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Nota à Comunicação Social

Parque Mayer / Feira Popular
Tribunal integra na sentença argumentos 

da CDU contra permuta
A CDU congratula-se pela decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Lisboa anunciada na Comunicação Social de ontem e de hoje.
Desde  2002-2003  os  eleitos  e  os  órgãos  da  CDU  combatem  o 
negócio, sempre por nós qualificado de ruinoso, em torno do Parque 
Mayer congeminado pelo PSD. Santana Lopes e Carmona Rodrigues 
foram nessa matéria apoiados pelo PS a partir de 4 de Fevereiro de 
2005. 
Nesses tempos consumou-se o crime contra a Cidade ainda com o 
apoio do CDS e do BE na Assembleia Municipal.
Por isso, a 1 de Agosto de 2005, a CDU apresenta duas queixas: uma 
no MP, outra na PJ.

Agora, o Tribunal vem dar razão, mais uma vez à argumentação da 
CDU:
1º - ausência de planos que fundamentem a quantificação dos termos 
do negócio para aquilitar do seu equilíbrio;
2º - ausência de qualquer deliberação da Assembleia Municipal que 
aprove o direito de preferência da Bragaparques na permuta.

Essas  duas  circunstâncias  são  exactamente  o  essencial  da 
fundamentação da CDU em Agosto de 2005.

O Tribunal decidiu, por economia de processo, juntar as queixas da 
CDU ao procedimento de Sá Fernandes – como foi oportunamente 
informado oficialmente.
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Síntese cronológica

25/07/2003
Este é um processo que vem de 2002-2003, com Santana Lopes e se desenvolve 
em meados de 2003. De facto, em 25 de Julho de 2003, já os vereadores do PCP 
recusam «por  questões  de  legalidade  e  de  conduta  ética  e  política,  aprovar  a 
proposta de permuta de terrenos da Feira Popular e do Parque Mayer, que hoje é 
apresentada em reunião de câmara».

4/02/2005
A 4 de Fevereiro de 2005, o PS na Câmara aprova uma proposta do PSD e desiste 
das suas próprias posições mantidas até então.

01/03/2005
Aprovada na AML (COM OS VOTOS FAVORÁVEIS DO PS, PSD, CDS e BE) e voto 
contra do PCP e do PEV a permuta dos terrenos.

20/07/2005
Os Vereadores do PCP em reunião da CML comunicam que irá ser apresentado nas 
instâncias judiciais próprias, participação sobre a permuta e hasta pública deste 
processo.

01/08/2005
A CDU (PCP e Verdes), apresentou duas queixas: 
- uma junto do MP no Tribunal Administrativo no sentido de peticionar a declaração 
de nulidade do negócio de permuta e da hasta pública; 
- outra, perante a Polícia Judiciária, por haver indícios de Administração Danosa e 
Perturbação de Arrematação com o negócio e hasta pública.
São estas últimas queixas que o Tribunal virá a juntar ao processo movido por José 
Sá Fernandes, acabando por adoptar a totalidade da argumentação da CDU na sua 
decisão agora conhecida através da Comunicação Social.

O PCP congratula-se pela decisão agora conhecida e espera 
que a CML possa agora defender os interesses da Cidade longe 

destes critérios de gestão ruinosa que marcaram todo o 
processo.

Lisboa, 13 de Julho de 2010
Contactos: 91 999 69 92 / José Carlos Mendes

Anexo
Cronologia do Processo
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