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No âmbito do desenvolvimento da obra de ampliação e remodelação do Mercado
Municipal da Costa Nova, que se encontra actualmente em franco desenvolvimento, teve
lugar hoje, Terça-feira, e no seguimento do compromisso assumido com os Vendedores do
Mercado, a activação da venda de pescado no Mercado Provisório, instalado pela Câmara
Municipal de Ílhavo em frente ao edifício deste Mercado Municipal.

 A venda de outros produtos como legumes, fruta, pão e charcutaria continuará, enquanto
o desenrolar das obras o permitir, no actual Mercado, prevendo-se a sua transferência para
o Mercado Provisório durante as próximas semanas. Representando um investimento de
cerca de 80.000 euros, esta estrutura provisória encontra-se dotada de todos os meios
necessários para este tipo de actividade, cumprindo naturalmente todas as regras higieno-
sanitárias, funcionando até ao final da Primavera deste ano, perspectivando-se para essa
altura a entrada em plena actividade do renovado Mercado.

Esta obra reveste-se de grande importância, a vários níveis, indo de encontro à satisfação
das necessidades da Comunidade de Pescadores da Costa Nova, dos Vendedores do
Mercado e dos seus milhares de Clientes. Neste projecto de remodelação e ampliação, cujo
orçamento ronda 1.200.000 euros, está prevista a construção de uma cozinha industrial e
a inclusão de armazéns frigoríficos e de congelação para peixe e marisco, bem como de
uma área específica para venda de marisco cozido, cumprindo-se todas as regras higieno-
sanitárias necessárias ao bom funcionamento do Mercado.

Além destas importantes valências, esta obra também vai dotar o Mercado da Costa
Nova com duas novas lojas no rés-do-chão e um restaurante no primeiro piso.

O Mercado Provisório funcionará de Terça a Domingo, das 8h00 às 18h00.

Grata pela atenção dispensada, apresento os nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dr.ª
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