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Exmo. Sr.        
Dr. JOSÉ MACEDO VIEIRA      
Presidente da Câmara Municipal de     

 POVOA DE VARZIM       
 
V/Fax 252611140 V/Tel 252298500 
Data 26/9/2006 
Assunto: Mini Feira popular para o período das Festas de Natal, Fim de Ano e Reis 
 

1º A associação formada em Dezembro de 2005 com empresários de todo o país, tem âmbito no 
território nacional, abarcando todos os empresários e entidades nacionais ligados às actividades de 
circos, diversões, espectáculos e outras praticadas em feiras, festas e romarias (Art.2° dos estatutos).  
Tendo essencialmente como principal objectivo desenvolver as actividades atrás referidas, no entanto a 
título de exemplo, vai entregar em breve ao governo uma proposta para que este legisle um programa 
específico de apoio às estruturas, instalações, recintos com carácter permanente para funcionamento 
de circos, feiras, espectáculos, exposições e outros eventos em que os beneficiários serão 
essencialmente municípios.  
Mais informações, como estatutos, regulamento interno, órgãos, fotografias de equipamentos dos 
associados e outros estão disponíveis em www.adapcde.org. 
 

2º Solicitação de espaço, se possível em local pavimentado, para instalação e funcionamento de uma 
mini feira popular no período de 1/12 a 7/1/2007. Apresentando a Vª Exa. a proposta - Oferta de 4.000 
bilhetes em troca da cedência de espaço, incluído licenças; que se destinam às crianças de jardins-de-
infância, aos alunos do 1º ciclo, aos filhos dos funcionários da Câmara Municipal e a outras instituições 
de solidariedade social do vosso município à sua escolha.  
 

Propondo-se o seguinte texto nos bilhetes: “O portador deste bilhete tem direito a uma viagem grátis ou 
uma fartura ou saco pipocas ou algodão doce no parque de diversões no período de 1/12 a 7/1/2007 
instalado na …, Apoio da Câmara Municipal de POVOA DE VARZIM e da ADAPCDE. 
 
 

Os associados comprometem-se a ter a feira limpa, asseada, com som reduzido de modo que não 
incomode os habitantes mais próximos, incluindo se usarem o microfone para avisos, pois é nossa 
pretensão que não hajam reclamações com fundamento.  
 
 

No caso desta proposta não ir totalmente de encontro aos vossos interesses/ideias agradecemos contra 
propostas, para que a mesma melhor sirva o vosso Concelho. 
 

Apresento a V. Ex.ª os melhores cumprimentos pessoais, 
 

O presidente 
 
 
 

Engº Mário Loureiro 
 


