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Durante o mês de abril, Almada vai re-
cordar a voz de Zeca Afonso, em ex-
posições, concertos de música, oficinas 
para as famílias, horas de conto para os 
mais pequeninos.

Durante o mês de abril, Almada vai 
descobrir as mulheres da clandestini-
dade que foram elementos fundamen-
tais do combate ao Estado Novo, mas 
também as novas vozes da resistência 
e da liberdade.

Durante o mês de abril, vão as gentes 
sair à rua, vão soar as fanfarras, vão re-
bentar foguetes, vão erguer-se palcos, 
porque chegaram os dias da Revolução.

Consulte este programa e acompanhe 
as iniciativas preparadas pelas autar-
quias, mas também por escolas, clubes 
e coletividades para celebrar Abril. 

Faça parte destes dias. 

O Presidente da Câmara Municipal de Almada

Joaquim Estêvão Miguel Judas

Os dias da Revolução 

Durante o mês de abril, 
Almada vai cantar a liberdade, 

ouvir os testemunhos de quem foi 
o corpo da Revolução, evocar as 

memórias daquela madrugada 
que fez acordar um país novo. 
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DESPORTO
23.ª EDiçãO DA FESTA JOvEM
Cerca de 1500 atletas marcam presença neste sarau, organizado pela Câmara 
Municipal de Almada, Associação 25 de Abril, Associação de Ginástica de Lis-
boa e Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal. 

Dia 1 de abril 
Horário 14h30 (Sarau 1) | 18h (Sarau 2)
Local Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada, Feijó

CERiMÓNiA
DESFilE DO 25 DE AbRil
No âmbito das comemorações do 25 de Abril realizam-se a cerimónia e o desfile 
popular promovidos pelas Freguesias e Movimento Associativo junto ao Monu-
mento aos Perseguidos na Praça do MFA, com intervenções e deposição de 
coroas de flores junto à estátua. Segue-se um programa de animação a partir 
das 11h, na Praça S. João Baptista, em Almada.

Dia 25 de abril 
Horário 9h
Local Praça do MFA e Praça S. João baptista, Almada 
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MÚSiCA 
FESTivAl CANTAR AbRil – eliminatórias
Um concurso que pretende valorizar a música de intervenção e o seu papel 
histórico na luta pela Liberdade, mas também homenagear todos os que se 
bateram pela Democracia em Portugal. 

Dia 21 e 22 de abril 
Horário 21h30
Local Fórum Municipal Romeu Correia - Auditório Fernando lopes-Graça

AbRil CANTADO
Músicas de Abril, num concerto intimista, com Nuno Ramos na voz, acompan-
hado por Luís Borralho e Diogo Santana. Um evento para recordar os grandes 
temas que marcaram a nossa História.

Dia 24 de abril 
Horário 21h30
Local Auditório Costa da Caparica, Centro Comercial O Pescador, Costa da Caparica 
Preço 5 €

ESPETáCulO SONS DA uTOPiA
Não é fácil falar de José Afonso quando uma das suas armas era a palavra. To-
das são pequenas para tamanha obra. Faz 30 primaveras que só ficou a obra, a 
força da palavra, a melodia pura e bela e a saudade.

Dia 25 de abril 
Horário 22h
Local Fórum Municipal Romeu Correia - Auditório Fernando lopes-Graça 

FESTivAl CANTAR AbRil – final
Os vencedores das novas Canções da Resistência e da Liberdade são conheci-
dos nesta noite. Na segunda parte, concerto de homenagem a Federico García 
Lorca, com António Portanet.

Dia 30 de abril 
Horário 21h30
Local Teatro Municipal Joaquim benite
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bibliOTECAS 

bibliOTECA CENTRAl DE AlMADA
FóRUM MUNiCiPAL ROMEU CORREiA
FAMíliAS
OFiCiNA 
O homem da gaita de José Afonso
Uma história popular, da tradição 
oral portuguesa, que Zeca Afonso 
recriou em forma de canção. 
Vamos conhecer como a letra e a 
melodia se organizam e construir 
uma canção. 

Dia 22 de abril 
Horário 15h30
Público-alvo 6 aos 10 anos
Lotação máxima 10 famílias 
Marcação prévia: 
Sílvia Antunes / 212 724 923
biblactividades@cma.m-almada.pt

ESCOlAS
HORA DO CONTO 
O homem da gaita de José Afonso 
O livro O Homem da gaita, integra-
do no Plano Nacional de Leitura, 
junta a letra da canção de Zeca 
Afonso às ilustrações de Rui Pe-
dro Lourenço, para nos contar esta 
história tradicional portuguesa so-
bre um tempo em que homens e 

bichos convivem paredes meias 
e os mistérios parecem revelar-se 
com simplicidade. 

