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Portimão terá o Mercado mais Cool do Sul 

 

No próximo dia 31 de maio, Portimão irá acolher a primeira edição do Lota Cool 

Market, um Mercado de Novo Artesanato, Design & Produtos Gourmet que trará ao 

espaço da antiga lota e área circundante, projetos nacionais inovadores, revelando 

novas tendências e produtos originais, com a participação desde já confirmada de 

mais de 40 expositores oriundos de diferentes partes do país e do Algarve. 

Diana Condesso, de 31 anos, designer de interiores é a mentora desta iniciativa, que 

conta com a organização da Teia d’ Impulsos- Associação Social, Cultural e 

Desportiva e com o apoio institucional da Câmara Municipal de Portimão e Junta de 

Freguesia de Portimão, pretende mostrar um outro lado da cidade que vai para além 

do sol e mar, atraindo novos públicos e colocando a mesma na rota de mercados 

deste género que são já uma referência em Lisboa e Porto. 

A ideia passa por fazer do Portimão Lota Cool Market um ponto de encontro e uma 

montra de referência a sul do país na divulgação do que mais criativo se faz, desde de 

projetos de novo artesanato, design, entretenimento e gastronomia gourmet e as 

tendências do momento, em consonância com um tema eleito para cada edição. 

Com o rio Arade como cenário natural, esta primeira edição é inspirada no tema “verão 

Azul”, numa alusão  à famosa série dos anos 80, pretendendo a organização transferir 

para este mercado  um ambiente  “vintage” marítimo, através não só dos produtos, 

como da inspiração e criatividade de cada um dos expositores  que já confirmaram a 

sua presença  e que prometem fazer deste, o mercado mais cool do sul. 

Em horário “sunset”, das 16h00 às 24h00, o Lota Cool Market é de entrada livre e no 

recinto haverá espaço não só para a mostra e venda de produtos de novo artesanato, 

design e gourmet como para o entretenimento e música, com o jazz  ( Jazz Trio) e a 

participação de dj’s ( DJ Gijoe e DJ D’Joy)  a fazerem eco das novas tendências e a 

marcarem um ritmo cool. 

O Lota Cool Market conta com a parceria do Sul Informação e Rádio Costa D’Oiro ao 

nível de media, para além dos apoios da Etic- Algarve; Sweet Cherry- photography; 

Portimão Cycle Chic, Taberna Cool 33 e Pedras Salgadas. 

Para mais informações acerca da organização do Portimão Lota Cool Market poderá 

ser consultada a página de FB do evento https://www.facebook.com/lotacoolmarket e o 

respetivo site de divulgação http://lotacoolmarket.com/   
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