
Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira

Bloco de Esquerda

Rua de São Bento 694

1250-223 Lisboa

Exmo. Sr. Procurador Geral da República 

Rua da Escola Politécnica, 140 

1269-269 Lisboa - Portugal

Lisboa, 2 de Outubro de 2012

Exmo. Sr. Procurador Geral da República,

Dirijo-me na qualidade de membro eleito da Assembleia de Freguesia de Benfica, 

Verifica-se que no passado dia 13 de Setembro de 2012, foi publicado no jornal “Público”,  a pags. 29 e 
30, um texto intitulado “Junta de Benfica entrega ajustes directos a colegas e amigos do PS”, onde não 
só o título mas também o texto faz  referência a situações que a confirmarem-se se afiguram graves e 
contrárias ao que entendo ser o Interesse Público. Em Assembleia de Freguesia de 28 de Junho de 
2011, foi também referida situação com contornos semelhantes, conforme cópia de ata anexa.

Perante tal, entendo ser pertinente aferir se tais afirmações são verdadeiras ou caluniosas, se 
consubstanciam ilícitos e de que natureza. 

Em sede própria assumi posição política clara sobre tais factos.  Assim, a razão que me leva a dirigir a 
V. Exa. não é (nem poderia ser), de natureza política, mas antes de estrito cumprimento dos Deveres a 
que estou obrigado, nomeadamente, a salvaguarda e defesa dos interesses públicos do Estado e da 
autarquia, sem esquecer a isenção e justiça na minha ação, pelo que respeito com sinceridade a 
presunção de inocência dos visados. Acresce  a tudo isto que entendo que a suspeição sem desmentido 



ou confirmação não é aceitável num Estado de Direito.

Assim, convicto de que V. Exa. saberá dar melhor seguimento a este assunto, cumpre-me informá-lo 
formalmente do mesmo, para que proceda como entender ser de Direito.

Anexo: - Cópia do referido artigo 
 - Cópia da Ata de Assembleia de Freguesia de Benfica de 28-06-2011

Sem outro assunto de momento, 

Com elevada consideração,

Humberto Silveira


