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António Nuno da Cunha Faria, Vereador da Câmara Municipal de Vizela, com o pelouro de Mercados e Feiras, 

com competência delegada por despacho de 16 de fevereiro de 2022 do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Vizela, TORNA PÚBLICO que, em conformidade com decisão tomada na reunião ordinária da 

Câmara Municipal de 20 de dezembro de 2022, foi deliberado proceder à abertura de procedimento para 

atribuição, por sorteio, em ato público, do direito de ocupação de espaços de venda vagos da feira semanal de 

quinta-feira em Vizela, que realizar-se-á, perante a Comissão designada para o efeito, no décimo quinto dia 

útil após o fim do prazo para apresentação de candidaturas, ou seja, dia 8 (oito) de fevereiro de 2023, pelas 

10h30, no auditório da Câmara Municipal, sito na Praça do Município, 522, 4815-013 Vizela, de acordo com as 

seguintes condições: 

N.º de 

Ordem 

Espaços de 

Venda Vagos 

Área 

(m2) 

Atividade (Subsector de Atividade) CAE 

(Sector de 

Atividade) 

Taxa / 

Mês 

1 Sector C, n.º 6 12m2 Bijutarias, Artigos para o Cabelo, Óculos de Sol, Relógios, Isqueiros e Pilhas. 47890 18.96€ 

2 Sector D, n.º 5 34m2 Vestuário interior (homem, senhora e criança)*, meias e collants, pijamas, chinelos de quarto, 

pantufas; Vestuário e Calçado de bebé e criança, Têxteis-lar** para bebé; Chapelaria: chapéus, 

barretes, boinas, bonés, gorros, turbantes, luvas, cachecóis, echarpes, golas, punhos, polainas e 

meias; Alfaiataria (homem e senhora); Vestuário (homem e senhora); Têxteis-lar** para sala, quarto, 

banho, cozinha e lazer; Bordados, Crochés e Rendas. 

47820 53.72€ 

3 Sector E, n.º 2 36m2 Vestuário interior (homem, senhora e criança)*, meias e collants, pijamas, chinelos de quarto, 

pantufas; Vestuário e Calçado de bebé e criança, Têxteis-lar** para bebé; Chapelaria: chapéus, 

barretes, boinas, bonés, gorros, turbantes, luvas, cachecóis, echarpes, golas, punhos, polainas e 

meias; Alfaiataria (homem e senhora); Vestuário (homem e senhora); Têxteis-lar** para sala, quarto, 

banho, cozinha e lazer; Bordados, Crochés e Rendas;  

47820 56.88€ 

4 Sector E, n.º 5 36m2 Vestuário interior (homem, senhora e criança)*, meias e collants, pijamas, chinelos de quarto, 

pantufas; Vestuário e Calçado de bebé e criança, Têxteis-lar** para bebé; Chapelaria: chapéus, 

barretes, boinas, bonés, gorros, turbantes, luvas, cachecóis, echarpes, golas, punhos, polainas e 

meias; Alfaiataria (homem e senhora); Vestuário (homem e senhora); Têxteis-lar** para sala, quarto, 

banho, cozinha e lazer; Bordados, Crochés e Rendas. 

47820 56.88€ 

5 Sector F, n.º 3 32m2 Alfaiataria (homem e senhora); Vestuário (homem e senhora); Têxteis-lar** para sala, quarto, 

banho, cozinha e lazer; Bordados, Crochés e Rendas; Calçado (homem, senhora e criança), cordões, 

palmilhas, polainas e meias; Marroquinaria: malas, carteiras, cintos e acessórios; Chapelaria: 

chapéus, barretes, boinas, bonés, gorros, turbantes, luvas, cachecóis, echarpes, golas, punhos, 

polainas e meias. 

47820 50,56€ 

6 Sector F, n.º 6 34m2 Alfaiataria (homem e senhora); Vestuário (homem e senhora); Têxteis-lar** para sala, quarto, 

banho, cozinha e lazer; Bordados, Crochés e Rendas; Calçado (homem, senhora e criança), cordões, 

palmilhas, polainas e meias; Marroquinaria: malas, carteiras, cintos e acessórios; Chapelaria: 

chapéus, barretes, boinas, bonés, gorros, turbantes, luvas, cachecóis, echarpes, golas, punhos, 

47820 53,72€ 
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polainas e meias. 

7 Sector G, n.º 2 24m2 Calçado (homem, senhora e criança), cordões, palmilhas, polainas e meias; Marroquinaria: malas, 

carteiras, cintos e acessórios; Chapéus de chuvas, Sombrinhas, Gabardines, Galochas e Bengalas. 

47820/47890 37,92€ 

8 Sector H, n.º 2 40m2 Antiguidades; Brinquedos; Candeeiros; Cestaria; Ferramentas Agrícolas; Ferragens e/ou 

ferramentas; Latoaria; Móveis em madeira; Olaria e Cerâmica; Quinquilharias; Tanoaria; Cutelarias; 

Louças de cozinha e de decoração em Faiança, Grés, Vidro e Cristal; Trens de Cozinha; Utensílios 

diversos de cozinha; Acessórios de cozinha em Plástico, Acrílico, Melamina e Silicone.    

47890 63.20€ 

9 Sector K, n.º 6 30m2 Vestuário interior (homem, senhora e criança)*, meias e collants, pijamas, chinelos de quarto, 

pantufas; Vestuário e Calçado de bebé e criança, Têxteis-lar** para bebé; Chapelaria: chapéus, 

barretes, boinas, bonés, gorros, turbantes, luvas, cachecóis, echarpes, golas, punhos, polainas e 

meias; Alfaiataria (homem e senhora); Vestuário (homem e senhora); Têxteis-lar** para sala, quarto, 

banho, cozinha e lazer; Bordados, Crochés e Rendas. 

