ENQUADRAMENTO
As Festas do 15 de Agosto em Santa Comba Dão datam do início do século XX. Associadas às celebrações religiosas da Nossa Senhora da Assunção, padroeira da Freguesia de Santa Comba Dão, as festas
consubstanciavam em si um conjunto de tradições locais religiosas e profanas.
Em 1923 (14, 15 e 16 de agosto) surgiu a denominada “Festa Grande”. As cerimónias religiosas e os arraiais, no então Largo da Feira, revelaram-se um grande sucesso, sucesso este que continuou até 1935,
quando por determinação eclesiástica foi proibida a associação de festas profanas em celebrações religiosas, traduzindo-se em descontentamento geral.
Retomado o seu festejo em 1975, a “Festa Grande” adotou a denominação de “Festas de Santa Comba
Dão” e, desde então, nunca mais foram interrompidas. Na sua génese teve sempre os mesmos princípios
apesar da sua organização ter estado a cargo de diferentes entidades que, de uma forma ou outra, sempre colaboraram para o sucesso da iniciativa, nomeadamente a Associação Humanitárias dos Bombeiros
Voluntários de Santa Comba Dão, a ARCADAS, a ADICES, a empresa municipal Combanima e, nos últimos
anos, o movimentos associativo de Santa Comba Dão através da constituição da designada Comissão
Executiva das Festas de Santa Comba Dão.

COMISSÃO EXECUTIVA DAS FESTAS DE SANTA COMBA DÃO
A Comissão Executiva das Festas de Santa Comba Dão (CEFSCD) é constituída por quatro representantes
do Movimento Associativo e um representante da Câmara Municipal de Santa Comba Dão.
A Câmara Municipal de Santa Comba Dão assume a coordenação técnica do evento, assumindo o papel
executivo na coordenação de todas as necessidades, prestando todo o apoio logístico no sentido da melhor execução dos trabalhos.

APRESENTAÇÃO
Com um programa habitualmente preenchido por várias propostas artísticas, e que se divide por vários
dias de festa, de 12 a 17 de agosto, os fins de tarde e as noites são um verdadeiro convite à diversão e ao
convívio em Santa Comba Dão .
Para 2016, está previsto um conjunto de atividades mobilizadoras de todas as faixas etárias com uma programação diversificada e contínua. De destacar os diferentes concertos no palco principal, onde não irão
faltar espetáculos multi geracionais com alguns artistas nacionais. A III edição do Concurso “Santa Comba
Tem Talento” e a III Edição do Concurso de DJ’s tem na juventude o principal destinatário.
Sendo um evento transversal a todas as gerações, a “Noite de música tradicional” foi pensada especialmente para satisfazer o gosto de uma faixa etária já não tão jovem.
No dia 15 de agosto o destaque é para a “Noite do Emigrante” com a presença do cantor Emanuel.

Tal como o vinho da região onde nasceu, Emanuel tem ganho substância com o tempo. Apesar do sucesso, insatisfeito por natureza, mas sem abandonar a sua postura humilde, continua sempre à procura de
novos sons para satisfazer os seus fãs.
“Quem canta seus males espanta” e a verdade é que ao longo dos anos, por todos os locais onde passa,
este homem multifacetado continua a ser sinónimo de dança e alegria.
Ele continua a cantar e os portugueses “pimba”, não se cansam de o ouvir e aplaudir!

Para o público jovem, o grupo Átoa vai atuar no dia 16 de agosto.
Com duas nomeações para os Globos de Ouro os ÁTOA estão em destaque no panorama da música
nacional.
A banda, que se estreou em 2015 com o single “Falar a Dois”, viu-se nomeada para os prémios Revelação do Ano e Melhor Grupo.
Os ÁTOA foram seleccionados pela Comissão de Notáveis, responsável pelas nomeações para os Globos de Ouro, para representar a área da Música na disputa para o prémio Revelação do Ano, o único
prémio sujeito a votação do público.

