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ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA

MOÇÃO
Requalificação do Largo D. Fernando II, S. Pedro de Sintra
O debate em torno da requalificação do Largo da Feira de S. Pedro esteve
bastante aceso no segundo semestre de 2016, altura em que o ante
projecto apresentado e defendido pela Câmara Municipal Sintra mereceu
críticas, reparos e propostas de melhoria por parte da cidadania Sintrense.
Ao longo deste processo foi prometida, em diferentes momentos, uma
versão definitiva do projecto da intervenção, onde alguns destes aspectos
seriam considerados. Na reunião de Executivo de 23 de Agosto de 2016 o
Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, assumiu um compromisso
de mais debate, afirmando que a apresentação da nova versão do
projecto, integrando as propostas de especialidade, seria “ocasião de o
melhorar e beneficiar”.
Dois anos volvidos, o processo parece avançar definitivamente. Agora
como no passado, a necessidade de requalificação deste espaço, dotandoo

de mais

e melhores infraestruturas, remoção

de barreiras

arquitectónicas e devolução da dignidade ao espaço, é reconhecida pela
população e pela generalidade dos e das autarcas de Sintra. O desacordo
está nas soluções propostas pela Autarquia.

O projecto sofreu algumas alterações, mas a medida mais polémica
mantem-se: criação de um parque de estacionamento que ocupará 1/3 da
área útil da praça, na sua zona mais nobre.
Tal solução não está de acordo com os princípios de preservação e
dignificação do património e fruição do espaço público que presidem à
intervenção. Não se resolve um problema de estacionamento desregrado
numa zona nobre através da legalização daquilo que hoje é a utilização
abusiva do espaço.
Como tal, a Assembleia da União das Freguesias de Sintra, reunida a 20 de
Abril de 2018 , por proposta do Bloco de Esquerda delibera:
- Manifestar o seu desacordo com a instalação de um
estacionamento com as dimensões propostas no largo da feira;
- Reivindicar junto da Câmara de Sintra que seja feito novo processo
de audição da população para recolher sugestões sobre forma de
ordenar circulação e estacionamento em S. Pedro, com vista à
melhoria do plano de intervenção.
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