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Resumo 

 

 Os mercados desempenharam desde sempre um papel essencial na 

distribuição de produtos às populações. No início da história como recintos ao ar 

livre e mais tarde como grandes estruturas cobertas e fechadas. As alterações e 

evoluções das rotinas da sociedade têm tido um forte impacto que tem vindo a 

gerar a vulnerabilidade do mercado tradicional, passando a ser cada vez menos 

apreciado e procurado pelo cidadão. Aquele espaço, que em tempos se enchia 

de gente à procura dos produtos mais frescos e de melhor qualidade biológica dá 

agora origem a um espaço sem dinamismo. Durante os últimos anos, este 

problema tem sido particularmente atribuído ao aparecimento de uma oferta 

competitiva adaptada ao panorama da sociedade e que faz com que este 

equipamento público seja posto em causa. 

Poderá o mercado tradicional recuperar um papel estruturante na cidade 

contemporânea? Será o mercado tradicional suficientemente atrativo para atrair 

a sociedade atual? Terá este espaço de evoluir para uma época mais 

contemporânea onde tudo muda e tudo se movimenta a alta velocidade? 

Deverão os mercados ser substituídos por outros equipamentos ou deverão 

introduzir novas funções? Poderá o mercado retomar o papel dinamizador na 

cidade contemporânea? 

 A presente dissertação tem como objetivo responder a estas questões, 

onde importa refletir o papel do mercado para o contexto atual da nossa 

sociedade. Pretende-se analisar a história e a evolução do mercado tradicional, e 

analisar o contexto do atual apontando perspetivas para o futuro.  

 Observam-se três casos de estudo, sendo eles o Mercado de San Miguel em 

Madrid, o Mercado da Ribeira – Time Out Market em Lisboa e o Mercado do Bom 

Sucesso no Porto de forma a perceber o seu papel na dinamização da cidade e 

ensaia-se no projeto do mercado da Póvoa de Varzim os princípios e valores que 

julgamos poderem orientar a intervenção nos mercados tradicionais para a 

revitalização da cidade contemporânea. 
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Abstract 

 

The markets have always played an essential role in the distribution of quality 

products. In the beginning of history as outdoor enclosures and later on as large 

enclosed structures. The changes and developments in society’s routines have had 

a strong impact towards the vulnerability of the traditional market, becoming less 

and less recognized and used by man. That space, which in times was filled with 

people seeking the freshest products and of best biological quality, it’s now the 

origin of a space without dynamism. During the last few years this problem has been 

particularly attributed to the emergence of a competitive offer adapted to the 

outlook of society, which causes this public equipment to be questioned. 

 

Is the traditional market a market to continue with? Should the equipment where 

the markets are installed continue as markets? Is the traditional market attractive 

enough to appeal to the current society? Will this space have to evolve into a more 

contemporary era where everything changes and moves at high speed? Will the 

contemporary market be the force behind this equipment? 

 

This dissertation aims to answer these questions, where it is important to highlight the 

best market for the current context of our society. We intend to analyze the history 

o our past and how it was evolutionary in relation to the traditional market, followed 

by an analysis on the context of the present with perspectives for the future. There 

are three contemporary market projects being analyzed, such as the San Miguel 

market in Madrid, the Bom Sucesso market in Porto and lastly the Ribeira market in 

Lisbon, allowing us to understand how they have become dynamic and adapted 

to the present day. 
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Introdução 

 

Na evolução da história da cidade e da sociedade, temos assistido a uma 

transformação do papel dos mercados urbanos tradicionais que tem vindo a 

ocorrer lentamente, mas com forte tradução na sua relação com o contexto, na 

sua dimensão conceptual, funcional e até formal.  

O antigo mercado que Távora designava, não apenas como lugar de troca 

de coisas mas de trocas de ideias, um convite para que os homens se reúnam, foi 

substituído por outras estruturas genéricas e impessoais como os hipermercados, 

super e minimercados com um funcionamento mais adequado á nova sociedade 

de consumo, com horários mais alargados e apelativos. Esta nova realidade, 

fortemente apoiada em estudos sociológicos e comportamentais, conseguiu 

facilmente tornar obsoletos os mercados e negócios tradicionais que ainda 

resistem mas que tendem a ter os dias contados. Mais do que a dimensão física da 

falência dos mercados urbanos tradicionais, é a perda da dimensão memória do 

espaço de encontro e discussão que este representa, que a cidade 

contemporânea deveria resistir a perder. 

Contudo, a evolução é feita de avanços e recuos, de ciclos, que geram 

novas oportunidades de aprender e corrigir os erros passados. Assim, uma maior e 

mais recente consciência ambiental e do papel do homem no mundo com 

consequência numa visão mais sustentável, aliada a novas preocupações de 

lazer, de conforto, e de maior preocupação com o alimentos que ingerimos 

aliados à exigência de uma maior proximidade física aos bens de 1ª necessidade, 

constituem uma nova oportunidade para os mercados tradicionais urbanos, para 

a sua revitalização e consequente reabilitação. 

Neste sentido a dissertação que se apresenta procura aprofundar o papel 

que o mercado urbano pode ainda desempenhar na cidade contemporânea, 

considerando os novos conceitos capazes de o tornar um equipamento 

dinamizador do espaço público salvaguardando a conexão entre aquilo que já 

foi passado e o que é no presente de modo a reinventar o futuro. 

No decorrer do processo da unidade curricular de Projeto III 2016/2017, ao 

especificar-se a análise da estrutura urbana da cidade da Póvoa de Varzim, 
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observou-se que apesar da privilegiada posição central na cidade e das evidentes 

potencialidades, o Mercado Doutor David Alves encontra-se degradado e inerte 

a necessitar de intervenção urgente ao nível funcional e formal para poder 

retomar a sua importância no contexto urbano. 

Esta ocasião é simultaneamente motivação, pelo que o tema que se 

propõe, procura demonstrar uma nova perspetiva sobre a necessidade, 

responsabilidade e urgência da adaptação, reabilitação e revitalização dos 

mercados ao séc. XXI e do seu papel enquanto espaço público. 

Ao analisar o centro da cidade da Póvoa de Varzim constata-se que a 

centralidade que o Mercado Dr. David Alves representa enquanto centro 

mercantil e administrativo se foi alterando no decorrer dos anos perdendo 

importância para a zona marginal marítima e para as cidades principais, nas 

proximidades como a cidade do Porto. 

É com base neste problema que surge a vontade de aprofundar o trabalho 

sobre este fenómeno, procurando reestabelecer a dinâmica no centro da cidade 

através da recuperação e revitalização do edifico do mercado municipal, e se 

pretende demonstrar de que forma um novo mercado contemporâneo poderá 

ser um dos motores do desenvolvimento de uma cidade. 

Assim, estabelece-se como objetivo central deste estudo, a interpretação 

do que tem sido a transformação dos mercados através da análise da sua relação 

com o contexto, do seu conceito, da sua função e da sua forma, e se estes têm 

sabido adequar-se aos tempos de hoje. A partir do ensaio projetual sobre o 

mercado Dr. David Alves, pretende-se desenvolver uma reflexão sobre como 

intervir sobre uma estrutura significante, encontrando ou retomando o seu sentido 

e papel estruturante para a cidade e sociedade. 

Nesta perspetiva, o estudo procura corresponder às condições que o 

devem caracterizar – pertinência, disciplinaridade, objetividade, sistematização, 

organização e cientificidade, importando definir metodologicamente dois 

momentos principais: a identificação e procura de informação a partir da pesquisa 

de documentos e fontes bibliográficas especificas bem como de casos de estudo 

que ilustrem as problemáticas abordadas, e a sistematização, tratamento e análise 

dos dados. 
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Seguimos por isso uma estrutura da investigação tradicional e organizamos 

o trabalho em 3 capítulos que se pretendem interrelacionar. Após a introdução ao 

tema, o seu enquadramento, a problemática, a motivação, a definição dos 

objetivos, a metodologia e a estrutura no trabalho definidos na introdução, o 

capítulo I procura refletir sobre o papel do mercado na evolução da cidade 

estabelecendo a contextualização histórica do mercado e a sua evolução até á 

atualidade.  

O capítulo I – O papel do mercado na evolução da cidade – pretende 

analisar três casos de estudo a partir de uma matriz analítica comum, de modo a 

permitir a comparação dos casos com enfoque na problemática apresentada, 

procurando compreender e relacionar o papel do mercado urbano tradicional e 

contemporâneo.  

O ensaio projetual sobre – o Mercado da cidade da Póvoa de Varzim – é 

efetuado no capítulo III, como exemplo da metodologia que se propõe e como 

um contributo possível para a reabilitação e revitalização dos mercados 

tradicionais em contexto urbano. 

A conclusão pretende sintetizar as reflexões do estudo que se apresenta. 
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                                          CAPÍTULO I 

                                          O papel do mercado na evolução da cidade
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1.1 O início do Mercado Tradicional 

 

O mercado enquanto espaço público de uma cidade está intimamente 

vinculado ao urbanismo. Assim, torna-se imperativo conhecer a História, desde a 

antiguidade até aos dias de hoje. 

 

O assunto que será abordado ao longo desta dissertação, centra-se no 

território Nacional, que em pleno século XXI vive uma conjuntura de crise política, 

económica que se reflete na arquitetura e implica a consideração de um novo 

paradigma. Todavia, ainda existem casos de enorme sucesso onde a arquitetura 

ainda funciona como motor dinamizador de desenvolvimento, reafirmando o valor 

e importância do mercado para a cidade. Um exemplo de sucesso é a nova 

perspetiva de aproveitamento dos mercados ao nível da intervenção enquanto 

espaço público. Como constatamos, através da revisão bibliográfica efetuada, os 

mercados na sua forma tradicional perderam o seu “lugar” na sociedade. Deste 

modo, o espaço permanece de portas quase fechadas mas o edifício continua a 

existir enquadrando-se, pela sua localização privilegiada no centro da cidade, 

como uma oportunidade. 

 

O espaço do mercado adquiriu ao longo da História uma extrema 

importância, maior mesmo do que a sua função original. O mesmo inicialmente foi 

desenhado e pensado para servir de suporte às atividades comerciais. Deste 

modo ao longo dos tempos, inevitavelmente os mercados foram conquistando um 

papel de relevo e destaque nos contextos sociais e urbanos onde estavam 

inseridos. A relação do mercado com o espaço da cidade também influencia a 

importância e o destaque do mesmo.  

 

Segundo Comin Vargas, a localização do mercado refletia o movimento 

dos indivíduos. Sendo este um dos indicadores que torna a presença do mercado 

condicionadora do desenho da cidade.  

(Vargas, 2001:95).  

Em Portugal, o espaço do mercado é atualmente representado por um 

edifício fechado, destinado à venda de produtos. A interiorização do espaço do 

mercado surge em consequência do crescimento das cidades e da necessidade 
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de melhores condições. Contudo, importa perceber que a atual imagem do 

mercado resulta da evolução da arquitetura, ao nível dos espaços comerciais ao 

longo do tempo em função do contexto histórico-cultural, económico e 

geográfico de cada sociedade. A respeito da formação da cidade Lewis 

Mumford revela que a mais premente das suas funções consistia em concentrar e 

expandir os poderes religiosos e político. (Mumford, 1989: 70) 

 

Assim, o mercado centralizava a vida das populações representando um 

dos mais importantes elementos de desenvolvimento das primeiras cidades. Nos 

tempos mais remotos existia nas cidades um templo que, pela inexistência de um 

espaço próprio, integrava esta atividade e que estava associada a função de 

mercado. Neste sentido, as primeiras práticas comerciais desenvolveram-se 

espontaneamente ao longo dos anos, numa apropriação da própria estrutura da 

cidade. Nessa perspetiva, é possível distinguir os espaços de mercado em dois 

tipos em função dos limites da sua atividade. Por um lado, o espaço circunscrito e 

delimitado. E, em oposição, existe um espaço aberto, onde decorre a atividade 

mercantil. Neste caso a estrutura física que suporta o mercado é a cidade, pelo 

que esta decorre no espaço urbano.  

 

A classificação, sobre a qual nos debruçamos permite-nos de certa forma 

expandir o conceito de mercado a espaços diversos nas várias representações 

arquitetónicas. A presente investigação pretende realçar esta diversidade que se 

reflete em características próprias da relação que mantêm com o espaço urbano. 

Sobre a arquitetura, Mumford defende que os modelos clássicos do mercado, 

desde o espaço aberto na cidade, o bazar coberto, a rua ou galeria comercial, 

tenham desenvolvido a sua forma urbana antes de 2000 a. C. Porém importa referir 

que os primeiros mercados eram elementos independentes corporizados por 

estruturas temporárias como barracas, telheiros ou bancas que, reunindo 

camponeses, pescadores, e artesãos, davam forma a uma das mais distintas 

marcas da economia das cidades, a prática mercantil. (Mumford, 1965: s.i.) 

 

A problemática sobre o espaço do mercado surge na sequência da sua 

desvalorização na cidade. Esta tendência reflete as alterações do estilo de vida 

da sociedade e o aparecimento de novas tipologias comerciais. Para a 

reinterpretação do mercado, importa debruçarmo-nos sobre a história e as suas 
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raízes, a sua evolução e as características específicas. Assim, é importante como 

já mencionamos, refletir em primeira instância sobre o papel do mercado nas 

cidades de hoje. O mercado que atrai um grupo de utilizadores distinto, dado que 

desde sempre assumiu a função comercial de abastecimento de forma a garantir 

a sua permanência nas cidades. Por outro lado, e perante o exposto até ao 

momento, temos de repensar o potencial do mercado e não nos devemos 

esquecer que o estudo da cidade requer em primeira instância que tenhamos em 

consideração a massa de conhecimentos, ou seja, podemos estudar uma cidade 

sobre um número infinito de perspetivas e abordagens.  

Não devemos também nos esquecer da própria vida que se alberga na 

cidade e nos mercados, até ao ponto de nos fazer crer que são as cidades que 

vivem e respiram e não o homem.  

(Goitia, 2014: 9) 

Deste modo, para entender o funcionamento do mercado é necessário 

primeiro conhecermos e compreendermos, a cidade. O Mercado que foi 

conhecido como: Fórum, Ágora, Stou, Loggia, constitui-se como um elemento 

materializado da cidade, justificando-se a necessidade de entender a cidade 

como um todo. É durante o Paleolítico Inferior, que se concederam as primeiras 

manifestações artísticas. (Henriques, 2016: 36) 

Contudo, só no Paleolítico, perante a diminuição dos bens de subsistência, 

é que o homem abandona o estágio das colheitas, e inicia um período marcado 

pelo cultivo da terra, surgindo então o conceito de civilização, e criam-se 

inevitavelmente centros de comércio. O mercado é então apenas uma palavra, 

pois não existe um local físico. Este é apenas tido como um ato que visa a 

sobrevivência, que troca alimentos, conforme a necessidade (Arruda, 1993).  

Com a evolução da aldeia torna-se necessária uma separação entre 

agricultura e a pesca e verifica-se que progressivamente começa a existir a 

necessidade de troca de bens. 