Dias 4, 11 e 18 de abril 
Horário 10h30 e 14h30
Local Setor infantil
Público-alvo Escolas: 1.º  Ciclo
Marcação prévia: 
Sílvia Antunes / 212 724 923
biblactividades@cma.m-almada.pt

OFiCiNA 
A formiga no carreiro de Zeca Afonso 
Com base no livro Ailé! Ailé!, de 
José Fanha, Daniel Completo e 
Cristina Completo, vamos conhecer 
esta canção de Zeca Afonso, que 
foi professor, cantor, músico, poe-
ta, musicólogo e um homem capaz 
de lutar contra as injustiças através 
das suas canções. Cantando, va-
mos pensar sobre as palavras e, 
no final, registar as emoções numa  
ilustração.

Dias 6, 13, 20 e 27 de abril 
Horário 10h30 e 15h
Público-alvo: Escolas: 1.º Ciclo
Lotação máxima: 1 turma
Marcação prévia: 
Sílvia Antunes / 212 724 923 
blactividades@cma.m-almada.pt
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ADulTOS
APRESENTAçãO DO livRO 
Os rapazes dos tanques de Alfredo 
Cunha e Adelino Gomes
Moderado por João Morales, com 
a presença do autor, do Coronel 
Carlos Maia de Loureiro e do ex-
furriel Custódio Lutas. Os Rapazes 
dos Tanques oferece-nos imagens 
e testemunhos exclusivos dos 
homens que estiveram frente a frente 
no Terreiro do Paço e no Largo do 
Carmo, no dia 25 de Abril de 1974. 
Adelino Gomes (n. 1944) exerceu a 
atividade como jornalista durante 42 
anos, na rádio, televisão e imprensa 
escrita. Foi provedor do ouvinte da 
RDP, coautor do duplo álbum O 
dia 25 de Abril. Leciona Estudos 
Críticos e Deontologia dos Media 
na pós-graduação em Jornalismo 
do iSCTE-iUL/Media Capital.
Alfredo Cunha (n. 1953) Trabalhou 
na área da fotografia na imprensa 
escrita, televisão e agências de 
notícias. Fotografou o 25 de Abril 
de 1974 e depois a descolonização. 
Publicou vários livros. Trabalha 
como freelancer, desenvolvendo 
vários projetos editoriais.

João Morales (n.1970) Passou 
por vários projetos de imprensa 
escrita e digital. É colaborador da 
Time Out e organiza debates, fes-
tivais, formações e ciclos em torno 
de livros. Criou o projeto Literatura 
– Língua Comum, para o Progra-
ma Escolhas, integrado no Alto 
Comissariado para as Migrações. 
Coronel Carlos Maia de loureiro 
(n.1947) integrou, como alferes mi-
liciano, a coluna de Salgueiro Maia 
no dia 25 de Abril. Após o Curso 
de Oficiais, ingressou na Guarda 
Fiscal e, após extinção, na Guarda 
Nacional Republicana. Terminou a 
carreira, já coronel, no Grupo de 
Comando da Academia Militar.
Custódio lutas (n. 1951) A sua 
viatura foi a primeira a entrar no 
Terreiro do Paço. De Salgueiro 
Maia recebe a ordem «Carrega 
e espera», enfrentando as duas 
primeiras colunas de viaturas blin-
dadas pró-regime, do RC7, a fra-
gata F-743 e um pelotão de carros 
de combate do RC4. 

Dia 22 de abril de 2017
Horário 15h30 
Local Setor Adultos
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Dia 24 de abril 
Local Praça da liberdade



Dois nomes fortes da música por-
tuguesa vão estar em Almada para 
celebrar a liberdade. 

Camané apresenta-nos o seu novo 
trabalho – infinito Presente, acom-
panhado por José Manuel Neto na 
guitarra portuguesa, Carlos Manuel 
Proença na viola e Paulo Paz no 
contrabaixo. 

Depois do espetáculo de fogo-de-ar-
tifício, à meia-noite, sobem ao palco 
os The Gift, para dar a conhecer Altar, 
produzido pelo icónico Brian Eno e 
misturado por Flood, e que convida 
o público a dançar e a vibrar.

