ADAPCDE
Associação para o Desenvolvimento das Actividades em Portugal de Circos, Divertimentos e Espectáculos

Exmo. Sr.
Presidente da
Câmara Municipal de Alcobaça
V/Fax 262580850
Data 8/2/2006
Assunto: Reclamação
No dia 5/1 solicitámos autorização para Instalação e funcionamento de um parque de diversões no
período de 3/2 a 5/3/2006 na vossa localidade, em que se propunha a oferta de 3000 bilhetes em
troca da cedência de espaço; (para os alunos do jardim-de-infância, para os alunos do 1º ciclo e para
os filhos dos funcionários da Câmara Municipal).
No dia 16 solicitaram-nos quais seriam os divertimentos. Assim enviamos um fax no dia 17/1 aonde
além de fotos de alguns dos divertimentos escalonados, se mencionou que a pista de carros de
choque seria a sortear por um dos três associados interessados.
Entretanto passou aí na câmara um empresário de diversões (Rui Afonso) que não é nosso
associado, ao qual o informaram dos associados escalonados inclusive dos empresários por quem
seria sorteada a posição da pista. De seguida o Sr. Rui Afonso telefonou para a nossa associação a
comunicar que o espaço iria a licitação.
No dia 27/1 no vosso ofício 1380, comunicam-nos a autorização onde mencionam que não prevêem
a oferta de bilhetes para as crianças do v/Concelho como pagamento. Caso quisessem em reunião
de câmara poderiam aceitar ou reprovar a nossa proposta, mas como ficaram a pensar que o espaço
vale muito dinheiro não levaram a proposta a reunião.
No dia 28/1 solicitámos que se pagasse só a v/taxa de circo pelo parque de diversões para que os
associados não tivessem prejuízo, ao qual os Srs. recusaram em 7/2.
Hoje quatro associados deslocaram-se ai à câmara de vários pontos do país, a fim de tratar de
preencher os documentos para a ocupação de espaço, mas para um período mais reduzido a fim de
diminuir o risco de perderem dinheiro, uma vez que as receitas seriam diminutas, enquanto que a
taxa de 0,16€/m2 é elevada, mas resolveram desistir uma vez que a câmara iria também cobrar
pelos dias que estavam a montar e a desmontar.
Para evitar no futuro situações desagradáveis e prejudiciais para ambos lados:
1-não deveriam ter informado quem fosse do teor da nossa proposta,
2-levar as propostas deste género a reunião de câmara
3-serem mais céleres, pois levaram 22 dias para dar a resposta
4-na resposta do dia 27/1 deveriam vir logo mencionadas as regras exigidas
5-não cobrar taxa de ocupação pelo tempo de montagem e desmontagem, ainda mais que a
electricidade leva em média dois dias para ser estabelecida.
6-a participação dos divertimentos nas festas de verão tem sido feita por proposta, a qual não é
adequada à actividade dos divertimentos. No caso dos Srs. pretenderem o máximo de dinheiro o que
se depreende da vossa actuação, então optem por licitação atempada de 30 dias, para que quem
não consiga o espaço, tenha tempo de procurar outras alternativas de trabalho e não fique parado
como acontece com os nossos associados, enquanto o Sr. Rui Afonso vai estar neste Carnaval em
Corroios. Este empresário se vier a ser nosso associado terá de pedir desculpas em AssembleiaGeral aos outros associados pela sua atitude egoísta.
O Presidente
Engº Mário Loureiro
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