De origem grega, a palavra Ágora deriva do verbo agorien, que no século 

VIII a.C. significava, tomar decisões. Este era o nome dado às praças públicas, 

onde os cidadãos se reuniam para debates. Com o passar dos séculos o sentido 

da palavra foi mudando e, já no século IV a.C., significava comprar. Assim, a Ágora 

passou a ter um significado de comércio.  
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É também na Grécia desenvolve a primeira teoria da cidade; “como 

organização ideal que resolveria as deficiências da cidade natural ou histórica 

que se tinha criado através dos anos.” (Goitia, 2014: s.i.). Tarefa levada a cabo por 

Hipódamo, arquiteto grego e urbanista, natural de Mileto, que considerava que a 

cidade ideal, deveria ter 10.000 habitantes. Relativamente ao espaço urbano, este 

deveria dividir-se em três conjuntos: a área sagrada, a pública e a privada. Assim, 

a cidade apresenta uma planta regular, de malha ortogonal.  

 

A influência das Ágoras e o monometalismo dos fóruns romanos são 

demonstrativos da importância dos mercados públicos na interação da 

população com o crescimento da cidade. Segundo Mumford o que concedeu 

ao mercado uma localização permanente na cidade foi o aumento da 

população em número capaz de proporcionar aos comerciantes uma vida 

confortável, bem como o crescimento da população que conduziu à expansão 

da atividade. Outro importante contributo para o estabelecimento da atividade 

comercial de forma permanente na cidade foi a evolução do sistema de 

comunicação que veio trazer uma maior interação entre as pessoas. 

(Mumford, 1965: s.i.) 
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Figura 1 – Desenho da planta da Ágora.  

 

 

 

 

Figura 2 – Planta da cidade de Mileto. (Marcação da zona do mercado) 
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1.1. A transformação e evolução das tipologias dos Mercados 

 

Na época do império romano, os mercadores eram um espaço com 

funções autónomas, inserindo-se no seguimento da malha urbana, ocupando um 

espaço na zona central, encontrando-se maioritariamente inseridos no interior das 

muralhas que delimitavam a cidade. O império Romano assumiu-se como uma 

curiosa combinação entre um grupo de cidades autónomas com uma monarquia 

quase absoluta. Os mercados definiram as suas estruturas através dos princípios 

dos acampamentos militares com soluções simples de uso prático e organizado. 

 

No decorrer do século XIX, começam a surgir os primeiros edifícios numa 

linguagem completamente diferente da do passado. As suas novas formas 

definem-se através das novas linhas que se originam pelas grandes cidades, pela 

multiplicação e por uma indústria em crescente expansão. Todos estes edifícios 

tem algo em comum que os liga: são destinados a usos periódicos e estão 

relacionados com a distribuição rápida de grandes volumes de mercadorias. 

(Giedion, 2004: 254). 

 

De acordo com Stierlin, o Mercado Trajano marcou a época imperial, 

construído entre os anos 100 e 110 d.C., foi o primeiro “centro comercial” coberto 

na história com pequenos espaços divididos que se apresentavam como lojas de 

comércio. O piso inferior era dedicado ao grande espaço central, e usado para 

concertos enquanto os outros dois pisos eram usados como um conjunto de 

pequenas lojas e a cobertura gerava um espaço amplo, luminoso e protegido. O 

restante espaço inferior estava restrito ao comércio e os vários espaços 

comunicavam entre si através de corredores e átrios centrais.  

 

Os mercados romanos localizavam-se nas proximidades do fórum, sendo 

retangulares, com um pátio central ao ar livre, com lojas e espaços de venda. Os 

edifícios possuíam uma fachada principal com entradas a eixo, e por vezes, com 

entradas laterais. Os exemplos destes mercados são o de Pompeia e Murgantina, 

que possuem lojas viradas para o interior do pátio. Possuem também uma 

geometria mais regular acentuada pelas entradas axiais.  
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Figura 3 – Mercado da Cidade Romana 

 

Já o mercado magno, outro exemplo, tem uma organização nuclear e 

regular. No entanto, a irregularidade exterior é contrariada pela simetria do pátio, 

com dois tholi e da fachada principal. Este edifício é assim um bom exemplo, da 

ligação do mercado à cidade assumindo um papel dominante.  

Os mercados romanos herdaram a simetria clássica dos mercados na Grécia 

antiga. Também surgiu outra tipologia de mercado cujo exemplo principal é o 

mercado de Trajano. Neste, as colunas, as arquitraves e os pátios foram substituídos 

por galerias, arcadas e abobadas transversais. A parte inferior tinha lojas de vinhos 

e óleo e a parte superior lojas de mercearias. O mercado era coberto por uma 

abóbada levantada sobre pilares, que garantia a ventilação e a entrada de luz 

no espaço central (Benevolo,2006: s.i.). 

 

 Considera-se que “o mercado e Fórum de Trajano são excelentes exemplos 

dos dois lados da arquitetura romana – os utilitários e os monumentais “ 

(Trachtenberg y Hyman,1986:145). É importante referir que ao longo dos séculos o 

comércio foi sofrendo alterações e foi levado para uma zona afastada do centro 

da cidade devido a questões relacionadas com a higiene, economia, 

aproximações a outras cidades entre outros fatores.  
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Figura 4 – Mercado Trajano. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVr7Ksq97VAhUHCBoKHShpBygQjRwIBw&url=https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/11831/3/Documento Final.pdf&psig=AFQjCNGB_nDzj7SVuhrVtMxExqDL07QWcA&ust=1503061697248110
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É na Idade Média que se começa a esboçar o conceito de praça europeia 

devido o fim do império Romano, a Europa sofre nesta época um declínio abrupto 

e as populações procuravam então deslocar-se para as zonas rurais na procura 

de asilo. Não obstante, assistimos ao retorno da população à cidade e os produtos 

agrícolas começam de novo a ser comercializados (Lamas, 1993). 

 

Deste modo, assistimos a uma mudança no tecido urbano, e a praça 

medieval passa a desempenhar a função de regulador da vida pública e toda a 

envolvente passa a ser orientada em função Praça. As ruas são criadas com o 

objetivo de ligar os espaços, tendo como principal objetivo a defesa da cidade, e 

acumulavam a função de mercado, apresentando um carácter mercantil.  

 

“A rua é também extensão do mercado e nela se negoceia, compra e 

vende.” (Lamas, 1993: 152). 

 

As cidades orientavam-se para o comércio, os mercados situavam-se no 

centro da cidade, porque eram locais seguros (Moris, 1974: s.i.). Nesta altura, geria-

se uma economia onde o abastecimento era garantido por pequenos mercados 

de rua que, que eram abertos e de forma normalmente irregular. Estes seculos 

ficam assim marcados, como vimos pela industrialização e a evolução das 

estratégias militares que fez com que surgisse a necessidade de criar novos 

espaços públicos (Mead, 2006: s.i.).  

 

No século XX, dá-se um dos maiores desenvolvimentos da história, devido à 

evolução dos sistemas de transporte, das comunicações e da invenção do carro. 

Nesta época as cidades possuíam uma complexa estrutura morfológica, que levou 

ao aparecimento de tratados e regulamento legais que procuravam organizar a 

cidade apoiado em planos urbanísticos. Por exemplo a cidade jardim, projetada 

por Sir Ebenezer Howard, procurava eliminar a contradição entre a cidade e o 

campo. A primeira cidade “jardim” – Letchworth, desenvolveu-se em Inglaterra 

(1903) e foi um sucesso como modelo de habitação (Mumford, 1965). Após a 

segunda guerra mundial desenvolveu-se outro tipo de ordenamento urbano: a 

cidade do modernismo. Mais tarde voltou-se ao modelo de cidade tradicional, 

com mistura de funções que procurava conservar o património (Tieztz, 2008: s.i.).  
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Com o decorrer dos anos os Mercados ficaram desenquadrados na 

estrutura da cidade, fruto de um êxodo rural. O espaço do mercado adquiriu ao 

longo do tempo e da História uma importância maior do que a sua função original. 

Desenhado para dar suporte às atividades comerciais, este espaço foi 

conquistando gradualmente um papel de destaque. Como averiguamos, através 

da revisão do capítulo I, a relação do mercado com o espaço da cidade 

influencia as tipologias dos mercados. Assim, a interiorização do espaço do 

mercado surge em consequência do crescimento das cidades e da necessidade 

de melhores condições de vida. Porém, importa perceber que a atual imagem do 

mercado resulta duma evolução gradual da arquitetura. 

 

Contudo, nos anos de 1920 a 1970 os mercados já não tinham uma tipologia 

tão restrita e definida como até então. Contudo, continua-se a privilegiar um tipo 

de mercado/ estrutura segundo eixos estruturantes e um espaço central (Oliveira, 

2006:s.i.). Por outro lado, o mercado é um tipo de espaço público que se relaciona 

com a evolvente. Este organiza-se espacialmente como uma praça, tipologia 

herdada desde a antiguidade. A tipologia do mercado sempre foi muito 

importante no urbanismo, funcionando muitas vezes como polo central modelador 

do tecido urbano, influenciando fluxos urbanos e comportamentos sociais. 

Originalmente, este desenvolvia-se ao longo de ruas e praças, posteriormente, por 

motivos higiénicos e funcionais começaram a desenvolver-se em espaços 

delimitados e fechados. A realidade é que o mercado tal como o vemos hoje, é 

resultado de uma evolução histórica e arquitetónica. Assim, as características do 

edifício atual resultam das adaptações à tradição, de cada época. Para 

caracterizar o mercado e sua a tipologia recorremos mais ao início do seculo XIX 

e os inícios do séc. XX, dado que é nesta fase que o edifício se assume como 

espaço físico. Neste período podemos destacar o Mercado de Saint Germain, em 

Paris (1813-16), construído para substituir o caótico mercado existente na mesma 

praça desde 1670. Em Portugal, contrariamente a outros países europeus, os 

mercados ao ar-livre constituídos por telheiros e barracas vão permanecer até ao 

séc. XIX. No entanto, com a introdução do modelo internacional Les Halles 

Centrales em Paris os primeiros pavilhões de mercado deste tipo surgem 

tardiamente, como é o Mercado de Sta. Clara (1876-77) projeto de Emiliano 

Augusto Bettencourt exemplar da Arquitetura em ferro. 
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Figura 5 – Mercado Saint Germain, Paris (1813) 

 

 

 

Figura 6 – Mercado Santa Clara, Lisboa (1882) 
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É durante o século XIX que se desenvolve um enorme trabalho de estudo e 

teste sobre a utilização do ferro e procede-se às primeiras tentativas de produção 

de peças em metal, que influenciam totalmente aquilo que era até então a 

Arquitetura dos Mercados, e damos assim início a uma nova revolução. As estufas 

do Museu de História Natural, construídas por Charles Rohault de Fleury (1801-1875), 

acabam esta evolução causando o desaparecimento de qualquer envelope de 

pedra. O plano de Les Halles Centralles, reflete esta preocupação, sendo 

concebido como se tratassem de enormes ventiladores, erguendo as lanternas 

sobre altas colunas, sendo a sua base em tijolo e o seu interior despido de qualquer 

decoração. 

 

Contudo, com a Revolução Industrial, a Europa regista importantes 

alterações tecnológicas que originarão a mudança de perspetivar a cidade e 

consequentemente reflete-se no conceito de urbanismo. As principais 

transformações que se verificam nesta altura são principalmente a nível técnico 

(utilização massiva do ferro e do vidro na construção).  

 

As cidades estão sujeitas aos fenómenos sociais e ao ordenamento do 

espaço. Estas são repensadas, tendo em consideração a migração da população 

para dos campos para as cidades, o que obrigou a reestruturação de novas áreas 

urbanas. Estes movimentos levaram à transformação dos centros históricos, 

existindo consequentemente necessidade de ajustar os edifícios à mudança 

social. Paralelamente surgem os novos planos de urbanização e de expansão que 

reforçaram a necessidade de rever os quadros de organização das cidades, 

ajustando-a às novas necessidades. Assim, o manuseamento do ferro permitiu o 

reajuste e a formação de grandes superfícies, como o caso dos mercados dos 

quais poderemos referenciar o mercado de Les Halles (1853) ou o Mercado de La 

Madeleine (1824) em França, em Londres, aparecia o mercado do Peixe de 

Hungerford (1835) enquanto na cidade do Porto, Portugal surgia o Mercado 

Ferreira Borges (1885) em substituição do antigo Mercado da Ribeira. 
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Figura 7 – Les Halles Centralles, Paris (1853) 

 

 

 

 

Figura 8- Les Halles Centralles, Paris (interior) 
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No entanto, é com a construção do mercado de Les Halles, que 

inevitavelmente se influencia a tipologia dos mercados ao longo da história, bem 

como processos construtivos por toda a Europa. Em Portugal, aplica-se esta nova 

tipologia de Mercado que torna a construção mais rápida e económica. Mais 

tarde, o aparecimento de novos materiais, como o betão armado e novas 

tecnologias, originarão também novas metodologias de construção 

Nesta época, a arquitetura do ferro faz com que aos argumentos funcionais 

se juntem com os valores mercantis das novas classes. Assim, para além da 

iluminação e da ventilação dos edifícios, e o espaço reorganizado facilita a 

circulação do público. A construção de Les Halles, baseado num projeto de 

arquitetura assente no ferro e vidro foi copiada não por toda a Europa. Assim, 

aquando das políticas de urbanização do espaço e da cidade, deu-se, a 

requalificação do espaço do Mercado de Les Halles dado que o mesmo 

apresentava grandes problemas de segurança. Este mercado, era então parte 

das grandes transformações efetuadas por Haussman em Paris.  

(Giedion, 2004: s.i.).  

 

O novo Mercado de Les Halles continha 14 pavilhões construídos com 

armação em ferro e forrado a vidro, com o objetivo de permitir uma integração 

espacial harmoniosa e melhorar as condições de higiene e segurança. 

Segundo Muford, importa salientar que no século XVIII, a praça perde o seu 

lugar, o lugar que tinha até então de mercado e de trocas comerciais, e o 

mercado também se transforma ao nível dos produtos vendidos, sendo estes 

outrora convertidos para lojas de especialidade (Mumford, 1998: s.i.). 

 

 Na segunda metade do século XIX em Portugal mais propriamente a cidade 

do Porto, via aumentar a grande velocidade a sua densidade populacional e este 

crescimento que não teria sido planeado, refletiu-se sobretudo no espaço urbano 

“acentuando a carência de infraestruturação higiénica e denunciando a caótica 

situação criada pelo desenvolvimento à margem de qualquer plano global”. 

(Quartilho, 2011: 99). 
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Figura 9 – Planta do Mercado Les Halles Cebtralles 

 

 

 

Figura 10 – Les Halles Centralles, Paris 
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No entanto estes problemas foram comuns por toda a Europa ainda antes da 

cidade do Porto o que fez com que se procurasse uma resolução antecipada. Por 

isso, por toda a Europa já se aplicavam planos de reconversão e expansão urbana, 

nos quais vemos destacar-se o plano de Haussmann em Paris (1851) e o plano de 

Cerdá em Barcelona (1859). 

