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Voto de pesar pelas vítimas do incêndio na Rua do Terreirinho na Mouraria

No passado dia 4 de Fevereiro assistimos com pesar a um incêndio que trouxe a descoberto as
condições de vida indignas de várias famílias migrantes e imigrantes e resultado do qual, num
total de 25 pessoas afetadas, lamentam-se duas mortes, um homem de 30 anos e um jovem de
14, ambos de nacionalidade indiana e 14 feridos.

Este incidente trouxe à discussão não só as precárias condições de habitabilidade e dificuldades
no acesso a uma habitação condigna nas quais populações especialmente fragilizadas da
cidade se encontram, mas também a questão da incapacidade de nós enquanto sociedade
conseguirmos acolher e receber com dignidade quem procura uma vida melhor no nosso país,
para o qual tanto têm contribuído.

Perante o ocorrido importa lembrar as vítimas e reconhecer que mais terá de ser feito para
garantir condições de vida digna a quem procura viver em Lisboa e não enveredar por
narrativas que em vez de discutir as questões prementes e estruturais que contribuem para
esta realidade, se focam num indesejável discurso que torna as vítimas em culpados,
tão-somente pela nossa ineficácia enquanto sociedade em conseguir prover as condições
necessárias para estes cidadãos, à semelhança de situações experienciadas no passado pelos
emigrantes portugueses.

Importa também refletir sobre as estratégias de apoio às comunidades e bairros onde se
concentram estes fenómenos de fragilidade a ultrapassar as dificuldades sentidas e de forma
veemente protegê-las, dirimindo o possível agravamento de situações já por si difíceis, que
sem outras alternativas ou rede de apoio muitas vezes realisticamente se resumem à escolha
entre o mal viver ou ser sem abrigo.

Assim, tenho a honra de propor que, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 33º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado e publicado como Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, a Câmara Municipal de Lisboa delibere:  

Manifestar o profundo pesar pelo falecimento dos dois cidadãos de nacionalidade Indiana,
fruto do incêndio de dia 4 de Fevereiro na Mouraria, expressando à Família e à Embaixada da
Índia as mais sentidas condolências.
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As Vereadoras Independentes Cidadãos por Lisboa, 
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