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39.º fESTIvAl
DE AlMADA
8 ,  9  e  1 0  d e  j u l h o 

TRAfARIA COM PROvA                      
PASSEIO RIbEIRINhO

2 2  e  2 3  d e  j u l h o 

XvI fESTIvAl DE flAMENCO
DE AlMADA
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Destaques do Mês

2

JULHO 22 E 23 música/dança

XVI FESTIVAL DE FLAMENCO DE ALMADA
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA
21h30 | M/6 | 8€ - 1 ESpETáCuLO | 12€ - 2 ESpETáCuLOS

ESTAMpA FLAMENCA
22 SEX. | 21h30

Estampa Flamenca é uma formação de cante, guitarra, 
cajón e baile formado exclusivamente por músicos e 
bailaores da província de Cádis, uma das províncias 
mais prolíferas no que a “palos” (géneros) flamencos 
se refere.

DAVID pÉREZ
Y Su CuADRO FLAMENCO
23 SáB. 21h30 | QuARTA A SEXTA, DAS 14h30 àS 18h
SáBADO DAS 15h00 àS 18h00

O bailaor sevilhano David Pérez, que com apenas 22 
anos obteve o principal Prémio “El Desplante” no mais 
prestigiado e antigo festival Flamenco de Espanha  
-Festival Internacional Flamenco de La Unión, apresen-
ta o espetáculo “PUNTAL” que funde de forma magis-
tral os “palos” (géneros) flamencos mais antigos com o 
flamenco mais contemporâneo.

ContaCto da Bilheteira do aFlG: 212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt



 J U L H O  2 0 2 2

3

DE 04 a 18 TEaTRO

O Festival de Almada regressa ao seu formato tradicional, de 4 a 18 de julho, e aos espaços da Escola D. António 
da Costa: o Palco Grande e o Palco da Esplanada, onde todos os dias haverá um concerto com entrada gratuita.

A Assinatura do Festival de Almada, que mantém nesta edição o mesmo valor do ano passado, dá acesso a todos 
os espetáculos (numa das sessões programadas).

Conheça o programa e saiba mais sobre preços e condições das assinaturas em: 

https://festival.ctalmada.pt

39º FESTIVAL DE ALMADA

Festival Teatro Museo Pasolini
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A decorrer

VisiTas

Convento                                   
Dos CapuChos
Convento dos CapuChos, CapariCa

Mp (ANTECEDêNCIA MíNIMA DE 2 DIAS) 
GRATuITO

Fique a conhecer a história do Convento 
dos Capuchos, percorrendo os cami-
nhos do seu jardim, numa viagem que 
atravessa cerca de cinco séculos de 
história local e que culmina nas salas in-
teriores mais significativas deste edifício 
do século Xvi.

as visitas terão temáticas diferentes, sen-
do adequadas às várias faixas etárias.
púBLICO INFANTIL
Fradinhos/Monjinhos ao cimo da arriba 
de Caparica

púBLICO juVENIL/ADuLTO/SÉNIOR
Convento dos Capuchos, Magia e 
encanto da Caparica

paisagismo dos Capuchos - origem mo-
tivacional para a escolha da localização 
atual na implantação do Convento dos 
Capuchos
A VIDA DOS FRADES CApuChOS DE 
CApARICA
as visitas são gratuitas, limitadas a 8 
elementos por visita, com indicação do 
horário de realização e sujeitas a marca-
ção prévia com a antecedência mínima 
de 2 dias.

inForMaÇÕeS e MarCaÇÕeS: 212 919 342  
capuchos@cm-almada.pt

EXPOsiçÕEs

entRe DoIs MaRes                                   
e uM RIo - aLMaDa,                                                                                                                            
3 MIL anos                           
De hIstÓRIa
Museu de aLMada                                                                             
– Casa da Cidade, Cova da piedade

TER. A SáB.: 10h-13h | 14h-18h | ENTRE 
0,75 € E 1,50 € (GRATuITO ATÉ 12 ANOS)

a exposição percorre três mil anos de 
história, marcados por sucessivas cul-
turas e tradições. Conta-se o passado 
rural, manufatureiro e industrial, desde 
a fixação das primeiras comunidades 
até à diversidade que caracterizou o sé-
culo XX, reafirmando a singularidade do 
concelho na sua relação de proximidade 
com Lisboa e com a área metropolitana. 
inForMaÇÕeS e Bilheteira: 212 734 030  
museus.comunica@cm-almada.pt

CaDeRno, tRaÇo, 
vIaGeM
Museu de aLMada                                                                               
– Casa da Cidade, Cova da piedade

TER. A SáB.: 10h-13h | 14h-18h | Mp                
ENTRE 0,75 € E 1,50 € (GRATuITO ATÉ 12 
ANOS) 
ATÉ 25 DE SETEMBRO

em finais de 2016, em pleno boom lisbo-
eta de cursos e workshops sobre o diário 
gráfico, o artista e professor richard Câ-
mara procurou outro lugar onde pousar 
o olhar e propôs atravessar o rio para 
desenhar.
inForMaÇÕeS e Bilheteira: 212 734 030                                                                                            
museus.comunica@cm-almada.pt

Oficinas

CaDeRnos, MuItos 
CaDeRnos…            
na Casa Da CIDaDe                                  
Museu de aLMada                                                                              
– Casa da Cidade, Cova da piedade

TERçA A SEXTA-FEIRA | 10h - 11h30                      
14h - 15h30 | Mp | CRIANçAS DOS 5 AOS 11 
ANOS, GRupOS ORGANIZADOS  

nesta atividade, primeiro convidamos-
te a descobrir a exposição “Caderno, 
traço, viagem”, depois vamos construir 
o teu Caderno, onde podes registar as 
tuas impressões.
inForMaÇÕeS: 212 734 030                                                     
museus.comunica@cm-almada.pt

pLanaDoRes              
e objetos 
voaDoRes                          
Museu de aLMada 
– Casa da Cidade, Cova da piedade

TERçA A SEXTA FEIRA  | 10h - 11h30                        
14h - 15h30 | Mp | GRATuITO | CRIANçAS 
DOS 6 AOS 12 ANOS, GRupOS ORGANIZA-
DOS E pARTICIpANTES INDIVIDuAIS

regresso a um tempo em que uma 
pequena folha de papel ou algumas 
sementes aladas serviam de pretexto 
para pequenos jogos e desafios. vamos 
fazer algumas experiências no Jardim 
do Museu de almada – Casa da Cidade 
e redescobrir a importância das brinca-
deiras de infância. 
inForMaÇÕeS: 212 734 030                                                               
museus.comunica@cm-almada.pt
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A decorrer

dEsPORTO

joGos “10 passos eCoLÓGICos” 
(atIvIDaDe banDeIRa azuL)
aTividades Bandeira azul, CosTa da CaPariCa

9h30 - 11h45 | 15h - 17h | Mp | A pARTIR DOS 5 ANOS | GRupOS 
COM MAIS DE 20 pARTICIpANTES | GRATuITO 

17, dom. tarde - praia de s. João Caparica 
18 seg. manhã - praia da Mata 
19 ter. manhã - praia da rainha 
20 qua. manhã - praia da sereia  
23 sáb. manhã - praia de santo antónio  
23 sáb. tarde - praia nova/espaço 20  
24 dom. tarde - praia do paraíso 
30 sáb. manhã  - praia do Cds 
30, sáb. tarde - praia dragão vermelho 
Jogos de perguntas, desafios e missões que sensibilizam, 
de forma divertida, para a adoção de comportamentos 
ecológicos.
inForMaÇÕeS: 212 722 518 | almada21@cma.m-almada.pt

