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Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Assembleia Municipal de Almada  

Dr. José Joaquim Leitão  
 
Almada, 16 de agosto de 2022. 
 
Assunto: Requerimento a apresentar à Câmara Municipal de Almada: 
“Festival O Sol da Caparica” 
 
O Grupo Municipal do Partido CHEGA, através do Deputado Municipal, 
Nuno Mendes, vem, respeitosamente, ao abrigo das disposições legais e 
regimentais, 
Requer a V. Exa. que se digne enviar para a Câmara Municipal de Almada o 
presente Requerimento, no qual se requer informações relativas ao Festival 
O Sol da Caparica, em todos os seus termos e actuações. 
 
É necessário clarificar actuações, procedimentos e conclusões face às 
inúmeras Reclamações apresentadas por muitos Festivaleiros e 
artistas/Músicos, os quais demonstraram o seu desagrado em diversas 
ocasiões. 
 
Um Festival como este, requer uma enorme preparação, uma logística 
impar e adequada, acautelando pontos, nomeadamente, entre outros, 
espaços por e entre pessoa(s), segurança condigna, espaços públicos limpos 
e desinfectados, locais de “comes e bebes” adequados, disponibilização de 
espaço de atendimento ao público capaz, espaço condigno de atendimento 
de urgência, uma eficaz recolha de lixo, um espaço de estacionamento 
ordenado e previamente estabelecido, uma sinalética apropriada, um som 
adequado ao espaço, uma fonte de energia capaz de alimentar todas as 
componentes eléctricas do Festival, um horários de actuação de artistas em 
conformidade com o estipulado no programa do evento. 
Sabendo-se que este ano de 2022 vem na sequência de interregnos 
forçados de Festivais, havia que acautelar muitos procedimentos e 
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ansiedades dos Festivaleiros no acesso ao espaço do Festival Sol da 
Caparica.  
Tal não se verificou. Constatou-se um afluxo descontrolado de Festivaleiros 
aos espaços, causando algum constrangimento e algumas ansiedades 
perfeitamente desnecessárias. 
 
Sabendo-se que a freguesia da Costa da Caparica já estava por si lotada de 
Cidadãos que procuram algum lazer nas praias, dever-se-ia ter em atenção 
os Direitos dos Caparicanos e dos Almadenses, no que concerne ao acesso 
às suas habitações, ao descanso necessário, à contenção de barulho/ruído 
desproporcional, à segurança redobrada perante o afluxo de Jovens a este 
local de Festival. 
 
Sabendo-se do afluxo de veículos automóveis ao Festival, dever-se-ia ter 
dado alternativas de transporte, nomeadamente, acesso por Barco e 
carreiras com horários pré-estabelecidos. 
 
Havendo uma organizada gestão do espaço e de todo o Festival, diminuía-
se enormemente as probabilidades de desacatos, altercações descabidas, 
ânimos exaltados, espaços desorganizados. 
 
Assim, o Grupo Municipal do Partido Chega  
Requer esclarecimentos cabais e inequívocos sobre as seguintes matérias: 
1. Que caderno de encargos foi estabelecido com o Promotor do 
Evento; 
2. Onde pode o mesmo Caderno de Encargos ser consultado; 
3. Que pontos contratuais foram estabelecidos entre o Promotor do 
Evento e a própria Câmara Municipal de Almada; 
4. Se as afetações dos espaços acessíveis ao público observaram as 
regras de ocupação máxima indicativa para este género de Festival; 
5. Que forças Policiais estiveram destacadas para o local; 
6. Qual o número de forças Policiais destacadas para o evento; 



 

Grupo Municipal Partido Chega 
Mandato de 2021/2025 

 email: PartidoChegaAlmada@Gmail.com 

7. Foram contratados serviços de segurança privada? Se sim, qual foi a 
empresa? 
8. Que contributo foi dado pelo Município para a realização deste 
Festival; 
9. Qual o montante despendido pelo Município para a realização deste 
Festival; 
10. Que Plano(s) foi/foram previamente elaborado para a efectivação 
deste Festival; 
11. Que Plano foi apresentado para o Estacionamento e que alternativas 
foram dadas aos Festivaleiros para não levarem até ao Festival os seus 
veículos automóveis; 
12. Que entidades públicas e privadas estiveram presentes na 
preparação deste Festival; 
13. Que Pareceres foram pedidos às entidades para a boa prossecução 
do Festival; 
14. Que ocorrências foram relatadas pelas Forças Policiais durante o 
Festival; 
15. Que sinalética foi aposta no Recinto do Festival; 
16. Que Plano foi concebido para permitir a acessibilidade de Cidadãos 
com Mobilidade Reduzida? 
 
É o que apraz dizer e requerer o Grupo Municipal do Partido Chega de 
Almada. 
 
Pede Deferimento ao seu Requerimento. 
 
 
 


