
Estou aqui desde o início do 

mercado. Acho que o mercado 

transitório tem os vendedores 

mais concentrados e isso é bom. 

Cria um verdadeiro ambiente de 

mercado e isso ajuda os clientes, 

que não se dispersam e encon-

tram tudo mais facilmente”.

Daniel Ferreira, talho

A cidade de Leiria precisava de um 

mercado novo e acho que vai ficar 

muito bom. Enquanto não temos o 

novo, ficamos todos juntos.  

Já vendo no mercado há 45 anos, 

espero que o novo traga mais 

clientes, mas isso é sempre uma 

incógnita”.

Maria da Graça Duarte, peixe

O projeto do mercado novo já 

devia ter sido feito há uns anos, 

mas vem bem a tempo. No pro-

visório ficamos mais apertados, 

mas foi tudo arranjado e temos de 

ter paciência para depois termos 

muito melhores condições para os 

clientes com o novo mercado”.

Margarida Zimas, frutas e legumes

Temos menos espaço no mercado 

provisório, mas é por uma boa 

causa: vamos ter melhores con-

dições no futuro. Há muito tempo 

que Leiria precisa de um novo 

mercado. Não estou nada preo-

cupada e acho que vai ficar tudo 

muito bonito”.

Lucinda Pereira, flores

“ “ “ “

No Mercado Transitório há 36  
espaços comerciais, entre bancas 
(15) e lojas (21). Destas, oito foram 
adaptadas para a venda de peixe, 
com bancadas de trabalho e de 
exposição do pescado.

A área provisória estende-se por 
cerca de 2.000 metros quadrados, 
entre o rés-do-chão, onde estão 
as lojas e as bancas, e a cave, onde 
funciona o mercado dos produtores 
locais.
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O executivo municipal aprovou a adjudi-
cação da empreitada de requalificação dos 
edifícios, por 3,5 milhões de euros. O prazo 
de execução da obra é de um ano.

LEIRIA É MERCADO

Mesmo com a concorrência de gran-
des redes de supermercados, o Mercado 
Municipal de Leiria mantém-se em franca 
atividade, é um órgão vital da cidade de 
Leiria e um motor económico da região. 

Desde sempre um local central de es-
coamento para os produtores, nas ruas e 
praças, a cidade de Leiria, e toda a região, 
tem o mercado nas suas raízes. Dos tem-

pos longínquos do histórico edifício do 
Mercado de Sant ’Ana ainda se mantêm 
vários vendedores, que ali se iniciaram 
com avós e pais, como se o mercado lhes 
estivesse no sangue ou na herança genéti-
ca. Há uma relação afetiva com as bancas 
do mercado. São muitas as histórias de 
vendedores que começaram a ajudar os 
avós e os pais desde tenra idade. Fizeram, 
depois, daquela vida sua, como viram fazer 
na família. Muitos vendem no mercado há 
várias décadas. Alguns fazem vida atrás da 
banca até depois dos 80 anos. Os poucos 
que deixam o mercado é devido à idade 
ou até para se tornarem produtores, eter-
nizando a ligação que têm com o espaço 

municipal.
É uma relação afetiva também do lado 

de quem compra. Muitos dos que hoje são 
clientes habituais foram-no em peque-
nos, pela mão de pais e avós, e hoje a ida 
ao mercado faz parte da rotina semanal 
de muitas famílias. Herdaram o gosto de 
comprar fresco e não dispensam a fruta, 
os legumes, os queijos, a carne ou o pão 
do mercado, onde têm a garantia da quali-
dade do peixe das lotas como a da Nazaré. 
Próxima da origem dos produtos que se 
encontram no Mercado Municipal, esta é 
também uma região de agricultores, fruti-
cultores, floricultores, suinicultores e até 
de apicultores. E, no mercado, tudo vem 

diretamente do produtor.
O mercado conquista os leirienses há 

décadas pela confiança. O cliente tem os 
seus vendedores de eleição e os dois até se 
tratam pelo nome. No mercado, as bancas 
estão definidas e o vendedor é invariavel-
mente o mesmo. Dá sempre a cara e duas 
palavras de conversa. Uma proximidade 
que marca a diferença na relação entre 
comerciante e cliente.

Muitos restaurantes abastecem-se tam-
bém no mercado de Leiria, garantindo 
assim todos os produtos frescos e de qua-
lidade que precisam e fazem questão de 
servir à mesa.
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