uM MeRGuLho na LIteRatuRa 
aMbIentaL
aTividades Bandeira azul, CosTa da CaPariCa

9h30 - 11h45 | 15h00 - 17h00 | Mp | A pARTIR DOS 5 ANOS | pARA 
GRupOS COM MAIAS DE 20 pARTICIpANTES |GRATuITO 

2 sáb. tarde - praia de s. João Caparica  
3 dom. tarde - praia de santo antónio
3 dom. manhã - praia do Cds 
9 sáb. tarde - praia do paraíso 
10 dom. tarde - praia dragão vermelho 
12 ter. manhã  - praia da Mata  
13 qua. manhã  - praia da rainha 
14 qui. manhã - praia da sereia  
16 sáb. tarde - praia nova/espaço 20  
 “era uma vez…” assim começa a história de um sítio antigo à 
beira mar, que os homens foram transformando e poluindo 
cada vez mais.  os participantes são convidados a dar vida aos 
personagens e decidir um final sustentável para esta história.
inForMaÇÕeS: 212 722 518 | almada21@cma.m-almada.pt

mERcadO biOlógicO

praça MFa, aLMada 

2,9,16, 23 E 30 SáB. | 9h - 13h | GRATuITO

ao sábado de manhã, visite este mercado de rua onde se co-
mercializam produtos com certificação biológica
inForMaÇÕeS: 212 722 518 | almada21@cma.m-almada.pt

mERcadO

CICLofICIna De aLMaDa
MerCado MuniCipaL de aLMada, praça do CoMérCio, aLMada

úLTIMA QuINTA-FEIRA DE CADA MêS,  18h àS 21h | GRATuITO

Com a ajuda de voluntários pode reparar a sua bicicleta e usar 
peças e componentes cedidos por outros ciclistas ou lojas de 
bicicletas apoiantes. este é também um ponto de encontro 
entre utilizadores de bicicleta com experiências diferentes, 
onde pode trocar conhecimento e ideias, que promovem a bici-
cleta como alternativa de transporte na cidade. nesta iniciativa 
tudo é gratuito e sem fins lucrativos. iniciativa com o apoio da 
Câmara Municipal de almada
www.facebook.com/almadaCicloficina

 
Oficina/PERfORmancE

 “tRaÇa - uM CaMInho 
paRa uM LuGaR De foRÇa”                                
- oFiCina/PerForManCe CoM sara anjo e nádia YraCeMa

Casa da dança | Casa MuniCipaL da Juventude de CaCiLhas                                                   
- ponto de enContro  | rua trindade CoeLho, 3, CaCiLhas

17h - 21h | M/16 | Mp | GRATuITO, pOR ORDEM DE RECEçãO              
NúMERO MáXIMO DE pARTICIpANTES: 12

18 SEGUNDA A 22 SEXTA

23 SáBADO DAS 10h àS 17h PERfORMANCE/CAMiNhADA

Caminhando, respirando e parando propõe-se uma nova rela-
ção do corpo com os lugares. estas três ações são três gestos 
primordiais da humanidade. Gestos que criam um espaço de 
profunda reflexão e consciência do corpo.

destinatários: profissionais, estudantes e interessados em 
artes performativas com alguma experiência em práticas 
corporais.
inscrições através do formulário disponível em www.casadadanca.pt/oficinas
inForMaÇÕeS: 935 442 766 | casadadanca@casadadanca.pt 
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dança

RIDe                                       
- RoLLeR DanCInG                                
Casa MuniCipaL da Juventude                                                  
– ponto de enContro, CaCiLhas

19h - 20h | GRATuITO | M/18

TODAS AS TERçAS-fEiRAS

a Companhia de dança playgroundlx 
oferece aulas gratuitas de dança em 
patins, com a bailarina angela valente. 
o ride é um projeto de dança para mu-
lheres residentes em almada, incidindo 
sobre uma reflexão sociológica da pre-
sença feminina no espaço público.
inForMaÇÕeS: 212 548 220 
juventude@cm-almada.pt
eve@playgroundlx.com      

CapoeIRa no ponto                                     
Casa MuniCipaL da Juventude – ponto de 
enContro , CaCiLhas

QuA. 19h00 àS 21h30 | SáB. 10h àS 12h45 
| M/12 | GRATuITO 

QUARTAS-fEiRAS E SáBADOS (EXCETO 2, 9 E 23 DE jUlhO)

a capoeira é uma arte afro-brasileira que 
junta elementos de luta, cultura popular, 
dança e música. Constrói relações de 
sociabilidade e familiaridade entre os 
seus praticantes, sendo difundida de 
modo oral e gestual nas ruas e acade-
mias. Criada no século Xvii pelo povo 
es-cravizado da etnia banto, difundiu-se 
por todo o Brasil e é hoje considerada 
uma das maiores fontes da divulgação 
da língua portuguesa a nível mundial.
inForMaÇÕeS: 212 548 220                                                   
juventude@cm-almada.pt

dança

baChata & saLsa                                            
Casa MuniCipaL da Juventude – ponto de 
enContro, CaCiLhas

20h àS 23h | M/12 | GRATuITO                                                                                                                                   
TODAS AS SEXTAS-fEiRAS

«Bachata & salsa» convida o público em 
geral a participar. Qualquer idade, qual-
quer nível... todos são bem-vindos.
inForMaÇÕeS: 212 548 220
juventude@cm-almada.pt

EXPOsiçÕEs

GRupo/aRtIsta 
eMíLIa MoRaIs
teatro-estÚdio antÓnio assunçÃo

iNAUGURAçãO 1 jUlhO SEXTA àS 18h

patente ao público até 24 de setembro, de 
quarta a sábado das 15h às 18h30 e uma 
hora antes das sessões programadas.

música

7.º festIvaL De 
faDo eRCíLIa Costa                                                                                        
auditÓrio Costa da CapariCa,                                                   
Costa da CapariCa

02/07/22 E 03/07/22
21h E 16h | Mp | 15€ DOIS DIAS | 10€ uM DIA

a 7ª edição do Festival de Fado ercília 
Costa está de volta à Costa da Caparica. 
nos dias 2 e 3 de julho, um elenco de luxo 
homenageará a fadista.
reSerVaS: 937 446 925 ou reservas@gandaia.
inForMaÇÕeS: 914 416 87

A decorrer

EXPOsiçÕEs

paCto                                                               
exposição Coletiva
GaLeria MuniCipaL de arte, aLMada

TERçA A SáBADO,                                                                                    
10h - 13h 14h30 - 18h (ENCERRA 
DOMINGOS, SEGuNDAS E FERIADOS)                                                                                                                                        
 21 MAiO – 27 AGOSTO

 “pacto” é uma exposição que decorre 
de um convite feito por Filipa oliveira a 
susana Mendes silva na sequência da 
performance “Mariana”, que se debru-
çava sobre a pesquisa feita durante a 
residência desta artista no Museu regi-
onal de Beja, dedicada às Cartas portu-
guesas. 
ii. diálogo (18 de junho-26 de agosto) e 
iii. Futuro (27 de agosto).

inForMaÇÕeS: 212 724 950
 marcar.cac@cma.m-almada.pt

EXPOsiçÕEs

poR CoMpLetaR
GaLeria prinCipaL Casa da CerCa, aLMada

TERçA A DOMINGO, DAS 10h àS 18h 
(ENCERRA SEGuNDAS E FERIADOS)
14 MAiO – 11 SETEMBRO

diogo pimentão nasceu em Lisboa, 
portugal em 1973. utilizando sobretudo 
papel e grafite, por vezes combinados 
com carvão, madeira e betão, diogo pi-
mentão constrói formas que complicam 
as fronteiras categóricas entre desenho 
e escultura.
inForMaÇÕeS: 212 724 950                                                    
marcar.cac@cma.m-almada.pt



J U L H 0  2 0 2 2

77

EXPOsiçÕEs

vestIR MeMÓRIas
GaLeria do pÁtio Casa da CerCa, aLMada

TERçA A DOMINGO, DAS 10h àS 18h (ENCERRA SEGuNDAS E 
FERIADOS)
14 MAiO – 11 SETEMBRO

o trabalho de ana silva (nasceu em angola, em 1969 e vive entre 
Luanda e Lisboa) é sempre muito pessoal, profundo e delicado. 
a sua estética centra-se na experiência de trabalhar diferentes 
meios, como tela, madeira, metal, acrílico, tecido e técnicas de 
pintura, desenho, colagem, costura e oxidação de metal.     
inForMaÇÕeS: 212 724 950 | marcar.cac@cm-almada.pt 
                                                                                                                                 

