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Faço público que na Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Junho de 

2002, realizada no dia 28 de Junho de 2002, a Assembleia Municipal de Almada 

aprovou a seguinte Moção: 

 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

Desde 1981 que o Festival de Música dos Capuchos veio a afirmar-se pela 

coerência e qualidade das suas iniciativas e programas, pela capacidade de 

atracção de novos públicos e pela conquista de novos espaços. Assumindo uma 

importância cada vez maior no nosso panorama cultural, afirmou-se 

verdadeiramente como um projecto artístico da Península de Setúbal, da Área 

Metropolitana de Lisboa e do País. 

Com uma diversificada oferta de eventos culturais, acompanhando a 

divulgação da música com iniciativas complementares e variadas, o festival dos 

Capuchos veio promover a realização de espectáculos descentralizados que 

ultrapassaram largamente as fronteiras do Concelho de Almada, não se limitando 

ao Convento dos Capuchos onde teve a sua origem e o seu nome. 

Através deste Festival, importantes iniciativas tiveram lugar, desde grandes e 

simbólicos espaços de Lisboa, como o Teatro de São Luis ou o Mosteiro dos 

Jerónimos, até à Capela da Pousada D. Afonso II, em Alcácer do Sal, passando por 

Setúbal, Palmela ou Sesimbra, num total de mais de duas dezenas de locais. 
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Recentemente, têm vindo a público notícias que dão nota do encerramento do 

Festival de Música dos capuchos, por motivos que se prendem com a ausência de 

necessárias verbas de financiamento. O Município de Almada, através da Câmara 

Municipal, tem disponibilizado um apoio, que, por exemplo nos últimos quatro 

anos, foi respectivamente de sete mil contos em 1998, oito mil contos em 1999, nove 

mil contos em 2000 e doze mil e quinhentos contos em 2001. Apoios que se 

revelaram úteis e necessários, e que deveriam ser acompanhados de medidas não 

menos importantes por parte de outras entidades públicas. 

 

Face às considerações expostas, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em 

Sessão Ordinária a 28 de Junho de 2002, delibera: 

1. Pronunciar-se pela relevância e importância do Festival de Música dos 

Capuchos e das novas dinâmicas que gerou ao nível da fruição e divulgação 

cultural, inclusivamente para além do território do Concelho de Almada e 

Área Metropolitana de Lisboa; 

2. Manifestar a sua preocupação face ao anunciado encerramento, com efeitos 

imediatos, de uma iniciativa de tão visível dimensão e qualidade; 

3. Apelar aos poderes públicos, designadamente ao Ministério com tutela e 

intervenção na área da Cultura, e em particular da Música e Artes do 

Espectáculo, para a necessidade de viabilizar e garantir que seja retomada a 

actividade do Festival de Música dos Capuchos, no mais breve prazo possível. 
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POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR 

MIM ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE 

CONCELHO. 

 

Almada, em 01 de Julho de 2002 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

                                                     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


