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Leiria terá em 2021 um novo Mercado Municipal, que ocupará 
o bloco poente, por forma a concentrar o mercado, a funcionar 
em vários locais do edifício, apenas num espaço. 
Até lá, os vendedores estão instalados na ala nascente, 
que sofreu melhorias para dotar o Mercado Transitório 
de condições de salubridade e conforto. As obras a realizar 
vão transformar o Mercado Municipal num espaço moderno 
de grande atratividade na cidade.
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Entre as bancas do mercado há consen-
so. Leiria precisa de um novo mercado e, 
até que o novo edifício possa ser estreado, 
os vendedores vão estar de forma mais 
concentrada na ala nascente, entretanto 
melhorada para acolher o Mercado tran-
sitório.

A Câmara de Leiria delineou um plano 
para requalificar o edifício poente man-
tendo, em simultâneo, o mercado a funcio-
nar. A afetação do edifício nascente para 
a utilização temporária do mercado foi 
encarada pela autarquia como a solução 
mais natural, por ser contíguo ao antigo 
espaço, o que respeita a tradição de fazer 
as compras naquele local da cidade. Por 
outro lado, é também a zona de Leiria com 
maior disponibilidade de estacionamento.

Para receber os comerciantes, a ala 
nascente do Mercado precisava de uma 
intervenção. O edifício, como acontece 
com os restantes espaços deste complexo 
municipal, encontrava-se num estado de 
degradação acentuada, fruto dos cerca de 
30 anos de utilização, apresentando uma 
organização desatualizada face às necessi-
dades atuais dos vendedores e exigências 
dos clientes. A ideia foi garantir melhores 
condições de conforto, nomeadamente 
ao nível da limpeza e das condições de 
luminosidade.

No rés-do-chão da ala nascente, foi exe-
cutado um conjunto de obras para melho-
rar o espaço. O reforço da iluminação, a 
colocação de uma rampa de acesso e a re-
modelação das instalações sanitárias estão 
entre as melhorias efetuadas, que incluem 
também a substituição do elevador, que es-
tava avariado. O pavimento, paredes e tetos 
foram lavados, reparados e pintados, foram 
substituídos portões e portas, bem como 
os tubos de descarga das águas pluviais. A 
par destas intervenções, as lojas de venda 
de pescado foram transformadas, com a 
colocação de bancas de exposição, banca-
das de trabalho, instalação de torneiras e 
ligação ao sistema de drenagem. 

O Mercado transitório ocupa uma área 

de cerca de dois mil m2, divididos entre o 
rés-do-chão e a cave, já intervencionada, 
onde continua a funcionar o mercado dos 
produtores locais, com capacidade para 
104 bancas. Atualmente, a cave alberga cer-
ca de 50 produtores - de frutas e legumes, 
cogumelos, azeitonas e flores.

No rés-do-chão há lojas e bancas. Ali fo-
ram arrematados espaços de venda por 36 
comerciantes, que ocupam as duas deze-
nas de lojas e as várias bancas. Os espaços 
colocados em hasta pública foram todos 
adjudicados, com a exceção de uma banca 
de flores, sendo que, para alguns desses 
espaços, nomeadamente bancas de pes-
cado e lojas, a procura foi superior à oferta.

Na área central do espaço ficam as fru-
tas e legumes, bem como os frutos secos, 
queijos e azeitonas, num total de 15 bancas, 
incluindo a que se destina à venda de flo-
res. À volta há 21 lojas: padaria, papelaria, 
loja de rações, talhos, charcutaria, peixe 
salgado, peixe congelado e oito espaços 
para a venda de pescado fresco. Inicialmen-
te, a ideia era colocar as bancas de venda 
de peixe fresco na zona central, mas as 
infiltrações que o edifício apresenta, e que 
eram visíveis na cave, fez a Câmara aban-
donar a ideia e optar por colocar as bancas 
do peixe em lojas, por forma a minimizar a 
utilização de água em zonas de circulação.

Apenas os comerciantes que garantiram 
a sua posição no futuro Mercado Municipal 
estão no Mercado transitório, que funciona 
de terça-feira a sábado, das 7 às 15 horas. 
No entanto, as lojas, que têm acesso próprio 
à rua, podem manter-se abertas até às 20 
horas.

A reabilitação do Mercado Municipal de 
Leiria era uma reivindicação da população 
há vários anos. Os edifícios datam de mea-
dos dos anos 80, quando foram construídos 
para receber os comerciantes que vendiam 
no Mercado de Sant’Ana. Substituíram um 
mercado central, mas limitado no espaço 
e condições exigidas à época. Passados 
mais de 30 anos, os edifícios estão velhos, 
degradados e desatualizados.