 

Contudo, na cidade do Porto foi apenas a 26 de Setembro de 1881 que se 

apresentou o “Plano de Melhoramentos da Cidade do Porto” a cargo do 

Presidente da Câmara José Augusto Corrêa de Barros, começando por identificar 

os grandes problemas da cidade e em seguida promovendo uma proposta que 

os solucionasse. No entanto não interessa aqui descrever todo o plano de 

requalificação da cidade, mas sim, apresentar aquela que foi a vertente 

conceptual que aparentemente teve influência na criação dos Mercados. Este 

novo sistema de organização da cidade, parecia dar origem a um novo sistema 

de entidades que visavam promover o caracter monumental capaz de reafirmar 

os distintos polos da cidade. (Quartilho, 2011: 101) 

  

No decorrer destas transformações, os Mercados acabaram por não ser um 

tema de referência na reestruturação da cidade, acabando por construir apenas 

três equipamentos deste caracter, no qual surge o Mercado Ferreira Borges. Este 

mercado define a sua implantação em duas vertentes. Por um lado, terminar com 

as instalações precárias do principal abastecedor da cidade, o Mercado da 

Ribeira e por outro deslocar os comerciantes para um edifício protegido das cheias 

que eram habituais do Rio Douro. 

 

Durante o ano de 1884 é lançado um concurso público para a edificação 

de um mercado coberto na parte ainda não construída do Mercado Ferreira 

Borges. Contudo, só um ano depois foi comunicado que nenhuma das propostas 

apresentadas estava de acordo com o regulamento estabelecido. Após alguns 

ajustes, sem Setembro do ano seguinte é entregue o projeto ao arquiteto João 

Carlos Machado. 

Após quatro anos, o Mercado é inaugurado, e apresenta-se com uma 

estrutura em ferro como era já habitual da época por toda a Europa devido à sua 

forma funcional e económica que tornava possível a construção de grandes vãos 
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e que defendia um sinal de vanguarda na Arquitetura Portuguesa que tentava 

acompanhar o resto da Europa. Em consequência dessa atitude o Mercado 

Ferreira Borges assume um papel de referência na arquitetura do ferro e do vidro 

em Portugal assumindo a “ideia de progresso associado à nova era da máquina” 

(Nonell, 1901-2001: 16). 

 

No entanto após doze anos, a Câmara declarou a imperatividade do 

edifício por ser incapaz de responder aos objetivos para o qual tinha sido 

construído, muito devido à relutância dos comerciantes e clientes em geral em 

abandonar o Mercado da Ribeira. 

 

Em 1980 o arquiteto Viana de Lima propõe uma adaptação ao Mercado 

para que este passasse a funcionar em parte como centro cultural no entanto 

devido à falta de financiamento o mesmo não acontece. Contudo, passados três 

anos com o apoio de várias fundações o projeto de requalificação do espaço 

avança, a cargo do arquiteto Manuel Huet Furtado. A partir desse momento o 

equipamento foi sendo utilizado como espaço polivalente, acolhendo inúmeras 

iniciativas promovidas pela Câmara Municipal. (Quartilho, 2011: 103) 

 

Em Janeiro de 2008, a Camara propõe a privatização do equipamento 

como tinha vindo a ser até ao momento em muitos dos equipamentos públicos. A 

concessão do Mercado Ferreira Borges é entregue ao Hard Club durante 

dezassete anos. Em Junho de 2009, iniciaram-se as obras de requalificação que 

ficaram a cargo do Arquiteto Aires Mateus onde a antiga estrutura do Mercado 

Municipal seria praticamente toda mantida. 

 

Esta mudança foi um êxito devido à grande cumplicidade entre a forma e 

a função que permanecem em perfeita harmonia. Verificou-se então um equilíbrio 

entre ambos em que uma oportunidade de investimento foi de encontro às 

necessidades locais onde o equipamento de encontra. (Quartilho, 2011: 111) 
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Figura 11 - Mercado Ferreira Borges, interior. 
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É no século XX que se dá a revolução a nível estrutural sobre os mercados, 

entrando numa nova época onde o novo material inovador era o Betão. Este novo 

material apresenta novas vantagens que possibilitam a execução de novas formas 

para os edifícios devido à sua combinação com o aço, permitindo estruturas mais 

dinâmicas. 

O mercado passou assim a ter lugar no interior de um volume construído 

repleto de lojas que rodeiam um espaço central coberto por uma estrutura em 

ferro.  

Durante o século XX os mercados vivem um período de testes que potencia 

o uso do betão a nível espacial e estrutural, utilizando-se como material de 

construção o betão, em vez do ferro (Cerva, 2000: s.i.). Este acontecimento dá-se 

em Mercados como o Bom Sucesso na cidade do Porto com os Arquitetos ARS e 

também no mercado de Santa Maria da Feira com o Arquiteto Fernando Távora.  

 

Estes novos materiais permitem então experimentar novas soluções nunca 

antes experimentadas permitindo romper a forma com a tipologia do edifício 

tradicional e modular que se via nos edifícios de ferro e vidro que se tinha baseado 

no modelo Parisiense, Halles. Embora a presença de um mercado como local de 

abastecimento para a população nunca tenha sido colocada em causa, é com 

o aparecimento de novas superfícies comerciais e concorrentes, que assistimos ao 

início da rutura destes equipamentos. Em sequência deste acontecimento, dá-se 

a necessidade da renovação do mercado tradicional, no entanto sempre 

preservando a sua identidade e a do lugar. O problema dos espaços de mercado 

de hoje “surge na sequência da sua desvalorização na cidade e sociedade 

atuais” (Leal 2011:26).  

 

Esta necessidade de recorrer a novos espaços comerciais resulta do facto 

destas infraestruturas serem portadoras de uma maior oferta de produtos e de boa 

acessibilidade garantindo o conforto ao consumidor. Contudo, é importante 

analisar o contexto de mercados que ainda são um sucesso, sobretudo para 

compreender o seu funcionamento e o que será necessário para a revitalização 

dos mercados que se encontram em falência por toda a Europa. 

 

 



24 

 

1.2. Os novos Mercados Contemporâneos  

 

Com o decorrer dos tempos fomos percorrendo várias fases de estilos de 

arquitetura, chegando até esta era contemporânea que se inicia entre os anos 80 

e 90. Este estilo de arquitetura tem-se vindo a prolongar até aos dias de hoje, 

assumindo-se como sendo uma arquitetura de carácter mais minimalista sempre 

próxima dos métodos de racionalização da construção com o intuito de promover 

o conforto espacial do lugar.  

 

Esta nova época vem contrastar com o seu passado nas suas formas de 

linhas direitas e mais funcionais. Contudo, será de salientar que tais confrontações 

poderão ser um aliado entre o presente e o passado, tornando intemporal o 

espirito destes espaços que para sempre irão permanecer marcando a história. 

 

 A chegada de esta época trouxe confrontos que acabaram por criar 

grandes expressões de rutura social e artística. Nesta metamorfose constante que 

a sociedade vive, torna-se necessário adaptar o passado ao presente.  

Esta transformação deve-se aos mais variados fatores, sendo o mercado 

tradicional um dos espaços que mais tem vindo a sofrer até aos dias de hoje 

devido à ausência de equilíbrio entre o passado e o presente. Com o decorrer dos 

tempos foi-se percebendo que não basta a boa conservação de um espaço para 

o manter vivo, tornou-se necessário experimentar diferentes soluções tanto a nível 

formal como funcional. O facto de entrarmos numa era onde se procura explorar 

ao detalhe as mais diversas situações, tornou este fenómeno num momento épico 

da sociedade. As formas de viver o dia-a-dia mudaram, enquanto no passado o 

homem e a mulher eram marcados pela diferença de géneros, dá lugar nos 

tempos de hoje a uma geração de igualdade onde a mulher também assume o 

papel de uma vida profissional ativa que procura integrar a igualdade perante a 

sociedade. 

 “Em muitos locais, os habitantes da cidade já não encontram 

respostas às suas necessidades nos Mercados e o tempo de lazer está 

associado à fruição do espaço e ao consumo de outros locais cujo 

marketing e publicidade nos transportam para outros modelos sociais.” 

(Milão, 2014: 25). 
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 Hoje, observamos uma sociedade que se movimenta em alta velocidade e 

que já não encontra tempo para frequentar o mercado tradicional todos os dias 

como era habitual, muito por falta de compatibilidade de horários de 

funcionamento destes espaços, na procuro dos alimentos mais frescos fazendo 

cair o mercado tradicional em desuso. Com estas alterações que têm vindo a 

ocorrer na sociedade, surge a necessidade de se inventar novos espaços que 

possuam horários mais alargados e com uma escolha mais variada de produtos e 

é em forma resolução a este problema que começam a surgir os primeiros 

hipermercados e centros comerciais que procuram integrar num só espaços as 

mais variadas funções. É durante o século XX com a chegada destas novas 

grandes superfícies que o mercado começa a sofrer um grande declínio de 

utilização, pelo facto de estas conseguirem satisfazer a sociedade de uma forma 

mais proactiva, com horários mais alargados, preços competitivos e uma oferta 

mais diversificada de produtos dentro do mesmo espaço. No mesmo decorrer 

destes acontecimentos, o facto de muitos dos mercados municipais terem caído 

em esquecimento e necessitarem de fortes intervenções, fá-los perder dinamismo 

na sociedade. 

  

“A consequência dos supermercados, a falta de investimento e as bancas 

fazias (…) afugentaram os clientes.” (Teixeira, 2013: 55).  

 

Estamos deste modo assistir a uma mudança de hábitos, vontades e 

paradigmas onde as pessoas procuram novas experiencias e novos produtos com 

melhor qualidade e sobretudo que sejam diferentes, podendo chamar a isso a 

necessidade de se reinventar. É na procura da resolução desta problemática, e 

com o intuito de não deixar o Mercado morrer na história que se torna necessário 

redesenhar o conceito de mercado incutindo-lhe novas funções e novas formas 

que poderão ser combinadas com o mercado tradicional como motor de 

dinamização do equipamento e da própria cidade. E é nesta altura que se 

começa a olhar para os mercados de uma forma diferente, que procura fazer as 

pessoas permanecer mais tempo no local como poderemos ver no capítulo 

seguinte onde serão utilizados alguns casos de estudo, onde transformaram o 

mercado tradicional numa nova era contemporânea com a intenção de tornar 

estes espaços em locais de novas vivências para a cidade.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                   CAPÍTULO II 

                                                   O mercado urbano e a sua dinamização                                                                                                                                                                                                                                           

na era contemporânea
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Através da análise de determinados projetos de referência pretende-se 

demonstrar a relação entre o capítulo I e o capítulo II relativo ao ensaio projetual, 

que serviram de apoio na elaboração da corrente dissertação. Entenderam-se 

como paradigmáticos e com pertinência para a reflexão sobre a temática 

proposta os seguintes casos de estudo, o Mercado de San Miguel, o Time Out 

Market em Lisboa, antigo Mercado da Ribeira e o Mercado do Bom Sucesso no 

Porto onde se tentará elaborar uma matriz de análise comparativa que aborde a 

relação do equipamento com o lugar, o conceito, a forma, a função e o seu 

método construtivo e material. 

 

2.1. O Mercado de San Miguel – Madrid 

 

 Até ao século XIX, a maioria dos mercados da cidade de Madrid 

encontravam-se ao ar livre como era habitual até então por toda a Europa. 

Durante a segunda metade do século, em consequência das preocupações 

sobre as questões de higiene e funcionalidade dos mercados de rua, começam a 

surgir os primeiros Mercados fechados em busca da resolução desta problemática. 

No entanto, muitos mercados continuavam a ser realizados ao ar livre na Capital 

Espanhola em pleno século XX. 

 

“En la noche del 16 de agosto de 1790, hacia las 11 horas, se desató uno de los 

mayores y más trágicos incêndios que padeciera la Corte a lo largo de su historia.” 

(Revista de Arte, 2017)1 

 

 Após este incêndio, foi necessário reestruturar todo o local, traçando novas 

aberturas, e novos espaços urbanos, característica que marcou o governo de José 

Bonaparte. Entre 1913 e 1916, foi construída a atual estrutura de ferro, de forma a 

proteger todo o mercado. O novo projeto, ficou a cargo do Arquiteto Alfonso 

Dubé y Diaz, que se inspirou como já era habitual nesta época, em Las Halles 

Centrales de Paris. 

O Mercado de San Miguel, é talvez um dos poucos sobreviventes dos 

mercados construídos utilizando como material principal, o ferro. Como apuramos 

                                                           

1 “Na noite de 16 de agosto de 1970, eram 11 horas, quando se desatou um dos maiores e 
mais trágicos incêndios que padeceria a Corte ao longo da sua história.” (tradução livre) 
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através da revisão bibliográfica efetuada, os mercados nesta época adotaram 

novas tipologias e novos sistemas construtivos. O equipamento assume-se por uma 

estrutura delimitada por metal e vidro, que possibilita grandes vãos, com grandes 

entradas de luz natural, iluminando todo o espaço interior. 

  

Na atualidade, este edifício é um extraordinário exemplo da arquitetura do 

ferro com relevância para a cidade. Neste contexto, outros edifícios do género 

que haviam sido construídos no fim do século XIX na cidade, já foram demolidos e 

substituídos por novas construções como por exemplo la Cebada (1875), 

Chamberí (1876) e la Paz (1882). (Sánchez, 2004: 100) 

 

 

 

Figura 12 – Mercado de San Miguel em Madrid (década de 40). 

 

A 13 de Maio de 1916, inaugura-se o Mercado que tinha sido construído em 

duas fases, a primeira terminou em 1914 para não se interromper o seu normal 

funcionamento e a segunda em 1999, pela Comunidade de Madrid e com a ajuda 

dos financiamento europeus, além dos recursos que eram provenientes dos 

próprios comerciantes com o objetivo de o dinamizar, mas a sua atividade 

acabara por terminar como em todos os outros na história, com o aparecimento 

das grande superfícies de supermercados e centros comerciais. 
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 Contudo, a 13 de Maio de 2009, o Mercado foi reaberto após intervenção 

da Sociedade El Gastrónomo de San Miguel, proprietário da maioria do 

equipamento na atualidade. Esta intervenção teve o objetivo de restaurar e 

melhorar a atividade tradicionalista do mercado, mas aleada a um novo conceito 

de restauração com tapas, bares e tabernas, em que é possível desfrutar de vários 

petiscos, e vinhos.  

 Esta nova dinâmica criou alguma controvérsia para os moradores e 

comerciantes da envolvente que se queixam afirmando que este, não é mais um 

mercado tradicional urbano, mas sim um nova área de entretenimento. 

 

 

    

Figura 13 – Mercado de San Miguel em Madrid (após intervenção). 

