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“OS MercadOS de OlhãO“ Exposição Documental

Esta exposição documental pretende divulgar o acervo do Ar-
quivo Histórico Municipal, dando a conhecer a documentação, 
mais relevante, que foi produzida aquando da construção dos 
mercados. Sensibilizar o público para a valorização e salvaguar-
da do património é igualmente contribuir para a constituição 
de uma identidade e de uma memória histórica colectiva, que 
devemos preservar. 

O primeiro Mercado de Olhão remonta a 1866. Tratava-se ape-
nas de um telheiro, assente em 26 colunas de alvenaria, com 
26m de comprimento e 11,50m de largura. O projecto, depois 
de anunciado publicamente, foi adjudicado ao oficial de pedrei-
ro João Baptista Pepe, natural de Olhão, que sob compromisso 
de honra se responsabilizou a terminar a obra a 31 de Julho de 
1866.

A sua localização era sensivelmente próxima dos actuais edifícios.

Em 1912, deu-se início à construção dos novos edifícios para os 
mercados do peixe e da hortaliça, simbolizada pelo lançamen-
to da primeira pá de terra.

Depois de deliberado em reunião de Câmara que a venda do 
peixe e da hortaliça deveria ser feita lado a lado, deu-se início 
à obra. Roubando espaço à Ria, a consolidação das edificações 
foi efectuada de forma particular e curiosa, na medida em que 
cada uma delas está apoiada em 88 estacas ligadas entre si por 
arcos de alvenaria de tijolo, embora hoje não os consigamos 
ver. O processo de fixação das estacas foi de tal forma avança-
do para a época - causando alguma estranheza e dando origem 
a muitas conversas à volta do mesmo - que acabou por ficar na 
memória da população, e ainda hoje há zonas, ao redor dos 
mercados que são conhecidas como bate-estacas.


