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EXPOSIÇÕES A PARTIR DE 16 DOMINGO

VIVER ENTRE O QUE É DEIXADO PARA TRÁS
edifício da antiga União elétrica PortUgUesa, almada                                                                                                                                                                                                                  

de 16 de outubro a 30 de dezembro o edifício da antiga União elétrica Portuguesa, em almada, acolhe 
a exposição de fotografia de mário cruz “Viver entre o que é deixado para trás”.

esta exposição mostra através da fotografia o cenário de sobrevivência humana entre o lixo no rio Pasig, 
nas filipinas, no que foi outrora o centro económico de manila e que se tornou o esgoto da cidade. 

mário cruz é o único fotógrafo português vencedor de dois prémios do World Press Photo.

Horários: Quinta e sextas: 15h às 19h
sábados, domingos e feriados: 10h às 19h
Visitas guiadas: com Mário Cruz, 16h, 30 outubro, 13 novembro, 11 dezembro
Visita noturna: 21 outubro, 22h
informações: 930 408 981
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DIAs 24 E 25 múSIca

CONCERTO KÁTIA GUERREIRO
academia almadense                                                                                                                                                                                                                  
15H00                                                                                                                                                                                                    
 

de 24 a 25 de outubro, a fadista Kátia guerreiro apresenta-se em almada com 
o seu espetáculo na antiga sala de cinema da academia almadense, no âmbito 
das comemorações do mês do idoso, da câmara municipal de almada.

o seu fado é caracterizado por uma riqueza lírica multivariada, cantando escri-
tores portugueses contemporâneos, com destaque para os textos da autoria do 
escritor antónio lobo antunes.

reserVas: acborges@cm-almada.pt
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A decorrer

*mP - marcação Prévia.

dESPOrtO

INICIAÇÃO AO TÉNIS
RUA RAMIRO FERRÃO, CAMPOS DE TÉNIS, PARQUE 
DA JUVENTUDE, ALMADA

HORÁRIO: A COmbINAR | DE 4 ATÉ 80 
ANOS

DURANTE TODO O MÊS

iniciação ao ténis, realização de 
pequenos movimentos com bola 
e raquete. Uma aula experimental 
por atleta sempre com o limite 
mínimo de três atletas por aula.
informações e reserVas:
aetalmada@gmail.com

EQUITAÇÃO
CENTRO HíPICO DA SObREDA

QUA - SEX | 15H - 20H | SÁb - DOm                        
9H-20H | m/6

DURANTE TODO O MÊS (4ª A DOM)

experiência de equitação/volteio.
informações e reserVas:
davidtainha1@gmail.com

VISItaS

VISITAS
ORIENTADAS 
AO CONVENTO         
DOS CAPUCHOS
CAPARICA

mP | TODOS

DURANTE TODO O ANO

a história do convento dos capu-
chos. nesta visita vai ficar a saber 
mais sobre a origem e os motivos 
da sua localização. 
informações e reserVas:
212 919 342 | capuchos@cm-almada.pt 

EXPOSIÇÕES

PONTO DE CLIMA
FÓRUM MUNICIPAL ROMEU CORREIA, ALMADA

TER - SÁb | 10H - 18H

exposição de projetos realizados 
pelos alunos da faculdade de ar-
quitetura e artes da Universidade 
lusíada de lisboa com propostas 
de intervenção em olho de Boi. 
informações e reserVas:
212 734 030 | museus.comunica@cm-almada.pt

ANTROPOCENO 
& GRANDE 
ACELERAÇÃO 
CONVENTO DOS CAPUCHOS, CAPARICA

 22 OUT - 29 JAN | QUA - SÁb | 10H - 13H    
14H - 17H | GRATUITO

antropoceno & grande acele-
ração opera sobre a captura ou 
representação do tempo através 
das marés oceânicas em peças 
metálicas suspensas no tejo, no 
cais do olho de Boi, em almada.
informações e reserVas:
212 919 342 | capuchos@cm-almada.pt

 

©
 C

ar
lo

s V
al

ad
as

 /C
M

A

©
 A

na
be

la
 Lu

ís
 /C

M
A ©

 V
ic

to
r M

en
de

s /
C

M
A



o u t u b r o  2 0 2 2

55

EXPOSIÇÕES

POR COMPLETAR
CASA DA CERCA-CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA, ALMADA

TERÇA A SÁbADO | 10H ÀS 13H | 14H30 
ÀS 18H

ENCERRA DOmINGOS, SEGUNDAS E 
FERIADOS

Utilizando sobretudo papel e gra-
fite, por vezes combinados com 
carvão, madeira e betão, diogo 
Pimentão constrói formas que 
complicam as fronteiras categóri-
cas entre desenho e escultura.
informações e reserVas:
212 724 950 | marcar.cac@cm-almada.pt

MONSTROS               
DA TUA CABEÇA
bIbLIOTECA MUNICIPAL MARIA LAMAS, ALMADA 

10H - 18H | TODOS
OUTUBRO

o projeto monstros da tua cabe-
ça nasce do paradoxo entre a in-
fância e a maioridade, com objeti-
vos muito específicos ligados aos 
valores, ao sonho, à consciência 
humana, ao subconsciente, às 
dúvidas, aos medos entre outras 
coisas.
informações e reserVas:
211 934 020 | biblactividades@cm-almada.pt

CASAS, COVAS              
E RUAS: AS RAÍZES 
MEDIEVAIS                   
DE ALMADA 
MUSEU DE ALMADA - COVAS DE PÃO, ALMADA

TER - SAb | 10H - 13H | 14H - 18H
a nova exposição, casas, covas 
e ruas - as raízes medievais de 
almada, acompanha a história 
da vila e o quotidiano dos seus 
habitantes desde a idade média, 
percorrendo a lenta evolução do 
núcleo urbano, a partir dos ar-
tefactos expostos e de diversas 
aplicações multimédia. 
informações e reserVas:
212 734 030 | museus.comunica@cm-almada.pt

