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Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem 
desta forma o Deputado Municipal do CDS-PP António Pedro Maco 
apresentar Requerimento à Câmara Municipal de Almada  

 

ASSUNTO: FESTAS DA CIDADE 

 

Tendo em conta que as Festas da Cidade no mês de Junho, têm desde sempre 
para Almada uma importante componente cultural, lúdica e económica, nunca é 
demais apostar na continuidade e promoção das tradições e costumes criados pelas 
populações ao longo de gerações devendo ser mantidas ainda que adaptadas aos 
dias de hoje e às novas dinâmicas e conjunturas que o tempo se vai encarregando 
de fixar. 

Uma forte aposta na diversidade cultural e popular leva a que as festividades em 
Almada tenham um fulcral relevo e mereçam um investimento considerável nas 
denominadas festas da cidade mais conhecidas como Santos Populares. 

Tendo ainda em conta que as mesmas permitem reunir as populações e os 
visitantes do concelho num curto espaço de tempo, nunca é demais promover e 
potenciar as melhores condições (físicas, materiais, logística, acessibilidades entre 
outras) para que aproveitando os dias festivos, se criem oportunidades para que 
também o comércio e os sectores de actividade que dependem directa e 
indirectamente das mesmas possam ver nas festas da cidade uma oportunidade de 
crescimento da economia local, o Deputado Municipal do CDS-PP António Pedro 

http://www.google.pt/url?url=http://pt.wikipedia.org/wiki/CDS_%E2%80%93_Partido_Popular&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KYcRVY6NKcH5UKzVg9gE&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEaDSkHw87ja-_8WmXQ04j4YX_GGA


Maco ao abrigo das disposições legais e regimentais questiona a Câmara Municipal 
de Almada sobre o seguinte: 

 

1- Tem a Câmara Municipal de Almada pensado ou delineado, para além 
das Marchas Populares na Avenida Aliança do Povo MFA – Cacilhas, 
algum plano em concreto e direccionado para a preservação, 
dinamização e promoção das denominadas Festas da Cidade de 
Almada/Santos Populares que decorrem no mês de Junho? 

 

2- Se sim, quais as entidades, organizações ou colectividades que 
participarão directa             e/ou indirectamente na Comissão de Festas? 

 

3-  Tem a Câmara Municipal de Almada consultado e ouvido os 
comerciantes e a restauração tendo em conta as mesmas festividades?   

 

4 -  Tomou a Câmara Municipal de Almada todas as diligências e/ou fez 
algum estudo para que se concretize a possibilidade das festividades dos 
Santos Populares poderem regressar já este ano ao Jardim do Castelo e ao 
Largo do Tribunal (Antigo) no centro de Almada? 

 

5 -  Tem a Câmara Municipal de Almada em sua posse a contabilização em 
média do número de visitantes ao centro da cidade durante as festividades 
quer quando as mesmas se realizavam antigamente no Largo do Tribunal e 
no Jardim do Castelo quer de alguns anos para cá numa pequena porção 
da Rua Capitão Leitão junto aos Paços do Concelho? 

 

6 – De que forma e com que meios a Câmara Municipal de Almada está a 
pensar disponibilizar para a promoção das festividades em questão? 

 

7  - Qual a verba destinada para a promoção das mesmas festividades será 
atribuída pela Câmara Municipal de Almada?  

       

      



     O Deputado Municipal do CDS-PP 

António Pedro Maco 

 

 

    

 

 

 


