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Requiem para um Mercado
por Clara Pimenta do Vale

O edifício ainda existe, mas o Mercado é já defunto, uma memória do passado que se esbate,
e se esquece. O edifício ainda existe, sujeito a um processo de mutilação do que de mais rico
tinha, a sua espacialidade interna. Os movimentos cívicos, as petições, as manifestações dos
vendedores,  dos  utilizadores,  dos  arquitectos,  da  população  em geral,  não  conseguiram
impor um destino de respeito e valorização do edifício. Venceu o mercado, não o do Bom
Sucesso mas o Imobiliário.

O  Património  Arquitectónico  do  século  XX  é  o  que  mais  sujeito  está  à  destruição,  à
descaracterização, à intervenção sem cuidado nem respeito. Segundo os dados censitários
(2011),  cerca de 30% dos edifícios construídos na cidade do Porto entre 1919 e 1945 foram
destruídos,  ou  profundamente  alterados,  nos  últimos  10  anos.  Somos  uma  época  que
desvaloriza a sua própria produção. O Mercado do Bom Sucesso é apenas mais um exemplo
desta desvalorização do património contemporâneo, bastante visível pela sua dimensão, mas
não mais grave do que muitos outros que têm sido levados a cabo de uma forma sistemática
ao longo do tempo.

Em 2011, o Comité Científico do Património do Século XX do ICOMOS Internacional (ISC20C)
promoveu uma conferência para discussão sobre os critérios de intervenção no património
arquitectónico  deste  período,  reconhecendo  o  risco  que  o  mesmo corre  e  a importância
estratégica da sua preservação. Essa conferência adoptou um conjunto de orientações para a
gestão e intervenção neste património, o Documento de Madrid, no qual é dada uma especial
importância à necessidade de identificação e valorização do significado cultural do mesmo.

Este  significado  cultural  deve  ser  entendido  de  uma forma abrangente,  considerando  o
edifício como um testemunho material do seu tempo, lugar e uso, baseado em elementos
tangíveis,  como  forma  arquitectónica,  distribuição  espacial,  técnicas  e  materiais
construtivos,  mas também nos seus valores intangíveis,  de  memória histórica,  cultural,
social,  cientifica,  espiritual  ou  de  génio  criativo.  Vinca  ainda  que  o  edifício  deve  ser
entendido no seu todo, incluindo os seus interiores, elementos de decoração e obras de arte,
e  que  é  necessário  um processo  rigoroso  de  avaliação  que  identifique  os elementos que
contribuem  para  o  seu  significado  cultural,  devendo  assegurar  a  manutenção  das
características e processos que conferiram esse significado. Procedimentos que deveriam ter
sido seguidos neste caso e não foram, como o projecto prova.
As fotografias que aqui deixo foram tiradas no final de 2008, quando o mercado estava já em
processo de desactivação, com o piso inferior encerrado e uso condicionado de alguns locais,
mas com a sua riqueza espacial intacta.  

São alguns compassos de um Requiem que teremos de compor.
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Mercado do Bom Sucesso - Nota Histórica
 

A questão da construção de um novo mercado central na
cidade do Porto ganhou um carácter de urgência quando,
em 30 de Dezembro de 1948, a Câmara Municipal do Porto
assinou um contrato com o Ministério da Justiça para a
construção do Palácio da Justiça, cedendo para o efeito o
terreno  onde  se  encontrava  o  mercado  provisório  da
Cordoaria. Comprometia-se a fazer a entrega do mesmo
"livre e alodial e desembaraçado das actuais construções,

no prazo de ano e meio a contar daquela data" permitindo contudo uma dilação do prazo de
entrega do terreno "por motivo de força maior", que efectivamente tiveram de ser invocados,
uma vez que foi impossível fazer a transferência da Cordoaria para o Bom Sucesso no prazo
acordado.

A localização do um novo mercado de grande dimensão, na Praça do Bom Sucesso, segue o
desenvolvimento da cidade para Poente, com o reforço da construção, numa primeira fase
fundamentalmente  de  habitação,  nas  zonas  envolventes  da  Avenida  da  Boavista,  Praça
Mouzinho de Albuquerque, Rua do Campo Alegre e Bairro de Guerra Junqueiro.

A  forma de escolha da equipa projectista,  ARS  Arquitectos (1),  que  havia já construído  o
Mercado Municipal de Matosinhos, cerca de uma década antes, correspondeu a algo sem
paralelo à data na Câmara Municipal do Porto, desde a questão de não ser um arquitecto, ou
uma empresa, com personalidade jurídica reconhecida, mas um grupo de arquitectos, com
uma designação que já carregava prestígio mas sem formalização legal, até ao facto de o
acompanhamento/fiscalização  da obra,  ser  feita  pelos  ARS,  contra  o  hábito  existente  se
sempre  garantir  a  fiscalização  por  funcionários  ao  serviço  de  entidades  públicas,  do
Ministério das Obras Públicas, ou da própria Câmara Municipal.