ENTRE DOIS MARES                                  
E UM RIO.                       
ALMADA, 3 MIL ANOS                       
DE HISTÓRIA
MUSEU DE ALMADA-CASA DA CIDADE, ALMADA

TER - SAb | 10H - 13H | 14H - 18H

a partir de um conjunto de objetos 
e registos documentais e audiovi-
suais que integram a coleção do 
museu de almada a exposição 
percorre três mil anos de história. 
informações e reserVas:
212 734 030 | museus.comunica@cm-almada.pt

A decorrer

EXPOSIÇÃO                     
DA IV BIENAL                     
DE DESENHO
SOLAR DOS ZAGALLOS, SObREDA

QUA - SAb | 10H - 12H / 14H - 17H
DOm 14H - 17H
ENCERRA ÀS SEG | TER | FERIADOS

ATÉ 23 OUTUBRO

a iV Bienal de desenho de al-
mada-Prémio Pedro de sousa 
organizada pela imargem - asso-
ciação de artistas Plásticos de al-
mada, com o apoio do município 
de almada, conta com uma expo-
sição antológica da obra do pintor 
rogério amaral.
informações e reserVas:
212 947 000 | solar@cm-almada.pt

SURVIVAL MODE
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO, ALMADA

SEX 18H
QUA A SEX 15H - 18H30 
GRATUITO
30 SETEMBRO A 17 DE DEZEMBRO

exposição de filipe Pais correia a 
solo de pintura abstrata (graffiti). 
informações e reserVas:
teaareservas@gmail.com
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EXPOSIÇÕES

VESTIR MEMÓRIAS
CASA DA CERCA, ALMADA

TER A DOm: 10H - 18H

ATÉ 9 DE OUTUBRO 

exposição de ana silva que tra-
balha com linhas que costura em 
sacos de transporte de alimentos 
e em roupa vendida em segunda 
mão pela ajuda internacional em 
angola. em exibição na galeria do 
Pátio.
informações e reserVas:
marcar.cac@cm-almada.pt

GRUPO DO RISCO
CASA DA CERCA, ALMADA
TER A DOm: 10H-18H
ATÉ 9 DE OUTUBRO 

mostra dos cadernos de campo 
realizados durante a residência 
artística n' o chão das artes – 
Jardim Botânico durante o ano de 
2021.
informações e reserVas:
marcar.cac@cma.m-almada.pt

APRENDEMOS 
JUNTOS COM A FESTA 
DA CASA DA CERCA 
CASA DA CERCA, ALMADA

TER A DOm: 10H - 18H

ATÉ FEVEREIRO DE 2023 

aprendemos Juntos com a festa 
da casa da cerca é uma exposi-
ção que mostra os diversos pro-
jetos participativos ao longo das 
treze edições da festa.
informações e reserVas:
marcar.cac@cm-almada.pt

A decorrer

OfIcInaS

VEM PINTAR                
O TEU ABAJUR
bIbLIOTECA MUNICIPAL DE ALMADA, ALMADA

16H | m/5 | mP

Utilizando retalhos, fitas, botões, 
lápis, conchas, marcadores…. e 
muita criatividade, vamos criar 
um abajur à medida da tua imagi-
nação. requisito de participação: 
trazer um abajur de cor lisa novo 
ou um para reciclar.
informações e reserVas:
212 724 923 | biblactividades@cm-almada.pt

lItEratura

A INVENÇÃO                      
DE MOREL 
bIbLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO, FEIJÓ

15H | m/18 | mP

Um fugitivo chega a uma ilha 
remota que julga deserta. aqui 
começa o mistério, a alternância 
entre alucinação e realidade, que 
o leva a enamorar-se de uma mu-
lher cuja existência é duvidosa.
informações e reserVas:
212 508 210 | biblactividades@cm-almada.pt

mErcadOS

MUDA – MERCADO 
URBANO DE ALMADA 
3.ª EDIÇÃO 
MERCADO DAS TORCATAS, ALMADA

11H-18H

o mUda é uma celebração da 
cultura urbana, que se expressa 
na rua, na arte, no vestuário, nos 
costumes, nos comportamentos 
e pretende dar espaço e visibili-
dade ao trabalho de jovens em-
preendedores. 
informações e reserVas:
212 548 220 | juventude@cm-almada.pt

01 SÁBADO
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01 SÁBADO

danÇa

FO[U]R VOID
CASA DA CERCA - CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA, ALMADA

15H30 | ENTRADA LIVRE

Uma dança para o ecrã a que se 
seguirá um debate sobre a obra 
e o processo de produção com a 
presença dos criadores e convite 
ao público para participar.
informações e reserVas:

212 583 175 | quinzena@cdanca-almada.pt 
exterior.producao@cdanca-almada.pt

tEatrO

TEATRO EXTREMO

A MORTE DE UM 
OCIDENTAL
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO, ALMADA

21H30 | m/14 | mP | 7,50 €

Um solilóquio que pretende não 
só colocar em causa algumas prá-
ticas teatrais do ocidente, como 
também questionar o excesso de 
mercantilismo que as compõem. 
Uma manifestação cénica que 
concerta reflexões filosóficas so-
bre as artes Performativas do ori-
ente, por intermédio do músico 
indiano shubham das e do músi-
co português raJ rütra.
informações e reserVas:
teaareservas@gmail.com

OfIcInaS

DESENHO NO JARDIM
CASA DA CERCA - CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA, ALMADA

15H | m12 | mP | GRATUITO

sessões de desenho realizadas 
n’o chão das artes que têm o 
jardim como inspiração do de-
senho. 
informações e reserVas:
marcar.cac@cm-almada.pt

múSIca

IMPREVISTO 
IMAGINÁRIO 
CONVENTO DOS CAPUCHOS, CAPARICA

21H30 | m5 | mP | GRATUITO

Paulo cavaco é músico, produtor, 
compositor e sonoplasta e tem 
composto diversos trabalhos para 
televisão, teatro e rádio. 
informações e reserVas:
212 919 342 | capuchos@cm-almada.pt

