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Exmos. Senhores: 

Presidência do Conselho de Ministros 

Secretaria-Geral 

Rua Professor Gomes Teixeira, n.º 2 

1399-022 Lisboa 

     

            
Data: 03-12-2010   

V/Tel.: 213927600 V/Fax: 213927743/4 

V/Ref.ª: P.º 86/UP/2010 

Ofício n.º 5653/DAJD/2010 

 

Assunto: Pedido de declaração de utilidade pública – audiência prévia 

 

Na sequência da notificação para efeitos de audiência prévia, vem a ADAPCDE 

– Associação para o Desenvolvimento das Actividades em Portugal de Circos, 

Divertimentos e Espectáculos juntar ao processo iniciado com o seu pedido de 

declaração de utilidade pública, que ora corre termos nessa Secretaria-Geral sob o 

número 86/UP/2010, uma relação circunstanciada das actividades por si 

desenvolvidas desde a sua constituição, em estreita cooperação com a Administração 

Central e Local e com entidades privadas, em  prol dos seus associados e da 

comunidade nacional. 

Tal relação visa complementar o documento denominado “Historial da 

ADAPCDE” que já integra o referido processo, bem como comprovar que esta 

Associação reúne as condições para poder ser considerada uma pessoa colectiva de 

utilidade pública. 

Mais se refere que, no relatório de contas respeitante ao ano transacto, os saldos 

apresentam valores negativos em virtude do acréscimo da despesa proveniente das 

inúmeras deslocações efectuadas às feiras, que não foi compensado com o 

pagamento de quotas por parte dos associados, que, na altura, já se debatiam com 

graves dificuldades económicas, bem como do custo com a elaboração, tratamento e 
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disponibilização, no site desta Associação, de bases de dados de legislação relativa à 

Administração Central e Local (cerca de 1200 diplomas). 

Tal situação revestiu carácter excepcional, tendo este ano a ADAPCDE reduzido 

as mencionadas despesas, pelo que não se verifica, de forma alguma, a alegada 

insuficiência de meios materiais adequados ao cumprimento dos objectivos 

estatutários. 

Sem outro assunto de momento e na expectativa de que o pedido de declaração 

de utilidade pública formulado pela ADAPCDE seja deferido, apresentamos os 

nossos melhores cumprimentos. 

 

Atentamente 

 

O Presidente 

  

(Mário Loureiro, Mestre em Eng.ª Mecânica) 


