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ESPÓLIO PINTO QUARTIM I 
Jt....i1L ~' -H . 

Ex.mo Senhor Juiz do Tribunal Cível 

de Lisboa: 

Apresentando a V. Ex." os meus respeitosos cumprimentos, venho trazer ao seu conhe~ 

cimento um facto, que, sem dúvida, lhe merecerá a melhor atenção, o qual lhe aproveitará por 

nas mãos de V. Ex.• a Providência ter colocado o poder de julgar em matéria tão delicada. 

Não desejo de forma alguma influir nos casos particulares, mas simplesmente prestar 

a V. Ex.• elementos do meu conhecimento, que muito poderão ajudá~lo na difícil missão de dar 

o seu a  seu dono. 

Trata~se da gravíssima situação de alguns bairros pobres de Lisboa, que a Câmara Mu~ 

nicipal desta cidade, em atitude incompreensível, vem tentando guerrear, nos moldes da 

União Indiana, relativamente a Goa-o t:Satyagrá::t -, servindo-se de todos os meios, sem 

esquecer a violência, a ameaça e  a perseguição, mas procurando disfarçar-se, como aquela, não 

já sob a capa do pacifismo, mas sob o rótulo de combate à construção clandestina. 

Precisamente pela necessidade de dar certa lógica à sua atitude desvirtuou a questão, 

classificando-a ele guerra à construção clandestina, mas na verdade não é disso que se trata, 

como veremos. 

Tendo-se verificado anormalidades nos serviços da Câmara Municipal de Lisboa, neste 

e noutros sectores, S. Ex.• o Senhor Presidente do Conselho ordenou, através do Ministério do 

Interior, um rigoroso inquérito aos serviços da mesma Câmara, o qual pela profundeza das 

responsabilidades já averiguadas e pela amplitude dos depoimentos já recolhidos, pode levar-

-nos à conclusão do saudoso Marechal Carmona no célebre  e histórico julgamento, a qual, apli-

cada ao nosso caso, em sentido mais restrito, nos autodza a concluir: cA Câmara Municipal 

de Lisboa está doente::t. 

Tem-se atribuído ao Estado Novo, a Salazar, muita coisa que na verdade estes factos 

revelam pertencer a outrem, os quais investidos na missão de prestigiar a grandiosa obra do 

homem extraordinário, que a Providência nos enviou, s ervem~se dela, em seu proveito, com-

prometendo, denegrindo e talvez guerreando o que por natureza da sua missão deviam defen~ 

der e enaltecer. 
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Parece atitude pollticamente duvidosa, socialmente l'Cprovável e, moralmente, deixa 

muito a desejar. 

Na verdade é sintoma de desnorteamento gravíssimo, porém o mais grave ainda,  é  a 

pertinácia, o acinte manifestado até no facto de, servindo-se da faculdade que  a Lei lhe con-

cede, sem dúvida, justificável para outros casos, nunca para este-da isenção de impostos de 

justiça nos litígios j udiciais-, dar às acções de despejo postas por ela nos Tribunais, contra 

os desgraçados e geralmente pobres habitantes dos bairros, um valor exagerado, simplesmente 

para f01·çar a maiores encargos judiciais, em caso de contestação. 

Esta desigualdade de meios de luta, utilizada indevidamente, creio poder classificar-se 

de sintoma de má fé. 

O estudo jurídico destes factos anormais pertence à alta consideração de V. Ex.a e não 

pretendo, de forma alguma, imiscuir-me onde não sou chamado. 

Sei porém como é grande, por graça de Deus, o nível de formação moral dos nossos 

Magistrados, por conseguinte apreciam tudo o que possa iluminar e leve à compreensão mais 

exacta dos factos, sem parcialismos e sem desrespeito pela legislação vigente, que V. Ex.' , 

por missão directa, deve aplicar às circunstâncias e aos casos particulares, tendo como base 

o facto de as leis set·em feitas para os homens e não os homens para as leis. 

Antes de mais desejo esclaeecer que a classificação de const1·uções clandestinas, como 

disse atl'ás, não COJTesponde à realidade dos factos, e poderíamos dizê-las fot·çadamente clan-

destinas, pela cit·ctmst~ncia de, na sua grande maioria, terem sido construídas não à margem 

da lei, nem contl·a a lei, mas simplesmente sem licenças camarárias, que lhes foram recusadas 

indevidamente pela Câmara Municipal de Lisboa, pois esta entidade pura e simplesmente 

indeferiu os pedidos para as referidas construções, sem indicar as modificações que melhor 

as adaptassem às normas vigentes. 

E também certo que a Câmara partia do princípio de que os teJTenos, onde as constru-

ções eram projectadas, lhe pertenciam, mas na verdade isso não é exacto; os terrenos são 

próprios, adquiridos legalmente, com as respectivas escrituras em ordem, pelos quais os pro-

prietários pagam os respectivos impostos ao Estado. 