EXPOSIÇÕES

15.ª MOSTRA                       
DE FILATELIA                        
E COLECIONISMO                 
DA ARPCA
OFICINA DE CULTURA, ALMADA

TERÇA A SÁbADO | 10H30 ÀS 13H                  
14H ÀS 18H | ENTRADA LIVRE

ATÉ 15 DE OUTUBRO 

a associação de reformados e 
Pensionistas do concelho de al-
mada (arPca) comemora o seu 
46.º aniversário e o mês do idoso 
com a 15.ª mostra de filatelia e 
colecionismo. inauguração dia 1 
de outubro às 16 horas.
informações e reserVas:
212 724 050 | oficinadecultura@cm-almada.pt

OfIcInaS

DESENHO NO JARDIM
CASA DA CERCA - CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA, ALMADA

15H | m12 | mP | GRATUITO

sessões de desenho realizadas n’o chão das artes que têm o jardim 
como inspiração do de-senho. 
informações e reserVas:
marcar.cac@cm-almada.pt

EXPOSIÇÕES

15.ª MOSTRA DE FILATELIA                                              
E COLECIONISMO DA ARPCA
OFICINA DE CULTURA, ALMADA

TERÇA A SÁbADO | 10H30 ÀS 13H / 14H ÀS 18H | ENTRADA LIVRE

ATÉ 15 DE OUTUBRO 

a associação de reformados e Pensionistas do concelho de almada 
(arPca) comemora o seu 46.º aniversário e o mês do idoso com a 15.ª 
mostra de filatelia e colecionismo. inauguração dia 1 de outubro às 16 
horas.
informações e reserVas:
212 724 050 | oficinadecultura@cm-almada.pt

múSIca

IMPREVISTO 
IMAGINÁRIO 
CONVENTO DOS CAPUCHOS, CAPARICA

21H30 | m5 | mP | GRATUITO

Paulo cavaco é músico, 
produtor, compositor e so-
noplasta e tem composto 
diversos trabalhos para te-
levisão, teatro e rádio. 
informações e reserVas:
212 919 342 | capuchos@cm-almada.pt

*mP - marcação Prévia.
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06 QUINTA

danÇa

PLATAFORMA 
COREOGRÁFICA 
INTERNACIONAL           
– PROGRAMA 1
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA, ALMADA

15H30 | 6 € | 3 €  JOVENS E SÉNIORES

neste programa são apresenta-
das coreografias de dana naim 
Hafouta (israel), Zsófia safran-
ka-Peti (Hungria), lotem regev 
|israel) e angela tiesi (itália).
informações e reserVas:
212 583 175 | quinzena@cdanca-almada.pt 
auditorio@cma.m-almada.pt

MOSTRA 
VIDEODANÇA               
- PROGRAMA 2
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA 
ALMADENSE, ALMADA

18H | ENTRADA LIVRE

seleção de trabalhos de video-
dança. neste programa são apre-
sentados vídeos provenientes de 
espanha, arménia, Hong Kong, 
Bélgica, malásia, reino Unido, 
república da coreia, Bielorrússia 
e grécia
informações e reserVas:
212 583 175 | quinzena@cdanca-almada.pt 
exterior.producao@cdanca-almada.pt

02 DOMINGO

dESPOrtO

VELA
CLUbE NÁUTICO DE ALMADA, ALMADA

10H - 13H | m/8

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

04 TERÇA

EncOntrOS

AMIGOS DO JARDIM 
CASA DA CERCA, ALMADA

15H - 16H | m6 | mP | GRATUITO

as manhãs de terça-feira são a 
altura ideal para ir à casa da cer-
ca colaborar na manutenção d’ o 
chão das artes - Jardim Botânico. 
nas primeiras terças-feiras de 
cada mês serão abordados os tra-
balhos de manutenção geral que 
se poderão realizar em qualquer 
jardim naquela altura do ano.
informações e reserVas:
marcar.cac@cma.m-almada.pt

01 SÁBADO

tEatrO

VERDI                          
QUE TE QUERO VERDI
TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM bENITE, ALMADA

SÁb | 16H | DOm | 11H

REPETE DIA 2

espetáculo feito com marionetas 
que cantam e com atores que 
dançam e cozinham. neste es-
petáculo o amor é mais às pizzas 
e aos gelados que vão ser confe-
cionados à frente do público, por 
uns cozinheiros enquanto ouvem 
algumas das mais belas árias es-
critas por Verdi.
informações e reserVas:
21 2 739 360 | geral@ctalmada.pt

02 DOMINGO

dESPOrtO

DESPORTO 
ADAPTADO
POLIDESPORTIVO DA ROMEIRA, ALMADA

9H30 - 11H30

convívio e abordagem à modali-
dade de futsal
informações e reserVas:
clubefutsalalmada@gmail.com
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danÇa

WEST COAST DANCE
CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE                                                       
- PONTO DE ENCONTRO, ALMADA

20H - 23H | m/12 | GRATUITO

West coast swing Party é um es-
tilo animado dançado a pares, de 
forma lenta ou rápida, suave ou 
extremamente expressiva. 
informações e reserVas:
212 548 220 I juventude@cm-almada.pt

tEatrO

O MEU PÉ DE 
LARANJA LIMA
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA, ALMADA

21H | m/12 | 5€

Viagem com Zezé nas suas múl-
tiplas aventuras, na descoberta 
da ternura através do seu amigo 
Portuga, mas também na des-
coberta da dor quando o amigo 
morre tragicamente, colhido por 
um comboio. 
informações e reserVas:
Tel.: 212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt

danÇa

PLATAFORMA 
COREOGRÁFICA 
INTERNACIONAL           
– PROGRAMA 2
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO, ALMADA

