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Exmº Sr 
 
Agradecíamos que agendasse uma reunião com o nosso presidente, a propósito da organização, 
gestão das festas e de colaboração com a nossa associação. 
Esta reunião prende-se com a conclusão do novo parque de estacionamento/feira, e a mudança dos 
restantes feirantes que ocuparam ainda o parque de estacionamento em 2008.  
 
Os feirantes da restauração em especial os das farturas, defendem que quando estavam na posição 
anterior, ou seja na Avenida, trabalhavam muito melhor. Tal facto advém das pessoas aderirem 
melhor a locais de fácil acesso, espaçosos e apetecíveis. A sua transferência para o novo parque 
não trará benefícios a ninguém em especial aos moradores locais é as pessoas idosas que são os 
principais clientes destes, pois as festas são sobretudo para a população local. Damos como 
exemplo a festa da sardinha em Portimão que há mais de 20 anos, era bastante apreciada mas, com 
a transferência para o novo parque de feiras, situado a menos de 500 metros, levou a redução de 
visitantes, pelo que ela regressou à zona do cais, local que o público adere e aprecia.  
 
Nós achamos que os participantes antigos da Avenida e outros deviam regressar a esse local, 
enquanto que o novo espaço podia acolher mais feirantes da restauração, tornando as festas de 
Matosinhos ainda mais grandiosas. 
 
Ressaltamos também, que os feirantes têm necessidade de receber formação nas áreas da higiene, 
segurança, informática e em organização, pelo que pretendemos ministrar-lhes formação durante 
estas festas, pelo que, agradecíamos a vossa colaboração em cedência de espaço para o efeito. 
 
Agradecíamos participar e colaborar na organização e gestão das vossas festas, apesar da nossa 
participação não ser obrigatória, pois não sendo confinada a uma área, a festa na vertente da 
participação dos feirantes não estará dentro do âmbito do DL42/2008, contudo, a nossa associação 
surgiu e mantém o objectivo de desenvolver as actividades relacionadas com festas e feiras pois 
neste momento já temos mais de 300 associados activos a trabalharem directamente nesta área.  
 

Os melhores cumprimentos pessoais. 

O Presidente  

 

 

Mário Loureiro, Eng.º Mecânico 


