
Memorando Rock no Sado 

 

 

Conceito  
 

 

 

 O festival “Rock no Sado” teve origem no ano de 

2013 e foi pensado com diversos intuitos em mente.  

 

 Colmatar a falta de eventos do mesmo tipo e/ou 

dimensão na região fazendo com que tenha o maior 

impacto possível junto da população.  

 Apostar em diversos estilos de música de forma a 

torná-lo de agrado generalizado à maioria da 

população que frequenta normalmente este tipo de 

eventos.  

 Apostar única e exclusivamente em artistas 

portugueses, seguindo a linha de pensamento tão em 

voga na actualidade de consumir produto nacional. 

 Promover as mais diversas actividades económicas 

e culturais junto do público. 

 Apostar na região própriamente dita, oferecendo 

divulgação da cidade e dos seus produtos regionais. 

 Manter os custos de acessibilidade ao evento 

reduzidos de forma a atrair o maior número de 

participantes possível. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com tudo isto em mente desenvolveu-se então um 

conceito que consideramos vir a atrair um público 

bastante alargado e em grande número, ser bastante 

mediático e de interesse público, institucional e 

empresarial. 

  

 

É nossa vontade promover um evento sustentável 

com potencial de replicar nos próximos anos. 

  

 

É por si só um projecto a longo prazo. Sentimos 

estar perfeitamente enquadrado e dimensionado às 

reais capacidades económicas do público português.  

 

 

Como imagem de marca e à imagem da primeira 

edição queremos absolutamente promover um evento 

ao mais alto nível de qualidade. 



Mecânica do Festival 
 

 

 

 

 

 3 dias de actividades 

 2 Palcos 

 7 bandas principais de grande exposição 

nacional 

 18 bandas alternativas, jovens e/ou locais 

 Espaço dedicado ao tema “Motas e 

Motards” 

 Parque de campismo gratuito com acesso 

a sanitários e duches. 

 Restauração 

 Comércio 

 Espaços de divulgação empresarial e 

institucional 

 Parque de estacionamento diferenciado 

para carros e motociclos, vedado vigiado e 

gratuito. 



 

Espaço físico e integração 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O festival “Rock no Rio Sado” terá lugar no 

excelente parque de San'tiago tendo em conta o 

espaço e infraestruturas disponíveis. Amavelmente 

cedido pela Câmara Municipas de Setúbal é por si 

só um espaço com um potencial incrível, permitindo-

nos oferecer ao público para além dos espectáculos de 

música em si, toda uma panóplia de áreas dedicadas à 

restauração, artesanato, comércio, espaços de 

divulgação de empresas, eventos e produtos assim 

como outras actividades lúdicas. Disponibilizaremos 

também um espaço dedicado ao campismo, vedado e 

fornecido de infraestruturas sanitárias e de higiene 

pessoal. Sendo um espaço totalmente delimitado, 

promove a segurança e facilita o controle de todo e 

qualquer incidente tornando este evento 

provávelmente um dos mais seguros dentro do género 

desenvolvido em Portugal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

 
Dentro do rol de actividades a desenvolver no 

local, além dos espectáculos principais, estão também 

previstas participações de Dj's e festas temáticas para 

o pós atracções principais, exposição de motas e 

criação de uma pista de acrobacias ao bom estilo das 

concentrações “motards” entre outras actividades de 

entertenimento promovidas por clubes motards do 

distrito. Eventual participação de grupos de teatro de 

rua e outras animações do género. 



 

Canais publicitários 
 

 

 

 

 

 

Um evento desta envergadura não pode de forma 

alguma dispensar uma boa divulgação junto do 

público alvo, para esse efeito a organização recorrerá 

aos seguintes meios. 

 

 Cartazes e “outdoors” publicitários de grande 

formato 

 “Flyers” de distribuição directa 

 Divulgação “online” através de “Site Web” e 

redes sociais. 

 Anuncios em revistas e jornais de grande 

consumo nacional e regional. 

 Divulgação por parte das bandas contratadas 

directamente junto das associações de fãs e outros 

meios. 

 Divulgação em estações de rádio nacionais e 

locais. 

 Divulgação em canal de televisão e eventual 

posterior retransmissão dos espectáculos. 



Notas finais 
 

 Esperamos atingir com este evento um público 

alargado sem faixa etária definida. Esperamos uma 

adesão na ordem das 40,000 pessoas. 

 

 Ao ser um festival totalmente português é nossa 

intenção passar a mensagem de que se pode e 

consegue fazer um evento desta envergadura apenas 

com produto nacional sem comprometer a qualidade 

ou mesmo até superar o estereotipo instituido por 

outras organizações no mesmo ramo. Reforçando 

desta forma a qualidade e promovendo o consumo do 

que se faz cá dentro, espírito tão necessário nos dias 

de hoje tendo em conta a precariedade económica em 

que o país se encontra. 

 

  Ao tornar o festival acessível a todos, cobrando 

apenas 30€ por ingresso para os 3 dias de espectáculos 

é nossa intenção atrair um número maior de 

participantes, tornando-o numa referência dentro do 

género. 

Ao ser realizado entre os dias 15 e 17 de Agosto e 

sendo esta uma época de férias e bom tempo estamos 

certos de atingir ou mesmo superar os nossos 

objectivos. 
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