ADAPCDE
Associação para o Desenvolvimento das Actividades em Portugal de Circos, Divertimentos e Espectáculos
FAX
Exmo Sr MANUEL ANTÓNIO DA LUZ
Presidente da Câmara Municipal de
Portimão
v/fax 282470792 v/tel 282470700
Data 7/07/2008
Assunto: Pedido de autorização de funcionamento de divertimento para crianças e respectiva emissão
de licença de recinto.
A pedido e em representação do nosso associado _________, vimos por este meio solicitar a
autorização de ocupação de espaço público na zona junta a festa da sardinha nas imediações da Rua
Serpa Pinto, podendo ser na calçada do largo do Dique ou mesmo na Av. Cap. João Fernandes Leão
Rod. Para o período de Julho a 31 de Agosto.
Tal pedido é devido a zona proposta ser adequada e pretendente à instalação de diversões para
crianças. Muitas vezes são os avós que acompanham as crianças e não é de modo algum adequado
levá-las para locais afastados e poeirentos. Como exemplificamos no nosso sitio da Internet (Espaços
para feiras) nos países europeus os divertimentos são instalados enfrente às câmaras e edifícios
centenários (Torre Effel, Louvre,…); os espaços são amplos e bastante adequados para a sua
actividade, são locais aonde circulam muitas crianças e jovens, geralmente não há risco de
atropelamento pois não há circulação de viaturas ou a circulação processa-se a baixa velocidade, é
salubre e há todas as infra-estruturas ou quando não são permanentes são postas à disposição.
Durante o mês de Agosto o Algarve e em especial Portimão recebem muitos milhares de turistas
e infelizmente não são postas à disposição destes feiras de diversões, como acontece em muitas praias
e cais nomeadamente marina de Mónaco, praias de Nice e Piza, feira de Málaga, cais de Genebra e
Neuchâtel. No Algarve para este ano conta-se unicamente com a abertura de um parque com várias
diversões junto da Praia da Rocha, mas sem este tipo de diversão, uma feira em Armação de Pêra, três
diversões em Monte Gordo e uma diversão infantil em Vila Real de Stº Antº. Dantes havia em Portimão
a feira de Agosto aonde participava o nosso associado e outros, mas tal já não se realiza há vários anos
e mesmo com a nossa insistência de reactivar a feira a EXPOARADE não a quer reactivar, assim
solicitamos o deferimento do pedido.
O nosso associado irá à v/câmara levar os documentos que faltarem e pagar a ocupação do
espaço e licença de recinto.
Atentamente
O presidente

Engº Mário Loureiro

Rua da Cabine n.º 5A R/C, Palheira, Coimbra, 3040-692 Assafarge, PORTUGAL
IVA PT507548868Tel.239437476; 918480616 Fax- 239437605 adapcde@iol.pt www.adapcde.org