EXPOsiçÕEs

aRRanCaR peLa Raíz
Casa da CerCa, Cisterna, aLMada

TERçA A DOMINGO, DAS 10h àS 18h (ENCERRA SEGuNDAS 
E FERIADOS)                                                                                                                                                                                               
14 MAiO – 11 SETEMBRO

o ponto de partida da obra de Bruno Cidra é a síntese entre 
escultura e desenho. as suas esculturas de metal e papel ex-
ploram a tensão e o diálogo entre materiais opostos e os valo-
res específicos de cada campo, como resistência e fragilidade, 
peso e leveza, permanência e transitoriedade. 

inForMaÇÕeS: 212 724 950 | marcar.cac@cm-almada.pt

EXPOsiçÕEs

GRupo Do RIsCo                                                
saLa de Leitura , Casa da CerCa. aLMada                                                                                                
TERçA A DOMINGO, DAS 10h àS 18h (ENCERRA SEGuNDAS E 
FERIADOS)

14 MAiO – 11 SETEMBRO

o Chão das artes - residência artística do Grupo do risco 
2021: cadernos de campo
Mostra dos Cadernos de Campo realizados durante a residência ar-
tística n’ o Chão das artes – Jardim Botânico durante o ano de 2021.
inForMaÇÕeS: 212 724 950 | marcar.cac@cma.m-almada.pt

OuTROs

apRenDeMos juntos              
CoM a festa Da Casa Da CeRCa 
Casa da CerCa, aLMada 
Latada do JardiM BotâniCo

TERçA A DOMINGO, DAS 10h àS 18h (ENCERRA SEGuNDAS E 
FERIADOS)
25 jUNhO – 26 fEvEREiRO 2023

“Aprendemos juntos!” é o lema do Serviço Educativo 
da Casa da Cerca que, em 2022, celebra 25 anos. Ao 
longo do ano, apresenta-se um ciclo de exposições 
que reflete a diversidade dos projetos que este equi-
pamento municipal tem implementado com os seus 
públicos. 
inForMaÇÕeS: 212 724 950 | marcar.cac@cm-almada.pt

 
TEaTRO

eMMa
auditÓrio Costa da CapariCa
Costa da CapariCa 

29 SEX E 30 SáB 21h00 E 21h00 | 5€ | Mp
A partir de People, Places & Things, de Duncan Mac-
millan. A actriz toxicodependente Emma, ao ver-se 
sem alternativas, dá entrada numa clínica de reabi-
litação. Emma indaga, violentamente, na busca de 
uma verdade transcendente, para encontrar apenas 
um deserto desprovido de sentido. Como prosseguir, 
quando nos deparamos com o vazio da existência?
reSerVaS: 937 446 925 ou reservas@gandaia.info 
inForMaÇÕeS: 914 416 875

dança

DanÇas euRopeIas                                        
Casa MuniCipaL da Juventude – ponto de enContro
CaCiLhas 
1 SEX 6 QuA 8 SáB | 19h30 àS 20h30 M/12 | GRATuITO
Aulas de Danças Europeias que surgem através da 
Plataforma Dança Ayres, criada pela Professora Isa-
bel Ayres. O objetivo passa por conceber novas redes 
de contacto na área da dança e promover a dinami-
zação de um programa focado em atividades pre-
senciais e digitais, numa abordagem que fortalece a 
comunidade.
inForMaÇÕeS: 212548220 
juventude@cm-almada.pt ou isabel.ayres.work@gmail.com

A decorrer
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01 sexta 

fEsTiVais

aLMaDa De poRtas abeRtas
MerCado MuniCipaL de aLMada e na rua de oLivença, aLMada
17h àS 24h | GRATuITO
Está de volta mais uma edição do Almada Portas 
Abertas com muito talento, gastronomia e diversão. 
Um evento organizado pela Câmara Municipal que 
visa promover e dinamizar o comércio local.
inForMaÇÕeS: dmcep@cm-almada.pt

02 sábado 

cRianças

BiBLioteCa MuniCipaL Maria LaMas - saLa poLivaLente                                                                           
11h | BEBÉS ENTRE OS 12 E OS 24 MESES
5 FAMíLIAS (MáXIMO DE 10 pARTICIpANTES) | 45 MINuTOS

atividades Famílias - no âmbito do 9.º aniversário 
da Biblioteca Maria lamas

hIstÓRIas CoM YoGa                                        
– shanTi Yoga For all
Shanti yoga kids, é um projeto que acrescenta aos pro-
jetos de literacia na infância mais um elemento vital. 
Associa narrativas lúdicas e encenadas aos Asanas 
(posturas biofísicas) e aos princípios morais do yoga 
(Yamas e Nyamas), de forma a aproximar as crianças 
do universo do yoga, mas também estimulando-lhe o 
interesse pela leitura. 

EXPOsiçÕEs

pLuRaLIDaDes 
eXPosiÇÃo ColeTiva da iMargeM
oFiCina de CuLtura

TERçA A SáBADO DAS 10h30 àS 13h00 | 14h00 àS 18h00 | 
ENTRADA LIVRE                                                                                                                                                                                                    
DE 8 A 23 jUl.

A Imargem comemora o seu 40º aniversário com a 
28ª edição da exposição Pluralidades, uma mostra 
que evidencia a convivência de diferentes tendências 
e abordagens estéticas dentro da associação, onde a 
produção artística convive com a programação e rea-
lização de atividades. Este ano, a Imargem convida a 
Sociedade Nacional Belas Artes. 
Inauguração dia 8 de julho às 16h.
inForMaÇÕeS:
Oficina de Cultura  212 724 050 | oficinadecultura@cm-almada.pt

aRTEs Visuais

Desenho LIvRe no jaRDIM
Casa da CerCa – Centro de arte ConteMporânea
aLMada
15h - 17h | Mp| M/ 12
Sessões de desenho n’O Chão das Artes, que têm o 
jardim como inspiração e serão orientadas pela ilus-
tradora Sara Simões. Encontro informal de desenho 
de observação, focado preferencialmente no patri-
mónio vegetal do jardim e nas suas mudanças sazo-
nais. Aberto a participantes de qualquer idade e nível 
de experiência.
inForMaÇÕeS: 212 724 950 | marcar.cac@cm-almada.pt

música

eStÁ tUdo eM FeSta 2022 

fInaL Das MaRChas popuLaRes 
De aLMaDa
CoMpLeXo MuniCipaL dos desportos Cidade de aLMada

2 SáB. | 21h00  | 5€

O Complexo Municipal dos Desportos «Cidade de 
Almada», no Feijó, recebe, a 2 de julho, a partir das 
21 horas, a grande final das Marchas Populares de 
Almada 2022.
Os bilhetes para a final das Marchas Populares cus-
tam 5 euros e podem ser adquiridos junto das pró-
prias marchas ou no local no dia do evento, partir das 
17h.
ordem do desfile
1. Marcha da Capa Rica, 2. Marcha do Beira Mar, 
3. Marcha da Costa de Caparica, 4. Marcha da Cova 
da Piedade, 5. Marcha do Centro Comunitário Pia ii
6. Marcha Al-madan, 7. Marcha do Pragal, 8. Marcha 
da Trafaria, 9. Marcha da Charneca
inForMaÇÕeS:
Divisão de Programação e Atividade Cultural 212 734 030
dpac@cm-almada.pt

02 sábado 
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cRianças

no LIvRo quanDo o RIo 
enContRa os MaRes
Museu de aLMada – Casa da Cidade, Cova da piedade

15h - 16h30 | Mp ATÉ 48h ANTES DO EVENTO FAMíLIAS COM CRI-
ANçAS A pARTIR DOS 5 ANOS | GRATuITO

A autora Margarida Botelho conta uma história com 
vários episódios da História patente na exposição. 
Para isso será construído um livro cenário com duas 
capas onde as páginas terão elementos da exposição.
inForMaÇÕeS: 212 734 030 |  museus.comunica@cm-almada.pt 

dEsPORTO

passeIo btt - notuRno
SAíDA DA SEDE 21h00, REGRESSO pREVISTO 23h30
traFaria – triLhos de aLMada
25/30 kM diFiCuLdade: 3 nuMa esCaLa de 5

