
 

AVISO 
 

Serve o presente aviso para informar que no próximo dia 29 de julho às 14h30 se irá realizar o 
sorteio dos lugares sobrantes da Feira Semanal de Braga. 
 
Os espaços em sorteio são os seguintes (conforme planta disponível em 
www.investbraga.com/feirasemanal): 
 
• 9 (nove) espaços com 7,5 metros de frente localizados na EN 101 (entre as rotundas da 

maratona do estádio 1º de Maio e a do bairro Nogueira da Silva, no topo superior; 
• 13 (treze) espaços com 7,5 metros de frente, localizados na zona da maratona do estádio 1º 

de maio (na zona entre o estádio 1º de Maio e as piscinas do parque da ponte), no topo junto 
às piscinas. 

 
O sorteio irá decorrer no Pequeno Auditório do Altice Forum Braga, e está aberto a todos os 
comerciantes já inscritos na Feira Semanal de Braga e que tenham a sua situação financeira 
regularizada, e aos que pretendam inscrever-se na feira semanal de Braga, devendo para tal:  
 

1. Preencher o formulário de inscrição, que pode ser obtido no site 
www.investbraga.com/feirasemanal  

2. Juntamente com o formulário devem ser portadores de: 
• Fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão 
• Fotocópia do comprovativo de início de atividade nas finanças; 
• Fotocópia do comprovativo de inscrição na DGAE; 
• Fotocópia do livrete da viatura que vai servir de ponto de negócio; 
• Duas fotografias tipo passe 

  
De modo a preparar a logística do sorteiro, todos os interessados devem manifestar a sua 
intenção em participar no sorteio até às 13h do dia 28 de julho, na Tesouraria da InvestBraga, no 
Altice Forum Braga. No caso das inscrições novas toda a documentação atrás referida deve ser 
entregue até esta data. 
 
Na entrada principal só será permitida a entrada aos novos comerciantes que formalizaram a sua 
inscrição e aos que, já participando, têm a sua situação financeira regularizada. 
 

Braga, 23 de julho de 2021. 
Administração da InvestBraga 
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