CDS-Partido Popular

Exm.º Senhor Presidente
Assembleia Municipal de Almada
Almada, 06 de Junho 2019

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: Obras de requalificação do Salão de Festas da Incrível Almadense

Considerando que a Incrível Almadense é a colectividade mais antiga do concelho de Almada
e uma das mais antigas do país, com um espólio histórico vastíssimo resultado da sua
dedicação à cultura, ao desporto e ao associativismo junto dos almadenses datando a sua
fundação em 1 de Outubro de 1848, contando entre outras honras, a condecoração a
designação de Oficial da Ordem de Benemerência, a constituição como Membro-Honorário
da Ordem do Infante D. Henrique e como Membro-Honorário da Ordem da Liberdade.
Ao longo de quase dois séculos a Sociedade Filarmónica Incrível Almadense (SFIA) foi
literalmente palco de inúmeras actuações, de performances, de peças de teatro, de jogos de
tabuleiro e de mesa, de convívio entre os seus associados, actividades das várias modalidades
desportivas entre muitas outras, onde se destaca em grande relevo e que permanece até aos
dias de hoje, a sua majestosa banda filarmónica por onde passaram centenas de almadenses.
Nos dias de hoje, a incrível Almadense continua a desempenhar um papel fundamental na
cultura, no desporto, no lazer e também na educação e na formação decorrente de uma
gestão por parte dos seus órgãos sociais virada para as pessoas e ao serviço da cidade.
Uma das emblemáticas salas ao serviço da colectividade e dos almadenses serviu durante
décadas de cenário aos mais variados espectáculos locais, nacionais e mesmo internacionais
que elevaram bem alto o nome de Almada e da cultura que se praticava no concelho.

O Salão de Festas da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense deu desde sempre, um
contributo especial e indispensável a todo o seu funcionamento incluindo a gestão financeira
e receitas da colectividade tão imprescindíveis para a sua manutenção.
Como é do conhecimento geral, no presente, o respectivo Salão de Festas, encontra-se a
necessitar de intervenção e requalificação com carácter de urgência, necessitando ao mesmo
tempo de um considerável investimento, que embora não seja de milhões, é incomportável
para a colectividade que gere as suas contas de forma equilibrada tendo em consideração a
responsabilidade para manter uma boa gestão tal como se pode concluir pelos vários
orçamentos e relatórios e contas.
A requalificação do Salão de Festas, a concretizar-se, abrirá uma nova oportunidade para que
não só a colectividade possa ver as suas actividades e os seus espectáculos florescerem e
organizados com uma agenda periódica, como também servirá de apoio à gestão da mesma
tornando em simultâneo a zona envolvente numa espaço ancora que tanta falta faz no
concelho, atraindo público, gente às ruas, dinamizando o comércio, a restauração, a cultura
e a sua histórica tal como ajudará no turismo e no lazer.
Considerando ainda que cada vez mais é atribuído um papel meritório junto da comunidade
por parte das muitas associações e colectividades na prossecução de muitas das
competências que, por norma, são confinadas às autarquias e mesmo ao poder central,
podem estas instituições locais com os meios adequados, complementar muitas desses
objetivos junto das populações.

Posto isto, o Deputado Municipal do CDS-PP, vem desta forma, questionar a Câmara de
Almada sobre o seguinte:
1 – Tem a Câmara Municipal de Almada conhecimento do estado de necessidade urgente
de intervenção de requalificação no Salão de Festas da Sociedade Filarmónica Incrível
Almadense – SFIA? Em caso afirmativo, que soluções pretende a Câmara Municipal de
Almada providenciar para resolver o problema?
2 - Entende ou não, a Câmara Municipal, que a requalificação do Salão de Festas da Incrível
Almadense pode funcionar como uma zona ancora e de alavanca para o desenvolvimento
de actividades complementares aquelas praticadas no Salão de Festas, originado uma maior
procura a toda a zona envolvente em benefício das populações, do comércio e da cultura e
lazer?

O Deputado Municipal do CDS-PP
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