
Mercado do futuro prevê revolução 
urbanística na cidade

Com o Mercado transitório de Leiria a 
funcionar na ala nascente, a zona poente 
avança para início de uma grande trans-
formação. Aqueles espaços do Mercado 
Municipal vão sofrer obras de total remo-
delação, para que a cidade tenha o ansiado 
mercado do futuro.

A ideia de requalificar o Mercado já 
conta com mais de uma dúzia de anos. Em 
2004, a Câmara deixou de renovar os con-
tratos de ocupação dos espaços de venda 
porque queria dar início a uma renovação 
que colocasse o mercado na linha da frente 
do cumprimento das regras de salubridade 
e das exigências atuais. Os edifícios, dos 
anos 80, já não ofereciam qualquer dessas 
garantias. Registam graves problemas de 
controlo higiossanitário, deficiências es-
truturais e de funcionamento, correndo o 
risco de encerramento pelas autoridades 
competentes.

No entanto, à data, constrangimentos 
económicos impediram o projeto de avan-
çar, justificou a autarquia, que lembrou “a 
situação financeira do município e a crise 
económica que afetou gravemente o país”. 
Em setembro último, o executivo municipal 
deu luz verde às obras de modernização, 
com a aprovação da adjudicação de uma 
empreitada de 3,5 milhões de euros para 
a requalificação dos edifícios. O Mercado 
fica onde estava, mas num edifício renova-

do, voltado para o futuro.
A Câmara de Leiria fez saber que a em-

preitada prevê a “modernização das ins-
talações e da oferta comercial, integração 
com a envolvente comercial e gestão co-
mercial, para melhoria de um espaço que 
atualmente se encontra em mau estado de 
conservação”, com “marcas de degradação 
e espaços de venda abandonados”.

O projeto “contempla a renovação da 
linguagem arquitetónica com ligação do 
edifício à envolvente exterior, nomeada-
mente aos produtores, atenuação do efeito 
da volumetria com libertação do piso tér-
reo e criação de fachada ventilada exterior 
para acondicionamento de sistemas de 
climatização e beneficiação térmica das 
fachadas”. Quer isto dizer que ali vai surgir 
um edifício arejado, luminoso e enquadra-
do naquela zona ribeirinha da cidade.

A reabilitação vai incidir sobre uma área 
interior de 6800 m2 e exterior de 2500 m2. 
No piso superior do edifício vai nascer um 
espaço destinado à instalação da Startup 
de Leiria. Com a mudança pretende-se 
“concentrar em apenas num espaço o mer-
cado, que está a funcionar em vários locais 
do edifício”, criando assim “sinergias entre 
operadores”, explica o vereador das Obras 
Municipais, Ricardo Santos.

Depois de renovada, a cave destina-se a 
equipamentos de acondicionamento e será 

uma zona de cargas e descargas, enquanto 
no rés-do-chão funcionarão as lojas e ban-
cas. “Não haverá ligação entre o espaço da 
Startup e o mercado”, assegurou o autarca, 
garantindo assim que “os problemas de 
cheiros, por exemplo, estão acautelados”.

Tradição e modernidade vão estar de 
braços dados no futuro Mercado Municipal, 
onde, no piso superior, ficará o espaço 
para acolher as ‘startup’, depois de uma 
reconversão para dotar o equipamento 
de capacidade para cerca de cem pessoas. 

No rés-do-chão, onde haverá espaço 
para atividades culturais, ficarão instaladas 
12 lojas diversas - entre as quais charcu-
taria, mercearia, padaria e congelados -, 
cinco talhos, oito bancas de pescado, 14 
bandas para venda de hortofrutícolas, seis 
de venda de frutos secos, duas para flores e 
oito destinadas à venda de pescado.

Outro dos aspetos relevantes do projeto 
é a instalação das lojas à volta do edifício 
do mercado com duas entradas - uma para 
a zona central e outra para o exterior -, o 
que permite àqueles estabelecimentos 
comerciais estarem abertos depois do ho-
rário de encerramento do mercado.

Foi, entretanto, revisto o ‘Regulamento 
dos Mercados e Feiras do Concelho’, que 
se encontrava “desadequado” e que pode 
ser consultado na página de internet da 
Câmara de Leiria.

O Mercado, que deverá 
estar concluído dentro de 
um ano, agrupará todos 
os vendedores no mesmo 
piso “para conforto e 
acessibilidade do utente”

A área destinada à venda 
de produtos foi reduzida 
para melhor adaptação às 
necessidades reais

Futuro Mercado trará uma 
maior diversidade de oferta 
dos produtos

A criação de condições para a 
instalação da Startup valoriza 
o piso superior do mercado, 
que assim alia tradição e 
modernidade no mesmo 
espaço.
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