
  

N.º 12/13  REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE LEVANTE DA PÓVOA  

E ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA DA ENVOLVENTE  

PÓVOA DE SANTA IRIA 

 A Câmara Municipal iniciou, em julho, a requalificação do mercado de levante da Póvoa e a estruturação urbanística 
da envolvente, na freguesia da Póvoa de Santa Iria. 

Os trabalhos a realizar consistem na: 

• Reconversão e estruturação das área destinadas a alojar o novo Recinto de Feiras da Póvoa (feira de levante) 
e o parque de estacionamento, dotando-os de melhores características funcionais e técnicas de suporte à sua 
atividade. 

• Promoção da utilização e vivência dos espaços resultantes, através da criação de percursos pedonais. 
• Reestruturação das áreas verdes resultantes, tendo em vista um enquadramento paisagístico aprazível e 

sustentável. 
• Promoção de uma melhor articulação da rede viária existente e comunicação com o futuro loteamento 

Municipal através da criação de um novo arruamento estruturante da organização de todo o território. 
• Implantação de quatro grandes áreas funcionais de usufruto público: o novo Recinto de Feiras da Póvoa, que 

terá capacidade para albergar a feira de levante, bem como outras atividades complementares; o Parque de 
Estacionamento público com capacidade para 164 lugares, dos quais quatro para deficientes, dois para 
carrinhas de transporte escolar e três para carros elétricos; uma ampla Praça Central pública com largas 
alamedas pedonais onde será localizado o equipamento urbano (bancos, bebedouros e caixotes de lixo); 
zonas verdes de enquadramento implantadas nas áreas sobrantes. 

Os dois novos edifícios de apoio ao Recinto de Feiras, bem como a remodelação do edifício existente destinado a 
alojar as Oficinas da Junta de Freguesia, disporão de todas as instalações e infraestruturas de todas as especialidades 
necessárias ao seu perfeito funcionamento. 

A obra está orçada em 1.191.636,00 € e tem um prazo de execução de 150 dias.  

Em caso de dúvida não hesite em contactar-nos através do telefone 263 285 606 e, ainda, através do e-mail 
gav.dovi@cm-vfxira.pt.  

Estamos a trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos nossos Munícipes.  

Vila Franca de Xira, 8 de agosto de 2013 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

 
- Alberto Mesquita - 

 

 


