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Assunto: Feira popular para o período do 1º de Maio e Queima das Fitas
Solicitamos a cedência do espaço a nascente da entrada para o Estádio Universitário, mediante o
pagamento das respectivas taxas em vigor, para montar um recinto itinerante de diversões (carrosséis)
e outros próprios de feiras populares no período de 1/5 a 13/5/2007.
O espaço a ocupar pelos diversos equipamentos estima-se em 1200m2, contudo iremos entregar as
respectivas memórias descritivas e fotografias de cada equipamento e pagaremos pelo espaço que
efectivamente for ocupado, pois é natural que haja alguma desistência/solicitação das diversões que
estão interessadas em participar neste evento.
O anterior espaço solicitado por nós para a Solum, foi posteriormente sugerido por vós, que fosse na
Guarda Inglesa, mas acabou por ser deferido tardiamente e a pagar. O espaço da Guarda Inglesa só
terá algum interesse se fosse em parceria visto que não há no local potência eléctrica disponível nem
saneamento básico, e durante os períodos de chuva, formam-se lá poças de água com bastantes
metros quadrados de área ocupada. Ora o espaço tem de oferecer alguma salubridade e de acordo
com o código civil as translações comerciais têm de ser benéficas para as duas partes.
Agradecemos a resposta com carácter de urgência, visto que é necessário seleccionar
atempadamente quais as diversões que estão disponíveis e também porque é necessário publicitar o
evento com alguma antecedência.
O nosso presidente solícita entretanto, ser recebido pelo Sr. Vereador competente, o Exmo. Sr. VicePresidente Engº João Rebelo para dar a conhecer a nossa associação, que não tem fins lucrativos e
que pretende ter o estatuto de utilidade pública.
Apresento a V. Ex.ª os melhores cumprimentos pessoais,
O presidente
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