 

Do ponto de vista interpretativo desta relação entre o mercado de San Miguel e a 

cidade podemos afirmar que este se encontra rodeado de edifícios que o 

envolvem num enquadramento central junto de uma das maiores praças de 
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Madrid como já era habitual na história dos mercados. A sua localização central 

concede-lhe um elevado valor e papel nas dinâmicas urbanas devido aos turistas 

que se motivam pela curiosidade de conhecer um espaço adaptado á nova era 

contemporânea. (Milão, 2014: 20)  

Na revitalização do Mercado San Miguel procurou-se dinamizar o 

equipamento com a introdução de novas funções de carácter mais 

contemporâneo, mas sem abdicar das suas funções de mercado tradicional 

urbano. No contexto conceptual, a inserção de novas funcionalidades para o 

equipamento procuraram ser aleadas às funções existente. Isto é, a introdução 

dos novos espaços de restauração e gastronomia, procuram utilizar os produtos 

vendidos no mercado no intuito de potencializar uma economia interna. Esta 

estratégia estabeleceu-se com grande sucesso, visto este equipamento ser 

maioritariamente procurado por turistas em momentos de refeição. Visto o 

mercado tradicional ser cada vez menos sustentável, a estratégia de se alear à 

restauração que permite a compra e confecionamento dos seus alimentos nas 

áreas de venda torna-se uma atitude inteligente para a dinamização do 

equipamento e a nível económico.  

Este edifico de estrutura em ferro trabalhada e com grandes vãos em vidro 

marcados por uma métrica de alçados estabelecida pelos pilares que suportam a 

cobertura, potenciam a permeabilização entre o exterior e interior na interligando 

espaços. Da rua, conseguimos facilmente perceber o que acontece no interior do 

mercado, e a junção da cor dos alimentos com iluminação desperta o interesse 

em conhecer o espaço. 

 A distribuição interior é definida por um eixo principal e por três 

perpendiculares que são marcados pelos corredores entre pontos de venda dos 

comerciantes. Este estilo de organização do interior dos mercados, tem vindo a ser 

repetido anos após anos por toda a Europa.  

 Podemos com todos estes fatores afirmar que o Mercado e San Miguel é 

talvez um dos mercados contemporâneos melhor resolvidos da atualidade, pois 

consegue manter-se em constante funcionamento, não descorando daquelas 

que eram as funções tradicionais do mercado. 
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2.2. Mercado da Ribeira, Time Out Market (Lisboa) 

 

 A cidade de Lisboa, sempre se afirmou como uma cidade de mercados. Ao 

longo das suas ruas vendia-se um pouco de todos os produtos que os próprios 

moradores produziam, o mais pequeno espaço era utilizado para esta prática, e 

assim foi durante muitos anos. Contudo, com o terramoto de 1755, após um longo 

período em que a cidade apenas tinha mercados provisórios, a camara manda 

construir para a venda de peixe, junto da Ribeira da cidade, o Mercado da Ribeira. 

 Projeto do Arquiteto Francisco Ressano Garcia, é um edifico de estrutura em 

ferro no seu interior, e com alçados imponentes onde dominava a simetria dos 

espaços. Este era um mercado inicialmente do Peixe, que mais tarde passou a ser 

também das hortaliças e frutas.  

 

 Desde a sua inauguração, o espaço foi sofrendo sucessivas ampliações e 

alterações com o objetivo de se ir adaptando às funções e serviços. A 7 de Junho 

de 1893, um grande incêndio destruiu o lado nascente do mercado que viria a ser 

demolido a 1893. Mais tarde, a sua reconstrução ficou a cargo do arquiteto João 

Piloto ficando concluído em 1930. Neste projeto, o mercado de estilo moderno 

português o arquiteto projetou uma cúpula na entrada principal do edifício, 

revestida a azulejo por fora e com o teto interior pintado, grandes entradas de luz 

e ventilação. O Mercado voltou rapidamente a ser o centro do comércio da 

cidade de Lisboa. (Colecção, 2014:s.i.) 

 

No decorrer do ano 2000 o Mercado abandonou algumas das suas atividades, e 

no ano seguinte é inaugurado o primeiro piso, com o objetivo de iniciar uma 

atividade no espaço de caracter mais social, recreativa e cultural. 

 

 

A partir de 2014, o Mercado sofre uma remodelação total, após a abertura de um 

concurso publico para a exploração do Piso 1 e de uma parte do rés-do-chão do 

Mercado da Ribeira com o objetivo de revitalizar um espaço que foi esquecido 

pelos Lisboetas, a revista Time Out decide então concorrer e acaba por vencer a 

exploração deste espaço entregando todo o projeto à dupla Aires Mateus. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 14 - Projeto de Francisco Ressano Garcia, 20 de Abril de 1876 
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“Houve um concurso internacional e nós fomos convidados pela Time 

Out para fazer parte da equipada.” (Aires Mateus, 2015) 

 

Com o objetivo de aproveitar a localização e a imagem do edifício, o 

espaço que se abre mostra o novo conceito de mercado do século XXI com uma 

fusão de tradições, culturas e gastronomias.  

 A reabilitação do mercado, com o restauro do edifício através da 

intervenção arquitetónica mas com o objetivo de preservar o existente. No 

caderno de encargos deste projeto, exigia-se que o mercado teria de atrair novos 

públicos e alagar o seu leque de ofertas. O Presidente da camara de Lisboa, 

António Costa referiu, que este não seria um ato isolado, pois faria parte da 

estratégia em que a integração entre a cidade e o rio, e regeneração de toda a 

frente ribeirinha, seria uma das prioridades para a cidade de Lisboa.  

(P. Chorão, 2010). 

 Em consequência da reestruturação de todo o Mercado, foi necessário 

reabilitar o jardim D. Luís projeto que ficou a cargo do arquiteto João Luis Carrilho 

da Graça, com a introdução de um novo parque de estacionamento, com o 

objetivo de servir o mercado e a remodelação de todo o jardim. Assim podemos 

afirmar, que a remodelação do Mercado da Ribeira, acabou por ajudar no 

desenvolvimento desta zona da cidade, tornando-se um dinamizador do local. 

 Com esta intervenção, o mercado passa a organizar-se em dois espaços, 

de um lado a nave que corresponde aquele que sempre foi o mercado tradicional 

e continuará a ser, e de outro a nave correspondente ao espaço Time Out 

interligadas por um corredor central que passou a ser destinado a lojas de floristas 

e talhos.  

 

 “Não é uma decisão que dependa de nós. No entanto penso que as 

duas funções podem e devem coexistir, penso até que ambas 

ganhariam em estar menos segmentadas fisicamente. Acontece que a 

morfologia do espaço (2 grandes naves separadas por um corredor 

central) e a separação decidida pela C.M. de Lisboa em parte 

concessionada e mercado tradicional resultaram assim.” 

(Aires Mateus, 2015) 
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Figura 16 - Piso 1 do Mercado da Ribeira, 2000. 

 

Figura 15 - Mercado da Ribeira, ano1936 
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Importa salientar que esta intervenção do Mercado da Ribeira procurou 

respeitar a organização original do mercado, desde o mobiliário até aos volumes 

que albergam os restaurantes, tudo se encontra alinhado respeitando os eixos 

predominantes do espaço. Também a nível funcional, a tentativa de relacionar os 

espaços de restauração com o mercado tradicional é no nosso entender uma 

atitude vital para a história do edifício. 

 

 As novas funções tentam revitalizar a funcionalidade do mercado, contudo 

o facto de se encontrarem separadas do existente com pouca permeabilidade 

entre si torna esse objetivo vulnerável, continuando o mercado tradicional com 

pouco dinamismo pelo facto do utilizador conseguir entrar na ala onde está 

instalado o Time out Market sem passar pelo mercado tradicional o que faz 

parecer existir dois “mundos opostos” no interior do mesmo edifício. No entanto, a 

sua relação com o lugar permite assegurar o dinamismo do equipamento pelo 

facto de este se encontrar numa das zonas mais movimentadas da cidade muito 

em parte pelo elevado número de turistas que por ali deambulam todos os dias e 

que despertam a sua curiosidade em descobrir o interior quando observam a 

grande fachada deste edifício. 

  

Podemos então concluir que o Time Out Market não é um caso de completo 

sucesso no que toca à revitalização do mercado tradicional urbano em conversão 

para uma nova era contemporânea pelo facto de estes conseguirem viver 

totalmente independestes um do outro muito devido à sua estrutura original que 

não lhes permitiu relacionar diretamente um com o outro.  

 

Contudo, pode-se afirmar que a nível projetual o resultado é positivo no 

sentido em que se conseguiu dinamizar um edifício que se encontrava em fim de 

vida. Do nosso ponto de vista sobre a intervenção, podemos afirmar que o 

mercado tradicional terá grandes dificuldades em se sustentar num futuro próximo, 

devido à circulação de um público maioritariamente estrangeiro que apenas visita 

o espaço por curiosidade e que não adquire este tipo de produtos, não 

potencializando esta economia.  
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Figura 17 - Interior do Time Out Market, Lisboa. 

 

 

Figura 18 - Interior do Time Out Market, Lisboa. 
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2.3. O Mercado do Bom Sucesso – Porto 

 

 O Mercado do Bom Sucesso, espaço de referência na cidade do Porto, 

surge em meados do século XX, concebido pelo gabinete ARS Arquitetos entre os 

anos 30 e 50. A decisão para a construção deste marco da cidade, deve-se à 

vontade subjacente do Estado Novo que tinha como intenção demarcar a sua 

autoridade por todo o território nacional, principalmente através da renovação 

de edifícios existentes que se encontrassem em elevado estado de degradação.  

 O novo plano abandonava os grandes eixos e passava a determinar as 

articulações entre espaço público e privado. Nesta altura a cidade do Porto 

confrontava-se com a inaptidão de responder adequadamente ao aumento do 

fluxo de circulação da cidade e ao mesmo tempo debatia-se com a falta de 

abastecimento para a população. Passado alguns anos e com a demolição do 

Mercado do Anjo, a autarquia teve de acelerar o processo para a criação de um 

novo mercado que abastecesse a população. Ao considerar estas situações a 

autarquia aprova a construção de um novo Mercado na zona da Boavista. 

(Quartilho, 2011: 129-131) 

 

Figura 19 – Praça da Boavista, Porto 
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Após esta decisão, de colocar o edifício voltado para a Rotunda da 

Boavista, a Camara decide recuar o edifício relativamente à rotunda, ocupando 

assim os antigos terrenos daquela que era a Quinta da Nossa Senhora do Bom 

Sucesso deixando permanecer a casa e a capela que ainda lá se encontram e 

impondo ao edifício uma nova orientação com a fachada voltada para poente 

(Ribeiro, 2008:61). 

Inaugurado em 1952, a presença destes estabelecimentos aliada à pala 

ondulada suspensa por pilotis, marcam a fachada e a entrada principal do edifício 

com acesso direto aquela que é a praça do mercado. 

É nesta época que se torna habitual o ensaio de um material que visa 

transformar o futuro, o Betão. Contudo, a sua aplicação neste edifício, aliada á 

desorçamentação demonstravam grandes discrepâncias. Este edifício define-se 

como um paralelepípedo desmaterializado quer pela planta em curva, quer pela 

cobertura total em meia abóbada que o afastava de uma forma rígida dos seus 

antecessores. No entanto, a dinâmica da cobertura era conseguido pela 

experimentação do betão armado que permitia a realização de um grande vão 

que ao ser definido por pórticos curvos com uma frente em vidro permitia a 

penetração de luz natural em todo o Espaço do Mercado. 

(Quartilho, 2011: 131) 

 

 

Figura 20 – Planta do Mercado do Bom Sucesso. 
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Figura 21 – Mercado do Bom Sucesso, Alçado Frente e Trás. 

 

Os espaços são sobretudo pensados para a sociedade, para o público, e 

para a cidade onde estão inseridos, podendo ser chamadas de “praças públicas”. 

São espaços onde existe troca de saberes, conhecimentos e até memórias e 

quando faltam estas infraestruturas de apoio à população, torna-se inevitável a 

expansão da cidade e de um novo plano, pois caso contrário poderemos entrar 

numa estagnação de crescimento não só urbano, mas de conhecimentos. A 

localização deste novo mercado tinha como objetivo forçar o crescimento da 

cidade para esta zona que se encontrava à espera de novas infraestruturas. 

 

“(…)para outros equipamentos com maior importância na representação 

do estado, (...) ditaram (...) a decisão de implantar o novo mercado 

próximo do centro dessa nova zona de expansão, que era a Rotunda da 

Boavista.” (Ribeiro. 2008: 187) 
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O mercado do Bom Sucesso, afirma-se com um elemento de arquitetura 

que se liberta da tipologia de quarteirão e assume uma forma voltada para a 

cidade. O percurso interior definisse-se por eixos de simetrias e as lojas que rodeiam 

os mercados voltam-se para a rua procurando estabelecer uma ligação entre 

interior e exterior que nem sempre foi conseguida. O meio do edifício é assinalado 

por uma entrada imponente marcado pela presença de uma pala que sobressai 

sobre a fachada do edifício. 

  

 Ao longo dos tempos, e como já explicado anteriormente, o Mercado do 

Bom Sucesso foi também uma das vítimas desta nova época em que vivemos, e 

viu-se também na necessidade de se regenerar com o intuito de se adequar ao 

tempo presente. Para esta nova reinterpretação da sua função social e urbana, 

foram criados dois novos volumes no seu interior com a introdução de novas 

funções no equipamento. Um dos volumes, destinado a um Hotel de quatro 

estrelas, e outro destinado a escritórios. Estes volumes são envolvidos por uma área 

comercial com o intuito de não se perder a imagem inicial adjacente ao próprio 

local. 

 

 

Figura 22 – Interior do Mercado após intervenção. 
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O edifício dividia-se em 3 pisos, com acessos diferentes respetivos a cada 

função, no entanto interligados por amplas escadarias tanto no centro como nas 

suas extremidades. A praça de mercado, poderia ser acedida pela entrada 

principal e também pelo acesso nascente onde se encontravam as cargas e 

descargas. 

 No piso superior em galeria, encontravam-se as lojas em toda a volta e 

algumas bancas nos extremos com acesso direto do lado norte. A simetria destes 

dois pisos era notável, destinando-se um lado à venda de flores e frutas e do outro 

a carne. O comércio de peixe ficava a sul, no piso inferior e com acesso 

independente, ficando completamente isolado do resto do Mercado o que 

evitaria a propagação de cheiros intensos. 

 

 O Mercado destacou-se como elemento arquitetónico mas também como 

modelador do plano urbano da cidade, pois contribuiu para a organização de 

novos polos da cidade, não só pela fixação de residentes na zona do campo 

Alegre como também pela concertação de comércio na Boavista. O Mercado 

do Bom Sucesso define-se então, como um símbolo de Arquitetura, distinguindo-se 

pela espacialidade interior, resultante da grande nave e da preocupação com a 

iluminação natural de forma menos clara no nível material, mas influenciando o 

seu ambiente referência ao Mercado Les Halles Centrales em Reims e o Mercado 

de San Augustin na Corunha.  

