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Exmo. Sr.        
Dr. CARLOS MANUEL DE SOUSA ENCARNAÇÃO    

Presidente da Câmara Municipal de     
 COIMBRA        

 
V/Fax 239820114 V/Tel 239857500 
Data 4/12/2006 
Assunto: Mini Feira popular para o período das Festas de Carnaval 
 

1º A associação solicitou em 3/9/2006 autorização para a Praça da República da qual não obteve 
resposta. O espaço solicitado era um dos poucos que permitiria aos divertimentos terem algum lucro, 
porque nos últimos anos quando durante o Inverno se instalaram diversões na periferia das localidades 
geralmente nos locais das feiras anuais, esses locais não têm atraído a população durante o Inverno ao 
ponto de não conseguirem sequer receitas para fazer face à despesa do gasóleo com a deslocação. 
Sabemos que o local levou algumas críticas, mas cremos que não houve nenhuma razão válida para 
tais criticas visto que os nossos associados não fizeram ruído.  
 

2º Assim solicitamos outro espaço para instalação e funcionamento de uma mini feira popular no 
período de 16/2 a 18/3/2007que não é um local histórico, não tem comerciantes a menos de 100m e 
está afastado cerca de 100m das habitações mais próximas. O espaço que sugerimos é na Solum onde 
já se tem realizado a feira do livro e onde funcionou em Janeiro deste ano o Circo Mundial. 
 
Em contrapartida pela cedência do espaço, incluído licenças oferecemos 6.000 bilhetes; que se 
destinam às crianças de jardins-de-infância, aos alunos do 1º ciclo, aos filhos dos funcionários da 
Câmara Municipal e a outras instituições de solidariedade social do vosso município à sua escolha.  
 

Propondo-se o seguinte texto nos bilhetes: “O portador deste bilhete tem direito a uma viagem grátis ou 
uma fartura ou saco pipocas ou algodão doce no parque de diversões no período de 16/2 a 
18/3/2007instalado na …., Apoio da Câmara Municipal de COIMBRA e da ADAPCDE. 
 
Os associados comprometem-se a ter a feira limpa, asseada, com som reduzido de modo que não 
incomode os habitantes mais próximos, incluindo se usarem o microfone para avisos, pois é nossa 
pretensão que não hajam reclamações com fundamento.  
 
 

Agradecemos uma resposta até 31/12/2006. 
 

No caso desta proposta não ir totalmente de encontro aos vossos interesses/ideias agradecemos contra 
propostas, para que a mesma melhor sirva o vosso Concelho. 
 

Apresento a V. Ex.ª os melhores cumprimentos pessoais, 
 

O presidente 
 
 
 

Engº Mário Loureiro 
 


