
 

 

 

 

 

COMUNICADO 
MERCADO MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE DE INFESTA 

 

Leonardo Jorge Moreira Fernandes, Presidente da Junta da União das Freguesias de São Mamede de 
Infesta e Senhora da Hora torna público que de acordo com as recentes deliberações da Presidente da 
Câmara Municipal de Matosinhos, Dra. Luisa Salgueiro e salvaguardando o manifesto interesse da 
realização do Mercado Municipal de São Mamede de Infesta, damos a conhecer as novas medidas que 
irão ser implementadas já no próximo sábado correspondente ao dia 07/11/2020. 
 
O Plano de contingência, elaborado pela Junta da União das Freguesias de São Mamede de Infesta e 
Senhora da Hora, Câmara Municipal de Matosinhos e a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, está 
preparado no sentido de criar condições de segurança que permitam a realização da feira e do mercado 
dentro dos requisitos estabelecidos, contemplam regras específicas que visam proteger feirantes e 
clientes e garantir que não surgem novos casos de COVID-19. 

Assim sendo, passamos a expor as medidas que obrigatoriamente terão de ser cumpridas pelos feirantes 
e fregueses: 
 
Aos Feirantes: 

• Obrigatório gel desinfetante na sua banca para os seus clientes; 

• Obrigatório  luvas descartáveis para que os clientes possam tocar nos produtos; 

• Obrigatório uso de máscara; 

• As entradas nos recintos terão que ser feitas impreterivelmente até ás 08h00 da manhã; 

• Obrigatório no término do Mercado deixarem o seu espaço limpo, sob pena de no sábado seguinte 
não serem autorizados a montar; 

• É aconselhável que haja duas pessoas por banca, uma apenas manipula os produtos e a outra os 
pagamentos; 

• O controlo de entradas no Mercado Municipal está limitado a 100 clientes; 

• O acesso ao Mercado é feito por duas entradas duas saídas; 

• O espaço do feirante terá de ter obrigatoriamente 2 metros para cada lado diminuindo a metragem 
inicialmente atribuída; 

• As vagas temporárias não serão aceites. 
 

Aos Clientes: 

• Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas; 

• Obrigatório o uso de máscara; 

• As pessoas devem permanecer no recinto do mercado apenas o tempo estritamente necessário à 
aquisição dos bens e evitar aglomerações; 

 
 

O incumprimento destas regras poderá determinar a proibição da montagem no sábado seguinte e sob 

pena do encerramento do Mercado Municipal de São Mamede de Infesta. 

 
O Presidente da Junta da União 

 
 

(Leonardo Fernandes) 


