
 

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o 
Deputado Municipal do CDS-Partido Popular, António Pedro Maco, apresentar 
Requerimento à Câmara Municipal de Almada  
 
 
Assunto: Intervenção de Requalificação do edificado da Incrível Almadense  
 
 

Uma vez que a Incrível Almadense é uma das mais antigas colectividades do país e a maior do concelho de 

Almada contando já com 170 anos de existência, a necessidade de preservar a sua historia e as suas 

memórias deve ser uma prioridade quando falamos do seu património cultural quer físico quer imaterial que 

com o passar dos anos vão entrando para o vastíssimo espólio da colectividade mais antiga do município.  

 

A mesma colectividade nascida do empenho dos muitos Incríveis que há mais de século de meio fundaram os 

alicerces para que esta grande instituição cultural se mantivesse no tempo até aos dias de hoje, tem um vasto 

currículo e legado ao serviço não só dos seus sócios, mas também ao serviço da comunidade local, 

nomeadamente os milhares de almadenses que ao longo de tantas décadas foram parte integrante da 

colectividade. 

 

No presente, a Incrível Almadense, conta com um conjunto de actividades ao serviço dos seus sócios, com a 

tradicional e mítica sala do associado, o seu museu e todo o espólio arrecadado com brio onde se pode 

atravessar as vária décadas e momentos da colectividade, passando pela vasta oferta cultural que vai desde a 

realização de workshops abertos à comunidade nos mais variados temas às modalidades desportivas e o seu 

ginásio, o grupo de teatro, até à sua emblemática escola de música e banda filarmónica enraizada e agraciada 

de tradição por onde passaram e se formaram centenas de músicos.  

 

O trabalho realizado pela Incrível Almadense junto de crianças, algumas delas desfavorecidas e com os idosos, 

é uma referência e carta de apresentação da colectividade que espelha bem o trabalho meritório desta 

instituição pública sem fins lucrativos virada para a cultura e para o desporto dos cidadãos, mas inserida 

também numa vertente social. 

 

Ao nível financeiro, pelo que é do conhecimento público, não se conhecem acidentes ou incidentes que 

possam colocar em causa a atribuição de ajudas financeiras para obras de requalificação ou mesmo de verbas 

para gestão corrente a que as colectividades têm por direito nos municípios.  

 

Com o passar do tempo é normal que o edificado, apesar de constantemente acompanhado e estimado, se 

venha a degradar e a necessitar de intervenções estruturais no mesmo, adaptando-se também às novas 

normas e demais regras que vão sendo emanadas do legislador seja ele nacional seja ele de âmbito municipal.  

 

O Salão de Festas da Incrível Almadense, sala por onde passaram centenas de artistas nacionais como por 

exemplo, Xutos e Pontapés (inicio de carreia) e UHF, e ainda outros tantos internacionais, apesar de estar, 

de momento, muito limitada e condicionada devido à necessidade de intervenção, é caracterizada e 

identificada como uma das salas mais emblemáticas do panorama cultural e musical do país e mesmo do 

estrangeiro.  

 

 



As necessárias intervenções ao nível do palco, nas casas de banho, no pavimento e as constantes infiltrações, 

são problemas que impedem que a Incrível Almadense tenha uma lista de espectáculos agendados ao nível da 

cultura e da música para oferecer aos almadenses e a quem visite a cidade.  

 

Assim sendo, a Incrível Almadense, na necessidade do cumprimento das normas em vigor, tem em sua posse 

um plano/projecto monitorizado, devidamente estruturado e elaborado, inclusive com encargos financeiros e 

orçamentados previstos, para que a qualquer momento, depois de aprovado e admitidas as verbas, se possa 

dar inicio à tão desejada intervenção de requalificação nomeadamente do seu mítico Salão de Festas.  

 

A reabilitação do Salão de Festas da Incrível Almadense, trará, sem dúvida, uma nova dinâmica à cidade (além 

de resolver muito dos problemas da colectividade), em concreto ao quarteirão que circunscreve a 

colectividade tendo em conta o conjunto de oportunidades que podem advir, num verdadeiro plano de 

dinamização da zona em questão, criando novas centralidades onde a cultura, o lazer, o desporto, a 

restauração e o todo o património histórico possa ser devidamente explorado e colocado ao serviço da 

população. 

 

De notar ainda que a Incrível Almadense, no ano de 2018, pautou-se pelo cumprimento e a execução a 100% 

do seu plano de actividades.  

 

Deste modo, tendo em conta os considerandos atrás mencionados, o Deputado Municipal do CDS-PP, 

António Pedro Maco, ao abrigo das disposições legais e regimentais, da Assembleia Municipal de Almada 

endereçar à Câmara Municipal de Almada as seguintes questões: 

 

 

1 – Tem a Câmara Municipal de Almada conhecimento da necessidade urgente da intervenção de 

requalificação do Salão de Festas da Incrível Almadense? 

 

2 -  A Câmara Municipal de Almada tem conhecimento de algum estudo, plano/projecto com o respectivo 

orçamento por parte da Incrível Almadense entregue na câmara com o intuito da reabilitação do Salão de 

Festas da colectividade?  

 

3 - Em caso afirmativo, que medidas pretende o executivo camarário municipal tomar para que a 

requalificação do edificado supra mencionado seja concretizado? 

 

4 -  Reconhece ou não, a Câmara Municipal, que a requalificação da Incrível Almadense, é uma mais valia 

não só para a prossecução dos fins enquanto colectividade podendo mesmo enquadrar um novo paradigma 

no que respeita a intervenções sociais ao nível do associativismo com condições devidamente 

providenciadas e adequadas à sua prossecução, como também a importância relevante que a mesma tem 

no que respeita à fomentação e dinamização da cultura, desporto e do lazer nas zonas ao redor da 

colectividade? 

 

 

António Pedro Maco 

O Deputado Municipal do CDS-PP  

 

Almada, 06 de Maio de 2019 

 

 

 

 

 


