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Mais   uma   violenta   agressão   policial   na   Amadora  

  

Um   ano   depois   das   violentas   agressões   policiais   no   Bairro   de   Jamaica,   O   SOS   Racismo   recebeu   hoje  
mais   uma   denúncia   de   violência   policial   contra   a   cidadã   portuguesa   negra,   Cláudia   Regina   Mateus  
Simões.   A   ví�ma   ficou   em   estado   grave,   resultado   das   agressões   que   sofreu   na   paragem   de  
autocarros   e   dentro   da   viatura   da   PSP   em   direção   à   esquadra   de   Casal   de   São   Brás.   Em   conversa   com  
a   ví�ma,   ela   confirmou   toda   a   cronologia   da   bárbara   agressão   de   que   foi   ví�ma   em   frente   à   sua   filha  
menor   de   8   anos.   A   ví�ma   relatou   ainda,   que   enquanto   a   agredia,   o   agente   não   parou   de   proferir  
insultos   racistas   contra   ela.   A   versão   da   ví�ma   desmente   em   tudo   o   conteúdo   da   versão   do  
comunicado   emi�do   pela   PSP   sobre   este   caso   de   abuso   de   força   e   de   violência   policial.   Mais   uma  
vez,   esta   agressão   policial   acontece   no   concelho   de   Amadora,   onde   76%   das   queixas   contra   agentes  
de   polícia   por   agressão   a   cidadãos,   são   arquivadas.   Testemunhamos   de   viva   voz   e   confirmamos  
presencialmente   as   marcas   da   violência   contra   a   cidadã   Cláudia   Regina   Mateus   Simões.  

Assim,  reafirmamos  que,  independentemente  das  circunstâncias  que  levaram  à  intervenção  da  PSP,  é              
preciso  vincar  que  esta  cidadã,  como  qualquer  outro  cidadão,  tem  o  direito  à  sua  integridade  �sica  e                  
dignidade,  assim  como  a  sua  filha  menor  que  assis�u  às  bárbaras  agressões,  também  tem  direito  à                 
proteção   contra   toda   e   qualquer   violência.  

É  inconcebível  que  a  ví�ma  seja  cons�tuída  arguida  e  presente sine  die  a  tribunal  enquanto  nada                 
acontece  ao  seu  agressor.  Pelos  vídeos,  imagens  e  pelo  conteúdo  do  relato  da  ví�ma,  cumpre  dizer                 
que  este  agente  não  tem  condições  de  exercer  e  deve  ser  imediatamente  suspenso.  O  SOS  Racismo                 
tudo  fará  para  que  o  caso  seja  conduzido  até  às  úl�mas  consequências  para  que  se  faça  jus�ça  e  que                    
se   acabe   com   a   impunidade   da   violência   policial   racista.  

O  SOS  Racismo  expressa  a  sua  solidariedade  com  a  ví�ma,  condena  o  uso  desproporcional  da  força                 
contra  cidadãos  racializados  indefesos  como  foi,  outra  vez,  o  caso.  O  SOS  Racismo  manifesta  o  seu                 
repúdio  contra  a  impunidade  que  tem  permi�do  a  perpetuação  do  abuso  de  força  e  uso  de  violência                  
por   partes   de   elementos   das   forças   de   segurança   contra   pessoas   racializadas.  

O  SOS  exige  que  sejam  apuradas  cabalmente  todas  as  responsabilidades  e  que  de  forma  célere,  este                 
agente  seja  levado  a  tribunal  para  que  se  faça  jus�ça.  A  todas  as  en�dades  competentes  na  matéria  e                   
à  tutela  exigimos  todos  os  esclarecimentos  e  que  tome  as  medidas  preven�vas  necessárias  por               
forma   a   evitar   situações   destas   no   futuro.  
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