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Requalificação da Feira e Mercado
de Carcavelos
O projecto de requalificação da Feira e Mercado de Carcavelos teve na sua génese a intenção, por parte da Câmara Municipal de Cas-
cais, de dar cumprimento a um desejo já antigo dos munícipes, de fazer regressar a concorrida Feira de Carcavelos ao seu espaço de ori-
gem, mais próximo do Mercado, do centro da vila e das pessoas. 
Encontrando-se a Feira a funcionar em espaço provisório, a Sul da linha de caminho-de-ferro, numa área desenraizada, sem infra-estru-
turas de apoio e sem qualidade urbana, decidiu a C.M. de Cascais ser imperativa a criação de um novo recinto, vedado e dotado de todas
as infra-estruturas necessárias ao seu pleno funcionamento, acessível, funcional e organizador das actividades feirantes.
A área de intervenção compreende um território com aproximadamente 20.662m2, delimitado a Sul pela linha de caminho-de-ferro, a
Norte e a Este por via rodoviária e a Oeste por zona residencial. Aqui estão incluídos terrenos municipais que englobam o actual espaço
fronteiro ao Mercado de Carcavelos, o próprio edifício do Mercado, incluindo a sua praça anexa, assim como um terreno expectante.
A intervenção arquitectónica, urbanística e paisagista prevista para todo este conjunto, incluindo a reabilitação do edifício do Mercado e
requalificação dos seus espaços exteriores, bem como da sua articulação com o futuro Recinto da Feira, traduzir-se-á na criação de um
espaço público único, de escala intermunicipal e constituirá um motor gerador de qualidade urbana, promotor de uma nova centralidade. 

Maqueta – Vista aérea sobre área de intervenção
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OBJECTIVOS PRINCIPAIS DA INTERVENÇÃO
Tendo em conta a importância deste projecto para o
local e a necessidade de se optar por soluções fun-
cionais, inteligentes e de custos controlados, foi deli-
neada uma abordagem de completa reestruturação
de toda a área de intervenção. O caminho seguido foi
o da criação de um espaço homogéneo, sem barrei-
ras arquitectónicas, bem articulado em todos os seus
elementos, dotado de infra-estruturas, equipamentos
de apoio e zonas de estadia e que conseguisse valo-
rizar o seu património natural e arquitectónico.
Procurou-se ainda criar condições de resposta efi-
caz às necessidades de optimização dos sistemas
de gestão e manutenção de todo o espaço, tanto ao
nível do reordenamento dos feirantes, como facili-
tando e agilizando toda a logística do funciona-
mento da feira, no que respeita ao controlo de
acessos, vigilância, distribuição de lugares, limpeza
e conforto geral para os utentes.

RECINTO DA FEIRA
Para garantir espaço a todos os feirantes, foi necessário prever a ocupação de toda a área disponível, composta por dois terrenos fisica-
mente separados por uma rua. Contornou-se este obstáculo articulando os dois recintos da feira com um passadiço pedonal, elemento uni-
ficador dos diferentes níveis de acesso, possibilitando a ligação física entre as duas zonas existentes e constituindo-se como o canal pri-
vilegiado de circulação de pessoas e contemplação da envolvente

UTILIZAÇÕES ALTERNATIVAS DO RECINTO 
Para além da realização semanal da feira de Carcavelos, poderão
ser múltiplas, distintas, permanentes ou pontuais as utilizações
deste recinto, mas sobretudo atractivas para a população em
geral. Tendo em conta a excelente localização do lugar é aspira-
ção da C.M. de Cascais, que este espaço venha a ser dinamizado
por um leque variado de eventos lúdicos e culturais, podendo vir
a albergar tanto feiras de produtos biológicos ou de antiguidades
e velharias, como servir de palco a festas populares, recitais e
concertos. Pela sua particular polivalência e pelas condições de
segurança que oferece, poderá o recinto ser usado como espaço
expositivo de ar livre por excelência, para todo o tipo de activida-
des, incluindo exposições de Arte de Rua e Arte Pública. Preten-
de-se que todo este espaço venha a integrar peças de mobiliário
urbano resistente e de qualidade e modernos sistemas de trata-
mentos de lixos, de forma a garantirem uma imagem urbana cui-
dada e limpa, permitindo constituir-se como um espaço poliva-
lente e de referência da comunidade e do município de Cascais.

