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A Câmara Municipal de Almada comemora o Dia Internacional 
da Mulher durante o mês de março. 

Através da música, da arte, da reflexão, de ações de informação 
e sensibilização procuramos celebrar o 8 de Março, data cujo 
significado, associado à luta das mulheres pelos seus direitos, se 
mantém atual no tempo presente.

Faz parte do nosso compromisso contribuir para que os direitos 
humanos sejam assegurados nos vários domínios da vida: 
na educação, na cultura, no trabalho, ou na família. Por esta 
razão, celebramos o significado e o reconhecimento da luta 
das mulheres por direitos iguais, não deixando de revelar, sob 
várias formas, as desigualdades e desproteção que, ainda hoje, 
marcam a vida de muitas mulheres.

O Manifesto Almada - Terra de Igualdade de Género, aprovado 
pelo que Fórum Municipal para a Igualdade de Género e 
subscrito pela Câmara Municipal de Almada, expressa o nosso 
compromisso, enquanto governo local, traduzido na adoção de 
medidas promotoras da Igualdade de Género, que garantam 
oportunidades iguais para homens e mulheres.

Este ano a imagem destas comemorações resulta do Concurso 
A Igualdade em Cartaz, promovido pela Câmara Municipal de 
Almada, no qual participaram jovens entre os 15 e os 20 anos 
que refletiram sobre o 8 de Março na perspetiva da contínua luta 
das mulheres pela igualdade de oportunidades, e por um mundo 
onde todas as pessoas são iguais em direitos.  



Exposição
OLHA
3 mar. a 13 mai.
Galeria Municipal de arte, alMada

A exposição de Valter Vinagre resulta de um projeto 
desenvolvido entre o fotógrafo e a Associação de Apoio à 
Vítima, com o objetivo de retratar o universo das vítimas de 
crime em Portugal. As fotografias são uma chamada de atenção 
para “realidades invisíveis”, que habitualmente se furtam ao 
olhar da câmara, como é o caso da violência doméstica, uma 
das dimensões da violência mostrada nesta exposição. Numa 
sociedade em que, estatisticamente, as mulheres constituem o 
maior grupo de violência doméstica, “Olha” propõe um olhar 
atento, uma reflexão sobre esta realidade. Em abril haverá uma 
conversa com o autor sobre a temática.

Entrada livre

Inauguração: 3 de Março, sexta, às 18h30



Concertos
Cuca Roseta
4 mar. sábado
16h e 21h
acadeMia alMadense, alMada

Cuca Roseta é uma das mais marcantes e 
reconhecidas vozes do fado da atualidade. 
É uma artista que, na melhor definição da 
palavra, revela um talento, uma voz e uma 
coragem invulgar. Cuca vê no fado a sua 
maior paixão e é essa mesma paixão que 
quer mostrar ao mundo. Com Cuca Roseta, 
tudo flui, tudo é encantador e o fado, esse, 
parece ter mais vida. Nas comemorações 
do Dia Internacional da Mulher a fadista 
estará em Almada para dois concertos: às 
16h e às 21h no dia 4 de março.
Organização: Câmara Municipal de Almada e União 
das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e 
Cacilhas.

Entrada livre, sujeita a levantamento prévio de bilhete até 3 
de março, nas secretarias da União de Freguesias de Almada, 
Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas

Horário: das 9h e às 12h30
212722547 (União das Freguesias ACPPC)
212714506 (Divisão de Relações Públicas - CMA)

Orquestra de Câmara de 
Almada
8 mar. quarta
21h30
teatro Municipal JoaquiM Benite, 
alMada

Concerto da Orquestra de Câmara de 
Almada integrado nas comemorações do 
Dia Internacional da Mulher pela Orquestra 
de Câmara de Almada, com direção de 
Reinaldo Guerreiro e interpretação pelo 
solista Paulo Gaio Lima. Serão interpretadas 
Idílio de Siegfried, de Richard Wagner, 
Variações sobre um tema Rococó, de Peter 
I. Tchaikovsky e Sinfonia Nº 6, “Pastoral”, 
de Ludwig van Beethoven. 

Entrada livre, sujeita a levantamento prévio de bilhete no 
Teatro Municipal Joaquim Benite, a partir do dia 4 de março, 
nos seguintes horários:
sábado, dia 4 de março das 14h30 às 22h30;
domingo, dia 5 de março, das 14h às 19h;  
terça-feira, dia 7 de março,  das 14h30 às 22h30
quarta-feira, dia 8 de março, das 14h30 até à hora do 
concerto



Nas Escolas
Maria Lamas
6 mar. segunda
10h20
aGrupaMento de escolas roMeu 
correia

Sessão sobre Maria Lamas, com Regina 
Marques, do Movimento Democrática de 
Mulheres, como oradora.

Igualdade de Género
27mar. segunda
escola Básica Miradouro de 
alfazina

Ação de sensibilização sobre a Igualdade 
de Género, tendo como ponto de partida 
a desigualdade entre sexos no desporto, 
com moderação de jogadoras da Seleção 
Nacional de Rugby. No final haverá um 
workshop de introdução à modalidade.
Organização: Lifeshaker Associação.

Tomada de Consciência III
#LutaSemLuta
27 a  29 mar.
escola secundária francisco 
siMões

Várias atividades nas quais se debate 
o bullying e cyberbullying, violência no 
namoro, racismo e xenofobia, entre outros. 
Desporto, música concursos de ideias e 
muito mais.
Organização:  Associação Solidariedade e Desenvolvi-
mento do Laranjeiro – Projeto +XL E6G



Conferência
A Mulher na sociedade 
contemporânea
8 mar. quarta
21h
sala paBlo neruda,  
fóruM Municipal roMeu correia, 
alMada
A conferência pretende assinalar o Dia 
Internacional da Mulher destacando a 
ação da mulher em diferentes dimensões, 
abordando os seus direitos enquanto 
pessoa e cidadã e, particularmente, a 
realidade das mulheres palestinianas. 

Entrada livre

Consultar programa especifico da conferência  
em www.m-almada.pt

 

Outras iniciativas 
Manifestação de 
Mulheres
11 mar. sábado
14h30
lisBoa

A Voz das Mulheres pela Igualdade, 
Direitos, Desenvolvimento, Paz.
Organização: Movimento Democrático de Mulheres. 

Concentração: Rossio

Percurso: Rua do Ouro, Praça do Comércio,  Ribeiras 
das Naus.




