por cima de tudo e de todos. Na limpeza e desmatamento do Bairro, a
que está obrigada por lei, fica estranhamente cega, surda e muda!
A CDU esteve desde a primeira hora no Bairro, com a população, ouvindo e
sentindo a sua revolta perante o quadro de profunda desumanização a que tem
sido votada. Ali mora gente, com as suas vidas e rotinas diárias, com crianças,
com idosos, que reclamam o direito a serem respeitados.
A CDU exige, da Câmara Municipal da Amadora, de gestão PS, o cumprimento
e o respeito das obrigações que lhe assistem para com a população da Amadora
em geral e com a Quinta da Lage em particular!
A CDU exige a limpeza regular e a remoção de lixos, imediata, dentro do Bairro!
A CDU exige a desmatação imediata do coberto vegetal selvagem, que envolve
o Bairro, que é fonte de alimentação dos fogos ali registados!
A CDU exige a cabal investigação da origem dos fogos, que tudo aponta para
fogo posto, tal como foi publicamente adiantado pelo Comandante dos
Bombeiros da Amadora, no local das operações de combate ao último incêndio!
A CDU exige que parem de imediato as demolições e que se encetem as
negociações para encontrar soluções de realojamento, a todos os que assim
desejarem, dentro da futura urbanização a ser construída!

A CDU na defesa intransigente dos direitos dos moradores!
Viva a justa luta dos moradores da Quinta da Lage!
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