ADAPCDE Associação para o Desenvolvimento das Actividades em Portugal de
Circos, Divertimentos e Espectáculos
Expo Arade - Animação, Empresa Municipal
Parque de Feiras e Exposições de Portimão
Caldeira do Moinho
8500 - 726 Portimão
V/Fax 282 410 445 V/Tel 282 410 440
Data 31/10/2007
Assunto: falta de resposta a alteração de regra injusta e inadequada na v/feira anual que começa
daqui a dias
Vimos por este meio insistir que seja aceite a participação dos treze feirantes proprietários de roulotes
de farturas, sem ser por licitação, que já há vários anos tentam participar e que já anteriormente a
maioria lá laborou.
Atendendo a que não aceitaram a nossa Solicitação da reactivação da Feira Popular de Agosto que
é o único local viável no Algarve, para realizar tal evento durante o verão, com as condições mínimas de
higiene e salubridade para os visitantes em especial os turistas europeus, à excepção do parque de
estacionamento não ter capacidade suficiente, perdeu-se assim, durante este ano a possibilidade
proporcionar aos turistas tal oferta no Algarve, enquanto que neste período em Espanha houve imensas
feiras populares junto ao mediterrâneo que atraíram os turistas gerando receitas para as respectivas
regiões e feirantes. Durante o mês o espaço da feira esteve praticamente vazio, enquanto que poderia
estar cheio e gerar receitas para o Concelho, durante este período esteve a laborar uma feira num
terreno em Lagos sem condições e sem potencial turístico quando comparado com a oferta do espaço
da feira de Portimão que quase se situa no meio do Algarve. Os nossos associados dispõem de uma
montanha russa com looping outra maior mas sem looping e várias grandes rodas para além de
divertimentos radicais o que seria muito apreciado pelos turistas.
Atendendo ainda a que este ano querem alterar a regra de licenciamento das diversões prejudicando-os
e que até lhes querem cobrar mais por isso sem qualquer consulta dos representantes do sector.
Assim, face ao exposto e se hoje durante a manhã não chegarem a um acordo justo com os
feirantes na reunião marcada para as 10h iremos pedir o saneamento da direcção da
EXPOARADE.
Apresento a V. Ex.ª. os melhores cumprimentos pessoais,
O presidente
Eng.º Mário Loureiro
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