
 

 

 

COMUNICADO – MERCADO DO BOLHÃO 

 

A obra de restauro e modernização do Mercado do Bolhão não é nem uma obra qualquer nem 

uma obra como as outras, quer do ponto de vista dos métodos de construção quer do ponto de 

vista do resultado final. Trata-se se restaurar e não de construir ou de reconstruir. E trata-se de 

modernizar, sem descaracterizar. Trata-se de fazer uma abordagem a um edifício histórico em 

muito mau estado, no coração de uma cidade, instalado sob um terreno particularmente 

sensível. 

Daí que, ainda no mandato anterior, tenha sido escolhida uma equipa projetista que entende 

esta dinâmica. O Arquiteto Nuno Valentim é um dos mais reputados em matéria de restauro e 

reabilitação, tendo ganho, por isso mesmo, o conceituado Prémio João Almada, com o trabalho 

desenvolvido num edifício muito próximo ao do Mercado do Bolhão. 

Também os restantes projetistas tiveram, por isso, especiais cuidados, procurando restaurar 

sem destruir e procurando modernizar sem retirar ao centenário edifício qualquer das suas mais 

reconhecidas características. O trabalho que desenvolveram é de inegável qualidade. 

Mas a complexidade desta obra que podemos classificar como sendo de relojoaria, não se 

confina às condições de um edifício centenário, que nunca recebeu qualquer intervenção de 

fundo e que pelo menos desde os anos 80 estava identificado pela autarquia como estando a 

necessitar de obras urgentes. Urgentes, mas nunca realizadas, nem durante 100 anos, nem 

durante as quase quatro décadas que se seguiram. 

A equipa de projetistas teve, por isso, especiais cuidados, optando pelos métodos mais 

conservadores e protetores do edifício, o que bem se compreende. Tal processo foi 

desenvolvido, assim como o concurso público internacional para a principal empreitada, 

enquanto preventivamente decorria no subsolo contíguo ao mercado uma obra de desvio de 

um curso de água que alimentava um antigo pântano, naquele terreno. Era a esse pântano que 

se dava o nome de “Bolhão”. 

Aterrado há 100 anos, para ali permitir a construção do mercado, quando não havia ainda a 

técnica do alicerce em estaca, aquele terreno foi motivo dos problemas de instabilidade do 

edifício praticamente desde a sua construção. Há mesmo registos e relatos de que as torções e 

danos nas paredes e estruturas do edifício datam da sua construção. Terá sido por isso que, 

então, foi decidido não colocar o telhado em ferro, previsto no projeto para a cobertura, pelo 

receio de que todo o edifício afundasse. Terá sido essa circunstância que levou a Câmara 

Municipal do Porto, no início do século XX, a optar por soluções como telheiros alternativos e 

barracas no terreiro, em vez de bancas, dada a impossibilidade de colocar uma cobertura total. 

Daqui se percebe toda a complexidade desta obra e os cuidados sempre postos pelo Município 

nos anos mais recentes, quer na escolha das soluções construtivas quer nos compromissos 

politicamente não assumidos relativamente às datas de conclusão da empreitada. 

Sim, há prazos legais, que decorrem do próprio concurso público. Sim, a Câmara cumpre e faz 

cumprir os prazos e aplica as penalizações decorrentes de incumprimentos injustificados nas 

suas obras. Mas ignorar as circunstâncias particulares – muito particulares – desta obra é ignorar  



 

 

 

 

as evidências históricas e a experiência internacional em intervenções em património 

classificado que têm ocorrido em edifícios centenários em todo o Mundo e onde condicionantes 

semelhantes são conhecidas. 

Todo este enquadramento serve para anunciarmos hoje, e apenas depois de apuradas e 

sedimentadas do ponto de vista técnico todas as circunstâncias, que a obra do mercado do 

Bolhão não irá durar os 24 meses previstos no concurso, mas será prolongada por mais 50% do 

tempo. 

E porquê? Em primeiro lugar porque, apesar do desvio do curso de água a que nos referimos no 

início, os níveis freáticos do terreno continuam a ser mais elevados do que aquilo que se pensou 

ser tecnicamente possível. Essa circunstância, ou seja, as condições do terreno, levaram o 

consórcio que está a executar a obra, a ter especiais cautelas na abordagem que preparou para 

essa zona fundamental ao funcionamento do mercado. Sem cave, o mercado não teria 

condições modernas de salubridade e higiene alimentar que hoje lhe são exigidas. 

Por outro lado, concomitantemente, verificou-se que o estado de degradação das galerias 

superiores era, afinal, bastante mais grave do que era possível apurar a partir dos estudos 

preliminares. 

Esta dupla circunstância – solo diferente e ainda mais instável e galerias mais degradadas – 

aconselha a uma abordagem diferente quanto ao método construtivo. 

Isto é, por razões de segurança, é aconselhável um método construtivo diferente na contenção 

e construção da cave. Simultaneamente, a necessidade de reconstruir a totalidade da galeria, 

abre também espaço para que esse novo método construtivo alternativo para a cave possa ser 

aplicado, de forma mais célere e com maior facilidade de execução. 

Explicando melhor, caso as galerias se mantivessem intactas durante toda a obra, como 

inicialmente previsto, a abordagem que agora se propõe seria impossível. E a construção da cave 

ficaria comprometida, mais morosa e menos segura. Seria mais cara e demoraria mais tempo, 

atirando a conclusão do restauro para dezembro de 2021. 

Tendo em conta tudo isto, o consórcio que está a executar a obra propôs ao Município alterar o 

método construtivo da cave, levando em conta as condições do terreno e aproveitando a 

oportunidade que é aberta fisicamente pela nova abordagem à recuperação das galerias. Depois 

de ter obtido a validação da equipa de projetistas quanto a estas alterações, o Conselho de 

Administração da GO Porto comunicou hoje à presidência da Câmara estar em condições de 

estabelecer um novo calendário e de se avançar de imediato com esta nova solução. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Importa deixar claro o seguinte: 

 

1. O projeto, no seu âmago, finalidade, resultado final, mantém-se inalterado. A 

preservação da traça do edifício e das suas conhecidas características não sofre 

qualquer alteração. 

 

2. A obra será atrasada em cerca um ano relativamente ao previsto na adjudicação. Mas 

seria mais morosa caso se mantivesse o método inicialmente previsto. 

 

3. Não aceitar esta nova solução proposta seria comprometer ainda mais os prazos e o 

preço final da empreitada, já que seriam necessários novos trabalhos suplementares. 

 

4. Com esta solução alternativa não é esperada uma alteração substantiva do preço da 

obra. 

 

5. A obra de construção do túnel de acesso à cave, que está a ser realizada em empreitada 

autónoma, não sofreu, desde a sua adjudicação, qualquer atraso, pelo que o trânsito 

pedonal será retomado na Rua Formosa em fevereiro e a circulação automóvel reposta 

em setembro, prazos sempre previstos e comunicados atempadamente a todos os 

comerciantes (que fique claro que foram sempre estes os prazos previstos e 

comunicados ao comerciantes). 

 

Rui Moreira, 20 de dezembro de 2019 