21H | 6€ | 3€ PARA JOVENS E SENIORES

neste programa são apresenta-
das coreografias de sten ruds-
trom (alemanha), ilya nikurov e 
megan doheny (israel / estados 
Unidos da américa / rússia), abel 
rojo (cuba) e low mei Yoke (sin-
gapura)
informações e reserVas:
212 583 175 | quinzena@cdanca-almada.pt| 
teaareservas@gmail.com

tEatrO

NOITE DE REIS
TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM bENITE, ALMADA

QUI - SÁb | 21H00
QUA - DOm | 16H

ATÉ 30 OUTUBRO 

nesta peça está-se constante-
mente a brincar com os tipos-so-
ciais e a identidade de género. é 
uma verdadeira comédia — caó-
tica, utópica, à moda antiga.
informações e reserVas:
21 2 739 360 | geral@ctalmada.pt

EXPOSIÇÕES

CHRONOS
TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM bENITE, ALMADA

QUI - SÁb | 19H - 21H30
DOm | 13H - 17H

ATÉ 30 OUTUBRO

esta exposição, intitulada chro-
nos, apresenta duas séries foto-
gráficas que se tocam nos opos-
tos do início ao fim do espetáculo 
pela contenção de todo o tempo 
numa única fotografia.
informações e reserVas:
212 739 360 | geral@ctalmada.pt

08 SÁBADO

crIanÇaS

QUERO O MEU 
CHAPÉU 
bIbLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO, FEIJÓ

11H | m/12 | mP

o chapéu do urso desapareceu. 
e se ele nunca mais o encontrar? 
Paciente e educadamente, como 
um bom yogui que é, vai pergun-
tando aos animais que encontra 
“Viste o meu chapéu?” mas… nin-
guém viu o chapéu. Que grande 
mistério! 
informações e reserVas:
212 508 210 | biblactividades@cm-almada.pt

07 SEXTA
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tEatrO

BELLE DOMINIQUE 
- VIDAS & 
ARMADILHAS 
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA, ALMADA

21H | m/12 | 10€

Vidas e armadilhas: performance 
sobre a vida de Belle dominique 
e algumas armadilhas. Uma re-
flexão sobre a ascensão a estrela 
da televisão e da noite alfacinha 
e o envelhecimento como forma 
de esquecimento, numa compa-
ração transversal a outras profis-
sões ligadas ou não à arte.
informações e reserVas:
Tel.: 212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt

EncOntrOS

CICLO DE 
CONVERSAS
MULTICULTURALI-
DADE | À VOLTA DAS 
CASAS
CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - PONTO DE 
ENCONTRO, ALMADA

15H-19H | m/12 | GRATUITO 

encontro informal de conversas 
acerca da multiculturalidade 
existente no concelho de almada 
com jovens emigrantes
informações e reserVas:
212 548 220 I juventude@cm-almada.pt

danÇa

PLATAFORMA 
COREOGRÁFICA 
INTERNACIONAL             
– PROGRAMA 3
CASA DA CERCA, ALMADA

15H30 | ENTRADA LIVRE

Programa ao ar livre com coreo-
grafias de Àngel duran muntada 
(espanha), daniel fernández mar-
tín (espanha) e samira marana 
(Brasil)
as apresentações são seguidas 
de uma Jam session com samira 
marana.
informações e reserVas:
212 583 175 | quinzena@cdanca-almada.pt

dESPOrtO

BEISEBOL                      
E SOFTEBOL
PARQUE URbANO DA COSTA DE CAPARICA

15H-18H | TODOS
experimentação da atividade.
informações e reserVas:
jomafonso27@gmail.com

KRAV MAGA- FPKM
PARQUE DA PAZ, ALMADA

10H-11H | m/6
aula de defesa pessoal para inici-
antes e nível intermédio.
informações e reserVas:
kravmagaalmada@gmail.com

08 SÁBADO

dESPOrtO

BEISEBOL E SOFTEBOL
PARQUE URbANO DA COSTA DE CAPARICA

15H-18H | TODOS
experimentação da atividade.
informações e reserVas: jomafonso27@gmail.com

KRAV MAGA- FPKM
PARQUE DA PAZ, ALMADA

10H-11H | m/6
aula de defesa pessoal para iniciantes e nível intermédio.
informações e reserVas:
kravmagaalmada@gmail.com

EncOntrOS

CICLO DE CONVERSAS
MULTICULTURALIDADE | À VOLTA DAS CASAS
CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - PONTO DE ENCONTRO, ALMADA

15H-19H | m/12 | GRATUITO 

encontro informal de conversas acerca da multiculturalidade existente 
no concelho de almada com jovens emigrantes
informações e reserVas: 212 548 220 I juventude@cm-almada.pt

danÇa

PLATAFORMA COREOGRÁFICA 
INTERNACIONAL – PROGRAMA 3
CASA DA CERCA, ALMADA

15H30 | ENTRADA LIVRE

Programa ao ar livre com coreografias de Àngel duran muntada (espa-
nha), daniel fernández martín (espanha) e samira marana (Brasil)
as apresentações são seguidas de uma Jam session com samira ma-
rana.
informações e reserVas: 212 583 175 | quinzena@cdanca-almada.pt
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OfIcInaS

CAÇA TEXTURAS
MUSEU DE ALMADA-COVAS DO PÃO, ALMADA

  15H-17H | m/5 | mP | GRATUITO

Percurso pela cidade, partindo de 
espaços museológicos à procura 
de texturas e sinais que se encon-
tram no chão e nas paredes da 
cidade. 
informações e reserVas:
212 734 030 | museus.comunica@cm-almada.pt