Entre a Assinatura do Contrato e a entrega do Anteprojecto em 26 de Agosto de 1949, decorreu
apenas pouco  mais de  uma semana,  demonstrando que  o  projecto  já se  encontrava em
execução, e que só após a garantia da comparticipação do financiamento em 30% por parte
do Estado, se avançou na formalização de um contrato, com prazos, obrigações, e honorários
estabelecidos.  Este  anteprojecto,  juntamente  com  a  respectiva  estimativa  orçamental,
serviria de base à assinatura do contrato de financiamento parcial por parte do Fundo do
Desemprego do Ministério das Obras Públicas(2), financiamento este que implicava que uma
parte  da  mão-de-obra  afecta  à  obra  fosse  provida  pelo  "recrutamento  de  pessoal
desempregado".  Outros  edifícios  públicos  da  cidade  do  Porto  beneficiaram deste  tipo  de
financiamento, que providenciava inserção profissional a desempregados.

O anteprojecto apontava para um mercado com 10.000 m2 e um orçamento estimativo de 7
500 contos, num edifício com uma volumetria e linguagem muito próxima do que viria a ser
construído.  Após a reformulação  do  projecto  determinada pelas diferentes consultas aos
serviços e uma adaptação mais correcta às necessidades da função, o projecto apresentado
passou  a  ter  uma  área  de  12.750  m2  e  um  orçamento  estimativo  de  10  240  contos,
correspondendo essencialmente a um melhor aproveitamento do desnível do terreno, e a
inclusão de vários níveis de ocupação em diferentes zonas, mas sem alteração volumétrica e
da espacialidade interior.

O orçamento  subiu,  em relação  ao  anteprojecto,  em função  do  aumento  de  área,  como
justificam os ARS,  em 20 de Setembro de 1950 mas conseguindo-se um valor,  por  metro
quadrado, ainda inferior ao do mercado de Matosinhos a outros mercados construídos na
década anterior na região de Lisboa. Os pareceres colhidos sobre o projecto, incluindo o do
Ministério das Obras Públicas e do próprio ministro, que o faz em 28 de Outubro de 1950,
continuam a achar que a solução apresentada não é uma solução económica, mas que se
aceita face ao facto de a Câmara do Porto já ter aprovado o anteprojecto, e haver urgência na
construção do novo mercado para entregar o terreno do mercado provisório da Cordoaria ao
Ministério da Justiça.

O concurso por arrematação directa é anunciado e tem lugar em 16 de Dezembro de 1950,
pelas 15:00, sendo o primeiro classificado, em sete concorrentes, o construtor e empreiteiro
Joaquim Ferreira dos Santos,  com um orçamento  de 8  560 contos,  com uma variante à
proposta. A obra foi consignada em 5 de Março de 1951 e considerada concluída pelo auto de
entrega em 23 de Junho de 1952 (prazo inferior ao previsto aquando dos primeiros estudos).
Contudo tal não correspondia à conclusão efectiva dos trabalhos, já que equipamentos de
apoio aos vendedores, e outros acessórios tinham ficado de fora da empreitada inicial.  O
valor final de empreitada, que foi considerado para a correcção dos honorários, incluindo os
trabalhos a mais e a menos feitos no decurso da empreitada, foi de 10 066  contos,  valor
ligeiramente inferior  à estimativa orçamental  do projecto de execução apresentada pelos
ARS.
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Mesmo após a conclusão oficial dos trabalhos, algumas obras foram necessárias, algumas
delas relacionadas com o  excessivo  calor  nos finais  de  tarde  nos meses de  verão,  com
temperaturas, em algumas zonas, que chegavam a atingir valores acima dos 40ºC. Tal levou,
num primeiro  momento  à retirada de  alguns vidros para reforço  de  ventilação,  e  num
segundo momento à colocação de estores para controlo da excessiva insolação.

Foi também necessário fazer grelhas no pavimento para a drenagem de águas de lavagem,
algo que não estava contemplado no projecto, mas que rapidamente se verificou necessário.
Algum tempo mais tarde, a falta de impermeabilização dos pavimentos das zonas dos talhos,
e a construção de salgadeiras pelos locatários, levou a que tivesse de ser feita uma reparação
completa desses pavimentos, uma vez que as salmouras, numa primeira fase, atacavam as
canalizações,  provocando  infiltrações,  e  numa  segunda  fase,  ameaçavam  o  ataque  às
próprias  armaduras  do  betão  armado  da  estrutura  do  edifício.  Após  estas  intervenções
iniciais, ao longo dos mais de 50 anos de actividade do mercado, o mesmo foi alvo de obras
de manutenção, de reabilitação, e algumas de transformações pontuais dos espaços ou dos
equipamentos,  que  contudo  não  conseguiam esconder  a  necessidade  de  uma obra mais
profunda de reparação e reabilitação.

O processo  foi  despoletado  mas,  o  que  em teoria  se  destinava  a  salvar  o  edifício,  será
efectivamente o seu epitáfio. A transformação do mercado num hotel low-cost, espaços de
escritórios,  lojas,  e  algumas  bancas  de  mercado  destruirá  definitivamente  o  caracter
arquitectónico e vivencial do edifício (3).
 
 
1- ARS, Arquitectos - Arquitectos Cunha Leão; Morais Soares; Fortunato Cabral
2- Comparticipação nos termos do decreto 21699 de 19 de Setembro de 1932
3- Imagem das obras disponives neste link
(https://www.globalimagens.pt/pages/relacionadas.xhtml?popup=1073391&imagem=1073378)
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Gosto 3 pessoas gostam disto. Sê a primeira entre os teus amigos.
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