 A partir dos 7 anos. Se tiver entre 7 e 16 anos, deve 
ser acompanhado de familiar; entre 16 e 18 anos 
deverá apresentar termo de responsabilidade do 
encarregado de educação.
Uso obrigatório de capacete e luzes de iluminação e 
de presença
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS:                                                                                                  
www.facebook.com/saltapocinhas.btt | até dia 29 junho
orGanizaÇão: Atalho D’Aventura – “SaltapocinhasBTT”

dEsPORTO

autÊntICo pILates
parQue da paz
10 h àS 11 h | púBLICO EM GERAL 
Treino de condição física e mental. Promove a cons-
ciência corporal. Nível fácil
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS: almadanca@hotmail.com
orGanizaÇão: Almadança – Associação Educativa e Artística

dEsPORTO

6.ª CoRRIDa notuRna                             
Da Costa De CapaRICa
praia do tarQuínio, Costa de CapariCa 

21h | Mp  | GRATuITO
inForMaÇÕeS: junta de freguesia da Costa de Caparica

dEsPORTO

vII CIRCuIto De XaDRez                      
Do ConCeLho De aLMaDa
esCoLa BÁsiCa de viLa nova de CapariCa, CapariCa/traFaria

15h | Mp | GRATuITO                                

6º Torneio do VII Circuito de Xadrez do Concelho de 
Almada
inForMaÇÕeS: xpeoes.caparica@gmail.com

03 doMingo

VisiTas

vIsIta ao ChÃo Das aRtes                   
– jaRDIM botÂnICo
Casa da CerCa – Centro de arte ConteMporânea, aLMada

15h àS 16h | M/6 | Mp 

Esta visita apresenta O Chão das Artes - Jardim Bo-
tânico, o seu conceito, a sua coleção de plantas, os 
usos dessas plantas nas artes plásticas e as dinâmi-
cas cromáticas/sazonais do jardim.
inForMaÇÕeS: 212 724 950 | marcar.cac@cma.m-almada.pt

dEsPORTO

vaMos joGaR CoRfeboL
poLidesportivo da roMeira

9h30 - 11h30 | M\8

Convívio e abordagem ao Corfebol.
inSCriÇÕeS: clubefutsalalmada@gmail.com
orGanizaÇão: Clube futsal de Almada

02 sábado



AG E N DA  A L M A DA

1010

07 QUinta

TEaTRO

39.º FesTival de alMada
FABBRICA SRL (ROMA, ITáLIA)                       
Museo pasoLInI
FÓruM MuniCipaL roMeu Correia, auditÓri o 
Fernando Lopes-Graça 

21h30 | 8 àS 19h | 9 DE juLhO àS 18h | 90 
MINuTOS M/12  | 12€ | LíNGuA ITALIANO  
LEGENDADO EM pORTuGuêS

REPETE DiA 8 SEXTA 19h, E DiA 9 SáBADO 18h

Como criar um Museu Pier Paolo 
Pasolini? Para responder a esta 
pergunta, Ascanio Celestini cri-
ou Museo Pasolini, que durante 
2022, o ano em que se assinala o 
centenário do nascimento do po-
eta, percorre toda a Itália. 
interpretação: Ascanio Celestini
vozes: Grazia Napoletano e Luigi 
Celidonio
Música: Gianluca Casadei

cinEma

CINE CLuBE

CICLo CIneMa 
InGMaR beRGMan: 
“MoRanGos 
sILvestRes”
auditÓrio Costa da CapariCa                                                 
Costa da CapariCa

21h00 | 1€ SÓCIOS/ 2€ NãO SÓCIOS | M/3 

O rabugento médico aposentado 
Isak Borg viaja de Estocolmo para 
Lund, na Suécia, com sua nora 
grávida e infeliz, Marianne, para 
receber um diploma honorário da 
universidade onde estudou. Ao 
longo do caminho, eles cruzam-
se com uma série de pessoas a 
pedir boleia, cada um fazendo 
com que o médico idoso reflita 
sobre os prazeres e as falhas de 
sua própria vida.
inForMaÇÕeS: 914 416 875

OuTROs

LanÇaMento                    
Do LIvRo                     
teRRas                                           
Da Costa, 2012-2017
Museu de aLMada                                                                          - 
Casa da Cidade, Cova da piedade

17h | Mp | GRATuITO | M/6

Este livro pretende ser um registo 
do trabalho de cinco anos, de dois 
coletivos de arquitetura, no bairro 
das Terras da Costa, em Almada. 
Procura-se mostrar que a história 
do edifício Cozinha Comunitária 
das Terras da Costa — venceu o 
Prémio Archdaily Edifício Público 
do ano de 2016 — não começou 
com a sua construção, nem ter-
minou com a sua inauguração.
inForMaÇÕeS: 212 734 030
museus.comunica@cm-almada.pt

TEaTRO

tRaGo o seu 
aMoR eM 24 hoRas           
auditÓrio Costa da CapariCa                                               
Costa da CapariCa

 21h00 | Mp | 10€ GERAL | 7€ SÓCIOS

Alucinada é uma mulher insegura 
que está atrás do amor a qualquer 
custo. Muito rica e sem atividade 
na vida, passa o tempo à procura 
de ajuda para reconquistar o seu 
ex-namorado. Incansável,recorre 
a magos, numerólogos, tarólo-
gos, mães de santo, agências de 
casamento, cartomantes, etc. 
Espetáculo de humor baseado 
em histórias reais.
reSerVaS: 937446925                                                                       
ou reservas@gandaia.info ou ticketline.pt
inForMaÇÕeS: 914416875

fEsTiVais

tRafaRIa
CoM pRova 2022
passeio riBeirinho da traFaria

8 SEX. 9 SáB. 17h00 – 22h00; 10 DOM. 
15h00 – 20h00 | ENTRADA LIVRE

REPETE DiA 9 SáBADO (17h-22h) E DiA 10 DOMiNGO 
(15h-20h)

O Trafaria Com Prova está de re-
gresso ao passeio ribeirinho da 
Trafaria nos dias 8, 9 e 10 de julho. 
Esta 5.ª edição conta com a par-
ticipação de casas vinícolas de 
várias regiões do país, provas de 
vinhos, petiscos dos restaurantes 
da Trafaria e doçaria típica. Ani-
mação musical e atividades para 
crianças não vão faltar.
Não perca os melhores vinhos e 
sabores à beira Tejo.
inForMaÇÕeS: 212 739 340                                           
turismo@cm-almada.pt

09 sábado
VisiTas

“Casa CoM jaRDIM”
Casa da CerCa – Centro de arte 
ConteMporânea, aLMada
15h àS 16h | M\6  | Mp

Visita de carácter histórico aos vá-
rios espaços da Casa revelando-se 
histórias do seu passado, enquanto 
casa senhorial e quinta de recreio, e 
do seu presente, enquanto Centro 
de Arte Contemporânea.
inForMaÇÕeS: 212 724 950
marcar.cac@cm-almada.pt

08 sexta
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aRTEs PERfORmaTiVas

ReCoLeCtoRes De paLavRas
Museu de aLMada – Casa da Cidade
Cova da piedade
15h00 àS 16h30 | Mp: É NECESSáRIA MARCAçãO pRÉVIA ATÉ 
48h ANTES DO EVENTO | GRATuITO | FAMíLIAS COM CRIANçAS A 
pARTIR DOS 5 ANOS.

