
Não se trata de um mercado qualquer e sim de espaços onde comprar 
e vender alimentos bons, limpos e justos, para todos.



Cosa significa far parte dell’Alleanza?
• Impiegare materie prime locali e di qualità, fornite da agricoltori, pastori, 
pescatori, norcini, fornai e artigiani che preservano la biodiversità e i saperi 
tradizionali.

• Valorizzare le produzioni sostenibili e virtuose del proprio territorio, a partire 
dai Presìdi Slow Food, dall’Arca del Gusto, dalle comunità del cibo di Terra Madre.

• Dare visibilità, dignità e giusto valore ai produttori e al loro lavoro. 
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Junte-se ao Slow Food
Slow Food é uma rede global de comunidades locais, fundada 
em 1989 para fazer frente ao desaparecimento dos alimentos 
tradicionais locais e à difusão da cultura do fast food.
Desde então, o Slow Food cresceu e evoluiu num movimento 
global que envolve milhões de pessoas, em mais de 160 
países, que trabalham para que todos possam ter alimentos 
bons, limpos e justos.

www.slowfood.com/pt-pt
www.slowfoodfoundation.com

Os Mercados da Terra constituem uma rede internacional inspirada nos 
princípios do Slow Food.

Os protagonistas são os pequenos produtores e os artesãos do alimento. 
Esses protagonistas vendem somente aquilo que foi por eles produzido e, sobre tais 
produtos, podem não apenas garantir, pessoalmente, a qualidade mas também 
contar tudo sobre eles.

Nas bancas do Mercado da Terra encontra-se somente alimento bom, limpo e 
justo: os produtos são locais, frescos e sazonais e respeitam o meio ambiente 
e o trabalho dos produtores; os produtos oferecidos tem preços justos tanto para 
aqueles que os compram como para aqueles que os vendem.

Os Mercados da Terra não são apenas lugares nos quais adquirir produtos de 
alta qualidade, eles são também espaços para construir comunidades, criar 
intercambio e fazer educação.


