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VOTO de CONGRATULAÇÃO

FEIRA POPULAR

Doze anos após o encerramento da Feira Popular, o anúncio do seu regresso é um passo
importante para a concretização do sonho de muitos Lisboetas.
A construção deste espaço de diversão e lazer em Carnide é uma versão ampliada e
melhorada, do espaço que existiu até ao outono de 2003 em Entrecampos.
A localização privilegiada do Parque, na área metropolitana de Lisboa, é um contributo para
as boas condições de acessibilidade à nova Feira Popular. Junto à entrada do Parque existe
uma estação de metro e um terminal de autocarros que oferecem várias opções de acesso
público.
A nova Feira Popular terá por base um novo parque verde com cerca de 20 hectares,
integrado na estrutura ecológica da cidade e fará parte de um programa de regeneração
urbana em toda a área envolvente.
Trata-se de um projeto ambicioso, que será um exemplo de ligação à história e à memória,
mas também um exemplo de modemidade e de qualidade, e que será uma fonte de riqueza
e de mais emprego para cidade e para a região.
Com este projeto de requalificação e recuperação urbana, que valoriza claramente a
estrutura verde da cidade, estamos certos que todos ganhamos.
Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista propõe que a Assembleia Municipal de
Lisboa, reunida a 17 de Novembro de 2015, delibere:
-

Congratular a Câmara Municipal de Lisboa pela perseverança e pelo trabalho

desenvolvido no sentido de dar resposta aos anseios dos seus munícipes, com a
criação de um Parque que será um local de lazer e diversão para todos.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA
Lisboa, 13 de Novembro de 2015
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Pelo Grupo do PS na AssembleIa Municipal de Lisboa

Os deputados municipais,

Inês Drummond

MIguel Gama

José Leitão