(Quartilho, 2011: 133) 

 

 Este carácter de polarização foi-se atenuando ao longo dos tempos em 

paralelo com a diminuição de afluência ao Mercado que, como em toda a 

Europa tem vindo a decrescer substancialmente nos últimos anos, devido ao 

surgimento de novas formas de comércio e à alteração de estilos de vida da 

sociedade. 

Contudo, após esta situação de declínio do Mercado, a Câmara Municipal 

do Porto, surge com abertura de um concurso público para a requalificação do 

espaço. Nesse concurso, era exigido que o Mercado mantivesse um espaço 

destinado a atividades comerciais, podendo conter outras novas funções como 

por exemplo o espaço de restauração. 
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A concessão do edifício ficou à responsabilidade da empresa Eusébios S.A., 

cujo projeto visava a construção de dois volumes interiores nos extremos, 

destinadas a escritórios e para um hotel. O piso intermedio, bastante reduzido ficou 

destinado ao comércio e a uma área ao “mercado tradicional”.  

(Quartilho, 2011: 137) 

 
“valor arquitetónico, enquanto exemplar notável da arquitetura modernista 

dos anos 50, pelo seu valor urbanístico e sociocultural, enquanto edifício de 

referência na paisagem urbana da cidade do Porto e na vivência da 

população, constituindo um espaço privilegiado de encontro de gerações 

e de classes sociais”, (AO-SRN, 2011). 

 

Nesta requalificação o mais importante foi manter toda a imagem e 

carácter do edifício, no entanto a introdução de novas funções, faz demonstrar 

um desinteresse total em manter o carácter público excecional do qual o 

mercado tinha sido o portador.  No entanto o mercado tinha vindo a ser entregue 

a uma entidade privada, deixando de ser público, o que acabou por encerrar em 

2011. 

Mais tarde, o equipamento sofre uma nova intervenção a cargo do atelier 

Ferreira e Almeida Arquitetos. Esta última intervenção teve o objetivo de lhe dar 

uma utilidade adequada ao século XXI, com a tentativa de reinterpretar a sua 

função enquanto mercado nos contextos sociais e urbanos. Contudo, é notável 

que parte da integração ambicionada para o mercado tradicional com o 

mercado contemporâneo se perdeu. Hoje, no interior deste equipamento, 

encontra-se um espaço onde se destaca muito mais o comércio de restauração 

do que o mercado tradicional que se torna praticamente impercetível no interior 

do edifício mantendo apenas um pequeno número de pontos de venda que 

tentam relembrar que, o que é hoje um espaço de restauração já foi em tempos 

um mercado tradicional urbano. Deste ponto de vista funcional, o Bom Sucesso 

tornou-se mais propriamente num espaço de lazer, onde as pessoas podem 

almoçar ou jantar em vez de ser um espaço onde as pessoas podem almoçar ou 

jantar e “ir a mercado”. 
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Figura 23 - Interior do Mercado do Bom Sucesso 

 
Figura 24 – Mercado do Bom Sucesso, alçado principal 

 
Figura 25 – Hotel da Musica, Mercado do Bom Sucesso 



44 

 

2.4. Reflexões 

 

Após análise dos casos de estudo, torna-se possível retirar algumas reflexões que 

nos permitem perceber a modo de funcionamento dos mercados tradicionais 

urbanos, e a sua capacidade de se reinventar e se aproximarem da geração 

contemporânea. Fernando Távora a propósito do Mercado de Vila da Feira 

defendia que o mercado não era apenas um lugar de troca de coisas, mas de 

troca de ideias, um convite para que os homens se reúnam. (Távora, 2014: s.i.)  

Este pensamento, aplicado ao referido projeto do Mercado de Vila da Feira, onde 

o Arquiteto procurou elevar o conceito de Mercado para um espaço ou lugar 

onde fosse possível não apenas a venda de produtos mas também o convívio 

social e a troca de ideias, criando pátios em zonas centrais de forma a promover 

esse acontecimento. 

 

 

 

Figura 26 – O Mercado de Vila da Feira de Fernando Távora. 
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Segundo Walter Rossa o conceito de mercado está interligado com o 

conceito de praça tendo inclusive significados sinónimos. (Rossa, 2013:51)

 Pretendemos que os casos de estudo apresentados procurem confirmar 

esta ligação que também se pretendeu transportar para o ensaio porjetual no 

Mercado Municipal da Póvoa de Varzim. Existindo uma praça tornou-se 

importante com a requalificação do mercado, intervir na mesma em linha com 

este conceito de forma a melhorar a sua relação com o interior do edifício. O 

desenho da praça e do mercado, e a sua organização, pretende mostrar como o 

espaço pode de ser vivido.  

Sérgio Fernández, defende que o Mercado só tem pleno significado 

quando apropriado pelos utentes. Neste contexto, se o utilizador não existir no 

espaço, o mercado nunca cumprirá as suas funções. Daí, partiu a necessidade de 

requalificar os Mercados Tradicionais, no intuito de chamar mais utilizadores para 

um espaço que se encontrava em declínio total. Tanto no caso de estudo do 

Mercado da Ribeira, como no do Mercado do Bom Sucesso, foi necessário 

reformular um espaço, incutindo novas funções, novas formas e novos conceitos 

que se tornaram dinamizadores do espaço. Podemos assim afirmar, que a 

Arquitetura, tem elevada influência no quotidiano de uma sociedade, 

conseguindo influenciar as vivências das pessoas. (Fernández, 1988:126) 

Assim, podemos também afirmar, que o Mercado pode ser um dos 

elementos principais para o urbanismo, pois este tem uma grande importância e 

influência sobre a cidade. A necessidade de reintegrar novamente estes 

equipamentos no espaço, torna-se então essencial de forma a reinventarmos o 

papel do mercado na cidade. Este tema procura explorar duas problemáticas, a 

da viabilidade da revitalização do espaço e a complexidade de transformar o 

espaço existente em algo inovador e diferente sem alterarmos as suas origens, 

elementos que foram resolvidos nos casos de estudo apresentados e tidos em 

consideração no ensaio projetual elaborado.  

Tanto o Mercado de San Miguel, como o Mercado da Ribeira e o Bom 

Sucesso, sofreram fortes remodelações tanto a nível funcional como conceptual, 

mas nunca abandonaram a prática do mercado tradicional que marca e 

marcará sempre a sua história. 
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Ao nível funcional, apesar da primazia dada os novos tipos de comércio, é 

evidente que o Mercado Tradicional é ainda hoje em dia um programa que tem 

a sua importância devida e torna-se necessário não só preservar mas também 

dinamiza. 

 

 Leonardo Benévolo afirma que é importante “(…) considerar a 

cidade construída no passado – tradicional ou moderna, boa ou má – como 

um objeto definitivo que será necessariamente o ambiente onde decorrerá 

a vida do futuro próximo. (…) transformadas ou mesmo demolidas e 

reconstruídas, mas com limitações decisivas de derivadas de cada situação 

particular.” (Benévolo 1985:157) 

 

 Seguindo a mesma ideologia, esta dissertação aplica-se também ao 

mercado tradicional. A importância de preservar a história, deverá conciliar-se 

com a atitude de renovação do espaço de forma a adaptar-se ao tempo 

contemporâneo, onde, como já referido anteriormente, se procura acompanhar 

a evolução da sociedade de forma a não perdermos os valores históricos tornando 

este equipamentos obsoletos. No entanto, não podemos pedir ao Mercado 

Tradicional que compita com as novas estruturas de abastecimento da 

população, mas podemos fazer com que estes se tornem objetos diferenciadores 

na cidade e por isso mais atrativos, tendo a arquitetura um papel fundamental na 

sua interação.  

É por isso necessário que se considerem possíveis adaptações nos 

equipamentos no sentido de responder ao que é realmente essencial para os 

espaços na contemporaneidade. Neste sentido, é necessário conhecer toda a 

sua história, analisar as suas qualidades e limitações, de forma a fazer a melhor 

reintegração possível, e para tal não poderemos ignorar o seu passado, nem 

esquecere-lo.  

Nos casos de estudo analisados anteriormente, podemos observar que em 

todos eles foi analisada e considerada a sua história, servindo de base para uma 

renovação espacial que recorreu à integração de novas funcionalidades, mas 

que não eliminou as existentes, mas sim definindo a sua proporção conforme as 

necessidades específicas do espaço e seu contexto. Isto é, um mercado que 

anteriormente era em exclusivo um mercado tradicional, com bancas de peixes, 
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carnes, frutas e legumes, passa a ter estas mesmas funções mas agora numa 

escala mais reduzida, acrescentando-lhe novas funções, que permitem funcionar 

em harmonia com o existente, mas que simultaneamente se torna no dinamizador 

do espaço do mercado. 

 

“A reabilitação dos denominados factos urbanos deverá então 

corresponder a uma resposta coerente às necessidades da cidade, sem 

deixar de respeitar as condicionantes de cada edifício. Além da 

recuperação física, é essencial que se proceda à sua reutilização social, 

mesmo que isso signifique uma alteração de programa. Ao contrário do que 

se fez no passado, com o desenho da forma de acordo com a função, é 

hoje essencial, através do bom senso e da criatividade, que seja a função 

a adaptar-se às formas pré-existentes.” (Quartilho, 2011:153) 

 

 Os três projetos de considerados em caso de estudo enfrentaram situações 

diferentes no que diz respeito à sua reabilitação. E por isso, o simbolismo da 

identidade nem sempre se mantém, no entanto existem intervenções de sucesso 

como por exemplo no Mercado de San Miguel, onde se fez por manter toda a 

estrutura do edifício formada pelo ferro e grandes vãos de vidro que tornam o 

espaço mais permeável na ligação entre exterior e interior, ao mesmo tempo a 

encontramos uma perfeita harmonia entre funções não abdicando do mercado 

tradicional, mas sim adaptando para a contemporaneidade, podendo assim 

afirmar-se que apesar de alterado o conceito e as funções, a sua imagem 

contínua igual, elegante e arrojada e em pleno funcionamento. 

 

 O Mercado do Bom Sucesso é um reflexo das várias dificuldades que se 

encontram na reabilitação deste tipo de equipamentos, quando se dá o “braço 

de ferro” entre aquelas que são as intenções autárquicas e as convicções do povo 

que dele usufruem. Este é um típico problema que se tem vindo a acentuar não só 

nos municípios nacionais mas também por toda a Europa, o facto de, face às 

circunstâncias da atualidade, acabarem por se colocar os interesses económicos 

acima dos utilizadores que vivem o espaço. No desenrolar deste acontecimento, 

é possível afirmar que o Mercado do Bom Sucesso já não possui uma reabilitação 

tão positiva no sentido, em que não conseguiu articular as diferentes 

funcionalidades presentes no edifício, ocultando em parte o mercado tradicional. 
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Figura 27 – Montra do Mercado de San Miguel em Madrid 
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Contudo, nesta nova atualidade onde se torna cada vez mais urgente 

dinamizar o equipamento do mercado tradicional, fica patente a melhoria da 

mobilidade entres os espaços, a introdução de novos materiais como o betão e o 

vidro, que permite trabalhar linhas mais orgânicas ao serviço da arquitetura que 

poderá contribuir para novos modelos de mercados. 

  

Os mercados analisados anteriormente definem-se então como espaços 

amplos, de grandes dimensões e com bastante iluminação no seu interior onde o 

material mais utilizado passou a ser o betão substituição do ferro, com exceção do 

Mercado de San Miguel em Madrid que na sua última intervenção fez questão de 

respeitar a imagem estrutural original, não a alterando e preservando a história 

sem prescindir da introdução das condições contemporâneas.  

  

Vários autores definem que para uma organização de sucesso destes 

espaços, os mercados recorrem a orientações base com a distribuição interior que 

se pode perlongar até ao exterior, definida por eixos predominantes que já 

provaram ser fundamentais. Mantem-se a forte relação com o espaço urbano, e 

a capacidade de gerar efeitos positivos na envolvente, como por exemplo ao 

proporcionar o desenvolvimento de outros serviços nas suas proximidades 

(Marques, 2014:41). 

  

 Voltando às características formais dos equipamentos, podemos concluir 

que na sua maioria, os mercados eram circundados por lojas de comércio 

voltadas para o exterior com o intuito de esconder o ambiente de frenético, 

confuso e barulhento do seu interior. Contudo, esta nova lógica de mercado, 

introduz uma nova imagem, mais limpa e organizada, ao espaço, e faz com que 

este se volte a virar para a cidade com a intenção de permeabilizar os espaços 

entre cidade e comércio. 

 

O edifico do mercado pode então voltar a ser um elemento dinamizador 

para a cidade se a sua reestruturação for concebida tendo em particular 

atenção, aquilo que já foi o mercado e conciliando-o com esta nova era 

contemporânea que pede uma nova forma de estar para estes equipamentos. 
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           CAPÍTULO III 

                                                 O mercado da cidade da Póvoa de  
Varzim - Ensaio Projetual                
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O presente capítulo tem como por objetivo traduzir as conclusões e 

considerações dos capítulos anteriores, através do ensaio projetual do Mercado 

Dr. David Alves na cidade da Póvoa de Varzim. 

 

Através daquela que foi a nossa dinâmica durante todo o exercício – O 

Mercado Contemporâneo para a cidade – procuramos responder, com base nos 

dados analisados aos problemas e necessidades da zona de intervenção. 

Procurar-se-á explicar qual a melhor estratégia e os principais objetivos da 

proposta com o objetivo de potencializar a revitalização do equipamento e da 

zona envolvente na cidade da Póvoa de Varzim. 

 

 

3.1. Póvoa de Varzim – contexto e caracterização do lugar 

 

 A cidade da Póvoa de Varzim, foi desde sempre conhecida pela sua 

relação direta com o mar, onde muitos dos moradores durante anos se dedicaram 

à pesca e agricultura. Hoje, este ritual mantém-se, mas agora numa menor escala. 

 As novas rotinas, as novas dinâmicas do dia-a-dia e da cidade alteraram, e 

por consequência, também estas práticas que antes eram habituais. Hoje, ouvimos 

falar desta cidade muito mais como um destino de praia do que uma terra de 

pesca e agricultura. Estas alterações tiverem também influência significativa em 

grandes equipamentos da cidade, sobretudo nos Mercados Municipais. E é sobre 

este equipamento que se debruça o nosso ensaio projetual, o Mercado Dr. David 

Alves na cidade da Póvoa de Varzim. 

 O Mercado Municipal Dr. David Alves situa-se em pleno centro da cidade, 

num dos eixos principais da cidade marcado pela Estrada Nacional 13 que liga as 

cidades (Porto – Viana do Castelo – Valença) e que tem como via perpendicular, 

que o liga à zona marginal, a Av. Mouzinho de Albuquerque. Este equipamento, 

de grande escala, está também ligado à Praça Marquês de Pombal traduzindo 

uma constante em praticamente todos os mercados de referência e que, no caso 

do Mercado Municipal Dr. David Alves, é marcada por dois Torreões que em 

tempos pertenceram e delimitaram a grande praça do mercado a céu aberto, 

projetados pelo Arquiteto Ventura Terra, e que se tornaram elementos de 

destaque neste local. A praça, apesar da sua localização frente ao Mercado, 
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encontra-se mal cuidada e desorganizada. É notável que este foi mais um dos 

espaços esquecidos no centro da cidade da Póvoa de Varzim, contribuindo 

significativamente para o pouco dinamismo da zona. 

