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No coração da cidade encontra-se o edifício do Merca-
do Municipal, tradicionalmente denominado “A Praça”. 
Inaugurado em 1908, a construção deste edifício foi a 
obra arquitectónica mais marcante da primeira década 
do século XX, no Concelho de Loulé.
De estilo neo-árabe, tem quatro pavilhões e quatro por-
tões de acesso, pretendendo com a sua magnitude sim-
bolizar a dimensão e prosperidade do Concelho. Este 
edifício, dada a sua localização e características é o prin-
cipal ex-líbris da cidade de Loulé, tendo sido galardoa-
do com o Prémio Turismo, em 2008. Este é ainda lugar 
de eleição de muitos para efectuarem as suas compras, 
pois aqui se pode encontrar o melhor peixe e as frutas, 
verduras, legumes e hortaliças mais frescas, para além 
de artigos de artesanato diverso.

In the heart of the city stands the Municipal Market build-
ing, traditionally referred to as “A Praça”. Opened in 1908, 
the construction of this building was the landmark archi-
tectural project of the first decade of the 20th century in 
the Municipality of Loulé.
In the neo-Arab style, it has four halls and four access door-
ways, and the aim was for its magnitude to symbolise the 
size and prosperity of the Municipality. Given its location 
and characteristics, this building is the main symbol of the 
city of Loulé, and was awarded the Tourism Prize in 2008. 
It is still the place of choice for many people to do their 
shopping, because the best fish and fruit, and the freshest 
greens and vegetables are to be found here, as well as a 
wide range of handicraft items.

Mercado Municipal de loulé
loulé Municipal Market

Realização: De Segunda a Sábado
Duração: Todo o ano
Local: Mercado Municipal
Horário: 07h00 - 15h00 

Held: From Monday to Saturday
Period: All year round
Place: Municipal Market 
Time: 7am - 3pm

www.loulemercado.com



Realiza-se semanalmente ao sábado de manhã, em re-
dor do Mercado Municipal, com produtores agrícolas de 
todo o Concelho que colocam à disposição dos visitan-
tes produtos frescos, num misto de cores e sabores que 
relembram os mercados árabes, num ambiente verda-
deiramente popular proporcionando às ruas uma rara e 
apelativa paleta de cores.

This market is held every Saturday morning, around the 
Municipal Market, with agricultural producers from all over 
the Municipality making their fresh produce available to 
visitors, in a blend of colours and flavours that recall Arab 
markets; a truly popular setting that turns the streets into 
an unusual and charming palette of colours.

Realização: Todos os Sábados
Duração: Todo o ano
Local: Ruas envolventes ao Mercado Municipal
Horário: 07h00 - 13h30

Held: Every Saturday
Period: All year round
Place: Streets surrounding the Municipal Market
Time: 7am - 1.30pm

Mercado produtor
produce Market



Paralelamente ao Mercado Produtor, o Mercado Sema-
nal é um dos principais atractivos de visita a Loulé, aos 
sábados de manhã. Este é aliás um dos produtos mais 
vendidos nos pacotes de visita à cidade de Loulé. Neste 
mercado ao ar livre é possível adquirir vestuário, calçado, 
bijutaria, artesanato diverso, atoalhados e artigos para o 
lar, num ambiente de verdadeira feira. Seja para comprar 
uma lembrança, uma peça de vestuário ou para desfrutar 
do ambiente que ali se vive todos os sábados inúmeras 
pessoas ali se deslocam na expectativa de adquirir pro-
dutos a preços mais acessíveis.
Aventure-se no deslumbrante Mercado Semanal e apro-
veite para regatear alguns preços.

In parallel with the Produce Market, the Weekly Market is 
one of Loulé’s main attractions on Saturday mornings and, 
indeed, a visit to “Loulé Market” is one of the best-selling 
tours to the city of Loulé. At this open-air market, you can 
purchase clothes, footwear, costume jewellery, different 
types of handicrafts, linen and items for the home, in a set-
ting that is just like a fair. Whether it’s to buy a souvenir, an 
item of clothing or to enjoy the atmosphere that can be ex-
perienced every Saturday, countless people go there hop-
ing to pick up a bargain.
Venture out to the fabulous Weekly Market and take the op-
portunity to haggle over some of the prices.

