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Exmos. Senhores 

Presidente da Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, 

Dr. Luís Marques Guedes 

e 

Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros 

e das Comunidades Portuguesas  

Dr. Sérgio Sousa Pinto 

 

Requerimento 

 

De acordo com o noticiado pelos jornais Expresso e Observador, a Câmara de Lisboa fez 

chegar às autoridades russas os nomes, moradas e contactos de três manifestantes russos 

que, em janeiro, participaram num protesto em frente à Embaixada da Federação da Rússia, 

em Lisboa, pela libertação de Alexey Navalny, opositor daquele Governo.  

Estamos perante uma situação de extrema gravidade, tanto mais que, quanto é sabido, a 

Federação Russa tem reiteradamente violado os direitos humanos, designadamente 

perseguindo os opositores ao regime. 

O PSD considera inqualificável em democracia um acontecimento desta natureza e, nesse 

sentido, exige explicações ao Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Medina, sobre a 

alegada partilha dos dados pessoais dos organizadores da referida manifestação com o 

governo russo, facto que coloca em causa não só a segurança dos três cidadãos em questão, 

dois deles com nacionalidade portuguesa, bem como a das suas famílias. 

Esta ocorrência provoca, ainda, graves consequências no âmbito da política de negócios 

estrangeiros de Portugal. Sendo fundamental esclarecer as razões que levaram a essa 
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interferência numa área de soberania sob a qual nem a Câmara Municipal de Lisboa, nem o 

seu Presidente têm competência. 

 

Face à gravidade da situação, o Grupo Parlamentar do PSD entende que é de toda a 

conveniência obter urgentemente todos os esclarecimentos necessários ao apuramento dos 

factos por parte do responsável pela divulgação dos dados e, nesse sentido, vem solicitar que 

sejam promovidas as diligências necessárias para a audição do Senhor Presidente da Câmara 

de Lisboa, Dr. Fernando Medina, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros. 

 

Palácio de S. Bento, 10 de junho de 2021 

 

Os Deputados do PSD, 

 

 


