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Assunto: Solicitação de aceitação da proposta do nosso associado __________________
1º Apresentação da ADAPCDE- A associação formada em Dezembro de 2005 com empresários de
todo o país tem âmbito no territorial nacional, abarcando todos os empresários e entidades nacionais
ligados às actividades de circos, diversões, espectáculos e outras praticadas em feiras, festas e
romarias (Art.2° dos estatutos). Tem como principal objectivo desenvolver as actividades atrás
referidas, por exemplo está a elaborar para entregar ao governo uma proposta para que o governo
legisle um programa específico de apoio às estruturas, instalações, recintos com carácter
permanente para funcionamento de circos, feiras, espectáculos, exposições e outros eventos em que
os beneficiários serão essencialmente municípios. Mais informações como estatutos, regulamento
interno, órgãos, fotografias de equipamentos dos associados, organização de eventos e outros estão
disponíveis em www.adapcde.org.
2º A feira de Junho que este ano vai ficar suspensa deixou de ter relevância devido a dois principais
motivos:
a) Fazerem desde há vários anos uma feira que antecede a de Junho,
b) A época de 12 de Junho para feiras deixou de ser oportuna por causa de haver muitas
comemorações, um pouco por todo o país em honra de Stº António dispersando a população,
c) Com esta nova feira muitos participantes passaram a participar nesta feira que trás mais público
deixando de participar na de Junho, uma vez que passaram a ter melhores resultados.
3º Na feira de Junho edição 2005 o nosso associado teve alguns milhares de euros de prejuízo
nessa participação o que levou a não participar na edição de 2006.
4º Devido ao nosso associado ter necessidade de trabalhar e atendendo ao exposto solicita-se que
seja aceite a sua participação com a pista de carros de choque na vossa feira de Maio/2007 ou no
caso de não haver espaço dentro do recinto, então que possa laborar junto a ela num local a acordar
por ambas partes.
Apresento a V. Exª. os melhores cumprimentos pessoais,
O presidente
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