47820 47,40€ 

10 Sector L, n.º 6 8m2 Bijutarias, Artigos para o Cabelo, Óculos de Sol, Relógios, Isqueiros e Pilhas. 47890 12.64€ 

11 Sector M, n.º 1 40m2 Vestuário interior (homem, senhora e criança)*, meias e collants, pijamas, chinelos de quarto, 

pantufas; Vestuário e Calçado de bebé e criança, Têxteis-lar** para bebé; Chapelaria: chapéus, 

barretes, boinas, bonés, gorros, turbantes, luvas, cachecóis, echarpes, golas, punhos, polainas e 

meias; Alfaiataria (homem e senhora); Vestuário (homem e senhora); Têxteis-lar** para sala, quarto, 

banho, cozinha e lazer; Bordados, Crochés e Rendas. 

47820 63.20€ 

12 Sector M, n.º 8 8m2 Bijutarias, Artigos para o Cabelo, Óculos de Sol, Relógios, Isqueiros e Pilhas. 47890 12.64€ 

13 Sector N, n.º 1 40m2 

 

Alfaiataria (homem e senhora); Vestuário (homem e senhora); Têxteis-lar** para sala, quarto, 

banho, cozinha e lazer; Bordados, Crochés e Rendas; Cortinados; Tapeçarias; Tecelagens; 

Retrosaria, Lãs, Fios e Tecidos; Calçado (homem, senhora e criança), cordões, palmilhas, polainas e 

meias; Marroquinaria: malas, carteiras, cintos e acessórios; Chapéus de chuvas, Sombrinhas, 

Gabardines, Galochas e Bengalas. 

47820/47890 63.20€ 

14 Sector N, n.º 3 40m2 

 

Alfaiataria (homem e senhora); Vestuário (homem e senhora); Têxteis-lar** para sala, quarto, 

banho, cozinha e lazer; Bordados, Crochés e Rendas; Cortinados; Tapeçarias; Tecelagens; 

Retrosaria, Lãs, Fios e Tecidos; Calçado (homem, senhora e criança), cordões, palmilhas, polainas e 

meias; Marroquinaria: malas, carteiras, cintos e acessórios; Chapéus de chuvas, Sombrinhas, 

Gabardines, Galochas e Bengalas. 

47820/47890 63.20€ 

15 Sector N, n.º 7 8m2 Bijutarias, Artigos para o Cabelo, Óculos de Sol, Relógios, Isqueiros e Pilhas. 47890 12.64€ 

16 Sector O, n.º 2 40m2 Calçado (homem, senhora e criança), cordões, palmilhas, polainas e meias; Marroquinaria: malas, 

carteiras, cintos e acessórios; Chapéus de chuvas, Sombrinhas, Gabardines, Galochas e Bengalas. 

47820/47890 63.20€ 

17 Sector P, n.º 2 26m2 Antiguidades; Brinquedos; Candeeiros; Cestaria; Ferramentas Agrícolas; Ferragens e/ou 

ferramentas; Latoaria; Móveis em madeira; Olaria e Cerâmica; Quinquilharias; Tanoaria; Cutelarias; 

Louças de cozinha e de decoração em Faiança, Grés, Vidro e Cristal; Trens de Cozinha; Utensílios 

diversos de cozinha; Acessórios de cozinha em Plástico, Acrílico, Melamina e Silicone.    

47890 41,08€ 

18 Sector P, n.º 4 26m2 Antiguidades; Brinquedos; Candeeiros; Cestaria; Ferramentas Agrícolas; Ferragens e/ou 

ferramentas; Latoaria; Móveis em madeira; Olaria e Cerâmica; Quinquilharias; Tanoaria; Cutelarias; 

Louças de cozinha e de decoração em Faiança, Grés, Vidro e Cristal; Trens de Cozinha; Utensílios 

diversos de cozinha; Acessórios de cozinha em Plástico, Acrílico, Melamina e Silicone.   

47890 41,08€ 

*(cuecas, sutiãs, boxers, tangas, camisolas interiores, camisas de dormir, topes, corpetes, bódis, roupões, cintas, combinações, saiotes) 

**(edredões, colchas, almofadas, roupa de cama, atoalhados de mesa e de banho, cobertores e mantas) 
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A apresentação das candidaturas ao sorteio é feita mediante requerimento, que deverá conter os elementos 

que constam do modelo disponibilizado pela Câmara Municipal, o qual terá de ser acompanhado pelos 

documentos constantes no Programa de Procedimento. As candidaturas e os documentos que as 

acompanham deverão ser entregues no Balcão Único da Câmara Municipal, sito na Praça do Município, 522, 

4815-013 Vizela, no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12.30h e das 14h às 16.30h, 

até ao décimo nono dia útil após a publicação deste edital, ou seja, até às 16h30 do dia 18 (dezoito) de 

janeiro de 2023, ou remetidas por correio registado, para a mesma morada, desde que a receção ocorra 

dentro do prazo fixado. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser apresentados por escrito até ao nono dia 

útil anterior do da data limite prevista para a entrega de candidaturas, designadamente, até às 16h30 do dia 6 

(seis) de janeiro de 2023. As restantes condições para apresentação das candidaturas, assim como, a 

indicação dos elementos e documentos que devem fazer parte das mesmas, além de outros elementos 

considerados relevantes, obedecem às condições constantes do Programa de Procedimento, anexo a este 

edital. 
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