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Bloco de Esquerda
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA

REQUERIMENTO
ENT)tY~ 3/sa/DAOSM/GAAM/ (‘1
DATAflJJQ~J~

DIRIGIDO A: Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa

~

ASSUNTO: Remoção da placa evocativa das vítimas da PIDE
DATA: 01/04/2014

Na antiga sede da PIDE/DGS, sita na rua António Maria Cardoso, em Lisboa, foi
edificado um condomínio de luxo “Paço do Duque”. Em Dezembro de 2009, a empresa
GEF

—

Gestão de Fundos Imobiliários, S.A., responsável pelas obras, retirou das suas

paredes a placa evocativa das últimas vítimas da polícia política do Estado Novo.
Saliente-se a invocação inscrita na placa evocativa da ocupação da sede da PIDEJDGS:
«Aqui, na tarde de 25 de Abril de 1974, a PIDE abriu fogo sobre o povo de Lisboa e
matou: Fernando C. Gesteira, José J. Barneto, Fernando Barreiros dos Reis, José
Guilherme R. Arruda, Homenagem de um grupo de cidadãos. 25-4-1980.»
Em 2009 a remoção da placa foi justificada com as obras de recuperação do edificio

O

mas, depois de algumas alterações de local, e da contestação e indignação por este ato
de apagamento da memória, a placa acabou por ser reposta em 2010.

É por isso com consternação que o Bloco de Esquerda tomou conhecimento que a placa
voltou a desaparecer.

Face ao acima exposto, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, nos termos da
alínea

j)

do artigo 12° do Regimento da Assembleia Municipal em vigor, vem

requerer a V.Ex.a, com carácter de urgência que sejam obtidos todos os
esclarecimentos que o executivo entenda serem relevantes relacionados com o
desaparecimento da placa evocativa e ainda as respostas às seguintes perguntas:

•

Tem o executivo municipal conhecimento que a placa evocativa das últimas
vítimas da polícia política do Estado Novo foi retirada da fachada da antiga
sede da PIDEIDGS?;

•

Que medidas pretende o executivo tomar no sentido da reposição da placa
evocativa no seu local original, em nome da preservação da memória
coletiva do povo português?

O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda

Ricardo Robles

ASSEMBLEIA MUNICWAL
Lt$1~OA

(Excerto da Ata da reunião de 1 de Abril de 2014)

Intervenção da Sra. Vereadora Catarina Vaz Pinto sobre o “desaparecimento da placa
evocativa das vítimas da PIDE”

A Senhora Vereadora Catarina Vaz Pinto, no uso da palavra, disse que a
Câmara tinha sido alertada, na passada sexta-feira, sobre o desaparecimento da placa
evocativa das vítimas da PIDE, e rapidamente, foram encetados procedimentos e
diligências para averiguar o que tinha acontecido, e na verdade, foram contactados todos
os condóminos e pelo que parecia, a placa tinha sido roubada. Foi feita uma participação
à Polícia Judiciária e a Câmara Municipal já estava a tratar da recolocação da placa, e
esperava que nos próximos quinze dias fosse colocada uma nova placa que estava a ser
construída.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
LISBOA

PRESIDENTE

Exm° Senhor
Dr.° António Luís Santos Costa
M.I. Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa

Sua referência

Assunto:

Sua data

Nossa referência

Data

OF/0287/AMLI14
(ENTÍIO93!GAAMII4)
(Req. n.° 2412014)

02-04-2014

Requerimento s/n do BE Remoção da placa evocativa das vítimas da PIDE
-

Na sequência do assunto mencionado em epígrafe junto envio cópia do requerimento,
apresentado pelo Exmo. Senhor Deputado Municipal Ricardo Robles, do Grupo Municipal do
Bloco de Esquerda, nos termos e para os efeitos previstos na alínea g) do Artigo 15° do
Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, solicitando a V.Exa que com a brevidade
possível providencie a informação requerida.
Informo no entanto, que este assunto foi suscitado na reunião de 1.04.2014 e teve como
resposta a intervenção da Senhora Vereadora Catarina Vaz Pinto, que anexo.
Pergunto se a C.M.L. quer acrescentar algo a esta resposta oral.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente
¶~A~

Øot&

Helena Roseta

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE USBOA
Proc._
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Av. de Roma, 14—P, 2° 1000-265 Lisboa

1 fel. 218 170 401 J fax: 218171 275 1 E-mau: aml@cm-Iisboa.pt

Câmara Municipal de Lisboa
Gabinete da Vereadora Catarina Vaz Pinto

Exma. Senhora
Presidente da AML
Arq. Helena Roseta
Avenida de Roma 14- P, 2°
Lisboa
Sua referência

Sua data

Nossa referência

Data

oF/98/GVCVP/1 4

14-04-2014

Assunto: Requerimento sln do BE Remoção da placa evocativa das vítimas da PIDE
—

Em resposta ao V/ ofício n.° 287/AMLJ14, que, desde já se agradece, informo que, não temos mais nada a
acrescentar para além do que foi dito na reunião de 1.04.2014, aproveitando apenas esta oportunidade para informar
que a placa em causa será colocada no decorrer da próxima semana.

Com os melhores cumprimentos, ~

Vereadora da Cultura

Catarina Vaz Pinto

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA
Proc._____________________
ENTJmJSG/DAOSM/GMM/
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