 

danÇa

PLATAFORMA 
COREOGRÁFICA 
INTERNACIONAL          
– PROGRAMA 4
AUDITÓRIO OSVALDO AZINHEIRA – ACADEMIA 
ALMADENSE, ALMADA

18H | 6€ | 3€ PARA JOVENS E SENIORES

Programa dedicado aos artistas 
portugueses com as coreografi-
as de Juliana fernandes e Victor 
gomes, renato nóbrega Vieira, 
ana P. silva, Beatriz mira e tiago 
Barreiros.
informações e reserVas:
212 583 175 | quinzena@cdanca-almada.pt 
exterior.producao@cdanca-almada.pt

danÇa

PLATAFORMA 
COREOGRÁFICA 
INTERNACIONAL          
– PROGRAMA 5
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO, ALMADA

21H | 6€ | 3€ PARA JOVENS E SENIORES

coreografias de Beatrice Panero 
e dario rigaglia (itália), ferenc 
fehér (roménia), Vanessa mace-
do (Brasil), gennaro maione (itá-
lia), aura (Portugal / reino Unido).
informações e reserVas:
212 583 175 | quinzena@cdanca-almada.pt 
teaareservas@gmail.com

VISItaS

ENTRE DOIS MARES  
E UM RIO
MUSEU DE ALMADA-CASA DA CIDADE, ALMADA

15H | mP | 1 € | GRATUITO ATÉ 12 ANOS

Visita guiada à exposição central 
da casa da cidade, entre dois 
mares e Um rio. convidamos a 
conhecer o território de hoje atra-
vés de 3 mil anos de história.
informações e reserVas:
212734030 | museus.comunica@cm-almada.pt

09 DOMINGO

danÇa

PLATAFORMA 
COREOGRÁFICA 
INTERNACIONAL         
– PROGRAMA 6
CASA DA CERCA - CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA, ALMADA
16H30 | ENTRADA LIVRE

Programa ao ar livre com coreo-
grafias de myrna renaud (Porto 
rico), maximiliano sanford e cla-
ra ferrão diz (espanha) e françois 
Ben aïm (frança).
informações e reserVas:
212 583 175 | quinzena@cdanca-almada.pt

MOSTRA 
VIDEODANÇA                
- PROGRAMA 3
CASA DA CERCA - CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA , ALMADA

15H30 | ENTRADA LIVRE

seleção de trabalhos de video-
dança. neste programa são apre-
sentados vídeos provenientes de 
Portugal, Brasil|, israel, taiwan e 
Japão.
informações e reserVas:
212 583 175 | quinzena@cdanca-almada.pt

dESPOrtO

CHI-KUNG 
TERAPÊUTICO
PARQUE DA PAZ, ALMADA

11H-12H | TODOS

exercícios suaves feitos de forma 
a integrar o movimento, a respira-
ção e a concentração.  

informações e reserVas:
apcktt2012@gmail.com

08 SÁBADO

*mP - marcação Prévia.
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12 QUARTA

danÇa

CAPOEIRA NO PONTO
CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - PONTO DE 
ENCONTRO, ALMADA

19H-21H30 | m/12 | GRATUITO

REPETE DIA 26 

 a capoeira é uma arte afro-brasi-
leira que compreende elementos 
de luta, cultura popular, dança e 
música. Presentemente é consi-
derada uma das maiores fontes 
da divulgação da língua Portu-
guesa a nível mundial. 
informações e reserVas:
212 548 220 | juventude@cm-almada.pt 

13 QUINTA

lItEratura

FEIJÓ MEU LINDO 
FEIJÓ
bIbLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO, FEIJÓ

10H30 | m/16 | GRATUITO             

apresentação do livro “a identida-
de de um grupo coral alentejano 
no concelho de almada” de ana 
durão machado.
informações e reserVas:
212 508 210 | biblactividades@cm-almada.pt

11 TERÇA

cInEma

O PAI TIRANO 
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA, ALMADA

16H | m/12 | ENTRADA GRATUITA PARA 
PúbLICO SÉNIOR INTEGRADO NO mêS 
DO IDOSO
21H | 3 € (DESCONTO 50%, PARA PúbLICO 
JOVEm E SÉNIOR)

comédia que pretende pôr a nu o 
que é ser português. nova versão 
do filme de 1940 por antónio lo-
pes ribeiro.
informações e reserVas:
Tel.: 212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt

10 SEGUNDA

OutrOS

NÃO PERCAS O FOCO 
- COMEMORAÇÃO 
DO DIA MUNDIAL           
DA SAÚDE MENTAL
CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - CASA AMARELA, 
LARANJEIRO

10H-19H | m/16 | mP |GRATUITO 

alguns Jovens em foco de alma-
da dão a cara por esta iniciativa, 
comemorando e sensibilizan-
do para o dia mundial da saúde 
mental. 
informações e reserVas:
212 548 220 | juventude@cm-almada.pt

10 SEGUNDA

dESPOrtO

YOGA SÉNIOR
PARQUE DA PAZ, ALMADA

10H-11H | TODOS

aula de Hatha Yoga nível inicial
informações e reserVas:
info@shalayoga.pt
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13 QUINTA

OutrOS

COLECIONISMO: 
GRUPOS 
EXCURSIONISTAS   
DE ALMADA
MUSEU DE ALMADA - CASA DA CIDADE, ALMADA

18 | mP | GRATUITO

os grupos excursionistas têm 
qualquer coisa de mítico, misteri-
oso e familiar. 
informações e reserVas:
212 734 030 | museus.comunica@cm-almada.pt

14 SEXTA

OutrOS

ALMADA STAND-UP 
NIGHT | À VOLTA DAS 
CASAS
CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - PONTO DE 
ENCONTRO, ALMADA

21H | m/16 | GRATUITO 

Pedro luzindro, Pedro alves e 
mário falcão farão piadas e ob-
servações mordazes sobre a 
vida, o quotidiano e a sociedade 
portuguesa, que vão certamente 
rechear o serão com bom humor 
e boas gargalhadas. 
informações e reserVas:
212 548 220 | juventude@cm-almada.pt