 

 Este equipamento, datado de 1982, foi construído pelo Arquiteto Alfredo 

Campos Matos e veio dar uma nova forma de viver o Mercado à cidade da Póvoa 

de Varzim. Anteriormente, o local onde está instalado hoje o Mercado Dr. David 

Alves era um recinto aberto delimitado por quatro torreões e um grande muro que 

os unia e no seu interior acontecia a típica venda de produtos como o peixe, 

carnes, fruta, legumes e até a venda de animais como por exemplo cavalos. Era 

um espaço de comércio local e de ponto de encontro para os moradores da zona 

envolvente que era quase obrigatório frequentar. No entanto, com o decorrer dos 

anos as preocupações sobre a higiene foram aumentando, chegando aos 

mercados e foi nesta época que se decidiu fazer um mercado fechado, que 

visasse esta novas preocupações.  

 

“ (…) era quadrangular, a céu aberto, com quatro torreões aos cantos. 

Depois da construção do atual Mercado, com o mesmo nome e situado 

na parte norte da mesma Praça do Marquês de Pombal, trabalho do 

arquiteto poveiro Alfredo de Campos Matos, inaugurado há cerca de 

duas décadas, o antigo Mercado ficou desativado, e foi, depois demolido 

em grande parte, para aumento do jardim ali existente. Dele ficou apenas 

a ala sul, com dois torreões unidos por murete gradeado e portão ao 

meio.” (Barbosa, s.d: 257-258) 

  

Com o decorrer dos anos, a forma de viver o Mercado foi se alterando, e 

por sua consequência toda a sua envolvente também. A cidade de hoje, que 

antes não era cidade, era repleta de campos agrícolas que deram origem a 

terrenos para construções massivas de betão armado, maioritariamente em altura, 

e onde apenas se mantiveram aquelas pequenas casas que rodeavam esta zona 

central do Mercado. Os campos, passaram para as zonas periféricas da cidade, 

onde hoje se encontram grandes estufas de cultivo de produtos que tentam ser 

biológicos.  
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Este espaço assume-se então como o centro da cidade pela sua 

aproximação aos elementos mais afluentes como o Hospital, a Praia, Hotéis, 

Casino, Ruas de Comércio, Câmara Municipal, estação de metro, paragem de 

autocarros, praças de táxis e escolas. 

 

  

                                                                                       

Figura 28 – Antigo Mercado Dr. David Alves e a envolvente. 

 

                                                                                  

Figura 29 – Atual Mercado Dr. David Alves e a envolvente. 

 

A sua localização continua a ser um fator determinante para o seu sucesso, 

pelo facto de se encontrar num eixo que une duas grandes cidades e que o faz 

estar visível a um elevado tráfego diário que ali passa e se depara com o volume 

de grandes dimensões. Contudo, esta zona não conseguiu evoluir à mesma 

velocidade da sua envolvente, acabando por se tornar hoje um local com pouco 

movimento onde o utilizador não permanece. Uma das principais causas desta 

situação, foi o desenvolvimento e melhoramento de toda a marginal marítima, 

onde se criaram zonas de lazer mais apelativas que chamam os moradores. No 

entanto, não podemos negar como já referido anteriormente em outros projetos 

de referência, que também o Mercado da Póvoa de Varzim sofreu uma grande 
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perda de utilizadores após a construção de grandes superfícies comerciais na sua 

envolvente. 

Estas novas superfícies, com horários mais alargados, permitem ao utilizador 

uma maior comodidade e opção de escolha que não existe nos mercados. Este 

cenário potencia uma grande perda de dinamismo local acabando o mercado 

por cair em desuso para a maior parte das pessoas e com isso, toda a sua 

envolvente. Hoje em dia, as ruas estão vazias e apenas vemos pessoas locais que 

ali vivem, e automóveis que por ali passam com outros destinos traçados. Para 

delinear uma nova estratégia é importante perceber que esta é uma zona que 

necessita de ser intervencionada, não apenas pela sua historia mas também pela 

sua localização geográfica privilegiada que tem tudo para permitir a revitalização 

e reabilitação do espaço, pois não nos podemos esquecer, que além de esta ser 

uma boa cidade para se viver, pelas suas comodidades, as suas praias, as suas 

zonas de lazer, é também um destino de férias para muitas pessoas desta zona 

norte do país. 

 

“Os elementos móveis de uma cidade, especialmente as pessoas e 

as suas atividades, são tão importantes como as suas partes físicas e imóveis. 

Não somos apenas observadores deste espetáculo, mas sim uma parte 

ativa deles, participando com os outros num mesmo palco.”  

(Lynch, 2011: 9) 

 

É importante, refletir sobre este pensamento de Kevin Lynch, momento de 

intervir na cidade por meio da revitalização de um equipamento e da sua 

envolvente, com o intuito de melhorar o espaço criando uma perfeita harmonia 

entre a cidade e o utilizador, enquanto fator essencial para o dinamismo da zona. 

Não nos podemos esquecer que a cidade é importante para o homem, tal 

como o homem é importante para a cidade, e por isso torna-se necessário 

revitalizar um espaço que se encontra degradado, com a intenção de promover 

espaços de lazer e cultura. 
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Figura 30 - Imagem aérea sobre a cidade - identificação do equipamento. 
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Figura 31 - Os Torreões projetados por Ventura Terra que delimitam a Praça Marquês de Pombal junto 
ao Mercado Dr. David Alves. 

  

Figura 32 - A Praça Marquês de Pombal junto ao Mercado Dr. David Alves. 

  

                                          (a)                                                                                     (b) 

Figura 33 - (a) Acesso de serviços ao Mercado; (b) Via perpendicular à N13 que liga o Mercado à 
Marginal 
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3.2. O Mercado Dr. David Alves como equipamento Urbano 

 

O Mercado Dr. David Alves define-se como um paralelepípedo de carácter 

pesado e maciço, dividido em dois pisos e com quatro entradas, sendo as 

principais as do alçado norte e sul que são definidas por um eixo que atravessa 

todo o Mercado e a Praça dividindo os espaços em partes simétricas, típica 

atitude de mercados de referência na história que utilizavam esse método na sua 

organização.  

O piso 0, define os seus limites com lojas de comércio voltadas para a rua 

com o intuito de proteger o que acontece no interior do mercado. Como referido 

anteriormente, esta forma de ocultação do interior do mercado tem como 

principal função esconder a desorganização e ruídos, situação essa que não é 

exceção no equipamento em questão como foi possível observar. Estas lojas 

encontram-se em elevado estado de degradação devido à ausência de 

manutenção, mas também as suas funções de comércio não souberam adaptar 

ao local e á sociedade atual acabando por não atrair novos clientes. 

No mesmo piso, o interior divide-se em duas cotas diferentes, uma em que 

na cota mais baixa se encontra a zona de talho, hortaliças, frutas e legumes e na 

cota superior encontra-se a peixaria. Neste mesmo piso, do lado Este, estão 

instaladas as zonas técnicas do equipamento, sendo este o alçado de menor 

destaque devido à rua de sentido único, que é maioritariamente utilizada para 

estacionamento dos moradores e clientes do mercado. Neste espaço é onde se 

encontra presente as casas das máquinas, lixos, arcas frigoríficas, instalações 

sanitárias entre outras. 

O acesso ao piso 1 é feito por duas escadarias simétricas que ocupam os 

dois limites do mercado, e que nos leva até à zona da padaria e das floristas entre 

outros pequenos negócios de produtos variados. Também o piso 1, tal como o piso 

0, divide-se em duas cotas diferentes, sendo este acesso em rampa, onde se 

encontra a segunda zona da peixaria.  

Este piso é considerado o menos frequentado do equipamento. Devido à 

grande dimensão do mercado e ao pequeno número de utilizadores que o 

frequentam, as funções mais importantes do mercado encontram-se no piso 0, 

tornando o piso 1, num espaço sem qualquer dinamismo. Isto acontece, porque 

de momento o Mercado tornou-se num equipamento demasiado grande para o 



58 

 

número de utilizadores que o frequentam, fazendo com o que o número de 

bancas para negócios diminuísse e se conseguissem instalar num só piso.  

Após uma intensa análise a este equipamento, é notável que o mesmo se 

encontram em declínio com bastante probabilidade de ter os dias contados.  

No decorrer dos últimos anos, foram feitas algumas pequenas intervenções 

com intenção de melhor o espaço tanto a nível funcional como higiénico. Estes 

melhoramentos, redesenharam bancas, aplicações de novos materiais, novas 

arcas frigoríficas entre outras coisas. No entanto, estas pequenas intervenções em 

pouco resultaram no que toca a nível de aumento de utilizadores/clientes, para o 

Mercado Dr. David Alves pois o equipamento continua com uma dimensão fora 

de escola para o seu número de utilizadores. 

 

Debilidades do Mercado Dr. David Alves e da sua envolvente: 

 

 Edifício não contem um valor arquitetónico adequado para o local; 

 A tipologia encontra-se desatualizada; 

 Materiais em mau estado devido ao envelhecimento natural e 

acelerado; 

 Lojas de comércio em elevado estado de degradação e sem função 

para o local; 

 Pala de cobertura exterior em mau estado; 

 Acabamentos interiores sem harmonia espacial; 

 Relação entre a Praça e o Mercado não contemplam uma leitura de 

continuidade; 

 Desorganização espacial no interior do mercado; 

 Falta de enquadramento entre dimensões e funções; 

 Ausência de desenho do espaço público; 

 Falta de estacionamento para o Mercado; 

 Praça sem organização e vitalidade; 
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 Pavimentos em estado degradado, sem manutenção; 

 Falta de iluminação; 

 

Potencialidades do Mercado Dr. David Alves e da sua envolvente: 

 

 Fator memória do edifício; 

 Pesca e agricultura – atividade forte; 

 A sua localização geográfica; 

 Escolas nas proximidades; 

 Estrada Nacional N13; 

 Perto da Zona marginal; 

 Destino turístico; 

 Ausência de grandes superfícies comerciais cobertas na envolvente; 

 

Este levantamento referente às debilidades e potencialidades em torno do 

Mercado Dr. David e a sua envolvente serão, pontos pertinentes na requalificação 

deste espaço, tanto para resolver como para tirar o melhor partido no que toca à 

vitalidade que se pretende voltar a ter no local. Pretende-se então ter em 

consideração todos os pontos, procurando resolver ou contornar aquelas que são 

as debilidades para o equipamento, e tirar partido das maiores potencialidades 

para o local.  
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Figura 34 - Cobertura interior do Mercado Dr. David Alves. 

Cobertura muito marcada pela sua estrutura em ferro, e com grande número de vãos que permite 
uma maior luminosidade no interior do equipamento. 

   
Figura 35 - (a) Escadas do Piso 0 de acesso à cota superior; (b Zona de frutas e legumes; 

A simetria presente no mercado Dr. David Alves é uma das características do espaço. Contudo, 
encontra-se mal estruturada, havendo uma arranjo pouco cuidado. 

  
Figura 36 - Piso 1 do Mercado Dr. David Alves. 

A nível estrutural, a marcação de pé-direito duplo encontra-se presente em dois momentos do 
mercado, permitindo uma maior permeabilização entre espaço e de entradas de luz natural. 
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Ficha Técnica do Edifício 

 

Categoria: Edifício e estruturas de caracter comercial 

 

Tipo: Mercado Municipal 

 

Designação: Mercado Dr. David Alves 

 

Localização: Região Norte, Póvoa de Varzim 

                        Praça Marquês do Pombal, 4490-442 

 

Acessos: - Avenida de Mouzinho de Albuquerque 

                - Praça Marquês de Pombal 

                - Rua Cidade do Porto 

 

Época de Construção: 29 de Junho de 1979 (séc. XX) 

 

Enquadramento: Urbano 

 

Arquiteto / Construtor: Alfredo Campos Matos 

                 Empreiteiro Arnaldo de Oliveira 

 

Cronologia: 29 de Junho de 1979 – Inicio de construção 

                    29 De Agosto de1982 – Fim da obra 

 

Tipologia: Arquitetura Infraestrutural – Fonte de planta retangular dividida por 4 

pisos. 

 

Utilização Inicial: Mercado Municipal 

 

Utilização Atual: Mercado Municipal 

 

Conservação Geral: Mau 
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3.2.1. Posição da Câmara Municipal relativamente ao Mercado  

 

 

Sendo a Câmara Municipal a entidade responsável pelo Mercado 

Municipal, e no sentido de tomar conhecimento de quais as intenções futuras para 

o espaço foi solicitada uma reunião com a Arquiteta Margarida, antiga diretora 

do departamento de Arquitetura, hoje, responsável pelo Arquivo Municipal. Nessa 

reunião, foi possível constatar que o Município está ciente dos problemas existentes 

no mercado, contudo há uma série de fatores que levam que até há pouco 

tempo não se tenha feito nenhuma intervenção a fundo, no equipamento. De 

momento, iniciaram-se obras de intervenção pontuais no sentido de responder a 

algumas exigências de higiene e segurança, bem como melhorar algumas 

estruturas para que o mesmo continue em funcionamento. 

 

No passado mês de Setembro de 2017 na revista da Cidade Póvoa de 

Varzim, pode ler-se a seguinte noticia: “Seguindo uma linha de continuidade 

relativamente às intervenções que têm sido feitas no espaço nos últimos anos, a 

Câmara Municipal vai investir cerca de quinhentos mil euros para requalificar o 

piso 1 do Mercado Municipal da Póvoa de Varzim. Durante os próximos seis meses, 

este equipamento municipal estará em obras de melhoramento, que vão permitir 

que o espaço central do piso 1 fique mais espaçoso e organizado. (...) ” Porém, é 

notável uma forte insegurança referente ao Mercado Municipal, visto não se saber 

o que fazer com o mercado municipal, e ao mesmo tempo, o fator económico 

parece não possibilitar a remodelação total do equipamento, sendo estas 

remodelações apenas para cumprimento de segurança de higiene como 

podemos constatar em reunião com a Arquiteta. 

 

Contudo, de forma informal consta que a nos próximos anos será aberto um 

concurso público para o projeto de requalificação total do equipamento, com o 

intuito de revitalizar o mercado transformando-o num espaço de sucesso para a 

cidade. 
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3.3. Estratégia da intervenção projetual  

 

Após uma análise daquilo que são as debilidades e potencialidades da 

zona de intervenção referida neste ensaio projetual na cidade da Póvoa de 

Varzim, pretende-se responder aos problemas apresentados anteriormente com o 

intuito de revitalizar esta zona que se localiza no coração da cidade. 