Dia 24 de abril 
Local Praça da liberdade



APRESENTAçãO DO livRO 
MulHERES DA ClANDESTiNiDADE 
de Vanessa de Almeida
A oposição ao Estado Novo foi tam-
bém feita por mulheres que aban-
donaram as suas casas e família 
para mergulhar na clandestinidade 
e a partir dali combater o regime. 
Este livro resgata do silêncio vozes 
fundamentais de um combate sin-
gular, homenageando uma militân-
cia abnegada e corajosa que con-
tinua a surpreender.
vanessa de Almeida É investi-
gadora do instituto de História 
Contemporânea da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas. 

Dia 27 de abril 
Horário 18h30
Local Sala Pablo Neruda

bibliOTECA MuNiCiPAl 
JOSÉ SARAMAGO 
FEiJó
 FAMíliAS
HORA DO CONTO 
O Rapaz da bicicleta Azul de Ál-
varo Magalhães
O João subiu para a bicicleta e 
atravessou o ar morno da manhã. 

Sentia não sabia o quê que o em-
purrava para diante. Cheirava-lhe 
não sabia a quê, sabia-lhe não sa-
bia a quê. E esse «não sei quê» era 
a liberdade. Estava dentro dele e à 
volta dele, por todo o lado.

Dia 22 de abril de 2017
Horário: 16h
Local Setor infantil
Público-alvo a partir dos 6 anos
Lotação máxima: 12 famílias
Marcação prévia: 
Cláudia Pulquério / 212 508 210
biblactividades@cma.m-almada.pt

bibliOTECA MuNiCiPAl 
MARiA lAMAS 
CAPARiCA
FAMíliAS
HORA DO CONTO 
25 de abrir, o Abril que nos fez 
de Alexandre Honrado
Há muitos anos, um dia cheio de 
vontade de mudar as nossas vidas 
ficou para vir a ser uma memória. 
Falo do 25 de Abril de 1974, o dia 
de uma Revolução em que as flo-
res foram mais fortes que toda a 
força do Mundo. Queres vir ser 
deputado por um dia e defender 
os teus valores de liberdade?
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Dia 22 de abril de 2017
Horário: 16h
Local Setor infantil
Público-alvo dos 6 aos 12 anos
Lotação máxima: 10 famílias
Marcação prévia: 
Cristina Morais / 211 934 020
biblactividades@cma.m-almada.pt

 
ESCOlAS
OFiCiNA
venham mais cinco de Zeca Afonso
Vamos conhecer a canção “Ven-
ham mais cinco, de Zeca Afonso” 
e saber mais sobre a vida e obra 
deste cantor. Cantando, vamos 
pensar sobre as palavras, e no fi-
nal registar as emoções através de 
uma ilustração. 

Dias 4, 11 e 18 de abril de 2017
Horário: 10h30 e 14h30
Local Setor infantil
Público-alvo Escolas: 2º ciclo
Marcação prévia: 
Cristina Morais / 211 934 020
biblactividades@cma.m-almada.pt

SuGESTõES DE lEiTuRA 
PARA ESCOlAS E FAMíliAS 

A Rede Municipal de Bibliotecas de 
Almada propõe aos mais novos, no 

mês de abril, leituras sobre História 
de Portugal, destacando os con-
tos de escritores portugueses que 
escreveram sobre a Revolução 
e também as letras e músicas de 
Zeca Afonso em edição para os 
mais pequenos. 

biblioteca Central de Almada
Horário: terça a sábado das 10h às 18h
biblioteca Municipal José Saramago 
e biblioteca Municipal Maria lamas
Horário: terça a sábado das 10h às 13h 
e das 14h às 18h

SuGESTõES DE lEiTuRA 
PARA ADulTOS
Celebrar a liberdade: leituras sobre 
o 25 de Abril
As bibliotecas municipais propõem 
leituras sobre o dia que nos abriu 
os caminhos da liberdade, da soli-
dariedade e da democracia, com 
destaque para a coleção de livros 
de Zeca Afonso, assinalando os 30 
anos sobre a sua morte.

biblioteca Central de Almada
Horário: terça a sábado das 10h às 18h
biblioteca Municipal José Saramago 
e biblioteca Municipal Maria lamas
Horário terça a sábado das 10h às 
13h e das 14h às 18h
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FREGuESiAS
uNiãO FREGuESiAS 
CAPARiCA /TRAFARiA 
COMEMORAçõES DO 25 DE AbRil 
Com a Fanfarra dos Bombeiros 
Voluntários da Trafaria e a Banda 
Filarmónica da Sociedade Recrea-
tiva Musical Trafariense.

