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Malveira e São Miguel de Alcainça 
 

FEIRA DA MALVEIRA 
Transição para o espaço do Mercado da Revenda 

Informação 
Na sequência das obras de requalificação que vão ser realizadas no Largo da 

Feira, a Tradicional Feira da Malveira, que se realiza todas as quintas-feiras, 

passará a ter lugar, por um período provisório, a partir do dia 3 de janeiro de 

2019, inclusive, no espaço do Mercado da Revenda. 

De forma a que o processo de transferência decorra com a normalidade que se 

impõe, todos os feirantes que atualmente são titulares de espaços, bem como 

aqueles que habitualmente participam na Feira na condição de levante, deverão 

deslocar-se às instalações da União de Freguesias, sitas na Malveira, proceder 

ao preenchimento de um impresso próprio e apresentar a documentação 

necessária, até ao próximo dia 31 de outubro, não sendo, a partir desta data, 

aceites quaisquer pedidos de transferência para operar na Feira. 

Para efeitos de transição para o espaço do Mercado da Revenda, só serão 

considerados os feirantes que preencham todos os requisitos exigidos, entre os 

quais a situação regularizada em termos do pagamento da taxa devida. 

Malveira, 3 de setembro de 2018 

O Executivo 

*Documentos Necessários: 

- Documento de Identificação 

- Documento comprovativo de situação regularizada com a Segurança Social 

- Documento comprovativo de situação regularizada com a Administração Fiscal   

- Documento comprovativo de registo na Direção Geral de Atividades Económicas  

- Cópia do IRS/IRC de 2017 
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FEIRA DA MALVEIRA – CADASTRO 

 

 

Lugar Fixo             Nº________ Área________ Setor:_______  

Levante        Área________ 

Artigo:_____________      Taxa Mensal:_________,___ 

 

 

Nome:____________________________________________ 

Morada:___________________________________________ 

Localidade:_______________  Cod. Postal:_______-___ 

NIF:______________ Contactos:___________/___________ 

 

          Documento de Identificação 
 

Documento comprovativo de situação regularizada com a 
Segurança Social 

 
Documento comprovativo de situação regularizada com a 
Administração Fiscal   

 
Documento comprovativo de registo na Direção Geral de Atividades 
Económicas (mera comunicação prévia relativa à atividade de comércio 
a retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores 
ambulantes) 

 
 
Malveira, _____, ____________, 2018 
 
O Requerente                                                             P’la União de Freguesias 
 
___________________                                            ______________________   
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