
 

 

 

Desde a sua reabertura, em 24 de Junho de 2013, o Mercado Municipal Engenheiro Silva tem sido 

palco de inúmeras actividades dinamizadoras e que em muito contribuíram para o acolhimento de 

diversos públicos com faixas etárias muito distintas, tendo durante o ano de 2014 decorrido os 

diversos eventos, nomeadamente: 

• Exposição vida de Alvaro Cunhal (Abril 2014) 

 

  

• Actividades mês do coração – Workshops, showcooking, palestras (Maio 2014) 

    

 

• Exposição Aldrabas e Batentes (Junho 2014) 

   

 

• Exposição – O MERCADO (Junho a Agosto 2014) 

       



• Evento “MERCADO VIVE” – Aniversário do Mercado Municipal – Espectáculo Musical, 

Desfile Temático, inauguração de exposição fotográfica (Junho 2014) 

      

 

• Exposição – A PEIXEIRA (Agosto a Outubro 2014) 

     

 

• Filmagem de programa para a RTP (Julho 2014) 

      

 

• Workshop EPFF e Doca Pesca (Julho 2014) 

       

 

 



• ATL CAE – actividades com crianças (Julho 2014) 

     

 

• Visita de 150 alunos do Colégio São João de Bosco de Matosinhos (Setembro 2014). 

 

  

• Comemorações do Dia do Turismo (Outubro 2014) 

 

 

• Comemorações do Dia do Porto da Figueira da Foz, Inauguração de Exposição Fotográfica 

(Outubro 2014) 

       

 

 



• Comemoração do dia mundial da diabetes (Novembro 2014) 

 

 

• Filmagem de programa para a TVRECORD (28 Novembro 2014) 

 

 

Um das apostas do ano 2014, foi a criação de uma imagem do Mercado, mais versátil e inovadora, 

proporcionando ao visitante, frequente ou ocasional, um espaço mais agradável e atractivo. 

“Mercado Vive” é o mote que a CMFF pretende para a implementação de toda uma dinâmica 

associada a este equipamento, cujo objectivo será fazer parte do merchandising a utilizar pelos 

concessionários e pelo Município, de modo a que o Mercado Municipal seja um pólo de atracção 

também ele potenciador da quebra de sazonalidade associada a destinos Sol e Mar, pelo facto de 

estar sempre a acontecer algo novo e diferente com actividades diversificadas, dirigidas a públicos 

alvo também eles diversos, nomeadamente exposições, mostras de gastronomia (show cooking), 

apoio a eventos e acções no âmbito da saúde, do ambiente, entre outros.  

 

      



No verão de 2014, esta estratégia foi complementada com a apresentação de uma nova valência, 

uma bicicleta que para além de ter um intuito publicitário e de divulgação do Mercado, é um meio 

de transporte “amigo do ambiente”, que proporciona a entrega de compras ao domicílio dentro 

da cidade.        

Durante o corrente ano, decorreram três procedimentos concursais, com o intuito de ocupar os 

lugares de venda devolutos, tendo decorrido no dia 26 de Maio de 2014 uma Hasta Publica para 

ocupação de diversos tabuleiros de hortícolas, frutas e flores e bancas de peixe, no dia 24 de 

Novembro de 2014 decorreu Concurso Publico para a loja L33 e no dia 15 de Dezembro de 2014 

deu-se início ao segundo  Concurso Público para as lojas L3, L14 e L16. 

Em Outubro de 2014 foi inaugurada a loja “Espaço do Cidadão” que serve de âncora, permitindo 

com a introdução de novas valências no piso superior, desenvolver o sector de serviços para novos 

fluxos.  

   

 

 

 


