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EDITAL N.º 56/2022 

 

 
----- Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe 

é conferida pela alínea t) do nº 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do mesmo diploma legal, torna público que a Câmara Municipal 

de Leiria, em sua reunião de 22 de março de 2022, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 50.º do 

Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentário em Feiras do Município de Leiria, determinou o não 

funcionamento dos Mercados e Feiras Municipais de Leiria, em dias de feriado no ano de 2022, em observância das 

respetivas disposições regulamentares, nos termos que se seguem: 

 

a) Que se encerre o Mercado Municipal de Leiria, nos dias 15/4, 16/06 e 08/12 (sexta-feira, dia de Sexta-Feira 

Santa; quinta-feira, dia de Corpo de Deus e quinta-feira, Dia da Imaculada Conceição) por força do desinteresse 

dos próprios vendedores e atendendo aos recursos municipais existentes. 

b) Que se encerre Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Hortofrutícolas, nos dias 15/04, 05/10 e 26/12 

(sexta-feira, dia de Sexta-Feira Santa; quarta-feira, dia de Implantação da República; segunda-feira, tolerância de 

ponto conforme Despacho n.º 175/2021 de 17/12/2021) por força do desinteresse dos próprios vendedores e 

atendendo aos recursos municipais existentes; 

c) Que se encerre o Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxtil, nos dias 16/06 (quinta-feira, dia de Corpo 

de Deus, realizando-se no dia 15/06, quarta-feira), no dia 01/12 (quinta-feira dia de Restauração da 

Independência, realizando-se no dia 30/11, quarta-feira) e 08/12 (quinta-feira, dia da Imaculada Conceição, 

realizando-se no dia 07/12, quarta-feira); 

d)  Que se encerre o Mercado Municipal da Praia do Pedrogão, nos dias 17/04, 25/12 e 01/01/2013 

(domingo, dia de Páscoa; domingo, Dia de Natal e domingo, Dia de Ano Novo) por força do desinteresse dos 

próprios vendedores e atendendo aos recursos municipais existentes. 

e) Que se encerre a Feira de Levante da Praia de Pedrogão, nos dias 25/12 e 01/01/2023 (domingo, Dia de 

Natal e domingo, Dia de Ano Novo), por força do desinteresse dos próprios vendedores e atendendo aos recursos 

municipais existentes. 

 

----- Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser publicitado no sito institucional do Município de Leiria na 

internet, em www.cm-leiria.pt, no Balcão do Empreendedor, bem como afixado nos lugares de estilo. ------------------- 

  

Leiria, 28 de março de 2022. 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 
 

 
Gonçalo Lopes 
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