41ª FATACIL – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura,
Comércio e Indústria de Lagoa decorre de 19 a 28 Agosto 2022.
Sr. Expositor
A FATACIL é uma organização do Município de Lagoa e realiza-se no Parque Municipal de Feiras e Exposições
da Cidade de Lagoa, recinto com cerca de 55.000m2, servido por Parques de Estacionamento com
capacidade para cerca de 10.000 viaturas, e situado numa localização privilegiada junto às principais vias
rodoviárias do centro litoral do Algarve.
A FATACIL é uma referência obrigatória no calendário de feiras de atividades económicas generalistas em
Portugal, tendo registado na última edição a presença de cerca de 700 expositores e mais de 180.000
visitantes.
A FATACIL continua a afirmar-se como uma plataforma estratégica para a criação e concretização de
negócios do Verão algarvio, para a promoção e comercialização de marcas, produtos e serviços de empresas
expositoras e patrocinadoras da feira, junto dos residentes e dos turistas nacionais e estrangeiros em férias
no Algarve.
A FATACIL integra grandes áreas de exposição Comercial, Industrial, Agrícola, Institucional; Mostras de
Artesanato Tradicional e Moderno, de Gastronomia Regional; Exposições de Raças autóctones e Exóticas,
Fun Zones e ainda programas de animação de excelente qualidade, com destaque para os concertos musicais
com artistas e bandas do top nacional, os espetáculos de arte equestre com prestigiados cavaleiros
portugueses e estrangeiros, os interpretes genuínos da música popular portuguesa e diversas expressões
artísticas contemporâneas de rua, da música à dança, que fazem da FATACIL o principal palco no roteiro de
animação turística do verão algarvio.
A FATACIL é apoiada por media-partners na sua campanha de comunicação e imagem, recorrendo a uma
ampla diversidade de meios publicitários, com particular destaque para as modernas tecnologias de
informação, televisão e rádios nacionais lideres de audiência (com spots, reportagens e programas ao vivo
durante a feira). Esta estratégia promocional é uma garantia de visibilidade para as empesas expositoras e
patrocinadoras.
Informa-se que a 1ª Fase de candidaturas para a participação na FATACIL’22 são feitas através do
preenchimento de uma Ficha de Inscrição Provisória, até dia 15 março de 2022, podendo a mesma ser
solicitada ao Secretariado da FATACIL, através do seguinte email: fatacil@cm-lagoa.pt
As candidaturas estão sujeitas à aprovação do Município de Lagoa, através de um processo de seleção.
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