
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda
Av.ª de Roma n.º 14 P, 3º, 1000-265 Lisboa

Telf: 218 170 055 :: E-mail: aml.be@am-lisboa.pt

Exmo. Sr. José Leitão, Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa,
S/ Referência S/ Comunicação N/ Referência Data

19/20 27-07-2020

Assunto:   Feira da Ladra

Excelência,

A Feira da Ladra é uma das feiras mais antigas do país, remontando a 1272, apesar de o nome se 

ter fixado apenas em 1610, realizando-se desde 1882 no Campo de Santa Clara.

Esta é uma feira popular de objetos usados e também de artesanato e antiguidades.

Em março, aquando da declaração do estado de emergência, a feira foi suspensa, não tendo ainda 

data para reabrir.

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu isentar de taxas de ocupação os comerciantes de espaços 

municipais (lojas, mercados, entre outros), bem como decidiu isentar de ocupação de via pública os 

diversos comércios no município.

No caso dos feirantes da Feira da Ladra, a CML apenas isentou os meses de abril e maio, voltando 

a emitir guias de pagamento para os meses de junho e julho. Entretanto, o mês de março foi pago pela 

maioria dos feirantes.

A CML informou ter isentado estes feirantes até ao final do ano, mas para isso os feirantes 

precisam pedir a isenção e fazer prova de rendimentos, com entrega de documentação variada, via email, o

que, para muitos, é um entrave.

No sábado, dia 25 de julho, os feirantes tentaram fazer um protesto no Campo de Santa Clara, quer

para exigir a reabertura da Feira, como para pedir a isenção prometida, mas viram-se impedidos pela 

Polícia Municipal, tendo feito um protesto hoje, dia 27, junto à Assembleia da República.

Outras feiras e mercados em Lisboa estão em pleno funcionamento.

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 das dificuldades enfrentadas para o pedido de isenção?

2. Irá a CML devolver os valores pagos pelo mês de março, bem como pelos pagamentos já feitos

relativos a junho e julho?
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3. Irá  a Câmara Municipal  de Lisboa, tendo em conta as enormes quebras nos rendimentos dos

feirantes devido à pandemia, isentar de taxas até ao final do ano?

Com os melhores cumprimentos,

Lisboa, 27 de julho de 2020

Pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda,

Isabel Pires, Ricardo Moreira, Tiago Ivo Cruz


