
1

Projeto de voto n.º 605/XIV

De saudação ao aniversário da refundação do Clube de Futebol Estrela da Amadora

Em 2011, um grupo de antigos associados do Clube de Futebol Estrela da Amadora 

(CFEA), fundou o Clube Desportivo Estrela, tendo como objetivo refundar a coletividade,

desenvolver a Escola de Futebol Tricolor, estimular algumas modalidades amadoras, e 

devolver à Cidade da Amadora um dos seus maiores embaixadores.

O Clube de Futebol Estrela da Amadora nasceu a 22 de janeiro de 1932, comemorando-

se, aliás, em 2022, 90 anos da fundação de um clube que faz remontar a sua origem a 

um grupo de sete Amadorenses com uma grande paixão pelo futebol e pelo desporto.

Apesar das dificuldades iniciais, o Clube resistiu e vingou, tendo feito o seu primeiro jogo 

em 25 de Abril de 1932 contra o Palmense, clube lisboeta de São Domingos de Benfica, 

vencendo a partida e criando desde logo grande entusiasmo nos adeptos. Demostrando 

já nessa altura a sua força e determinação, os primeiros jogadores do Estrela 

caminharam desde a Amadora até ao campo do adversário, tendo essa longa marcha 

servido de aquecimento. 

O ponto alto da vida do Estrela da Amadora foi vivido na época de 1989/1990 quando o 

Clube conquistou o seu principal troféu nacional, a Taça de Portugal, sob o comando 

técnico de João Alves. Esta vitória fez a Cidade da Amadora viver um dos grandes 

momentos desportivos de comunhão da população com a cidade e o clube, garantindo 

também, pela primeira vez, a presença do Clube nas competições europeias, na já 

extinta Taça das Taças da UEFA.

Mais recentemente, o Clube Desportivo Estrela, fundiu-se com o Club Sintra Football, 

dando origem ao Clube Football Estrela da Amadora SAD, disputando na época 

2020/2021 o campeonato de Portugal e a Taça de Portugal. Neste quadro, no passado 

dia 30 de maio, o Clube fez mais uma vez história, confirmando a subida à II Liga.
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Assim, a Assembleia da República congratula o 10.º aniversário da refundação do Clube 

de Futebol Estrela da Amadora, emblema histórico da cidade da Amadora e do desporto 

nacional, saudando atletas, equipas técnicas, dirigentes, sócios e simpatizantes pela sua

resiliência e dedicação à promoção do desporto e à conservação de uma coletividade 

marcante para a identidade da sua cidade. 

Palácio de São Bento, 8 de junho de 2021 

As Deputadas e os Deputados,

Rita Borges Madeira

Miguel Costa Matos

Tiago Estevão Martins

Lúcia Araújo Silva

Sílvia Torres

Palmira Maciel
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Eduardo Barroco de Melo

Martina Jesus

Telma Guerreiro

Maria da Graça Reis

Fernando José

Alexandra Tavares de Moura

Vera Bráz

Pedro Delgado Alves


