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Associação para o Desenvolvimento das Actividades em Portugal de Circos, Divertimentos e Espectáculos

Exmos. Sr
Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão
Att do Sr José Marques
do Gabinete de Animação Sócio Cultural

Nossa ref. 200603132
V/Fax 252323751
Data 13/03/2006
Assunto: Apresentação da ADAPCDE
A associação formada em Dezembro de 2005, 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 política, económica e social que corresponda aos interesses
do País.
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 e colaborar com quaisquer entidades,
públicas ou privadas quando exista interesse público;
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, a qual originará melhores resultados nas vendas dos serviços dos nossos
associados.
Pretendemos em especial que seja incrementada a actividade dos divertimentos em virtude desta
actividade ter mais dificuldades devido à actual conjectura económica ser desfavorável, o que tem
levado ano após ano à diminuição das suas receitas e por ser uma actividade sazonal devido em
parte ao clima e de haver poucos espaços para trabalhar é necessário incrementar mais espaços
para que a actividade seja rentável.
Os estatutos, regulamento, membros dirigentes, fotos dos equipamentos dos associados e outros
podem ser consultados ou impressos do site www.adapcde.org
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