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Assunto: Autorização para ligação eléctrica às vivendas dos feirantes na feira anual de 2008 
 

Atendendo ao pedido efectuado junto de nós pelos feirantes anuais (muitos da restauração 

temporária e das diversões são nossos associados), para que lhe seja autorizado a ligação de energia 

eléctrica às suas vivendas, no espaço reservado para tal junto à feira anual, aonde até há um posto de 

transformação, pois estes feirantes tem necessidades próprias a esta actividade. Tal deve-se ás feiras 

anuais terem a duração de vários dias e aos equipamentos serem super especializados para o sector e 

não abundarem pois exigem grande investimento, os feirantes são oriundos de todo o país, pelo que 

não é minimamente possível nem viável irem pernoitar às suas habitações, como acontece nas feiras 

com a duração de um dia, ou nas exposições em que os expositores quando não são do concelho 

geralmente pernoitam em estabelecimentos hoteleiros. Desde há muito que os feirantes anuais tiveram 

necessidade de andar com a sua vivenda atrás, que vai desde as mais pequenas como as roulotes até 

às maiores - os semi-reboques, nas quais a electricidade e a água são imprescindíveis, não sendo 

viável a utilização de geradores para suprimir a electricidade. Quando não há água ligada à rede é 

necessária a electricidade para bombear a água e para conseguir ter água sob pressão. A electricidade 

é indispensável em qualquer habitação, nomeadamente os sistemas de frio para conservação de 

alimentos e iluminação, já que os electrodomésticos e TV podem-se prescindir em parte, mas nas 

caravanas ela ainda é mais necessária porque geralmente a sanita funciona a electricidade. 

Para a realização de qualquer feira anual a zona de vivendas deve estar apetrechada com 

tomadas eléctricos para ligar imediatamente a electricidade aquando a chegada dos feirantes, de 

distribuidores de água canalizada e também de saneamento pois as águas sujas que são muitas 

enchem rapidamente qualquer depósito para o efeito que a vivenda disponha, sendo necessário estar 

ligado a sua saída a um colector de saneamento.   

 

Apresento a V. Exª. os melhores cumprimentos pessoais, 
 

O Presidente 

 
 

 
Engº Mário Loureiro 