Nas Festas de Santa Comba Dão pode encontrar ainda várias áreas de lazer, a tradição das tasquinhas,
onde as mesas se enchem de comida e conversa, a mostra gastronómica de pratos tradicionais e a doçaria, os espaços de atividades lúdicas para crianças e adolescentes, a venda de artesanato e a CombaExpo
(Feira de atividades Económicas e Sociais).
Não há dúvida que são muitos os motivos para uma visita às Festas de Santa Comba Dão, não só para os
muitos residentes mas também para os que passam férias no concelho e para todos os emigrantes que
voltam em Agosto à cidade.
A cada ano que passa, as Festas de Santa Comba Dão são o local onde todos se encontram, uma vez
mais, para comer, beber, ouvir música em conjunto, ou simplesmente para recordar e conviver. Um evento
cultural e lazer congregante de famílias e de gerações, motivo de orgulho para todos os que sentem Santa
Comba Dão e para todos aqueles que vivem intensamente a sua/nossa cidade.
No ano de 2014 as Festas de Santa Comba Dão tiveram perto de 40.000 visitantes. Em 2015 cerca de
70.000 visitantes passaram pelo amplo espaço que acolhe este evento e que fica bem no coração da cidade, no Largo do Município, junto à margem da Ribeira das Hortas.

TIPOS DE PATROCÍNIO
PATROCÍNIO OURO - 3.000,00€
1. Stand de 6x3 metros em local a definir ou terrado com 75 m2.
2. Logótipo da marca associado toda a informação disponível no sitio da Internet da Câmara Municipal de
Santa Comba Dão, incluindo hiperligação para a página web da empresa.
3. Logótipo da empresa no palco principal em formato a definir;
4. 2 Outdoors de 2x3m na zona envolvente do recinto e em local a definir
5. Logótipo da empresa no pórtico de entrada das Festas da cidade de Santa Comba Dão
6. Logótipo da empresa (em destaque) nas newsletters distribuídas
7. Logótipo da empresa (em destaque) em todos os itens promocionais a serem produzidos.
8. Logótipo da empresa (em destaque) no programa do evento.
9. Para este tipo de patrocínio, podem ser aceites condições especiais de destaque ou de distribuição de
material promocional, objeto de negociação entre a comissão organizadora e o patrocinador.
Apenas será aceite 1 patrocinador Ouro para o evento.

PATROCÍNIO PRATA – 2.000,00€
1. Stand de 3x3 metros interior em local a definir ou no exterior com 50 m2.
2. Outdoor de 2x3m na envolvente do recinto e em local a definir
3. Logótipo da marca em tamanho médio associado a toda a informação disponível no sítio da Internet da
Câmara Municipal de Santa Comba Dão, incluindo hiperligação para a página web da empresa.
4. Logótipo da empresa no palco secundário em formato a definir
5. Logótipo da empresa (em tamanho médio) nas newsletters distribuídas
6. Logótipo da empresa (em tamanho médio) em todos os itens promocionais a serem produzidos.
7. Logótipo da empresa (em tamanho médio) no programa do evento.
8. Publicidade Vídeo em video wall 3x2m
9. Para este tipo de patrocínio, podem ser aceites condições de distribuição de material promocional objeto de negociação entre a comissão organizadora e o patrocinador.
10. Publicidade Vídeo em video wall 3x2m

PATROCÍNIO BRONZE – 1500,00€
1. Stand de 3x3 metros interior em local a definir ou no exterior com 25 m2.
2. Outdoor de 2x3m na envolvente do recinto e em local a definir
3. Logótipo da marca em tamanho pequeno associado a toda a informação disponível no sitio da Internet
da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, incluindo hiperligação para a página web da empresa.
4. Logótipo da empresa (em tamanho pequeno) nas newsletters distribuídas
5. Logótipo da empresa (em tamanho pequeno) em todos os itens promocionais a serem produzidos.
6. Logótipo da empresa (em tamanho pequeno) no programa do evento.
7. Para este tipo de patrocínio, podem ser aceites condições de distribuição de material promocional objeto de negociação entre a comissão organizadora e o patrocinador.
8. Publicidade Vídeo em video wall 3x2m

OUTROS PATROCÍNIO
1. Outdoor ≈4x3m Zona A – 600,00€
2. Outdoors ≈2X3m Zona A – 250,00€
3. Outdoors ≈2x3m Zona B – 150,00€
4. Participação em CombaExpo zona coberta +/-9 m2 – 175,00€
5. Participação em Comba Expo zona ar livre em múltiplos de 10m2 nunca inferior a 30m2 – 7,50€/m2