Maqueta – Vista sobre nova praça urbana, sua relação com o recinto principal da feira e o Mercado

Perspectiva aérea Poente – passadiço pedonal e sua articulação com o sistema de
rampas pedonais

Perspectiva aérea Nascente – articulação entre os dois futuros recintos

Recinto complementar e respectivo passadiço pedonal
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área considerável para a implantação de um espaço âncora destinado a albergar as novas instalações da Fábrica de Gelados Santini, cujo pres-
tígio e qualidade contribuirá de forma inequívoca para a dinamização e viabilização das actividades de toda a zona. O futuro Espaço Santini irá
ocupar a ala Oeste do mercado, à qual se adicionou um novo corpo, a Norte, possibilitando um generoso aumento de área e a consequente via-
bilização da unidade fabril e respectiva loja neste local.

No que respeita à imagem arquitectónica preconizada para a construção nova, respeitou-se a pré-existência, mas com uma linguagem assumi-
damente contemporânea, sem retirar coerência estética à imagem de conjunto. Destaca-se assim no novo corpo Este, a introdução de uma facha-
da em vidro, prolongada até à fachada do edifício pré-existente. A pala frontal - elemento marcante na preexistência - será o mote para a nova inter-
venção. O desenho do novo corpo apoia-se nela, prolongando a sua forma e encontrando um novo remate. 

EXECUÇÃO DE MURAL ARTÍSTICO PARA DECORAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO
Relativamente aos muros de contenção que se desenvolvem ao longo de uma das ruas, entende a equipa projectista que deverão ser alvo de uma
intervenção de Arte Pública, individualizadora e valorizadora do espaço e de todas as ocupações a ele destinadas. A solução proposta, prevê a exe-
cução de figuras humanas a cheio, em chapa de aço corten, com desenhos dinâmicos representando pessoas em actividades diárias, lúdicas e labo-
rais, que podem relacionar-se com as utilizações do espaço em questão. Estas figuras deverão ser afixadas ao muro de contenção, permitindo criar
um efeito de grande impacto visual, tornando este corredor de passagem numa importante referência local e intermunicipal de Arte Pública.

Ficha Técnica:

Concepção:  João Branco, Pedro Carrilho e Paulo Simões  

Coordenação: João Branco 

Arquitectura: Pedro Carrilho, Luís Rodrigues 

Arquitectura Paisagista: Paulo Simões, Bruno Sousa,

Joana Quintas 

3D: Rodrigo Madeira 

Mural Artístico: Mónica Cid 

Maqueta: Portugal dos Pequeninos 

Especialidades: Elíptica 

Colaboração: Tiago Barreiros, Mónica Figueiredo, 

Profª. Teresa Alves 

CLIENTE: CM Cascais

REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO
A reabilitação do Mercado desempenhou um papel fun-
damental tanto ao nível da sua preservação, como da pró-
pria requalificação funcional. O edifício, projecto do Arqui-
tecto Jorge Segurado e exemplar de referência da arqui-
tectura modernista portuguesa, mantém praticamente o
desenho original que se procurou preservar e valorizar.
Ao reflectir na organização e distribuição do edifício, arti-
culadas com o futuro recinto da feira, foi necessário pro-
ceder a alterações na sua arquitectura, como única forma
de possibilitar a optimização do seu espaço funcional. Foi
então prevista a demolição parcial do corpo Sul, dando
lugar a uma ampliação deste mesmo corpo, transforman-
do uma actual planta em “J” invertido, numa planta em
“L”, aberta para a praça, que será também alvo de reabi-
litação. A realização desta ampliação justificou-se tam-
bém pela necessidade de disponibilizar, no edifício, uma

Maqueta – Vista sobre o recinto principal da Feira, sua relação com a
nova praça urbana e com o Mercado, já requalificado

Ampliação do Mercado e criação de um novo plano de fachada em vidro Perspectiva da nova fachada do Mercado, que remata a futura praça urbana e
recebe quem chega do centro da vila.