Nestes te1·mos uma vez que as construções eram planeadas em terrenos próprios, não-

-camarários, não podia a Câmara, salvo se tivesse para o local algum plano com o qual as refe-
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ridas construções colidissem, indeferir os pedidos, sem outros motivos, sem invadir o campo 

dos direitos de propriedade, consignados na Constituição Política aos cidadãos port ugueses. 

Ao que parece a Câmara pisou  o  risco neste ponto, agravando a situação com  o  f acto 

de há 30 anos vi1· mantendo idêntica atit ude, negando~se a conceder provimento para a lega~ 

!idade de tais obras, cabendo por conseguinte não aos construtores, mas a  ela,  a re sponsabili~ 

dade de tal clandestinidade. 

A Câmara nesse la1·go espaço de tempo devia ter estudado o assunto, escolhia  modelos 

de casas económicas, regulava os arruamentos e esgotos, impedia construções inconvenientes 

para o local, electrificava o bairro, que com a sua colaboração se teria tornado o  melhor 

baitTO de Lisboa, já pela sua esplêndida situação, já pela sua proximidade dos centros nevrál-

gicas da indústria citadina, para onde a maioria dos habitantes do referido bairro se desloca· 

sistemàticamente à procura do meio de honesta aquisição do pão nosso de cada dia. 

A Câmara simplesmente perdeu uma belíssima ocasião de louvor, de ser útil ao bem 

comum e de bem servir a Nação. 

Além disso os pobres habitantes dos bairros pobres da cidade, não podendo construir 

palácios, deviam, sentiam~se fot·çados por imperativo da Lei Natural a construir, de harmo· 

nia com as suas possibilidades, os lares para si,  e para os seus, e nisto apenas seguiam as pega~ 

das dos restantes seres da natureza- que constroem os seus ninhos, as suas louras, as suas 

tocas para criarem os seus filhos e continuarem a sua raça. 

Os habitantes do Bairro da Liberdade não podiam estar 30 anos à espera que S. E x."", 

as autol'idades camarárias, resolvessem quando e onde poderiam criar os seus filhos. 

Não vai longe o tempo em que o mundo civilizado e cristão se comoveu e se uniu numa 

cruzada de caritativa protecção às crianças infelizes, fustigadas pelo cataclismo da guerra, 

abrindo~lhes generosamente as portas dos seus lares, para aí receberem recmúot·tante alento 

matel'ial e moral, porém as directrizes das actuais autoridades camarárias de Lisboa são pau-

tadas por outra cartilha e, em vez de caridade cristã, empregam a violência, a ameaça, a per-

seguição aos pobres; que tristeza, meu Deus, isto não revela! .. Que inconsciência e pobreza de 

mentalidade social! .. Parece~ nos isto tudo uma sm·da vassalagem aos que procuram aprovei-

tal' as lutas de classes para delas se servirem em proveito de ideais novos e desnorteadores .. 

I!: evidente que a Câmara não procedeu devidamente no caso, agravando a  situação  o 
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facto, já provado, de ter tido procedimento desigual para uns, do seguido para outros, pois 

só uma pessoa tem no referido Bairro cerca de uma centena de casas com que ninguém bri· 

gava, quando a totalidade, nem com dinheiro, nem sem ele, não conseguia livrar·se às cons· 

tantes perseguições, multas, ameaças, despejos, enfim violento «Satyagrb. 

Se a Lei fosse para uns, devia ser para outros, pois a Constituição Política não admite 

distinções de pessoas. 

Desfavorece ainda a  posição da mesma entidade o facto de ter conhecimento  das cons· 

truções em curso, receber dinheiro das multas, conceder licenças e alvarás para estabeleci· 

mentos, receber a sua parte nos impostos e não ter impedido as construções; parece haver coni· 

vência com intuito lucrativo da parte da Câmara. 

A multiplicidade de multas, as sugestões da polícia para construírem depressa, a infor· 

mação desta de que uma vez construídas as casas não mais lhes tocariam, são para a gente 

pobre e simples mais que justificativas da sua actuação, ou mesmo equivalentes a licenças 

municipais. 

Por tudo isto, Senhor Juiz, se verifica não serem os pobres habitantes do Bai1-ro da 

Liberdade os transgressores da Lei, mas a Câmara, ou os seus agentes, e uma vez que con-

tinua o inquérito, a Câmara só tinha, se se sentisse de mãos limpas no caso, uma atitude ai· 

rosa, elegante demonstrativa do brio e dignidade de quem a dirige, tanto mais que, para isso, 

os seus orçamentos não seriam sobrecarregados com um centavo-mandar suspender todos os 

processos pendentes nos Tribunais Cíveis de Lisboa, relativos às chamadas construções clan-

destinas, ao menos até à conclusão do já referido inquérito-mas, não se verificando esta 

atitude, antes a contrária, devem estes factos ser do conhecimento de V. Ex.•, para Bem da 

Nação, prestigio da Magistratura Portuguesa, paz e tranquilidade dos pobres, que também 

são filhos de Deus e cidadãos portugueses. 

A Bem da Nação 

Lisboa, 27 de Novembro de 1957. 

O Capelão do C. D. de Lisboa da Legião Portuguesa 

P.e Albe'1'tO da. Cntz Ga.ta 