Um percurso que começa dentro do espaço muse-
ológico, seguindo pelas ruas da cidade, terminando 
com escrita poética.
inForMaÇÕeS: 212 734 030 |  museus.comunica@cm-almada.pt

aRTEs Visuais

Desenho na Casa*
Casa da CerCa – Centro de arte ConteMporânea, aLMada

15h àS 18h | M\12 | Mp

Vamos descobrir a história da Casa da Cerca através 
do Desenho. Com a ponta do lápis ou do pincel, reve-
lamos o edifício e a sua envolvente, os seus espaços 
interiores e exteriores. Tragam os vossos diários grá-
ficos e venham desenhar connosco.
* oficina acessível ao público cego e com baixa visão

inForMaÇÕeS: 212 724 950 | marcar.cac@cm-almada.pt

dEsPORTO

MuaY thaI, YoGa e CapoeIRa
parQue urBano Costa de CapariCa
MuAY ThAI ADuLTOS & KIDS – 8h30 àS 10h 

YOGA – 10h àS 11h 
CApOEIRA – 11h àS 12h 

inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS:  associacaounidospelomuaythai@outlook.pt 
orGanizaÇão: Associação de Desporto Unidos pelo Muay Thai

KRav MaGa - fpKM
parQue da paz
10h àS 11h| M\6

Aula de defesa pessoal para iniciantes e nível inter-
médio.
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS: kravmagaalmada@gmail.com
orGanizaÇão: federação Portuguesa de Krav Maga

09 sábado

dEsPORTO

zuMba
LarGo da Junta de FreGuesia LaranJeiro FeiJÓ

19h àS 20h

Atividade: exercício físico aeróbico baseado em 
movimentos de danças latinas
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS: silviabpoco@gmail.com
orGanizaÇão:  Clube Recreativo do feijó

dEsPORTO

YoGa ao pôR Do soL
praia do paraíso
20h àS 21h

Atividade: Aula de yoga relaxante com meditação 
voltada para o mar
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS: yogacaparica@gmail.com
orGanizaÇão: Centro do Yoga Costa da Caparica

XaDRez
parQue da paz
10h àS 12h30

Introdução à modalidade de Xadrez – Desporto que 
ensina a pensar.
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS: xpeoes.caparica@gmail.com
orGanizaÇão: Clube Peões da Caparica

VisiTas

quInta Do aLMaRaz:                   
aLMaDa no 1º MILénIo a.C. 
Museu de aLMada – Casa da Cidade, aLMada

15h | M/12 | Mp ATÉ 48h ANTES | NúMERO MíNIMO DE 5 MáXIMO 15 
| CONSuLTAR pREçO NA BILhETEIRA

Visita guiada com tertúlia temática à exposição 
“Entre Dois Mares e Um Rio. Almada, 3 Mil Anos de 
História”. Descoberto em 1986, o Sítio Arqueológico 
da Quinta do Almaraz preserva um dos mais impor-
tantes povoados do 1º milénio a.C. do ocidente da 
Península Ibérica. As mais recentes escavações ar-
queológicas têm vindo a fornecer novos dados sobre 
a comunidade que aqui habitou desde, pelo menos, o 
século VII até aos inícios do IV a.C. 
inForMaÇÕeS:  212734030 |  museus.comunica@cm-almada.pt
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VisiTas

vIsIta Às 
eXposIÇÕes
Casa da CerCa – Centro de arte 
ConteMporânea, aLMada

15h àS 16h | M\2 | Mp

Uma visita às exposições que o 
Grupo do Risco tem atualmente 
na Estufa e na Sala de Leitura do 
Centro de Documentação e In-
vestigação Mestre Rogério Ribei-
ro, que abordará os seus proces-
sos de trabalho e os resultados 
obtidos na Residência Artística 
que, em 2021, realizaram n’O 
Chão das Artes – Jardim Botânico.
inForMaÇÕeS: 212 724 950                                                          
marcar.cac@cm-almada.pt

 
dEsPORTO

DuatLo                       
aRteMIza sá 
pROVA INTEGRADA NO “TRO-
FÉu ALMADA ATLETISMO “MáRIO 
pINTO CLARO –2021/2022”                                                                                                                                      
 pista de atLetisMo da soBreda

09h | M/6  | GRATuITO |Mp

 inForMaÇÕeS:                                                                  
plataforma “trofeualmadaatletismo.pt”

veLa
CLuBe nÁutiCo de aLMada-CaCiLhas
ENTRE AS 10h E AS 13h | M\8

Batismo de vela de 45 minutos 
com instrutor a bordo (nota: ne-
cessária roupa desportiva que se 
possa molhar).
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS:                           
cnalmada@cnalmada.com

dEsPORTO

ChI-KunG 
teRapÊutICo
parQue da paz- zona 5, LaGo (Junto dos 
sanitÁrios)
DAS 11h àS 12h

Exercícios suaves feitos de forma 
a integrar o movimento, a respira-
ção e a concentração.  Acessível 
a qualquer pessoa.
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS:                      
apcktt2012@gmail.com
orGanizaÇão: Associação Profissional de 
Chi-Kung e Tai Chi Terapêutic

pILates
parQue da paz
DAS 10h00h àS 10h45

Técnica de condicionamento 
físico e mental
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS:                                
SilviABPOCO@GMAil.COM
orGanizaÇão: Clube Recreativo do feijó

dEsPORTO

joGos tRaDICIonaIs
parQue aventura – CharneCa de CapariCa
DAS 10h00 àS 11h30

Prática de Jogos Tradicionais.
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS: ACCAlMADA@
GMAil.COM
orGanizaÇão: Associação Coletividades do 
Concelho de Almada

dEsPORTO

YoGa na pRaIa
praia da Mata 

08h àS 10h

Uma prática de flow yoga
inSCriÇÕeS:                                                                                        
associacao.quinta.chiado@gmail.com
orGanizaÇão:                                                                                                       
Associação para o Desenvolvimento                                              
da Quinta Chiado

12 terça

dEsPORTO

ConDICIonaMento 
físICo – auLa abeRta
praça da porteLa

DAS 20h àS 20h45  | M\18

Desenvolvimento e melhoria das 
capacidades físicas.
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS:                             
treinadoras@gmail.com
orGanizaÇão: Clube Recreativo do feijó

13 QUarta

aRTEs Visuais

tIntas e 
tIntuRaRIa II
Casa da CerCa – Centro de arte ConteMporâ-
nea - aLMada
15h àS 17h | M\12 | Mp | pARTICIpANTES 
MáXIMO 15

Nesta segunda sessão, o Coleti-
vo Siroco vai continuar a partilhar 
experiências em torno de tintas e 
tinturarias, no âmbito da Residên-
cia Artística que estão a realizar 
no Jardim Botânico em 2022.
inForMaÇÕeS: 212 724 950                                                       
marcar.cac@cm-almada.pt

10 doMingo
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13 QUarta   

TEaTRO

39.º FesTival de alMada
tIeRRas DeL suD
antiC teatre, FestivaL tnt (França e ChiLe)

auditÓrio Fernando Lopes -Graça | FÓruM MuniCipaL roMeu Correia

21h30 | M/12 |  12€ | LíNGuA pORTuGuêS E CASTELhANO                                 
LEGENDADO EM pORTuGuêS

REPETE  DiA 16, 15h E DiA 17, 15h   

O que liga o industrial italiano Luciano Benetton à pe-
quena comunidade mapuche dos Curiñanco-Nahu-
elquir? O que liga o presidente de Argentina Mauri-
cio Macri a Sylvester Stallone? As respostas a estas 
perguntas poderemos encontrá-las nas fronteiras 
meridionais da América, na região mais despovoada 
da Argentina - a Patagónia - entre grandes lagos cris-
talinos e enormes picos nevados.
inForMaÇÕeS:212 724 922 | auditorio@cma.m-almada.pt

14 QUinta 

cinEma

CIne CLube - CICLo 
CIneMa InGMaR beRGMan: 
“a fonte Da vIRGeM”                                                    
auditÓrio Costa da CapariCa

21h00 | 1€ SÓCIOS/ 2€ NãO SÓCIOS | M/ 3

Cristãos fervorosos, os pais de uma menina de 15 
anos encarregam-na de levar velas à igreja do vilare-
jo. No caminho, abordada por dois pastores, a meni-
na é violada e morta. Por ironia, ao cair da noite, os 
seus assassinos vão buscar abrigo na casa de seus 
pais que, ao descobrirem o triste destino da filha, só 
pensam em vingança.  
inForMaÇÕeS: 914 416 875

dança

auLas De KuDuRo e afRo-house                           
Centro CuLturaL e JuveniL de santo aMaro – Casa aMareLa
LaranJeiro

