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NOVO MERCADO DE VILARINHO DO BAIRRO ABRIU PORTAS 
Centenas de pessoas assistiram à abertura oficial que decorreu no dia 25 de abril 

 

Mais de meio milhar de pessoas marcou presença na reabertura oficial do Mercado de Vilarinho 

do Bairro, que decorreu no passado dia 25 de abril.  

Este era um anseio antigo de toda a população da freguesia de Vilarinho do Bairro, e inclusive 

do concelho, que foi agora concretizado com toda a pompa e circunstância. Uma obra que teve um 

custo de cerca de um milhão e meio de euros, suportado na íntegra pelo orçamento do Município de 

Anadia. 

O renovado espaço constitui a maior superfície comercial do concelho ao ar livre, e está dotado 

de todas as condições de higiene e segurança para feirantes e utentes, colmatando assim as deficiências 

do antigo recinto do mercado que se encontrava disfuncional e obsoleto. Por outro lado, trata-se de um 

espaço que se caracteriza pela polivalência, permitindo acolher a realização de eventos de âmbito muito 

diverso. 

Para o presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro, Dinis Torres, a abertura das 

novas instalações do mercado é um acontecimento que “ficará marcado para sempre na história desta 

freguesia”. “Uma obra de referência nacional, um espaço polivalente que está preparado para poder ser 

usado como mercado, feira ou outros eventos ao ar livre”, acrescentou. 

O autarca deu a conhecer as novidades da infraestrutura, destacando as novas normas e 

procedimentos para o seu funcionamento, designadamente o facto de “os acessos dos feirantes serem 

controlados informaticamente”. O recinto tem várias entradas, devidamente sinalizadas, informação aos 

utilizadores, e identificação das várias zonas existentes no mercado. 

O espaço conta com duas zonas cobertas, uma para venda de produtos hortícolas e frutas, e 

outra para churrasqueiras, devidamente equipadas, com 280 lugares sentados. Existem ainda 14 lojas e 

um parque de estacionamento com cerca de 300 lugares, nove dos quais para pessoas com mobilidade 

reduzida. O autarca freguesia informou também que a taxa de ocupação ronda os 100 por cento. 

http://www.cm-anadia.pt/
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Dinis Torres realçou ainda o facto de a vertente ambiental não ter sido esquecida. “Temos 

vários ecopontos espalhados pelo recinto e iremos ter várias ações de sensibilização durante alguns dias 

de feira”, afirmou. 

A rematar a sua intervenção, deixou um agradecimento público à Câmara Municipal de Anadia 

pelo apoio dado, “sem o qual esta obra nunca seria possível de executar”. 

 

“É uma obra de Vilarinho do Bairro e de todo o concelho de Anadia” 

 

A presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, destacou a importância da 

obra, dizendo que “traz novas funcionalidades, mais inovação e maior comodidade, aos feirantes e aos 

seus utilizadores”.  

A edil desejou que haja “uma boa utilização e aproveitamento das novas instalações”, 

considerando ainda que “é nosso objetivo que, a partir de hoje, haja uma maior consciência ambiental 

na sua utilização”, esperando que “todos juntos possamos fazer mais e melhor pelo ambiente e para 

uma melhor manutenção deste espaço, por forma a que o tenhamos o mais digno possível e 

preservado”. 

Maria Teresa Cardoso sublinhou que esta “é uma obra de Vilarinho do Bairro, mas é também de 

todo o concelho de Anadia”, tendo ainda deixado uma palavra de agradecimento a todos quantos 

estiveram ligados, de forma direta e indireta, à empreitada. A gestão e manutenção do espaço caberá à 

Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro. 

A festa, que foi animada pelos Bombos da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, grupo de 

gaiteiros “Pé de Cepa”, e Banda de Música de Anadia, prolongou-se pela tarde fora com muita alegria. 
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