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mais do que casas  
é a vida de pessoas  

que está a ser demolida. 
não podemos deixar que isso aconteça. 

06 de Setembro de 2012 

Moradores/as do Bairro de Santa Filomena estão a organizar, com o apoio do 

Colectivo Habita e da Plataforma Gueto, uma festa de solidariedade que decorrerá no 
próximo domingo, dia 9 de Setembro, a partir das 17h, no local onde há várias 

famílias sob ameaça de desalojamento. O programa da festa incluirá actividades 

diversificadas como a realização de um debate sobre habitação e exclusão, animação 

dinamizada pelo Espaço Jovens, música e jantar com cachupa e feijoada.  
 

Os/as moradores/as estão a ser ameaçados/as de desalojamento sem que sejam 
apresentadas soluções alternativas viáveis e socialmente justas. O Colectivo Habita 

apresentou queixas a várias entidades nacionais e internacionais alertando que os 
despejos programados pela Câmara Municipal da Amadora são um atentado aos 

direitos humanos, pois não só violam o direito à habitação, mas também o direito a não 

ver-se submetido/a a trato desumano e/ou degradante, o direito à vida privada, bem como 

direitos da criança, direitos das mulheres e direitos das pessoas com deficiência. Nos dias 

26 e 27 de Julho, a CMA desalojou vários/as moradores/as e as suas casas foram 

demolidas, encontrando-se actualmente em situação muito precária. Embora não se 

tenham realizado desalojamentos no mês de Agosto é com apreensão que encaramos a 

possibilidade de serem retomados os despejos. Alertamos ainda que, dada a proximidade 

do início do ano escolar, a situação precária vivida no bairro coloca em perigo a integração 

educativa das crianças desalojadas, e as que estão em risco de desalojamento. 
 

No início de Setembro, alunos e alunas finalistas de Design de Comunicação da Faculdade 

de Belas-Artes da Universidade de Lisboa concluíram a colagem de fotos, em grande 

formato, de rostos de moradores/as nas casas que a Câmara Municipal de Amadora (CMA) 

pretende demolir. 
 

Contactos: 
Eurico Cangombi (Com. Moradores/as Bº de Sta Filomena) – 927737710 

Domingas Pereira (Com. Moradores/as Bº de Sta Filomena) – 963619992 

Lídia Fernandes (Colectivo Habita) – 964524818 

Morgane Masterman (Colectivo Habita) - 926673719 
habita.colectivo@gmail.com        www.habita.info/ 


