Texto Descritivo

O Mercado Municipal de São Brás de Alportel
No centro de São Brás de Alportel
ergue-se um edifício retangular de paredes
brancas e telhado castanho: é o mercado
municipal de São Brás de Alportel.
Por se encontrar no coração de São
Brás, este edifício é limitado por quatro
ruas. O mercado tem quatro entradas:
numa delas, a um canto, encontra-se um
pequeno café que, de manhã, é iluminado e aquecido pelo sol. Neste café sentamse os idosos a beber café e a conversar. Ali sente-se o cheiro do peixe fresco do
mercado.
No interior do mercado existem três corredores: o primeiro limita lojas e
bancas de peixe, o segundo tem mais bancas de peixe, mas também de flores e de
vegetais e, por último, temos o mais concorrido, o da fruta e dos vegetais.
Gosto de percorrer o corredor do peixe com as suas bancadas cheias de
peixe das mais variadas espécies: o peixe-espada preto, os carapaus, as cavalas,
as douradas e o salmão. O peixe tem um bom aspeto, mas um cheiro muito forte a
mar. À minha direita esconde-se o meu espaço favorito: a charcutaria com as suas
chouriças vermelhas e o seu aroma a pimentão.
No corredor do meio há uma mistura de aromas, por um lado, o peixe e por
outro, as flores e os vegetais.
No último corredor, o dos vegetais e da fruta, temos uma explosão de cores e
de aromas: o vermelho dos tomates, dos rabanetes, morangos deliciosos e piripiri.
Outra cor que se destaca nesta altura do ano é o laranja dos citrinos, as laranjas e
as clementinas, e das abóboras. O cheiro mais característico deste corredor é o das
azeitonas temperadas com ervas aromáticas.
Espero que este mercado continue por muitos e muitos anos a animar a vida
desta bela vila algarvia.
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