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

Exmª. Srª Dra. Neusa Magalhães
Vereadora Da
Câmara Municipal de Leiria
Data 6/3/2009
Assunto: pontos a corrigirem na feira anual de 2009
1- Início para 1/5 e não 9/5 devido a iniciarem-se outras feiras no final do mês
2- Aumentar o número de participantes e não reduzi-lo conforme edital do ano anterior
+ 4 pipocas + 2 gelados + 3 farturas + 1 pão c/chouriço + 1 divertimento radical ou mais …se
possível aceitar todos os candidatos
3- O cartão de feirante é só para os comerciantes
4- O certificado higiénico-sanitário é só para os comerciantes de alimentos sem transformação
5- O valor base é elevado em alguns casos – exemplo 1800€ para a grande roda quando devido a
ser exclusiva e publicitar e atrair público devia ser gratuito conforme foi sugerido
6- A graduação dos participantes de acordo com o número de participações deve ser afixada para
publicitação e posterior correcção - penalizar com o dobro o excesso mencionado.
7- Não se deve exigir fotocópia a cores do BI devido ao risco de posteriores falsificações.
8- Garantir a segurança das vivendas devido aos assaltos
9- Penalizar/proibir quem circula na zona das vivendas sem ser para reboque das mesmas.
10- Não permitir a venda de pipocas por que quem farturas devido à concorrência desleal aos que
têm pipocas e não vendem farturas.
11- Aceitarem a participação dos feirantes habituais
12- Tem de se fazer sorteio para os comerciantes que concorrem pela 1ª ou 2ª vez - DL42/2008
13- O preço a pagar pelos comerciantes tem de ser pela base - DL42/2008
14- __
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