 

 A estratégia que se apresenta, tem como principal vetor a tentativa de 

cerzir as cicatrizes presentes no Mercado Dr. David Alves com a sua envolvente e 

que atualmente podemos considerar como um lugar sem expressão, nem 

carácter próprio. 

 

“Lugares sem expressão são lugares em negação de si mesmo. São 

sítios sem a sua situação definida, que foram perdendo o seu papel 

referencial ou simplesmente nunca o tiveram. São lugares mutilados por 

erros de intervenção humana, são seres com a boca bem tapada, são 

lugares que não podem falar. São lugares que não falam por sentimentos 

de um enorme vazio experimental quando habitámos, ou simplesmente 

não habitamos, por eles serem lugares de abandono na medida em que 

foram deixados.” (Araújo, 2010: 36) 

 

No intuito de desenvolver uma estratégia que visa promover a dinamização 

do local, é necessário perceber que a população desta cidade desde sempre 

esteve ligada à pesca e ao campo, sendo o mercado um dos pontos de comércio 

mais importantes. E antes de a cidade ser atrativa para os visitantes, é fundamental 

que seja para os seus habitantes. Com esta ideologia, defendemos que será 

essencial que antes de nos preocuparmos com a chegada de novas pessoas para 

a cidade, teremos de promover o bem-estar dos que já lá vivem, com o objetivo 

de os fazer permanecer.  

  

 Perante o nosso estudo, é possível constatar que o local tem bastantes 

potencialidades para ser um espaço de sucesso onde todos queiram ir e todos 

queiram permanecer. 
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 Segundo a conjuntura vulnerável que o nosso equipamento apresenta e a 

necessidade de encontrar uma solução para a sua dinamização económica, 

social, cultural e de lazer, aliado à requalificação e oportunidade de toda a área 

envolvente, emerge a urgência e oportunidade de cerzir este local com a malha 

da cidade com a intenção de tornar este espaço significativo para a cidade. 

Perante este contexto, a nossa proposta baseia-se nos seguintes objetivos: 

 

 Estimular a dinâmica do centro da cidade; 

 Potencializar a atividade económica; 

 Promover espaços de lazer e cultura; 

 

Como linhas de ação para alcançar estes objetivos, define-se a possibilidade 

de revitalizar o Mercado Dr. David Alves e a Praça Marques de Pombal e todo o 

seu quarteirão. A população que frequenta este equipamento está envelhecida, 

e é necessário requalificar a faixa etária atraindo jovens para o local. O facto de 

nas proximidades termos algumas escolas, orienta-nos para tomar determinadas 

ações que levem estas gerações a frequentar mais este tipo de espaços. Também 

a localização deste equipamento, junto a uma das vias mais frequentadas da 

cidade (N13) que liga duas grandes cidades (Porto – Viana do Castelo), fazendo 

passar milhares de pessoas todos os dias neste local, ajuda a potencializar o local 

sendo novos conceitos, novas funções e uma nova imagem para o espaço. 
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3.4. A reabil itação do Mercado Dr. David Alves como fator 

determinante na revitalização da cidade. 

 

 A intervenção no Mercado Dr. David Alves e na sua envolvente, a Praça 

Marquês de Pombal na cidade da Póvoa de Varzim, pretende resolver muitos dos 

problemas encontrados e que foram referidos no ponto anterior. Após esta análise 

tornou-se determinante reescrever a história deste local, fazendo com que o 

equipamento seja portador de uma nova identidade não ignorando o seu 

passado, a sua história. Pretende-se então, que este espaço seja potencializador 

da sua revitalização e do centro, tornando-se num ponto estruturante na cidade. 

 

“Pontos marcantes: estes são outro tipo de referências, mas, neste caso, o 

observador não está dentro deles, pois são externos. São normalmente 

representados por um objeto físico, definido de um modo simples: edifício, 

sinal, loja ou montanha.” (Lynch, 2011: 53) 

 

 Esta revitalização local, pretende definir-se com um novo programa 

multifuncional que deseja atribuir ao mercado novas funções e uma imagem mais 

contemporâneas e atrativas, que tem como intenção responder às necessidades 

atuais do Mercado Municipal e do seu meio envolvente. Esta renovação do 

equipamento, que já teve bastante destaque, ainda tem mais sentido por este ser 

um elemento importante para a cidade. 

 

Situado no cruzamento entre a Rua Mouzinho de Albuquerque, e a Nacional 

13 este equipamento define-se por um eixo que divide o quarteirão 

simetricamente em partes iguais, e tem tradução no interior do mercado, 

prolongando-se até à Praça de Marques de Pombal provocando-lhe uma simetria 

organizada.  

Em todo o quarteirão procurou-se desenhar-se uma nova logica de lugares 

de estacionamento que deixaram de ser em espinha e passaram a ser paralelo 

aos passeios, com o objetivo de melhorar a leitura dos espaços permitindo uma 

melhor visibilidade entre a circulação automóvel e o piso do R/C do mercado. 
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Figura 37 - Vista aérea com identificação dos eixos predominantes 
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Esta diminuição do número de lugares de estacionamento tem em 

consideração a existência de um parque de estacionamento subterrâneo sobre a 

Rua Mouzinho de Albuquerque, e que pode facilmente ser acedido junto do 

Mercado Dr. David Alves. Os lugares de estacionamento que circundam o 

Mercado deverão ser agora de permanência mais curto, visto poder ser utilizado 

para períodos mais longos, o parque de estacionamento subterrâneo que poderá 

de apoio também ao equipamento. 

É proposto também um novo desenho para a praça Marquês de Pombal, 

que pretende definir uma lógica de permanência no local, ao mesmo tempo que 

procura canalizar os habitantes para o interior do Mercado. Nesta nova lógica, 

que se pretende coerente, desenhou-se uma nova estereotomia de pavimentos, 

mobiliário de jardim e espaços verdes que pretendem marcar a direção e 

encaminhar o utilizador para o interior do Mercado. Ao mesmo tempo, este 

espaço pretende requalificar a dinâmica do local com zonas de jardim mais 

organizadas e apelativas no intuito de despertar o interesse das pessoas que ali 

passam. A imagem que se encontrava desorganizada procura agora ter um 

sentido e lógica em sintonia com a envolvência cerzindo os limites do quarteirão. 

 

 

Figura 38 – Estratégia de intervenção projetual que procurar definir os percursos para o interior do 
mercado. 
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Figura 39 - Planta do existente no quarteirão do Mercado. 

 

 

 

 

Figura 40- Planta da Proposta para o quarteirão do Mercado 
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 Propõe-se que o Mercado no seu exterior sofra uma grande ao nível formal, 

funcional e conceptual. As lojas voltadas para a rua que se encontravam a 

circundar o mercado, desaparecem abrindo-se esse espaço para o interior do 

equipamento, aumentando-lhe a escala das áreas interiores. Esta atitude tem 

como objetivo ampliar a permeabilidade entre o interior e exterior, tal como 

acontece no Mercado de San Miguel em Madrid, sendo assim possível, da rua 

perceber o que acontece no interior do Mercado (ver figura 27). 

 

Esta intenção procura por provocar a curiosidade das pessoas que ali 

passam e que ao longo do passeio vão descobrindo o que acontece no interior 

do mercado. Ao mesmo tempo, permite ter uma maior iluminação natural no 

interior do mercado durante o dia, e à noite, o efeito será o inverso, passando a 

luz a emergir do edifício, iluminando todo o espaço envolvente, estimulando a 

vontade de entrar às pessoas que ali passam. 

  

A pala, que cobria toda a zona de lojas de comércio desaparece, com o 

objetivo de tornar a imagem do edifício mais leve e uniforme. Passamos assim a ter 

duas entradas principais para o interior do mercado que se definem por quatro 

volumes que se projetam da fachada do edifício marcando os momentos de 

entrada.  

  

 Relativamente ao volume superior que corresponde ao Piso 1, decidimos 

eliminar todas as entradas de luz das fachadas, deixando apenas as do Piso 0 e as 

da cobertura, provocando uma entrada de luz controlado no equipamento. A 

fachada deste piso assume agora uma nova configuração definida pelo desenho 

da cobertura que representa em si mesma um elemento de destaque no interior 

do equipamento e que por esta razão se considera que faria sentido passar essa 

referência para o exterior. 

 Em alinhamento com o para o piso inferior, introduz-se uma nova imagem 

de chapa perfurada, que provocará um jogo visual para o piso superior. Esta 

situação terá maior impacto durante a noite com a reduzida luminosidade da 

noite, e a presença de jogos de luzes que tornarão esta fachada mais dinâmica. 
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Figura 41 – Proposta de Alçados. 
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Figura 42 - Projeto do gabinete PAD Architects. Imagem de dia.  

Referência de revestimento de fachada que se pretende aplicar no alçado superior do Mercado Dr. 
David Alves. 

 

Figura 43 - Projeto do gabinete PAD Architects. Imagem de noite.  

Referência de revestimento de fachada que se pretende aplicar no alçado superior do Mercado Dr. 
David Alves à noite com a iluminação. 
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No interior do mercado, o eixo funcional existente adotado pelo arquiteto 

Alfredo Matos, pretende agora ganhar protagonismo na nova organização do 

espaço, com o objetivo de privilegiar a importante relação entre os diferentes 

espaços interiores e exteriores do Mercado. 

  

 O mercado procura assim ganhar uma atitude mais contemporânea que 

se adequa ao século em que vivemos introduzindo novas funções como 

restauração, galeria de exposições e um espaço de cafés concerto mas sem 

nunca descorar a importância do mercado tradicional na cidade e na história. O 

mercado tradicional como única função do equipamento passa agora a ter uma 

escala mais pequena adequada à escala da sua utilização e permanecendo 

instalado no piso 0 à cota mais baixa, que possui ligação direta com a Praça 

Marques de Pombal. Esta união manteve-se com o intuito de evidenciar e 

prolongar a história do mercado tradicional para o futuro, onde sempre existiu uma 

grande conexão entre interior e exterior. 

 

 

Figura 44 - Esquisso do interior do Mercado Dr. David Alves, espaço do mercado.  

Representação do eixo predominante do interior do mercado. Zona do mercado tradicional no 
piso 1. 
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Nesta cota mais baixa do piso 0, passam a existir duas áreas fechadas em vidro 

destinadas ao talho e à peixaria para que se evite a circulação de maus cheiros 

pelo mercado. No entanto, estes recintos fechados por vidros permitem uma 

comunicação visual direta com a sua envolvente. A delimitar o mercado, teremos 

bancas expositoras de frutas e legumes que estarão também voltadas para a rua 

com a intenção de mostrar às pessoas que ali circulam, quais os produtos que o 

mercado oferece. Estas bancas repletas de cores naturais dos alimentos, darão 

um grande destaque aos expositores de madeira que delimitam o interior do 

mercado. Estes postos de trabalho poderão ser alugados ao dia, ou por um 

período de dias. Este conceito irá permitir ao mercado uma transformação 

constante, pois todos os dias poderemos encontrar novos produtos, novos 

vendedores o que suscitará a curiosidade e a procura por parte de novos e antigos 

clientes gerando mais movimento no mercado tradicional. Ainda neste piso, por 

baixo das escadas, teremos as instalações sanitárias de apoio ao mercado e as 

zonas técnicas e de serviço como casa das máquinas, arcas frigoríficas, áreas de 

cargas e descargas, monta-cargas e balneários para os funcionários. 

 

 

Figura 45 - Estudo elaborado para as funções dos pisos. 
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O acesso à cota superior deste piso poderá ser feito por uma nova escada 

central, ou por um elevador que nos levará até ao último piso através uma caixa 

de vidro que permitirá subir e ver todo o interior mercado. 

 Nesta cota superior do piso 1, passaremos a ter uma zona de restauração 

delimitada por bancas que oferecem produtos de charcutaria e bebidas como 

vinhos de referência que se pretende dar a conhecer aos clientes que por ali 

circulam na zona da restauração. Esta zona será caracterizada por duas entradas 

de acesso, uma marcada pelo eixo central e outra perpendicular à nacional 13 

que será a entrada de acesso mais fácil ao último piso. 

 

 Na zona da restauração, serão instalados 8 áreas dedicadas a estas 

funções com o intuito de promover a permanência no local em horários mais 

alargados que visam aumentar o dinamismo do mercado Dr. David Alves. O piso 

da cota superior do piso 1, passa agora a ter um pé direito duplo, enfatizando a 

relação entre os distintos programas agora propostos. 

 

 

 

   Figura 46 - Corte esquematizado do interior do Mercado Dr. David Alves. 
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Figura 47 - Planta do existente do piso 0. A sua distribuição original. 

 

Figura 48 - Planta da proposta do piso 0.  

(1-Talho; 2-Pexaria; 3-Frutas e legumes; 4-Lojas; 5-Balneários homens; 6-Balneários mulheres; 7-Casa 
das máquinas; 8-Arcas frigorificas; 9-Monta cargas; 10-Cargas e descargas; 11-Lixo; 12-Armazém; 13-
I.S. homens; 14-I.S. mulheres; 15-18- Escritórios; 19 – Quiosque; 20-Charcutaria; 21 – Restauração; 22- 
I.S. mulheres; 23 – I.S. homens;) 
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O piso 2 dividido tal como o piso 1 em duas cotas com diferença de 1,40m 

de altura, passa agora a ter metade da sua dimensão original com o intuito de 

atribuir um pé direito duplo à zona da restauração como já referido anteriormente, 

com o intuito de permeabilizar a visão entre espaços. Esta decisão de demolição 

de parte do piso superior teve em consideração o facto de este piso tornar a área 

do mercado demasiado grande face às funções do equipamento ao seu número 

de utilizadores. Este piso do mercado, desde sempre foi o menos utilizado 

encontrando-se praticamente abandonado.  

 

Relativamente a este piso, o acesso é feito por uma escada lateral de 

acesso pelo lado da nacional 13 que permite rapidamente entrar no edifício e 

subir para esta zona sem ter de percorrer todo o equipamento. Este piso onde 

antes existiam pontos de venda de produtos diversos e que se encontrava 

bastante degradado e sem movimento, define agora um novo conceito e 

redesenha toda a organização.  

 

Este conceito que se define de um lado café concerto e do outro uma 

galeria de exposições, encontra-se sobre a zona do mercado tradicional com um 

pé direito duplo central que permite uma relação direta entre os dois pisos de 

forma evidenciar a naturalidade do espaço. 

 

Estas novas áreas do Mercado Dr. David Alves foram criadas com a 

intenção de atrair e fixar os utilizadores do equipamento e ao mesmo tempo 

promover a diversificação com várias opções de escolha. Pretende-se com estes 

conceito de espaços, que as pessoas possam ir jantar ao mercado, que agora terá 

um novo horário mais alargado, e em seguida terminar a noite no piso superior 

onde se encontram os cafés/concerto.  

