ADAPCDE Associação para o Desenvolvimento das Actividades em Portugal de Circos,
Divertimentos e Espectáculos
Att. do Sr. Dr. Renato Mendes
Mercado Municipal de Portimão SA
V/fax 282432539 V/Tel 282431527, 962879868
Data 28/09/2009
Assunto: feira de S. Martinho
Vimos por este meio solicitar que para a atribuição de lugares à feira de S. Martinho, seja
garantida a participação de todos os participantes que nos últimos 3 anos participaram duas vezes. Os
demais feirantes concorrentes devem ir a sorteio no caso de comerciantes e no caso de serviços de
restauração e diversão podem ainda fazer leilão ou proposta em carta fechada uma vez que não há
regras legais rígidas para estas actividades.
A este propósito defendemos que o sorteio seja para lugares vagos ou novos, tendo neste sentido
respondido o director da DGAE que esta proposta podia ser contemplada no regulamento. Ver carta em:
http://www.adapcde.org/feiras/cartao_feir_ficheiros/DGAE1.jpg
Este pedido tem a haver por questões de justiça, de qualidade e de rentabilidade económica do
investimento feito pelos feirantes. Se o feirante não tiver garantia que faz dada feira não terá confiança
para investir em melhores condições de trabalho, ou seja em modernizar os seus equipamentos, também
é de ter em conta que os feirantes descontam para a Segurança Social, mas não tem direito a subsídio de
desemprego, por serem trabalhadores por conta própria, assim facilmente se compreende a importância
de que a garantia de participar numa feira é importante para eles.
Tal pedido já foi feito a CMP por fax a 24/7/2008 no anexo - Sugestões para regulamento do
funcionamento de feiras e de acordo com o Código do Procedimento Administrativo (DL442/91) e
funcionamento de comercio a retalho em feiras (DL42/2008).
Solicitamos ainda que aceitem a participação todos os feirantes proprietários de roulotes de
farturas em especial que lá participavam antes. Desde 2007 que reivindicamos tal à Expoarade. Estes
treze feirantes já têm muitos anos nesta actividade e oferecem condições higiénicas sanitárias para
operar como serviço de restauração, sendo o seu único meio de subsistência, uma vez que no Inverno
estão parados por não haver condições climatéricas favoráveis para funcionar.
Esclarecemos que no caso do local explorado por um infantil do tipo _____, atendendo a que este
ano vai estar indisponível para participar, o lugar pode ser unicamente reservado aquele tipo de
divertimento como fazem muitos municípios.
Esclarecemos que no caso do local explorado à sociedade pela família ______ que este ano não
se entende, atendendo a que não há mais espaço para os dois propomos que o lugar seja sorteado pelos
dois mas a participarem em anos alternados, assim ficaria um a ir nos anos pares e outro nos anos
impares com acontece com outras diversões noutros municípios.
Aproveitamos para realçar que nós defendemos os associados e fazemos por ser isentos nas
emissão dos nossos pareceres, tanto queremos o melhor para o vosso município como para os
associados, mas se haver conflitos teremos de estar do lado da razão e do bom senso mesmo que seja
do lado do município e não do associado.
PF visite link www.adapcde.org
Apresento a V. Ex.ª. os melhores cumprimentos pessoais,
O presidente
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