
M O Ç Ã O

Em  Braga  existe  uma  FEIRA  SEMANAL,  que  se  realiza  normalmente  às  terças  feira,  que
representa uma a vidade com caracterís cas próprias e que muitos cidadãos do município de
Braga e de outros concelhos vizinhos costumam frequentar e realizar as suas compras. Apesar
das inúmeras dificuldades próprias desta a vidade e da concorrência desequilibrada que existe
entre as diversas formas de comércio, estes eventos semanais são uma marca de uma cidade
como Braga que muitas vezes também são procurados por turistas.

Esta a vidade económica representa para numerosas famílias que têm nesta e noutras feiras
semelhantes  o  seu  único  meio  de  sustentação.  Para  começar  e  manter  esta  a vidade
comercial  os  empresários  veram  que  fazer  inves mentos  inerentes  a  esta  profissão  e
recorrem muitas vezes a apoios de terceiros para realizarem a contabilidade e outras tarefas
decorrentes desta a vidade.  

Este  evento  semanal  também  representa  uma  importância  acrescida  para  muitas  casas
comerciais, nomeadamente a restauração, nas zonas envolventes onde se realiza a feira.

Por todas estas circunstâncias deve-se apoiar e tentar dar a maior dignificação a estes eventos
semanais, proporcionando condições dignas e atraentes para o espaço onde decorre,  com
infra  estruturas  adequadas  e  implementação  de  medidas  de  promoção  para  uma  maior
projeção da Feira Semanal de Braga. 

Como a localização da feira foi transferida provisoriamente para um outro espaço que também
teve adaptações provisórias, mas que não correspondem às necessidades efe vas para esta
a vidade, assim, por este mo vo não poderá permanecer por muito mais tempo neste local.

A origem da transferência para outro local foram as obras que se iriam realizar no anterior
espaço e como estas estão concluídas, será oportuno voltar para a sua origem conforme ficou
estabelecido entre a Câmara de Braga e os comerciantes.  

Os cidadãos que frequentam a feira e principalmente os comerciantes não compreendem a
demora e estão apreensivos por ainda não terem uma data estabelecida para a resolução
desta situação.

Os membros da Assembleia da União de Freguesias de Braga de São José de São Lázaro e São
João do Souto preocupados com a situação da Feira Semanal de Braga, que se realiza nesta
união  de  freguesias,  recomendam  que  a  Câmara  resolva  rapidamente  a  situação  da
localização  da  feira  para  um  espaço  com  as  estruturas  necessárias  e  adaptado  às
necessidades decorrentes desta a vidade. 
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