21h30 àS 23h30 | M/12

Miguel Graça tem uma paixão enorme por dois esti-
los de Dança, o Kuduro e o Afro-House, dois estilos 
africanos com uma energia frenética e contagiante. 
Deixa contagiar e venha divertir-te. 
inForMaÇÕeS: 212 548 220 | juventude@cm-almada.pt

16 sábado

VisiTas

vIsIta ofICIna
Museu de aLMada – Casa da Cidade - aLMada
15h00 | Mp

Na Casa da Cidade, há histórias de verdade. Há uma 
história de rimar e um gato a acompanhar; uma ofi-
cina colorida, numa forma divertida. Vitória, vitória, 
acabou-se a história! Com Almada na memória.
inForMaÇÕeS: 212 734 030 /  museus.comunica@cm-almada.pt

cRianças

vIaGeM DesenhaDa,
uM joGo no jaRDIM Do Museu! 
Museu de aLMada – Casa da Cidade, Cova da piedade
15h00 | Mp: É NECESSáRIA MARCAçãO pRÉVIA ATÉ 48h ANTES 
DO EVENTO | GRATuITO | FAMíLIAS COM CRIANçAS DOS 6 AOS 12 
ANOS.

Depois de uma visita à exposição “Caderno, traço, 
viagem”, inspirados, vamos também construir um 
Caderno e jogar ao Jogo do Desenho no Jardim. Cada 
dupla de participantes recebe um kit de materiais e 
tira à sorte o lugar de partida. Vai percorrer o jardim 
através de caminhos, recortes, desenhos e desco-
bertas, uma espécie de jogo feito a 4 mãos que resul-
ta num Diário cheio de memórias deste lugar.
inForMaÇÕeS: 212 734 030 |  museus.comunica@cm-almada.pt

cRianças

foLhas De áRvoRes
eM nÓ De CotovIa 
Casa da CerCa – Centro de arte ConteMporânea
aLMada

15h àS 17h | FAMíLIAS COM CRIANçAS A pARTIR DOS 6 ANOS | Mp

Oficina de introdução ao macramé, onde aprende-
mos a tecer uma peça, utilizando um dos nós básicos 
desta arte, o Nó de Cotovia. Usaremos fio 100% algo-
dão tingido com corantes vegetais, para criar uma 
coleção de sete folhas diferentes. Vamos descobrir 
com quantos fios se tece uma árvore?  
inForMaÇÕeS: 212 724 950 / marcar.cac@cm-almada.pt
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16 sábado

PassEiOs

peRCuRsos À voLta
Da Casa Da CeRCa 
Casa da CerCa – Centro de arte ConteMporânea - aLMada
15h àS 17h | M\12 | pARTICIpANTES MáXIMO 20 | Mp

Nestas visitas-percurso, saímos da Casa da Cerca 
para a conhecer melhor vendo-a de fora. 
Percurso - Casa da Cerca / Paços do Concelho / San-
ta Casa da Misericórdia / Ermida de São Sebastião
inForMaÇÕeS: 212 724 950 | marcar.cac@cm-almada.pt

passeIo peDestRe notuRna      
eM aLMaDa – peLas MaRGens 
Do RIo tejo
ConCentraçÃo 20h30, parQue da paz. CheGada 24h

15 KM DIFICuLDADE: MÉDIO/BAIXO | M/12

Passeio no Pragal, Cristo Rei, Almada, Cacilhas, Olho 
de Boi, Jardim do Rio, Fonte da Pipa, Caves Marialva, 
Cristo Rei com volta.
inSCriÇÕeS: associacao.quinta.chiado@gmail.com
orGanizaÇão: Associação para o Desenvolvimento da Quinta Chiado

17 doMingo

dEsPORTO/dança

espetáCuLo fInaL                                
De atIvIDaDes
CoMpLeXo MuniCipaL dos desportos “Cidade de aLMada”
LaranJeiro/FeiJÓ

21h

Espetáculo Final de Atividades, pela Academia 
Showit.
ContaCto: showit.danceacademy@gmail.com

dEsPORTO

ReIKI
parQue da paz - Junto ao QuiosQue
10h- 12h

Aprender a acalmar e serenar emoções.
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS: OliNDANGElO@GMAil.COM                                                            
orGanizaÇão: Núcleo de Reiki de Almada

dEsPORTO

KaRaté
espaço eXterior Junto à Junta de FreGuesia
10h00 - 11h | M\6

Aprendizagem de técnicas de ataque e defesa.
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS:cluberecreativofeijo@gmail.com
orGanizaÇão: Clube Recreativo do feijó

19 terça

ConDICIonaMento físICo           
– auLa abeRta
LarGo no FeiJÓ (traseiras da BiBLioteCa MuniCipaL José saraMaGo)

20h - 20h45 | M/18

Desenvolvimento e melhoria das capacidades físicas. 
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS: treinadoras@gmail.com
orGanizaÇão: Clube Recreativo do feijó

música

MaRta anD the boat                        
– ConCeRto jazz/sWInG                             
e foLK LusItano
soLar dos zaGaLLos, soBreda

21h | ENTRADA GRATuITA

Marta Duarte d’Almeida é cantora-compositora 
portuguesa e multi-instrumentista.

 Marta duarte d'almeida é cantora-compositora portuguesa e mul-
ti-instrumentista. no seu barco feito palco multi-instrumentalista, ela 
embarca numa viagem em direção aos horizontes musicais do Jazz, 
Blues, Folk e do Fado - e tudo o que está para além. o seu último sin-
gle foi recentemente escolhido pela spotify editorial team para fazer 
parte da série eQuaL play-list, que se centra no empoderamento de 
mulheres artistas.
inForMaÇÕeS: Solar dos Zagallos
212 947 000 | solar@cm-almada.pt



J U L H 0  2 0 2 2

1515

21 QUinta

cinEma

pRazeR CaMaRaDas
De josé fILIpe Costa
auditÓrio Costa da CapariCa

21h00 | M/12 | ENTRADA GRATuITA MEDIANTE LEVANTAMENTO DE 
BILHETE OBRIGATÓRIO

Em 1975, no Portugal pós-revolução, uma mulher e 
dois homens - Eduarda Rosa, João Azevedo e Mick 
Geer - viajam da Europa do Norte para trabalharem 
nas cooperativas das herdades ocupadas no Ribate-
jo. Vêm fazer a revolução sexual, abalando as velhas 
certezas de quem viveu tanto tempo em ditadura
 ContaCto:212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt
Programação associada ao Programa/exposição “Pacto”, patente 
na galeria Municipal de arte

21 QUinta

cinEma

CINE CLuBE

CICLo CIneMa 
InGMaR beRGMan:                                       
“uMa LIÇÃo De aMoR”                                                                             
auditÓrio Costa da CapariCa
21h00 | 1€ SÓCIOS/ 2€ NãO SÓCIOS | M/ 3 

Depois de 15 anos de casamento, David e Marianne 
estão a separar-se. Numa viagem para Copenhagen, 
David apanha o mesmo comboio que Marianne, fa-
zendo com que pareça coincidência. Passando este 
tempo juntos, eles relembram momentos, refletem 
sobre o passado e o futuro e podem caminhar para 
uma reconciliação.
inForMaÇÕeS: 914 416 875

TEaTRO/música

“no DIa seGuInte                      
nInGuéM MoRReu” 
Comemorações do Centenário do Nascimento de 
José Saramago  
21h | M/12 | 5€ (DESCONTO 50% pARA púBLICO jOVEM E SÉNIOR)