14 SEXTA

múSIca

ESTADO DE ALMA
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA, ALMADA

21H | m/6 | 5€ 

o pianista gerardo rodrigues 
apresenta o seu segundo álbum 
de originais. estado de alma é 
uma composição que dá segui-
mento ao trabalho iniciado com 
improvisos, em 2020. 
informações e reserVas:
Tel.: 212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt

tEatrO

CENA MÚLTIPLA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL O MUNDO 
DO ESPECTÁCULO 

AS REGRAS DA ARTE 
DE BEM VIVER 
NA SOCIEDADE 
MODERNA
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO, ALMADA

21H30 | m/6 | mP | 7,50 € E 5 € CRIANÇAS 
E GRUPOS

REPETE DIA 15 E DIA 16 É ÀS 16H

as regras da arte de bem viver na 
sociedade moderna é um manual 
ácido, crítico e político dos hábi-
tos e costumes de uma vida bur-
guesa regrada e segura da supe-
rioridade dos seus códigos. numa 
relação frontal com o público, 
o ator, sarcástico e provocador, 
enuncia as regras da vida em so-
ciedade do século passado.
informações e reserVas:
teaareservas@gmail.com

15 SÁBADO

danÇa

DANÇAR SARAMAGO
bIbLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO, FEIJÓ
15H | TODOS            

três peças de bailado baseadas 
nas obras “o homem duplicado”, 
“as pequenas memórias” e “ob-
jeto quase” de José saramago, da 
autoria das coreografas raquel 
tavares, mariana dias e Beatriz 
lourenço.
informações e reserVas:
212 508 210 | biblactividades@cm-almada.pt

múSIca

RECITAL
DE VIOLINO E PIANO 
CONVENTO DOS CAPUCHOS, CAPARICA

21H30 | ENTRADA LIVRE

o violinista Bruno monteiro e o 
pianista João Paulo santos apre-
sentam-se no convento dos 
capuchos. a primeira parte será 
dedicada ao compositor edward 
elgar. na segunda parte a sonata 
de erich Wolfgang Korngold. ter-
minam com um ragtime do ame-
ricano scott Joplin.    

informações e reserVas:
212 919 342 | capuchos@cm-almada.pt

*mP - marcação Prévia.
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1414

16 DOMINGO

EXPOSIÇÕES

LIVING AMONG 
WHAT’S LEFT BEHIND 
ANTIGO EDIFíCIO DA EDP, ALMADA 

ATÉ 30 DEZEMBRO 
15H - 19 | QUI - SEX | 10H - 19H                                
SÁb - DOm-FER | GRATUITO
16H30 OUT, 13 NOV, 11 DEZ                                                             
VISITA NOTURNA (22H) 21 OUT

Viver entre o que é deixado para 
trás mostra através da fotografia 
o cenário de sobrevivência hu-
mana entre o lixo no rio Pasig, nas 
filipinas, presenciado pelo foto-
jornalista mário cruz – único fotó-
grafo português vencedor de dois 
prémios do World Press Photo. 
informações:
comunicacao@cm-almada.pt | 930 408 981

dESPOrtO

PASSEIO URBANO 
PELOS TRILHOS DA 
BAÍA DO SEIXAL
8H45-12H30 | m/12

Percurso: Qta do chiado, estação 
da fertagus, Qta da Princesa, tala-
minho, miradouro, estaleiros na-
vais, medideira, Parque do cerra-
do e regresso
distância: 13 km
dificuldade: média
informações e reserVas:
associacao.quinta.chiado@gmail.com

crIanÇaS

ROMANCE                           
DA RAPOSA
TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM bENITE, ALMADA

SÁb | 16H | DOm | 11H

REPETE DIA 16

a peça é sobre uma raposa mui-
to esperta e comilona que não 
gostava de comida de dieta. eis 
senão quando caiu a noite fecha-
da. ai como era terrível a fome 
para quem a tinha. onde andava 
o texugo, que segundo constava 
tinha acabado de arranjar comida 
e da boa?
informações e reserVas:
212 739 360 | geral@ctalmada.pt

dESPOrtO

TORNEIO DE FUTSAL 
DE RUA
POLIDESPORTIVO DO CENTRO CULTURAL E JUVENIL 
DE STO AMARO, LARANJEIRO

9H-13H | m/10 | GRATUITO
REPETE DIAS 22 E 29 
torneio de futsal de rua realiza-
do em 3 jornadas nos dias 15, 22 
e 29 de outubro e que conta com 
a participação de equipas ama-
doras, de jovens, do concelho de 
almada.
informações e reserVas:
212 548 220 I juventude@cm-almada.pt

dESPOrtO

YOGA ADULTOS
PARQUE DA PAZ, ALMADA

18H-19H | TODOS 

Prática de yoga com treino de 
neuro plasticidade
informações e reserVas:
almadanca@hotmail.com

PARCOUR E 
CONCERTO 
VIBRATION
MATTERS
CENTRO CULTURAL E JUVENIL DE STO AMARO, 
LARANJEIRO

20H30 | m/12 | GRATUITO
concerto de sound system que 
promete boas vibrações. na 
abertura do concerto um gru-
po de jovens ocuparão a casa 
municipal da Juventude com de-
monstrações de Parkour na zona 
exterior.
informações e reserVas:
212 548 220 I juventude@cm-almada.pt

15 SÁBADO
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1515

16 DOMINGO

dESPOrtO

PILATES
PARQUE DA PAZ, ALMADA

10H-10H45 | TODOS

técnica de condicionamento físi-
co e mental
informações e reserVas: 
silviabpoco@gmail.com

tEatrO

TKM | UNIVERSIDADE 
SÉNIOR D. SANCHO I 
DE ALMADA
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA, ALMADA

16H 

renovar para crescer | receção   
a alunos e professores
informações e reserVas:
212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt

