RECOMENDAÇÃO
REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO LUMIAR
A instalação em anos recentes de cerca de oito super/hipermercados na freguesia do
Lumiar, têm contribuído para a extinção do mercado municipal do Lumiar.
A crise e o desânimo instalaram-se entre a maioria dos comerciantes do mercado, levando
ao encerramento de cerca de 50% dos lugares existentes, que se mantêm devolutos.
Não temos dúvida que a era dos mercados tradicionais, como os conhecemos, chegou ao
fim.
Mas o fim de uma era deverá e vai ser, assim o queiramos, o início de um novo ciclo, o da
revitalização e requalificação do mercado municipal do Lumiar.
O CDS/PP, desde sempre tem pugnado para dar vida ao mercado, como o provam a
documentação existente, que anexo, e que passo a citar:
25-06-2010 – Exposição dos comerciantes do mercado do Lumiar à Senhora Presidente da
Assembleia Municipal de Lisboa, Dr.ª Simoneta Luz Afonso.
11-07-2010 – Exposição dos comerciantes do mercado do Lumiar ao Senhor Vereador
José Sá Fernandes.
29-10-2012 – Recomendação do grupo municipal do CDS/PP, sobre a requalificação do
mercado do Lumiar, pela então deputada Maria Clara Gargalo.
Depois destes movimentos e tomadas de posição, a C.M.L. parece que ficou sensibilizada
para o tema e requalificou/inaugurou os mercados de Campo de Ourique e da Ribeira. E
nós? Ficámos esquecidos?
Porém, a onda tão ambicionada para a requalificação dos mercados da cidade de Lisboa,
não deverá nunca plasmar em todos eles o mesmo modelo e características, esquecendo a
história e a cultura de cada freguesia.
O planeamento para a requalificação do mercado do Lumiar passará, necessariamente, pela
C.M.L., todos os comerciantes existentes, outros interessados em participar, como
concessionários e a Junta de Freguesia do Lumiar.
Deverá haver o cuidado de acautelar todos os postos de trabalho existentes,
independentemente dos que possam vir a ser criados.
Na requalificação do mercado do Lumiar dever-se-á:
Criar um ambiente tipicamente português, facilmente enquadrado no centro histórico e
cultural do Paço e da Rua do Lumiar, visando um possível enquadramento turístico;
Concessionar os espaços livres (mais de 50%) com nutrientes saudáveis e a preço
acessível (sopas, sandes, sumos);
Criar focos de interesse que atraiam a população jovem das escolas secundárias
envolventes;
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Criar pontos de acesso livre à internet, sem fios e gratuito num dos espaços devolutos
dentro do mercado;
Servir a população residente no âmbito do mercado;
Servir a população de jovens do ensino secundário, que se alimentam diariamente com
excesso de lípidos, açucares, aditivos e conservantes adquiridos nos supermercados,
prevenindo-se assim, situações graves de obesidade e de saúde.
Face ao exposto, a deputada à Assembleia de Freguesia do Lumiar do CDS/PP,
propõe que a Assembleia de freguesia, na sua reunião de 30 de setembro de 2014,
delibere solicitar à C.M.L. que:
1. Elabore, em tempo útil, um plano para a requalificação do mercado do Lumiar;
2. Forneça a informação prévia sobre o projeto aos interessados e ao vogal
responsável pelo mercado da J.F. do Lumiar;
3. Divulgue o design da iluminação, pavimento, acessos, equipamento e
informação sobre o concurso público para a atribuição dos espaços devolutos;
4. Abra um debate público sobre as alterações que pretende introduzir no
mercado.
Lisboa, 30 de setembro de 2014
O Proponente
Maria Clara Ferreira da Silva (CDS/PP)

APROVADA POR UNANIMIDADE

Anexos documentais:
- Exposição dos comerciantes do mercado do Lumiar à Senhora Presidente da Assembleia
Municipal de Lisboa, Drª Simoneta Luz Afonso.
- Exposição dos comerciantes do mercado do Lumiar ao Senhor Vereador José Sá
Fernandes.
- Recomendação do grupo municipal do CDS/PP, sobre a requalificação do mercado do
Lumiar, pela então deputada Maria Clara Gargalo.

Enviar:
- Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar;
- Presidente da Câmara Municipal de Lisboa;
- Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
Publicitar:
- Site da Junta de Freguesia do Lumiar

