Principais bairros problemáticos de Lisboa e Porto
São alguns dos principais focos de tensão nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto. A maioria destes bairros sociais junta
moradores vindos de outros que foram demolidos e imigrantes oriundos das antigas colónias e tem a sua génese nos anos
70 e 80. Hoje, as autarquias procuram alternativas para estas construções, que se revelam verdadeiros barris de pólvora
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Quinta do Mocho (Loures, freguesia de Sacavém)
Habitantes: 3500 Fogos: 680
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Situação:
A ocupação do bairro começou na década de 70, com
imigrantes das antigas colónias. Hoje, 90% dos habitantes são
de origem africana. Em Agosto de 2008, um tiroteio entre dois
gangues rivais originou a morte de um rapaz de cerca de 20 anos
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violenta erificada em Lisboa
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Quinta da Princesa

Fogos – Cerca de 300

(Seixal, freguesia da Amora)

Situação: Inaugurada há cerca de 30 anos, a Quinta da Princesa é um bairro social onde várias
raças se cruzam, sendo a esmagadora maioria de origem africana. A 10 de Dezembro de 2008
o bairro foi notícia porque alguns moradores mantiveram presos cinco rivais da Cova da Moura,
guardados por cães de raça ‘pit bull’. O caso, conhecido como “Cárcere Privado”, resultou
de um ajuste de contas por alegados negócios de tráfico de droga malsucedidos em 2006
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