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Mercado Municipal de Cantanhede aproxima consumidores dos
produtores locais

O Mercado Municipal de Cantanhede encontra-se aberto ao público todos os dias, embora com
acesso sujeito às normas sanitárias impostas para combater a pandemia de Covid-19 e
condicionado ao comércio de produtos alimentares, designadamente carne, peixe, frutas,
legumes e outros produtos agrícolas.
Com horário de funcionamento das 8h00 às 15h00, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às
14h00, aos sábados e das 6h00 às 15h00, em dias de feira quinzenal, o recinto comercial
beneficiou de profundas obras de requalificação que foram concluídas no final do ano passado,
as quais resultaram numa significativa valorização das suas condições, quer ao nível da
funcionalidade, quer em termos estéticos. “Foi uma aposta da Câmara Municipal na reabilitação
de um equipamento que, além da atividade dos comerciantes com banca instalada, acolhe
também pequenos agricultores do município para fazer a venda das suas produções, facultandose assim à população em geral a possibilidade de adquirir diretamente dos produtores, sem
intermediários, produtos agrícolas locais, sempre frescos e com garantia de qualidade”, explica o
vereador do pelouro das Feiras e Mercados, Adérito Machado.
Segundo o autarca, “a Câmara Municipal está a estimular o desenvolvimento de mecanismos
que aproximem os consumidores dos pequenos produtores, ou seja de cadeias curtas de
comercialização com a menor intermediação possível, na perspetiva de que isso traz benefícios
para uns e outros”
Adérito Machado considera que “nesta altura de confinamento, é muito importante a cidade e o
concelho disporem desta plataforma comercial que está a ser dinamizada segundo uma lógica
que visa favorecer o escoamento dos legumes, da fruta e outros bens de primeira necessidade
produzidos localmente, estando devidamente acautelados todos os mecanismos necessários
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para assegurar as regras instituídas para fazer face à crise sanitária que estamos a viver, para
além de que, tratando-se de um espaço ao ar livre, e menos suscetível à disseminação do vírus”
O acesso ao Mercado Municipal de Cantanhede está sujeito às regras e orientações da Direção
Geral da Saúde, no âmbito do Plano de Contingência elaborado especificamente para o efeito e
que impõe a entrada condicionada à lotação estipulada, o uso obrigatório de máscara, o
distanciamento social e o não manuseamento dos produtos expostos.
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