Estudo para mural artístico da autoria de Mónica Cid

setembro_03-34:Anteprojectos 2011  10-10-2011  12:02  Página 10



ANTEPROJECTOSSetembro | 2011 11

Destaque

PLURIESCALA - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E DESIGN LDA

Ficha técnica da empresa:
PLURIESCALA – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO 

E DESIGN, LDA.

M: R. Sousa Martins, nº5 – 1ºDto 

1050-217 LISBOA

T: +351 213 161 276 

F: +351 212 487 935 

M: +351 966 203 159

Atelier: Av. Carlos Silva, nº35 – Gab. 18

2780-354 OEIRAS

E-mail: geral@pluriescala.com 

Web: www.pluriescala.com

A empresa PLURIESCALA – ARQUITECTURA, PLANEA-

MENTO E DESIGN foi fundada pelos Arquitectos João

Branco e Tiago Barreiros com o objectivo de realizar

projectos pluridisciplinares a várias escalas de inter-

venção nas áreas da Arquitectura, Planeamento Urba-

no, Arquitectura Paisagista, Arte e Design. 

A Pluriescala assume-se como um grupo de trabalho

aberto que conta com a participação de artistas nas

áreas da escultura, artes plásticas, design e imagem.

Aposta também na realização de parcerias com Univer-

sidades, visando incentivar e apoiar os municípios nos

processos de candidatura a fundos económicos euro-

peus e na angariação de fundos privados, com o objec-

tivo de impulsionar e estimular a valorização urbana,

nomeadamente em áreas emergentes como o Lighting

Design, a Arte Pública ou o Design Urbano.

Encarando cada projecto como uma oportunidade

única de promover uma arquitectura e um urbanismo

de qualidade, a PLURIESCALA considera a valorização

do espaço público como um importante factor de dina-

mização das cidades e de criação de novas referências

urbanas.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO:

ARQUITECTURA | URBANISMO | ARQUITECTURA PAISA-

GISTA | ARTE PÚBLICA | LIGHTING DESIGN | FOTOGRA-

FIA CULTURAL | CONSULTORIA EM IMAGEM URBANA

Requalificação da Feira e Mercado de Carcavelos

Equipa Técnica

D
.R
.

PRINCIPAIS TRABALHOS REALIZADOS OU EM CURSO:

- Moradia Unifamiliar em Porches, Luis Manuel J Garcia.

- Ampliação e Remodelação de Moradia Unifamiliar em Queluz, João Carlos G.

Nunes (1)

- Moradia Unifamiliar em Riba de Âncora, Luis Manuel J Garcia.

- Requalificação da Feira e do Mercado de Carcavelos, CM Cascais – em curso

(2) (4)

- Requalificação e Reordenamento do espaço envolvente ao Mercado de Cas-

cais, CM Cascais – em curso (2)

- Pavilhão Desportivo e Sociedade Recreativa Unidos do Zambujal, CM Cas-

cais – em curso (2)

- Valorização do lugar através da fotografia - Castelo de Vide e Marvão (3)

(1) Com Arqª Sofia Piedade

(2) Com Arqº Pedro Carrilho

(3) Com Silvestre Zamith

(4) Com Arqº Paisagista Paulo Simões

EQUIPA RESPONSÁVEL PELO GABINETE:

João Carlos Gomes Branco – Arquitecto Urbanista

Tiago Oliveira Barreiros – Arquitecto

Mónica Figueiredo – História e Património

CONSULTORES: 

Arquitectura: Pedro Carrilho | Tiago de Seabra | Jaime Dias | Sofia Piedade 

Arquitectura Paisagista: Paulo Simões | José Roxo 

Arte Pública e Escultura: Augusto Cid | Mónica Cid

Estruturas Especiais: Painho Ferreira

Especialidades: Romeu Oliveira | Rui Pires

Design Gráfico: João Carvalho

Fotografia e Imagem: Silvestre Zamith

3D: Rodrigo Madeira | Luís Gomes | Ricardo Vicente
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