19 QUARTA

cInEma

PETITE MAMAN 
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA, ALMADA

21H | m/12 | 3 € (DESCONTO 50%, PARA 
PúbLICO JOVEm E SÉNIOR)  

nelly acaba de perder a avó e está 
a ajudar os pais a limpar a casa de 
infância da mãe. explora a casa e a 
floresta circundante. Um dia a mãe 
desaparece. é nessa altura que 
nelly conhece uma menina da sua 
idade. o nome dela é marion.
informações e reserVas:
Tel.: 212 724 922 | auditorio@cm-almada.pt

20 QUINTA

OfIcInaS

A CASA DA CIDADE
MUSEU DE ALMADA - CASA DA CIDADE, ALMADA

10H-11H30 | 14H-15H30 | mP | GRATUITO

Que casa é esta? o que a habita? 
Que objetos guarda dentro das 
suas paredes e que histórias terá 
para contar? 
informações e reserVas:
212 734 030 | museus.se@cm-almada.pt

21 SEXTA

tEatrO

A LAGARTO AMARELO E ENTRETANTO TEATRO 

MIL PALAVRAS              
POR DIA
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO, ALMADA

21H30 | m/12 | mP | 7,50 € E 5 € CRIANÇAS 
E GRUPOS

REPETE DIAS 22 E 23

 “mil palavras por dia”:  crise... 
económica... social... Humanitá-
ria... dois lobos estão presos às 
correntes... Uma chave poderá 
abrir as correntes... os humanos, 
viajantes dos comboios, diver-
tem-se com os destinos dos lo-
bos aprisionados... o medo domi-
na... o medo da solidão acelera o 
medo... 
informações e reserVas:
teaareservas@gmail.com 

22 SÁBADO

VISItaS

NA CASA DA CIDADE 
HÁ HISTÓRIAS DE 
VERDADE
MUSEU DE ALMADA-CASA DA CIDADE, ALMADA

10H30-12H | GRATUITO

na casa da cidade há histórias 
de verdade. Há uma história de 
rimar e um gato a acompanhar; 
uma oficina colorida, numa forma 
divertida. Vitória, vitória, acabou-
se a história! com almada na me-
mória.
informações e reserVas:
212734030 | museus.comunica@cm-almada.pt
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múSIca

SABOREAR 
SARAMAGO                   
– TEATRO DE PAPEL 
CONVENTO DOS CAPUCHOS, CAPARICA

 21H30 | TODOS | ENTRADA LIVRE

espetáculo de música e poesia re-
criando um ambiente descontraí-
do e acolhedor no qual o público 
é recebido ao som do piano para 
“saramaguiar” palavras e iguarias. 
informações e reserVas:
212 919 342 | capuchos@cm-almada.pt

EXPOSIÇÕES

OITENTA E DUAS 
TELAS
OFICINA DE CULTURA, ALMADA
TERÇA A SÁbADO | 10H30 ÀS 13H                          
14H ÀS 18H | ENTRADA LIVRE

ATÉ 29 DE OUTUBRO

exposição de antónio Bandeira. 
inauguração dia 22 de outubro às 
16 horas.
informações e reserVas:
212 724 050 | oficinadecultura@cm-almada.pt

OfIcInaS

JOGO DO MOINHO
MUSEU DE ALMADA-COVAS DO PÃO, ALMADA

 15H - 17H | m/6 | mP | GRATUITO

o Jogo está associado ao homem 
desde a sua mais remota existên-
cia. Queres experimentar?
informações e reserVas:
212 734 030 /museus.comunica@cm-almada.pt

danÇa

ARRISCA E DESCOBRE 
O TEU RITMO
PRAÇA SÃO JOÃO bAPTISTA, ALMADA

10H30-11H30 | TODOS 
atividade: abordagem a vários 
estilos de dança.
informações e reserVas:
almadanca@hotmail.com

dESPOrtO

NEUROYOGA 
SÉNIORES
PARQUE DA PAZ, ALMADA

18H - 19H 

Prática de yoga com treino de 
neuro plasticidade
informações e reserVas:
almadanca@hotmail.com

crIanÇaS

HUMANOS                           
OU ANIMAIS
bIbLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO, FEIJÓ

16H | m/3 | mP             

nestas sessões para os mais 
novos ficaremos a conhecer ca-
mões, o cão de José saramago, 
e muitos outros animais, como o 
cavalo ou o elefante: magníficos, 
trágicos, sábios… conduzidos por 
palavras, objetos, sons, aromas e 
cores. 

informações e reserVas:
212 508 210 | biblactividades@cm-almada.pt

VISItaS

PERCURSOS À VOLTA 
DA CASA 
CASA DA CERCA, ALMADA

15H-17H | TODOS | mP | GRATUITO

nesta zona mais antiga da cidade 
esteve a igreja de santa maria do 
castelo, sede da freguesia a que 
pertencia a casa da cerca. o 
percurso termina na Quinta do al-
maraz, local onde se encontra um 
importante núcleo arqueológico 
com vestígios do Paleolítico e de 
ocupação fenícia e romana. 
informações e reserVas:
marcar.cac@cma.m-almada.pt

22 SÁBADO

*mP - marcação Prévia.
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23 DOMINGO

dESPOrtO

CHI-KUNG 
TERAPÊUTICO
PARQUE DA PAZ, ALMADA

11H - 12H | TODOS

exercícios suaves feitos de forma 
a integrar o movimento, a respira-
ção e a concentração.
informações e reserVas:
apcktt2012@gmail.com

28 SEXTA

tEatrO

NÃO HÁ DUAS                     
SEM TRÊS
TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM bENITE, ALMADA

SÁb 16H

REPETE DIA 30, 11H

nestes espetáculos a atriz está 
sozinha em palco mas traz con-
sigo uma panóplia de acessórios 
que a ajudam a contar a história 
num tom inevitavelmente cómi-
co. as rimas, a enumeração e a 
repetição são estratégias para 
cativar a atenção dos miúdos.
informações e reserVas:
21 273 93 60 | geral@ctalmada.pt