No entanto, a localização estratégica da zona de exposições, faz com que 

quando acabarmos de subir as escadas, nos deparemos com este espaço onde 

se irão encontrar várias exposições, possibilitando a circulação entre expositores 

no percurso até à zona dos cafés. Este espaço terá uma visão direta para a zona 

de exposições, basicamente poderemos estar sentados com os amigos a desfrutar 

e em contacto visual perante com a galeria.  
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Figura 49 - Planta do existente do piso 1. A sua distribuição original. 

 

Figura 50- Planta da proposta do piso 1.  

24 – I.S. mulheres; 25 – Arrumos da exposição; 26 – I.S. homens; 27 – Arrumos; 28 – Cafés 29 – Zona de 
palco; 30 – Zona de mesas; 
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Podemos resumidamente afirmar que em todos os pisos, existirá uma 

constante relação visual entre os diferentes espaços com os mais variados 

programas o que irá promovendo a dinâmica do equipamento. 

A partir das necessidades contemporâneas procurou-se revitalizar este 

equipamento atribuindo-lhe novas funções, novos conceitos e novas formas. 

Passaríamos assim a ter um equipamento com um horário mais alargado, que 

pretende separar a atividade do equipamento em dois momentos, o horário 

diurno e o noturno, potenciando e dinamizando os diferentes espaços que o 

definem na sua totalidade. 

Portanto, sendo este novo mercado um espaço contemporâneo 

procuramos ter a possibilidade de encontrar uma conjuntura espacial que se irá 

completando, isto é, os utilizadores do Mercado Dr. David Alves poderão agora ter 

novas oportunidades no interior do espaço, para trabalharem, fazerem compras, 

refeições, frequentar cafés/concerto e ainda ver diversas exposições. 

Este conceito, em linha com outros mercados de referência como os 

referidos no capítulo II deste documento, adquire uma nova forma de viver em 

apoio à cidade que permitirá dinamizar o seu próprio espaço, bem como toda a 

cidade 

O efeito que se pretende é um género de sustentação onde se remete este 

equipamento para um percurso onde os diferentes espaços se irão complementar 

ao longo dos anos influenciando diretamente a cidade da Póvoa de Varzim 

dinamizando-a não só para a marginal mas também para o centro da cidade. 

 A abordagem aos casos de estudo referidos no capítulo anterior permitiu-

nos perceber qual a melhor orientação para a requalificação deste equipamento 

nesta era contemporânea. Os diferentes projetos que serviram de referência para 

o desenvolvimento deste ensaio projetual refletiram-se de várias formas. 

 A permeabilização entre exterior e interior que procuramos incutir neste 

projeto, foi analisada no Mercado de San Miguel em Madrid. Este conceito, que 

procura integrar espaços, voltando novamente o mercado para a cidade foi 

testado com grande hesito. Ao mesmo tempo, a relação entre as diferentes 

funções, foi algo que nos interessou no ponto de vista de desenvolvimento deste 

ensaio projetual. No Mercado de San Miguel, é possível analisar esta ligação que 
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se estabelece entre as diferentes funções do mercado e da restauração que 

conseguem trabalhar em conjunto harmoniosamente. Esta ideia é a que 

pretendemos integrar no nosso projeto, relacionando o mercado com a 

restauração, para que estes consigam viver em união. 

 

 

Figura 51 - Interior do Mercado San Miguel, Madrid. 

Relação entre o mercado e a restauração, opção de escolher o produto antes mesmo de este ser 

cozinhado.   

 

Já o Mercado da Ribeira, tal como o Mercado do Bom Sucesso serviram de 

exemplos naquilo que procuramos resolver no nosso ensaio projetual que se 

resume precisamente à relação do mercado tradicional com estas novas funções 

contemporâneas. O Mercado da Ribeira assume como sua maior debilidade a 

relação entre o mercado e as suas restantes funções que são separadas 

estruturalmente e que faz com o que o mercado tradicional não se consiga 

dinamizar em conjunto com a zona da restauração. Este mesmo fator acontece 

no Mercado do Bom Sucesso mas de forma mais crítica, quando na sua 
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requalificação o mercado tradicional é praticamente colocado de parte, tirando 

assim uma grande característica histórica ao equipamento e que o transformou 

num espaço de restauração e hotelaria, pois o mercado tradicional praticamente 

já não existe. 

 Este foi um fator que tentamos ter em atenção, pois a predominância das 

funções que fazem do mercado ser mercado devem ser preservadas e 

conjugadas com as novas funções contemporâneas, na procura da dinamização 

desta nova visão sobre os mercados contemporâneos.   

 Procuramos assim estabelecer a melhor requalificação do Mercado Dr. 

David Alves na Póvoa de Varzim, no conceito de o transformar num equipamento 

de carácter dinamizador para a cidade. 
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Conclusão 

   

Ao longo deste trabalho, procuramos demonstrar que o mercado 

tradicional teve desde sempre uma grande importância no desenvolvimento das 

cidades. 

 O mercado foi sempre um impulsionador da dinâmica urbana, não só na 

sua dimensão comercial, mas também enquanto ponto de encontro e troca de 

ideias. Nesta perspetiva, a sua identidade enquanto espaço é por isso marcada 

pela sua função tanto comercial como de “praça” urbana, tendo por isso 

interessantes características económicas, sociais e urbanas. Com as profundas 

alterações da cidade e da sociedade decorrentes do seu crescimento nos finais 

do sec. XX, o mercado tradicional foi perdendo expressão para outros 

equipamentos comerciais.  

 

Os hipermercados e os centros comerciais foram em grande parte 

responsáveis por esta situação já que fortemente apoiada pela dimensão 

estratégica comercial e empresarial, souberam oferecer uma maior variedade de 

produtos e serviços dentro de um único espaço, com horários mais alargados, e 

com outras valências que antes se encontravam dispersas pela cidade como 

cinemas, restaurantes, etc, e que facilmente se tronaram mais apelativo para esta 

nova sociedade. O mercado tradicional não conseguiu acompanhar esta 

evolução perdendo cada vez mais o seu dinamismo e utilidade, fragilizando 

também as dinâmicas dos centros urbanos. 

  

Volvida esta febre das periferias que assolou os pós anos 90, os equipamentos 

tradicionais como o mercado, pela sua localização privilegiada no centro urbano, 

têm agora uma nova oportunidade pelo que importa refletir sobre a necessária e 

urgente revitalização e reabilitação destes equipamentos que desempenham um 

papel determinante na estruturação dos centros das cidades. É este contexto que 

define a urgência e torna pertinente, a vontade de intervir conscientemente 

nestes equipamentos, sem prescindir da contemporaneidade do tempo em que 

se intervém, mas sem descurar igualmente os seus valores identitários e memoriais 

que os tornam elementos vitais para a cidade.  
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Pretende-se por isso adicionar mais uma página na sua história, 

acrescentando o carácter contemporâneo e repensando as funções e 

reestruturando as suas formas, de modo a gerar novos conceitos de utilização 

como meio de revitalizar o mercado e devolver-lhe o papel estruturante que ainda 

pode ter para a cidade. Esta dissertação procura contribuir para a reflecção sobre 

revitalização destes equipamentos, através da análise do seu conceito, da sua 

história, da sua condição atual e o que possa ser o seu futuro, encontrando na 

plurifuncionalidade a própria capacidade de atracão de novos públicos mais 

informados e urbanos, cuja enfatização da autenticidade do espaço, poderá 

potenciar o seu fator económico, social, e dinamizador da cidade.  

 

O mercado Dr. David Alves na cidade da Póvoa de Varzim projetado pelo 

Arquiteto Alfredo Matos e sobre o qual se debruçou o ensaio projetual deste 

trabalho, procura representar esta mesma abordagem, retomando o seu papel 

urbano de equipamento estruturante. A nossa proposta que se debruça sobre a 

reestruturação de todo equipamento procura devolver-lhe a utilidade através de 

novos programas, potenciando o desenvolvimento urbano na envolvente próxima 

do mercado da cidade da Póvoa de Varzim. Como afirma Fernando Távora sobre 

a posição do Arquiteto, ao seu alcance está a criação de formas e a organização 

de espaços, mas as formas que cria, os espaços que organiza, mantendo relações 

com a circunstância, criam também circunstância – positiva ou negativa – pelo 

que a sua ação pode ser benéfica ou maléfica e dai que as suas decisões não 

possam ser tomadas com leviandade ou em face de uma visão parcial dos 

problemas ou por atitude egoísta de pura e simples satisfação pessoal. (Távora, 

1993: 74-73) 

 

Neste sentido podemos concluir a historia do mercado urbano não 

terminado, e que está ao nosso alcance, enquanto arquitetos, interpretá-la e 

reinventá-la para a realidade contemporânea, aspirando a que, tal como Aldo 

Van Eyck sintetiza, a “noção corrente de espaço e tempo deveria ser substituída 

pelo conceito mais vital de lugar e ocasião”. (Távora, 2006: 58)  

 

 

 



83 

 

Bibliografia 

 
AIRES MATEUS, Francisco (2015). Mercado da Ribeira. 

 

ARAÚJO, Pedro (2010). Arquitetura narrativa e comunicante. Coleção de teses, 

Universidade Lusíada, Vila Nova de Famalicão. 

 

ARRUDA, J.J.A. (1993) - História antiga e Medieval. 16.ª ed. São Paulo : Editora Ática. 

 

ARQUITETOS, Ordem (2011). (AO-SRN, manifesta preocupação pela requalificação 

do Mercado do Bom Sucesso). 

 

BARBOSA, Jorge. Toponimia da Póvoa de Varzim, 1196-1997 

 

BENEVOLO, Leonardo (1985), O ultimo capítulo da Arquitetura Moderna. 

 

BENEVOLO, Leonardo (2006), Storia della città .Italia: Laterza. 

 

CERVA, Pedro Henrique Martins da Costa (2000), O Espaço do Mercado: Estudo da 

Evolução do Tecido Comercial do Porto – A Praça de Mercado. Lisboa: Dissertação 

de Mestrado em Arquitectura na Universidade Lusíada. 

 

TÁVORA, Fernando (2013). O Problema da Casa Portuguesa ao Da Organização 

do Espaço. 

 

TÁVORA, Fernando (1993). De Luiz Trigueiros. 

 

TÁVORA, Fernando (2006). Da organização do espaço. 

 

LEAL, Inês da Silva (2011). A (RE) Interpretação do Mercado. Lisboa: Faculdade de 

Arquitetura. Dissertação de Mestrado. 

 

LYNCH, Kevin (2011). A imagem da cidade. 

 



84 

 

FERNANDEZ, Sérgio (1988) – Percurso, Arquitectura Portuguesa de 1930-1974 

 

GIEDION, Sigfried (2004) - Espaço, tempo e arquitetura. São Paulo: Martins Fontes. 

 

GOITIA, Fernando Chueca. Breve história do urbanismo. Coleção Dimensões, 

Lisboa, Presença, 2014. 

 

HENRIQUES, Mariana Marques (2016). Os mercados no século XXI: novas 

perspetivas de apropriação do espaço público. 

 

HERNANDÉZ, Manuel (1984), La tipologia en Arquitectura. Departamento de arte, 

ciudad y território. 

 

VARGAS, Heliana C. (2001), Espaço Terciário: o lugar, a arquitectura e a imagem 

do comércio. 

 

LAMAS, J. (1993). Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa, Fundação 

 

MARQUES, M. V. Cabral Fernandes (2014), Ainda há lugar para os Mercados 

Municipais? 

 

MEAD, Christopher (2006), The Urban Practice of Architecture: Victor Baltard and 

the Central Markets of Paris University of New Mexico. Online lectures, Musee 

d'Orsay website, Disponível em: http://www.musee-

orsay.fr/en/events/lectures/online-lectures/victorbaltard-and-the-central-markets-

of-paris.html [setembro, 2017]. 

 

MILÃO, Susana (2014). O Mercado “praça” na cidade, A transformação do 

espaço e lugar de troca no caso da arquitetura portuguesa. 

 

MORIS, A.E.J (1974), History of Urban form. Before the Industrial Revolutions.  

Longman Group UK Litd. 

 



85 

 

MUMFORD, Lewis (1989), The city in history. Itls origins, its transformations, and its 

prospects. Nova Yourk, Harcout, Brace & World, Inc 

 

NONELL, Anni Gunther. Palácio de Cristal nº16.  

 

OLIVEIRA, Ana Rita Casaleiro (2006), Evolução do Conceito de Mercado em 

Portugal, da Arquitectura do Ferro à Arquitectura Contemporânea. Dissertação de 

Mestrado em Arquitectura, Lisboa, Instituto Superior Técnico. 

 

P.CHORÃO, Nuno (2011).  

Disponível em: http://www.arquitectura.pt/forum/forums /topic/1 1348-lisboa-

renova%C3%A7%C3%A3o-do-mercado-da-ribeira-aires-mateus/ 

 

QUARTILHO, Ana Teresa Raposo (2011) – Factos urbanos: os mercados na cidade 

do Porto. Porto: FCTUC. 

 

RIBEIRO, António. O mercado Municipal de Matosinhos e o Mercado do Bom 

Sucesso. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2008. 

Dissertação de Mestrado Integrado. 

 

ROSSA, Walter, 2013. Citado por MACHADO, Carlos Manuel de Castro Cabral – 

Anonimato e Banalidade: Arquitectura popular e arquitectura erudita na segunda 

metade do século XX em Portugal.  

 

SANCHEZ, José A. Nieto (2004), Historia del Rastro. 

 

STIERLIN, Henri (2004). The Roman Empire: From the Etruscans to the Decline of 

Roman Empire. Koln: Taschen. 

 

TEIXEIRA, Mário (2013), O Mercado Contemporâneo como oportunidade à 

revitalização do Centro Histórico do Porto. Coleção de teses, Universidade Lusíada, 

Vila Nova de Famalicão. 

 



86 

 

TIETZ, Jurgen (2008), História da arquitectura contemporânea. China: h.f.ullman, 

Tandem Verlag GmbH. 

 

TRACHTENBERG, Marvin; HYMAN, Isabelle (1986), Architecture, from Prehistory to 

PostModernism. Nova-York: Herry N. Abrams.  

 

VARGAS, Comin (2001). Espaço terciário: o lugar, a arquitetura e a imagem do 

comércio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



87 

 

Bibliografia Eletrónica 

 

RESTOS DE COLECÇÃO, (2014). Mercado da Ribeira. 

Fonte: Disponível em http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2014/09/mercado-da-

ribeira.htm (Consultado em 2 de Novembro de 2017). 

 

REVISTA DE ARTE, (2017). La Plaza Mayor de Madrid y el incendio de 1790. 

Fonte: Disponível em https://www.revistadearte.com/2017/01/29/la-plaza-mayor-

de-madrid-y-el-incendio-de-1790/ (Consultado em 28 de Outubro de 2017) 

 

BLOGDAARQUITETURA (2016). (TAGLIANI, Simone. 24 de Novembro de 2016, Fonte: 

Disponível na em: http://blogdaarquitetura.com/o-que-faz-de-povoa-de-varzim-

um-dos-melhores-destino-de-verao-na-europa/. Consultado em 28 de Setembro 

de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