Mercado SeManal
Weekly Market

Realização: Todos os Sábados
Duração: Todo o ano
Local: Frente ao Convento de Stº António, na saída  
da cidade para Boliqueime/Albufeira
Horário: 09h00 - 13h00

Held: Every Saturday
Period: All year round
Place: In front of the Convent of Santo António, as you 
leave the city on the way to Boliqueime/Albufeira
Time: 9am - 1pm

Feiras & Mercados    Fairs & Markets



Feiras 
    & Mercados

Fairs & Markets

LOULÉ

Feira PoPular
PoPular Fair
Realização: 3º Fim-de-semana de Julho
Local: Largo do Palácio da Justiça

Held: 3rd weekend in July
Place: The square in front of the courthouse

Feira da serra de inverno
Winter Fair oF the serra
Realização: 1º ou 2º Fim-de-semana de Dezembro
Local: Pavilhão da ExpoAlgarve NERA – Zona Industrial de Loulé

Held: 1st or 2nd weekend in December
Place: Pavilion of ExpoAlgarve NERA – Loulé Industrial Zone

Mercadinhos de PriMavera e de outono
sPring and autuMn theMed Markets
Realização: Todos os Sábados de Abril a Junho (Mercadinho de Primavera)
Todos os Sábados de Setembro a Dezembro (Mercadinho de Outono)
Local: Zona Histórica da cidade de Loulé

Held: Every Saturday from April to June (Spring Market)
Every Saturday from September to December (Autumn Market)
Place: Historical Zone of the City of Loulé

QUARTEIRA

Feira do livro e do artesanato de Quarteira 
Quarteira Book and handicraFts Fair
Realização: 1ª e 2ª Quinzena de Agosto
Local: Avenida Marginal de Quarteira (Nascente)

Held: 1st and 2nd Fortnight in August
Place: Quarteira Seafront Avenue (Eastern end)

Mercado seManal de Quarteira
Quarteira Weekly Market
Realização: Todas as quartas-feiras
Local: Fonte Santa

Held: Every Wednesday
Place: Fonte Santa

ALMANCIL

Feira de velharias de alMancil
alMancil Flea Market
Realização: 2º Domingo de cada mês
Local: Junto à Escola C+S de Almancil

Held: 2nd Sunday of every month
Place: Next to the “Escola C+S” school in Almancil

Mercado de alMancil
alMancil Market
Realização: 1º e 4º Domingo de cada mês
Local: Junto à Escola C+S de Almancil

Held: 1st and 4th Sunday of every month
Place: Next to the “Escola C+S” school in Almancil



Mercado Municipal de Loulé 
Loulé Municipal Market
Tel.: 289 400 733
E-mail: mercadomunicipal@lcglobal.pt 
Website: www.loulemercado.com

Câmara Municipal de Loulé - Divisão de Turismo
Loulé Municipal Council - Tourism Division 

Tel.: 289 400 894
Fax: 289 400 903 
E-mail: divisão.turismo@cm-loule.pt
Website: www.cm-loule.pt

LOULÉ

Feira POPULar de LOULÉ
LouLé PoPuLar Fair

Feira da Serra de invernO
Winter Fair oF the Serra

MercadinhOS de PriMavera e de OUtOnO
SPring and autumn themed marketS

MercadO MUniciPaL de LOULÉ
LouLé municiPaL market

MercadO PrOdUtOr
Produce market

MercadO SeManaL 
WeekLy market

ParqUe de eStaciOnaMentO MUniciPaL 
municiPaL car Park

280 Lugares / Spaces

Horário 
2ª a 6ª feira das 8 às 20h  
Sábados das 8 às 15h

PercUrSO PrOPOStO
SuggeSted route

 

Opening hours 
Monday to Friday: 8 am to 8 pm  
Saturdays: 8 am to 3 pm
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