
Mercado Bom Sucesso: Esta aprovação do IGESPAR é um escândalo nacional!

(Vêr a  cronologia do processo que fiz e partilho convosco, em anexo)

1ª perplexidade:

          O IGESPAR é um organismo que demorou (vários) anos a classificar o magnífico edifício do 
Mercado do  Bom sucesso como património  de interesse Público.  O IGESPAR demorou apenas 
semana e meia a aprovar um Projecto que destrói o seu Magnífico Espaço Interior.

2ª perplexidade:

          O IGESPAR classificou o Mercado do bom Sucesso a 25 de Janeiro de 2011. O contrato de  
concessão à empresa EUSÉBIOS por 50 anos prorrogáveis por mais 20 foi assinado a 25 de Janeiro 
de 2011.

3ª perplexidade:

         Há uma semana atrás, o IGESPAR informou o Movimento Mercado do Bom Sucesso Vivo! que 
ainda não tinha entrado no organismo DRCN( IGESPAR) qualquer Projecto relativo ao Mercado do 
Bom Sucesso. No dia 16 de Maio ( 2ª feira ) afinal a DRCN através da sua directora Arq.ª Paula Silva, 
afirma que  tinha sido um “lapso” e que afinal não só já tinha entrado um projecto a 5 de Abril como 
até já tinha sido aprovado pela DRCN a 19 de Abril, há cerca de um mês…

4ª perplexidade:

        O Mercado do Bom Sucesso está previsto ser em parte transformado em Shopingcenter, num 
lugar que é o Centro geométrico de três Shoppingcenter. O Brasília tem metade das lojas vazias. O 
Península tem algumas lojas a fechar. O cidade do Porto tem também lojas a fechar…   O Mercado 
do bom Sucesso está previsto ser em parte transformado em hotel, quando existem três hotéis ao 
inicio da rua marques da Silva, após o Shopping cidade do porto e mais 2 na rua do Campo Alegre…
Existem estudos de mercado válidos para esta irracionalidade económica prevista na destruição do 
Bom Sucesso?

5ª perplexidade:

      Desde o inicio do processo, que a entidade reguladora IGESPAR está comprometida com a  
solução, mesmo tendo obrigatoriamente que dar parecer vinculativo em fase posterior. É isto possível 
ou  “normal”?  Afinal  ,  em  2009,  um  Arq.º  do  IGESPAR  fez  parte  do  Júri  do  Concurso  de 
concepção/Construção, enquanto tal, e agora o IGESPAR também tem que dar um parecer…

6º perplexidade:

    O Shopping do Bom sucesso é um edifício ilegal, que viola o PDM e tem uma ordem do tribunal 
para a sua demolição que nenhuma autoridade política teve ainda coragem para mandar executar…
desrespeito pelo estado de direito.

  O Mercado do Bom Sucesso é simultaneamente património classificado e é património em vias de 
ser destruído o seu espaço interior, com ambas as situações aprovadas pelo mesmo organismo: o 
IGESPAR.

1º agradecimento e 1ª alegria: a participação de cerca de 150 pessoas na concentração pelo Bom 
Sucesso, incluindo políticos conhecidos, ilustres anónimos, arquitectos do Porto, gente solidária e 
sensível em geral: Manuel Pizarro, Manuel Correia Fernandes, José Pulido Valente, Rui Sá, Pedro 
Aroso, José Castro, João Semedo, João Teixeira Lopes, Mário Moutinho, José Gigante, Alda Macedo,  
Catarina Martins. Siza Vieira e Souto de Moura apoiam a causa, tendo feito declarações públicas 
neste sentido. Obrigado a todas e todos. E até já…

Pedro Figueiredo, arquitecto e aderente ao movimento Mercado Bom Sucesso Vivo