A partir de “As intermitências da morte” de José Sa-
ramago, o espetáculo é uma comédia provocadora e 
um concerto rock que cruza o romance de Saramago 
com o universo tradicional português, no qual a figu-
ra da Morte se nos apresenta como uma mulher que 
dá e que tira a vida. Além de um elenco de 5 atores 
o espetáculo conta com a participação de um coro 
clássico amador de cada lugar onde o espetáculo se 
concretiza.
ContaCto da Bilheteira do aFlG

inForMaÇÕeS: 212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt

cinEma

Cine ClUBe                                                               
- CICLo CIneMa InGMaR beRGMan:                                                            
“LáGRIMas e suspIRos”
auditÓrio Costa da CapariCa

21h | 1€ SÓCIOS/ 2€ NãO SÓCIOS | M/ 3

Agnes lentamente morre de cancro, mas as suas 
irmãs estão tão profundamente imersas nas suas 
próprias dores psíquicas e não podem oferecer-lhe 
o apoio necessário. Maria está devastada com a 
culpa do suicídio do marido. A autodestrutiva e sui-
cida Karin vê a sua irmã com repulsa. Apenas Anna, 
a empregada profundamente religiosa que perdeu o 
filho, parece ser capaz de oferecer a Agnes consolo 
e empatia.
inForMaÇÕeS: 914416875

19 terça
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22 sexta

TEaTRO

aquI aCtos uRbanos                               
– assoCiaçÃo CuLturaL o Mundo do espetÁCuLo antestreia

teatro-estÚdio antÓnio assunçÃo

21h30 | M/12 | 60 MINuTOS | BILhETE úNICO 7€ | Mp

REPETE DiA 23 SáBADO

“ao súbito e misterioso desaparecimento daquela manhã, segui-
ram-se dias de grande escuridão. depois de cumprida a noite de 
sempre, em toda a sua tessitura de sombras, à hora em que outro-
ra sobrevinha a claridade nascente da manhã, o lugar reanoitecia. 
os dias evoluíam doravante da noite para a tarde e novamente 
para a noite, numa sombria sequência de momentos”.
reSerVaS: Teatro Extremo 212 723 660 . 962 215 969 teaareservas@gmail.com

23 sábado

dEsPORTO

entReGa De pRéMIos Do 
tRoféu aLMaDa atLetIsMo 
“MáRIo pInto CLaRo”
auditÓrio Lopes-Graça, aLMada

16h 

Cerimónia de entrega de prémios do troféu almada atletismo 
“Mário pinto Claro” – época desportiva 2021/2022.

dEsPORTO

taIjIWuXIGonG, pILates              
e DanÇas LatInas
parQue urBano Costa de CapariCa

ATIVIDADES DIRECIONADAS A TODAS AS IDADES

Taijiwuxigong - 8h30 às10h 
Pilates - 10h às 11h 
danças latinas - 11h às 12h
 inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS:associacaounidospelomuaythai@outlook.pt 
orGanizaÇão: Associação de Desporto Unidos pelo Muay Thai

EXPOsiçÕEs

pReÂMbuLo De DIoGo Costa
eXPosiÇÃo de esCulTura e vídeo
soLar dos zaGaLLos, soBreda

QuARTA-FEIRA A SáBADO: 10h-12h/14h-17h
DOMINGOS: 14h-17h00 | ENCERRA àS SEGuNDAS-FEIRAS, TER-
çAS-FEIRAS E FERIADOS

ATÉ 11 DE SETEMBRO

uma exposição baseada na composição espacial de escultura 
e vídeo, que de forma plástica explora a relação entre o olhar e a 
interioridade através do espaço, do objeto e da imagem. por meio 
das formas, da cor e da luz, ensaia-se um ambiente onírico no qual 
a metáfora, a sensibilização dos sentidos e um divagar da perce-
ção tornam-se protagonistas de uma expe-riência estética.

inauguração: 23 de julho às 16 horas. 
inForMaÇÕeS: 212 947 000 | solar@cm-almada.pt

PassEiOs

passeIo btt notuRno
início: portaria lateral do CCCa, acesso transpraia
distância: 35km dificuldade: média

20h30 7 ANOS AOS 77 (ATÉ AOS 14 COM ACOMpANhAMENTO DE 
FAMILIAR – ATÉ AOS 18 COM TERMO DE RESpONSABILIDADE).
uSO OBRIGATÓRIO DE CApACETE E LuZES FRONTAL E TRASEIRA

inSCriÇÕeS: nucleociclocampista@gmail.com
orGanizaÇão: Núcleo Ciclocampista do CCCA

dEsPORTO/dança

evento neXt - espetáCuLo 
fInaL De ano 2022 (hIp hop)
CoMpLeXo MuniCipaL dos desportos - FeiJÓ

21h30 | ENTRE 12€ E 15€

espetáculo Final ano pela escola de dança neXt, sediada em al-
mada e com trabalho desenvolvido nesta área há mais de 23 anos.
ContaCto: escoladancanext@gmail.com

23 sábado

23 sábado
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dEsPORTO

ChI-KunG teRapÊutICo
parQue da paz- zona 5, LaGo (Junto dos sanitÁrios)
11h - 12h

exercícios suaves feitos de forma a integrar o movimento, a respi-
ração e a concentração.  acessível a qualquer pessoa.
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS: apcktt2012@gmail.com
orGanizaÇão: Associação Profissional de Chi-Kung e Tai Chi Terapêutico

27 QUarta

cinEma

apResentaÇÃo De honG sanG-soo
auditÓrio Fernando Lopes Graça | FÓruM MuniCipaL roMeu Correia
21h | 3€ (DESCONTO 50%, pARA púBLICO jOVEM E SÉNIOR) | M/12

a história de Youngho, filho de um médico, e da sua namorada 
Juwon, que se muda para Berlim para estudar, onde Youngho há-de 
aparecer para a surpreender.
ContaCto da Bilheteira do aFlG: Tel.: 212 724 922                                                              
auditorio@cm-almada.pt

28 QUinta 

TEaTRO

ChoveM aMoRes na Rua Do 
MataDoR 
de: Mia Couto e José eduardo aGuaLusa

FÓruM MuniCipaL roMeu Correia, auditÓrio Fernando Lopes-Graça

21h | 5€ (pREçO úNICO) | M/12

REPETE DiA 29 SEXTA

Mia Couto e José eduardo agualusa refletem neste conto - adapta-
do ao palco com dramaturgia do próprio Mia Couto - sobre o con-
flito entre um Moçambique periurbano, que hesita entre um lastro 
de tradições e práticas ancestrais cristalizadas nas mentalidades 
masculinas dominantes e um novo país, de demografia galopante, 
prenhe de jovens que, a cada dia, se revêm menos nas estruturas 
culturais herdadas e nas práticas sociais que elas impõem.
ContaCto da Bilheteira do aFlG
Tel.: 212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt

17

CoMUnidade de leitoreS 

“sábaDos De LeItuRa”
 - Comemorações do Centenário de José Saramago
BiBLioteCa MuniCipaL José saraMaGo - saLa poLivaLente e através de 
pLataForMa diGitaL

15h àS 18h | M\18 | LOTAçãO MáXIMA: 20 pARTICIpANTES

autor de mais de 40 títulos, José saramago nasceu em 1922, na 
aldeia de azinhaga. as noites passadas na biblioteca pública do 
palácio Galveias, em Lisboa, foram fundamentais para a sua for-
mação. em 1947 publicou o seu primeiro livro que intitulou a viúva, 
mas que, por razões editoriais, viria a sair com o título de terra do 
pecado. José sarama-go recebeu o prémio Camões em 1995 e o 
prémio nobel de Literatura em 1998.
MarCaÇão préVia: daVide FreitaS
biblactividades@cma.m-almada.pt  212 508 210

música

MaRta anD the boat                     
– ConCeRto jazz/sWInG                             
e foLK LusItano
soLar dos zaGaLLos, soBreda

21h | ENTRADA GRATuITA

Marta Duarte d’Almeida é cantora-compositora 
portuguesa e multi-instrumentista.

