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ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA VAI SER REQUALIFICADO
 

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/noticia/20334

 
O  EULisboa, Cidade em Movimento  que requalificar os espaços do Estádio Universitário de Lisboa. O
projeto foi um dos vencedores do Orçamento Participativo de Lisboa.
 
 Os espaços verdes e desportivos do Estado Universitário de Lisboa (EUL) vão ser requalificados. O
projeto da Universidade de Lisboa vai concretizar-se, uma vez que foi um dos vencedores do
Orçamento Participativo de Lisboa na categoria dos 150 mil euros.
 
  Com este projeto pretende-se implementar melhorias que possibilitarão diversificar a oferta
desportiva informal, criar novos programas de atividade física e desportiva orientada e contribuir para
a diminuição da pegada ecológica desta infraestrutura desportiva , revela João Roquette, presidente
do EUL, ao Canal Superior.
 
 O presidente do EUL revela que a instituição pretende requalificar os espaços abertos gratuitamente
ao público em geral e destinados à prática de marcha, corrida, ciclismo ou outras atividades físicas.
 
  O Estádio Universitário de Lisboa é hoje o maior e melhor complexo desportivo da cidade de Lisboa,
não só pela diversidade das suas instalações desportivas, mas também pela sua dimensão,
centralidade e facilidade de acessos , comenta João Roquette.
 
 Com a integração do projeto no Orçamento Participativo vai ser possível criar arruamento e
corredores públicos devidamente regulados, iluminar corredores públicos e circuitos outdoor de
manutenção, requalificar o campo de areia para desportos de praia, incentivar a prática desportiva e
renovar os circuitos outdoor de manutenção.
 
 João Roquette defende também que, apesar do EUL ser um espaço pertencente à Universidade de
Lisboa, está aberto à cidade e é um  instrumento importante para o aumento dos níveis de atividade
física e desportiva dos cidadãos de Lisboa .
 
 Em janeiro, a instituição vai reunir com a Câmara Municipal de Lisboa para definir os procedimentos
necessários para concretizar o projeto.
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