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1º Apresentação da ADAPCDE
A associação recentemente formada com empresários de todo o país exercendo as actividades de
circo, diversão, espectáculo e conexas, tem como objectivo nos seus estatutos a representação,
defesa e promoção dos interesses económicos, sociais, profissionais e culturais dos associados,
dentro de uma perspectiva de uma política económica e social que corresponda aos interesses do
País, com especial relevância na área da cultura.
Compete à associação entre vários: promover as actividades de prestação de serviços, artística,
industrial e comercial dos seus membros se desenvolva e melhor sirva o público; promover a
qualidade e segurança nas actividades dos associados; colaborar com quaisquer entidades, públicas
ou privadas, quando exista interesse público;
2º Cooperação
Vimos por este meio, solicitar uma reunião a agendar com o responsável pela área da cultura, se
possível ainda durante este mês de Janeiro, onde iremos debater/desenvolver ideias.
Pretendemos que as actividades culturais/diversões sejam principalmente dinamizadas numa
perspectiva de satisfação dos habitantes do vosso concelho, de incremento do turismo e do
desenvolvimento local.
Defendemos que as actividades de diversões e de espectáculos sempre que possível, devem
funcionar cumulativamente com outras actividades tais como exposições e restauração.
Os expositores devem ser sobretudo empresas do vosso Concelho para que haja desenvolvimento
local.
A restauração é das actividades que no futuro mais irá crescer e como se vê em grandes feiras de
sucesso, (Pinhel, Cantanhede,… Málaga), a restauração tem cada vez mais importância.
O funcionamento cumulativo de diversões espectáculos, exposições, restauração e outros conexos
em festas, feiras, certames, eventos,… terá cada vez mais visitantes, pois haverá um maior leque de
ofertas de serviços para os diversos segmentos de visitantes/turistas.
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