
COMUNICADO
 

Na sequência da promulgação do Decreto-Lei n.º 6-A/2021, de 14 de Janeiro, e após
uma avaliação dos factos presentes coerente com os nossos princípios morais e
éticos, assim como com o espírito - e a letra - da Constituição da República
Portuguesa, nós, António Guerreiro e Bruna Guerreiro, sócios-gerentes da empresa
Atelier Lapo Lda., decidimos manter o restaurante LAPO aberto, invocando o artigo
21.º da Constituição da República Portuguesa - Direito de Resistência.

Entendemos que os Direitos Humanos têm sido amplamente violados e que a
Constituição da República Portuguesa tem sido espezinhada. Tal como ficou bem
explícito no acordão N.º 1783/20.7T8PDL.L1-3 do Tribunal da Relação de Lisboa,



datado de 11 de Novembro de 2020, o Estado não tem legitimidade, em circunstância
alguma, para desprezar os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos.

Quando a Autoridade que tem o dever de nos defender e governar, leva as nossas
empresas e as nossas famílias à ruína financeira, privando-nos do direito à
subsistência, depois de uma vida de sangue, suor e lágrimas, é um sinal de que é
urgente reflectir e agir. Ao contrário daquilo que nos querem fazer crer, nós somos
essenciais. Essenciais à nossa família, essenciais aos nossos funcionários e às suas
famílias, essenciais aos nossos fornecedores e às suas famílias, essenciais aos nossos
senhorios e às suas famílias, essenciais aos nossos clientes, essenciais à arte e aos
artistas, essenciais à cultura e à comunidade.

Depois do derramamento, ao longo de 10 meses, de evidências impressionantes de
que o alarmismo em torno do Covid-19 é injustificado e de que as medidas de
contenção são, além de desproporcionais, barbaramente contraproducentes,
recusamo-nos a aceitar passiva e cobardemente este contínuo atropelo da nossa
dignidade e dos nossos direitos fundamentais.

A defesa da saúde pública não deve nem pode tornar-se um álibi para um atentado
contra a vida e a liberdade do Povo Português.

LAPO
Café | Atelier | Restaurante | Sala Provador
Concertos, Espectáculos & Artes Visuais
Cervejas Artesanais, Vinhos Nacionais & Cocktails Filosóficos
Gastronomia Portuguesa
 

O espaço LAPO existe nas instalações de uma antiga fábrica de pão no bairro da Bica. É composto por

um café, restaurante, loja/atelier e a sala de espactáculos cuja entrada se faz através do provador da loja.

 