 Marta duarte d'almeida é cantora-compositora portuguesa e mul-
ti-instrumentista. no seu barco feito palco multi-instrumentalista, 
ela embarca numa viagem em direção aos horizontes musicais do 
Jazz, Blues, Folk e do Fado - e tudo o que está para além. o seu úl-
timo single foi recentemente escolhido pela spotify editorial team 
para fazer parte da série eQuaL play-list, que se centra no empode-
ramento de mulheres arti: Solar dos Zagallos
212 947 000 | solar@cm-almada.pt

24 doMingo 

cRianças

atRavés De uM LIvRo “soMbRas” 
De MaRta MonteIRo 
Casa da CerCa – Centro de arte ConteMporânea - aLMada
11h - 12h FAMíLIAS COM CRIANçAS DOS 3 AOS 6 ANOS | Mp

a partir da obra de Lourdes Castro, exposta no Jardim dos Leitores, 
propomos aos avós trazerem os seus netos para explorar na Casa 
da Cerca o livro “sombras”, de Marta Monteiro.
ContaCtoS: 212 724 950 / marcar.cac@cm-almada.pt

23 sábado 24 doMingo 

música

MIss ManouChe                                                     
– ConCeRto jazz
soLar dos zaGaLLos, soBreda

21h00  | ENTRADA GRATuITA 

Formado em 2014, Miss Manouche é um quarteto 
de jazz com a vontade e ambição de recriar os 
êxitos vocais radiofónicos das décadas de 20 e 
30 do século passado, tendo como base o swing 
e o jazz manouche e a incontornável figura de 
Django Reinhardt.   
Ian Mucznick – Voz, guitarra acústica   
João San Payo – Voz, baixo acústico 
Luis Bastos – Voz, clarinete
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29 sexta

dança

West Coast DanCe
Casa MuniCipaL da Juventude – ponto de enContro, CaCiLhas
20h00 àS 23h00 | GRATuITO | M/12
rodrigo, organizador da iniciativa, descreve West Coast swing 
party como um estilo animado dançado a pares, de forma lenta 
ou rápida, suave ou extremamente expressiva. o mais fascinante 
é a facilidade com a qual se adequa aos vários géneros de música 
como Blues, hip hop, r&B, soul, Funk, Jazz e pop. 
inForMaÇÕeS: 212 548 220 i juventude@cm-almada.pt

30 sábado

EXPOsiçÕEs

vIsIta Às eXposIÇÕes
Casa da CerCa – Centro de arte ConteMporânea, aLMada

15h - 16h | M\6  | Mp
uma visita panorâmica na qual poderá saber mais sobre as obras e 
sobre os artistas de cada exposição.
inForMaÇÕeS: 212 724 950 / marcar.cac@cm-almada.pt

aRTEs Visuais

Desenho na eXposIÇÃo
Casa da CerCa – Centro de arte ConteMporânea, aLMada

15h - 18h | M\12  | Mp
Coordenemos os olhos e a mão para explorar diversas técnicas de de-
senho. experimentemos olhar com olhos de ver a essência das coisas 
que desenhamos. nestas sessões de livre experimentação encaremos 
o erro como parte do processo criativo e como oportunidade de apren-
dizagem e crescimento.
inForMaÇÕeS: 212 724 950  | marcar.cac@cm-almada.pt                                                                                                                           

música

anDRé CaRvaLho                                                   
- Lost In tRansLatIon
auditÓrio Fernando Lopes Graça | FÓruM MuniCipaL roMeu Correia

21h | 6€ (DESCONTO 50%, pARA púBLICO jOVEM E SÉNIOR) | M/6

escrito para o trio composto por José soares (saxofone), andré Ma-
tos (guitarra) e andré Carvalho (contrabaixo e composição), este 
espetaculo tem fortes influências do jazz de nova iorque. a cons-
tante curiosidade levou-o a descobrir e explorar  novas áreas como 
o Jazz, a música improvisada, a música experimental e a música 
contemporânea.
ContaCto:  212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt

30 sábado

EXPOsiçÕEs

seLvajaRIa 
isoBeL ataCus, nuno direitinho, e henriQue neves
soLar dos zaGaLLos, soBreda

 QuARTA-FEIRA A SáBADO: 10h-12h/14h-17h00 
DOMINGOS: 14h-17h00 | ENTRADA GRATuITA
ATÉ 11 DE SETEMBRO 

envolvendo escultura, instalação e pintura, os artistas isobel atacus, 
nuno direitinho, e henrique neves, apresentam peças que investi-
gam o selvagem em diálogo com o solar dos zagallos enquanto es-
paço físico, histórico e conceptual. o lugar torna-se parte integrante 
do projeto através dos desafios e diálogos que proporciona.
inauguração: 30 de julho às 16 horas.
inForMaÇÕeS Solar doS zaGalloS: 212 947 000                                                      
solar@cma.m-almada.pt

EXPOsiçÕEs

eXposIÇÃo “Costa Da CapaRICa 
– a fReGuesIa Do suRf” De aLeX 
faChaDa
soLar dos zaGaLLos, soBreda
QuARTA-FEIRA A SáBADO: 10h-12h/14h-17h | 14h-17h                      
ENCERRA àS SEGuNDAS-FEIRAS, TERçAS-FEIRAS E FERIADOS 
ENTRADA GRATuITA
ATÉ 11 DE SETEMBRO

a Costa da Caparica é, desde há muito, uma verdadeira surfcity: 
há pranchas espalhadas pelos quintais e fatos pendurados nas 
varandas, por todo o lado. no entanto, se seguirmos pelo seu ex-
tenso areal, para sul, chegamos à parte mais agreste da freguesia, 
a Fonte da telha, localidade piscatória em que o surf é o “desporto” 
diário e em que a ausência de construção nova possibilita captar 
imagens fantásticas.
inForMaÇÕeS: 212 947 000 | solar@cm-almada.pt

31 doMingo

YoGa CoM aLMa
praia da adiça – Fonte da teLha

10h30 - 11h30

naturistas/com a opção de não naturista.
inSCriÇÕeS e inForMaÇÕeS: aalmanaturista@gmail.com
orGanizaÇão: Associação Alma Naturista
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Contactos Culturais e de Lazer
aRquIvo hIstÓRICo 
MunICIpaL
praceta adelaide Coutinho, 
almada 
tel.: 212 724 900

auDItÓRIo MunICIpaL  
feRnanDo  
Lopes-GRaÇa 
praça da Liberdade,  
almada 
tel.: 212 724 927

bIbLIoteCa MunICIpaL  
De aLMaDa 
praça da Liberdade,  
almada 
tel.: 212 724 920

bIbLIoteCa  
MunICIpaL  
josé saRaMaGo 
rua da alembrança,  
Feijó 
tel.: 212 508 210

bIbLIoteCa MunICIpaL 
MaRIa LaMas 
rua do Moinho ao raposo,  
Caparica 
tel.: 211 934 020

Casa Da CeRCa –  
CentRo De aRte  
ConteMpoRÂnea 
rua da Cerca, almada 
tel.: 212 724 950

CoMpLeXo MunICIpaL  
Dos DespoRtos 
alameda Guerra Junqueiro,  
Feijó 
tel.: 212 587 100

Convento  
Dos CapuChos 
rua Lourenço pires de távora,  
Caparica 
tel.: 212 919 342

fÓRuM MunICIpaL  
RoMeu CoRReIa 
praça da Liberdade, almada 
tel.: 212 724 920

GaLeRIa MunICIpaL  
De aRte 
av. d. nuno Álvares pereira, 74a,  
almada 
tel.: 212 724 724

Museu De aLMaDa  
– Casa Da CIDaDe 
praça João raimundo,  
Cova da piedade 
tel.: 212 734 030

Museu navaL 
olho de Boi, almada 
tel.: 212 724 980

ofICIna De CuLtuRa 
av. dom nuno Álvares pereira, 144,  
almada 
tel.: 212 724 050

soLaR Dos zaGaLLos 
Largo antónio José piano Júnior,  
sobreda 
tel.: 212 947 000

teatRo MunICIpaL  
joaquIM benIte 
av. egas Moniz,  
almada 
tel.: 212 739 360 
www.ctalmada.pt

teatRo-estúDIo  
antÓnIo assunÇÃo 
rua Conde Ferreira,  
almada 
tel.: 210 963 692




