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Lisboa, 10 de Setembro de 2007

Maria José Nogueira Pinto defende limpeza étnica na Baixa

      A ex-vereadora Maria José Nogueira Pinto e que ao que tudo indica será também a futura Comissária 
para a Reabilitação da Baixa-Chiado defendia já em Junho 2006, em declarações ao Jornal Público que a 
cidade de Lisboa, mais especificamente sobre a Baixa lisboeta, não era  “uma fruteira onde se possam 
meter bananas,  maçãs, e laranjas e dizer que está tudo bem.”  Isto a propósito de uma proposta de 
incentivo e apoio à habitação que ela apresentara enquanto vereadora da acção social, onde ela defendeu 
clara e explicitamente a exclusão dos imigrantes deste projecto. E agora, veio dizer que a reabilitação da 
Baixa passa pela limpeza étnica, defendendo não apenas o fim das lojas chinesas mas também a construção 
de um gueto, ou seja a criação de uma chinatown. 
      Maria José Nogueira Pinto declara que quer  “travar a proliferação das lojas chinesas, porque se 
continuam naquele território, nunca mais vai ser possível deitar a mão ao pequeno comércio.” Diz 
ainda a antiga vereadora que as lojas chinesas “estão a dar cabo do comércio da cidade.”
      Quando é que a Nogueira Pinto, tal como o PNR, afixará cartazes a exigir a limpeza étnica da Baixa, 
apelando aos lisboetas para correrem com todos os imigrantes da cidade?
      O racismo subtil e ordinário que está por detrás destas declarações assumem uma gravidade maior por 
serem enquadradas no âmbito de uma intervenção política pública. 
      Não é admissível que uma personalidade com as responsabilidades públicas e políticas que ela já 
desempenhou e irá desempenhar no âmbito da reabilitação de um espaço público que é de todos, promova o 
racismo e a xenofobia.
      Depois das suas declarações claramente racistas em Junho do ano passado, as razões eram mais que 
suficientes para ela não ser convidada a desempenhar funções que incidem sobre a gestão do espaço público.
     Agora resta saber o que pensa a CML e o seu executivo depois de a futura responsável pela reabilitação 
da Baixa ter publicamente manifestado o seu racismo contra os chineses. 
      Manter o silêncio como se nada fosse e manter o convite seria compactuar claramente com o 
racismo.    
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