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INFORMAÇÃO 
 

À semelhança dos anos anteriores, a “Feira de Maio – Feira do Concelho de Leiria”, o maior 

evento anual que o Município de Leiria organiza, irá realizar-se no espaço da Zona Desportiva 

onde decorre a Feira bissemanal de Leiria, também conhecida por “Mercado de Levante”. 

Tal facto obriga à deslocalização temporária da mencionada feira bissemanal para a margem 

direita (norte) do Rio Lis, pelo que importa alertar para o seguinte: 

1. Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, no período 

compreendido entre 14 de abril (sábado) e 02 de junho (sábado) do corrente ano, 

inclusive, a Feira bissemanal irá realizar-se na margem direita, em espaço 

devidamente organizado e preparado para o efeito, compreendido entre a Avenida 22 

de Maio e o Rio Lis, sito em Arrabalde de Além; 

2. Os senhores comerciantes/feirantes devem seguir escrupulosamente as indicações dos 

trabalhadores municipais afetos ao serviço das feiras, de molde a que a mudança e o 

retorno ao local habitual decorram de maneira tranquila e sem prejudicar qualquer 

operador; 

3. A falta de cumprimento das regras e orientações está, nos termos legais e 

regulamentares, sujeita a sanções; 

4. Apenas os comerciantes/feirantes que não tenham dívidas ao Município de Leiria é que 

podem aceder ao recinto e aí exercer a atividade comercial. 

A Câmara Municipal de Leiria está empenhada em criar as melhores condições possíveis para 

comerciantes/feirantes e compradores e está plenamente convencida que todos se irão 

empenhar ativamente no sentido de termos uma Feira cada vez melhor, facilitando, assim, a 

gestão do espaço. 

 

Leiria, 04 de abril de 2018.    

 

O Vereador com funções em matéria de Mercados e Feiras Municipais 

 

 

 

 

Gonçalo Lopes 


