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O Mercado Municipal constitui um importante instrumento de dinamização da economia 

local, assegurando a sobrevivência de um determinado tipo de organização de produção, 

de natureza familiar, a qual até hoje constituiu uma importante fonte de rendimentos de 

muitas famílias.  

Por outro lado, estando integrado na malha urbana mais antiga, a dinamização deste 

equipamento, reforça e potencia as politicas de revitalização do espaço urbano, 

contrariando a tendência de abandono e decadência que se tem verificado ao longo dos 

anos.  

A “Requalificação do Mercado Municipal e Espaços Envolventes” incidiu sobre as zonas 

centrais de venda de pescado, frutas e legumes, integrando ainda novos espaços no  

primeiro piso do edifício – para onde está prevista a instalação de espaços comerciais e de 

serviços – que se acede através de escadas rolantes e elevador. 

O Mercado abriu ao público no dia 6 de Junho de 2013, no entanto, a inauguração do 

espaço requalificado foi inaugurado no dia 24 de Junho de 2013, dia em que se celebrava 

os 121 anos da construção do edifício, feriado municipal. 

     

 

A intervenção teve como grande objectivo, dotar o Mercado e os espaços comerciais 

existentes (bancas, módulos e lojas) com condições estruturais e funcionais adequadas ao 

exercício da actividade retalhista, melhorando a dinâmica comercial, promovendo a 

qualidade e a segurança alimentar respeitando a especificidade de cada sector de 

actividade. 
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O regulamento inicial do Mercado datava de 1985, tendo alterações no ano 1998, após as 

obras de requalificação, o Município, entendeu que o mesmo deveria ser actualizado. 

Assim, dia 1 de Agosto de 2013 entrou em vigor o novo regulamento, que foi publicado no 

DR, II, Série n.º 136 de 17/07/2013. 

O Mercado Eng.º Silva tem uma área de exploração de 3.472,45m², onde estão 

diariamente 143 concessionários que se distribuem pelos seguintes espaços: 

 

 N.º Espaços N.º Esp. Concessionados 

Lojas exteriores 20 19 

Lojas interiores P0 4 1 

Lojas interiores P1 7 0 

Módulos 45 44 

Bancas de peixe 32 25 

Tabuleiros 365 340 

 

No Mercado Eng.º Silva, desde a sua inauguração já decorreram diversos eventos, 

nomeadamente: 

 

14 e 15 de Junho de 2013 – Figueira com Sabor a Mar, O Melhor do Nosso Mar, parceria 

com a escola profissional da Figueira da Foz – Aula de Culinária. 

                                             

19 de Julho de 2013 – Recepção a alunos da cidade de Ketscekemét, da Hungria  
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1 a 4 de Agosto de 2013 – Fusing, showcooking  

         

 

20 de Setembro de 2013 – 131.º Aniversário da Elevação da Figueira da Foz a Cidade – 

Exposição colectiva de fotografia  

      

 

30 de Outubro de 2013 – Comemorações do dia do Porto 

                                                                                        

 

16 de Novembro de 2013 – Comemoração do dia dos diabetes 

   


