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Assunto: Feira da Ladra 

 

Excelência,  

 
Considerando que: 

 

i. A Feira da Ladra é uma feira popular de objectos novos e usados que ocorre na 

cidade de Lisboa no Campo de Santa Clara, na freguesia de São Vicente; 

 

ii. As origens desta feira remontam ao século XIII, tendo fixado a sua localização no 

espaço actual a partir de 1882; 

 

iii. Esta feira bissemanal é um ponto de encontro para os lisboetas e seus visitantes, que 

encontram neste espaço oportunidades para o comércio de velharias, objectos em 

segunda-mão, artesanato, discos, entre outros objectos. É também uma marca da 

vida e cultura da cidade, e particularmente desta zona da cidade, local privilegiado 

para a realização desta feira; 

 

iv. Recentemente alguns munícipes relataram que os processos de venda nesta feira 

têm sido dificultados, através da não renovação das licenças, estacionamento 

impedido ou dificultado, vedação com fitas e aumento da presença policial. 
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v. Além destes problemas, fomos também alertados para uma futura mudança de local 

desta feira; 

 

vi. Estas preocupações deram também origem a uma petição, que pode ser consultada 

on-line (https://peticaopublica.com/?pi=PT94917) e que à data deste 

requerimento conta já com 1.999 assinaturas. 

 

 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, 

nomeadamente o artigo 15º, alínea g) do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa em 

vigor, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer a Vossa 

Excelência que diligencie, junto do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa o 

esclarecimento sobre as seguintes questões: 

1. Tem a CML conhecimento dos problemas referidos acima sobre a crescente 

dificultação e burocratização dos processos de venda na Feira da Ladra? 

2. A CML tem planos para um maior condicionamento deste espaço? Se sim, de que 

forma? 

3. A CML tem planos para a relocalização da Feira da Ladra num outro local? Se sim, 

quais as razões, qual a nova localização e onde é possível consultar o estudo que 

fundamente essa futura decisão? 

Com os melhores cumprimentos, 

Lisboa, 29 de outubro de 2019 

 

 

                          A Representante do Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, 

 
 

 
 

   (Isabel Pires) 
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