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MERCADO DE SANTA CLARA 
desde 1877 

 

 
 

O Mercado de Santa Clara, o mais antigo da cidade de Lisboa, existe desde 1877, e prepara-se 

agora para assumir novas funcionalidades, passando a atuar enquanto espaço privilegiado para a 

divulgação das indústrias culturais e criativas de Lisboa - uma montra de projetos e produtos da 

economia criativa -, no âmbito de uma ampla campanha de requalificação e revitalização que 

abrange os 25 mercados municipais de Lisboa – uma estratégia promovida pela Câmara 

Municipal de Lisboa. 

O Plano Municipal dos Mercados de Lisboa (2016-2020) prevê a melhoria das condições de 

funcionamento, a adaptação às exigências dos novos tempos, a ampliação e diversificação da 

oferta de bens e serviços e a atribuição de novas e modernas utilidades aos mercados de Lisboa. 

Este é um desafio que procura não só oferecer visibilidade às indústrias culturais e criativas de 

Lisboa, como oferecer a possibilidade de interagir com a comunidade de São Vicente, 

contribuindo para atribuir uma nova dinâmica a este bairro, concedo-lhe importância 

económica, social e cultural. 
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O MERCADO, A CULTURA E A CRIATIVIDADE 

 

Com o objetivo de apoiar o talento que sabemos existir na cidade de Lisboa, a sua capacidade de 

transferência de conhecimento para projetos, produtos e serviços inovadores e criativos, 

concebidos em sintonia com a sua vocação interdisciplinar, o futuro Mercado de Santa Clara 

ambiciona ser uma plataforma de divulgação e um local de encontro para a economia cultural e 

criativa de Lisboa. 

O projeto hoje delineado para o Mercado de Santa Clara quer preencher a necessidade 

identificada de haver um espaço privilegiado na cidade de Lisboa enquanto parte integrante da 

produção criativa, que necessita ser valorizada e exibida, criando impacto e massa crítica para 

que todas as atividades dentro da economia cultural e criativa possam sobreviver e crescer, 

promovendo a sustentabilidade do emprego cultural e criativo em Lisboa. 

O património cultural do Mercado de Santa Clara será utilizado de forma multifacetada e 

dinâmica, utilizando o seu ambiente e localização únicos, transformando-o num novo destino 

para os esforços da indústria cultural e criativa da cidade, promovendo-a a nível local, regional e 

internacional.  

A missão deste espaço será a facilitação do intercâmbio entre as diferentes indústrias e 

economias da cidade, oferecendo o necessário suporte para o desenvolvimento de experiências 

estéticas e de produto diversificadas, articuladas com ativações promocionais e de teste que 

possam gerar maiores benefícios para este setor. 
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CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES 

 

Espaço de Mostra, Teste de Produto e Loja 

Área Polivalente para Eventos, Workshops e Exposições 

Restauração e Artes Culinárias 

Programação Comunitária 

 

As características e funcionalidades do futuro Mercado de Santa Clara estão assentes no 

trabalho que vem sendo desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa na promoção do 

crescimento e sustentabilidade da produção do ecossistema cultural e criativo da cidade de 

Lisboa. Em colaboração com a Junta de Freguesia de São Vicente, assumimos parcerias 

estratégicas para o espaço, com o Clube de Criativos de Portugal (CCP) e com o Polo Criativo 

do Palácio Sinel de Cordes - Trienal de Arquitetura, para construirmos de raiz um espaço único, 

na área cultural e criativa da cidade, com uma ligação privilegiada com a comunidade e o bairro 

onde se encontra. 

A Trienal de Arquitetura – Polo Criativo do Palácio Sinel de Cordes contribuiu com a sua visão 

especializada para que a revitalização do Mercado de Santa Clara, património singular da 

cidade, possa disponibilizar no seu interior características e funcionalidades polivalentes, 

exercendo assim o seu primordial objetivo de divulgar e promover projetos e negócios da 

economia cultural e criativa, associados ao Design, Media, Artes, Cultura e Inovação. 

Por outro lado, e tendo em conta o histórico da experiência demonstrada pelo Clube de 

Criativos de Portugal (CCP) na implementação de projetos diversificados ligados à inovação e 

ao setor criativo, em colaboração estreita com empresas, universidades e diversas entidades 

ligadas a iniciativas artísticas, de inovação e criação cultural – como as estruturas municipais 

FabLab Lisboa e Centro de Inovação da Mouraria – o CCP articulará a programação do espaço, 

apoiando iniciativas e projetos relevantes para a cidade, dinamizando o espaço no âmbito da 

construção de Lisboa enquanto cidade acolhedora para o empreendedorismo e a criatividade.  
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INSPIRAÇÃO 

  

  

    