28 SEXTA

tEatrO

O MEDO                         
DEVORA A ALMA
TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM bENITE, ALMADA

QUI-SÁb | 21H
QUA-DOm | 16H

28 OUT A 27 NOV 

no filme americano, a atriz Jane 
Wyman é uma viúva rica que se 
apaixona pelo seu jardineiro, in-
terpretado por rock Hudson. 
fassbinder transporta a ação para 
a alemanha da década de 70 ex-
tremando as diferenças de idade, 
de cultura e até raciais. 
informações e reserVas:
21 2 739 360 | geral@ctalmada.pt

EXPOSIÇÕES

LUGARES E OLHARES 
MUSEU DE ALMADA-CASA DA CIDADE, ALMADA

TER - SAb | 10H-13H | 14H-18H 

A PARTIR DE 28 DE OUT

crianças de várias escolas do 
concelho refletem sobre o territó-
rio, memórias e identidades. Um 
projeto de cidadania e inclusão a 
partir de práticas artísticas.
informações e reserVas:
212734030 | museus.comunica@cm-almada.pt

29 SÁBADO

múSIca

A ÚLTIMA NAU             
– SETE LÁGRIMAS
CONVENTO DOS CAPUCHOS, CAPARICA

21H30 | m/6 | QUARTA A SÁbADO DAS 10H 
ÀS 13H E DAS 14H ÀS 17H | ENTRADA LIVRE 

a última nau é um espetáculo 
musical inspirado no relato da via-
gem da esquadra comandada por 
fernão de magalhães a caminho 
da primeira circum-navegação ao 
planeta, pelo cavalheiro antonio 
Pigafetta, erudito e explorador 
italiano que embarcou na nau 
Victoria e que sobreviveu para a 
contar. 
informações e reserVas:
212 919 342 | capuchos@cm-almada.pt

crIanÇaS

SÓ UM GOLINHO RÃ
bIbLIOTECA MUNICIPAL MARIA LAMAS, CAPARICA

16H | m/6 | mP

a rã estava cheia de sede! Bebeu 
toda a água da poça do rio e só se 
manteve afastada do mar… o que 
iriam fazer os outros animais para 
a rã abrir a boca e a água libertar? 
informações e reserVas:
212 508 210 | biblactividades@cm-almada.pt
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18

30 DOMINGO

dESPOrtO

KARATÉ
ESPAÇO EXTERIOR JUNTO À JUNTA DE FREGUESIA 
DO FEIJÓ

10H-11H | m/6

aprendizagem de técnicas de ata-
que e defesa
informações e reserVas:
cluberecreativofeijo@gmail.com

tEatrO

TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA 

CORPO PEQUENINO, 
OLHOS DE GIGANTE 
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO, ALMADA

16H | m/3 | 7,50 € E 5€ CRIANÇAS E 
GRUPOS

numa noite de luar, ia pela serra 
um menino sozinho (ou seria uma 
menina?) de olhos bem abertos, 
sem sono para se deitar. ia a pen-
sar e a sentir tantas coisas quan-
do lhe apareceu um gigante. sim, 
um gigante! e ainda por cima que-
ria roubar-lhe os olhos
informações e reserVas:
teaareservas@gmail.com

dESPOrtO

PASSEIO DE BTT 
FAMILIAR
COSTA DE CAPARICA

9H–12H | m/7 A 77 (ATÉ AOS 14 COm 
ACOmPANHAmENTO DE FAmILIAR                                                                                           
– ATÉ AOS 18 COm TERmO                                                        
DE RESPONSAbILIDADE)

início: Portaria lateral do ccca, 
acesso transpraia
distância: 25km
dificuldade: baixa
Uso obrigatório de capacete e 
luzes frontal e traseira.
informações e reserVas:
nucleociclocampista@gmail.com

tEatrO

TEATRO ART’IMAGEM 

NOITES BRANCAS
TEATRO-ESTÚDIO ANTÓNIO ASSUNÇÃO, ALMADA

21H30 | m/12 | mP | 7,50 € E 5 € CRIANÇAS 
E GRUPOS 

sob as noites claras de verão, um 
sonhador perpétuo caminha so-
litariamente pelas ruas desertas 
de s. Petersburgo, alimentando, 
incessantemente, o seu imaginá-
rio com a energia que encontra na 
inanidade do que o rodeia. 
informações e reserVas:
teaareservas@gmail.com

OfIcInaS

BRUXA, BRUXA, 
VENHA À MINHA 
FESTA 
bIbLIOTECA MUNICIPAL DE ALMADA, ALMADA

16H | m/5 | mP

estás preparado para entrar nesta 
história, onde vive uma bruxa, com 
umas imagens horrorosas e assus-
tadoras, com personagens que 
metem medo?   nesta oficina és 
desafiado a criar uma personagem 
e adereços assustadores! 
informações e reserVas:
212 724 923 | biblactividades@cm-almada.pt

VISItaS

OLHAR PARA TRÁS 
PARA ANDAR PARA
A FRENTE
MUSEU DE ALMADA - CASA DA CIDADE, ALMADA

15H-18H | ENTRADA LIVRE

Uma tarde para reencontrar o tra-
balho desenvolvido individualmente 
e em grupo ao longo de 2021-2022, 
agora partilhado na exposição cole-
tiva do projeto lugares e olhares.
informações e reserVas:
212 734 030 | museus.comunica@cm-almada.pt

múSIca

CONCERTO DE 
HALLOWEEN: LAST 
HOPE E CONVIDADOS
CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - PONTO DE 
ENCONTRO, ALMADA

m/16 | GRATUITO 

o Ponto de encontro recebe os 
sons do Hard core. certamente 
será uma noite memorável e de 
nostalgia. 
informações e reserVas:
212 548 220 I juventude@cm-almada.pt

29 SÁBADO
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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