Dia 25 de abril 
Horário 12h
Local largo da República, Trafaria

uNiãO FREGuESiAS 
lARANJEiRO/FEiJÓ
SESSãO SOlENE
Sessão Solene Comemorativa dos 
43 Anos do 25 de Abril da Assem-
bleia de Freguesia de Laranjeiro e 
Feijó. Apresentação do espetáculo 
Palavras de Abril, Canções de Maio, 
Projeto da Escola Secundária Prof. 
Ruy Luís Gomes.

Dia 7 de abril 
Horário 21h30
Local Centro Cultural Juvenil 
de Santo Amaro, laranjeiro 

ROMANCE DO 25 DE AbRil
Peça Romance do 25 de Abril, pelo 
Teatro Mosca, nas escolas básicas 
e do 1.º Ciclo das freguesias da Ca-
parica e Trafaria.

SuGESTõES MulTiMÉDiA 
Em abril, a Rede Municipal de 
Bibliotecas de Almada, destaca o 
professor, cantor, músico, poeta, e 
musicólogo José Afonso. (Re) des-
cubra os álbuns e concertos deste 
cantor da liberdade.
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Dia 20 e 21 de abril 
Horário Manhã/Tarde
Local Escolas básicas e do 1.º Ciclo 
da Caparica e Trafaria

CONCuRSO DE PiNTuRA 
E ExPOSiçãO 
Miúdos e graúdos podem participar 
num concurso de pintura do painel 
Abril Sempre Vivo, Praça da Portela 
e Praça Urbano Tavares Rodrigues 

Dia 26 e 27 de abril 
Horário Manhã
Local Praça da Portela, laranjeiro e 
Praça urbano Tavares Rodrigues, 
Feijó 

ROMANCE DO 25 DE AbRil
Apresentação ao público adulto da 
Peça de teatro Romance do 25 de Abril, 
do Teatro Mosca, seguida de debate. 

Dia 28 de abril 
Horário 21h
Local Edifício do Poder local, Feijó

viSiTA GuiADA
Visita guiada ao Museu do Aljube, 
em Lisboa. inscrições limitadas

Dia 30 de abril 
Horário 15h 
Local Museu do Aljube, lisboa
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ASSOCiAçõES E
COlECTiviDADES

viDA DE JOSÉ AFONSO
Exposição sobre a vida de Zeca Afonso

Dia 21 a 28 de abril 
Horário 08h às 22h
Local Clube Recreativa do Feijó

O 25 DE AbRil E OS 
ESCRiTORES AlMADENSES

Sessão comemorativa do 25 de 
Abril, com homenagem a Romeu 
Correia e Alexandre Castanheira e 
momentos musicais.

Dia 23 de abril 
Horário 15h30
Local vitória Clube das Quintinhas, 
Charneca de Caparica
vitoria.quintinhas@gmail.com

SESSãO COMEMORATivA
A Gandaia organiza uma sessão 
comemorativa com o coronel Ar-
mando Marques Ramos, integrando 
o Movimento das Forças Armadas, 
elemento determinante no levanta-
mento das Caldas da Rainha, a 16 
de março de 1974.

Dia 25 de abril 
Horário 18h
Local Auditório Costa da Caparica
informações 926 779 896 



TRibuTO A JOSÉ AFONSO
Com Carlos Alberto Moniz, Francis-
co Naia, Luís Pires e Vítor Sarmento.

Dia 28 de abril 
Horário 21h30
Local Clube Recreativo do Feijó
Preço 3 €

ESCOlAS

vOzES DA libERDADE
Dezasseis estabelecimentos de en-
sino, do pré-escolar ao secundário, 
aceitaram o desafio da Câmara Mu-
nicipal de Almada e apresentam esta 
exposição, patente até 7 de maio.
Trabalhos de expressão plástica, 
testemunhos, instalações, perfor-
mances, música, fotografia, cartazes, 
refletem o olhar dos alunos sobre 
uma figura incontornável da liber-
dade, José Afonso.

Dia 21 de abril (inauguração)
Horário 15h
Local Oficina da Cultura, Almada

inúmeras escolas do concelho 
desenvolveram atividades com 
os alunos sobre o 25 de Abril. 
Exposições, declamação de po-
esia, conferências, peças de teatro, 
foram protagonizadas pelos alunos 
dos seguintes agrupamentos e es-
colas secundárias: 
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Elias Garcia
Emídio Navarro
Francisco Simões
Miradouro de Alfazina
Monte de Caparica
Professor Ruy Luís Gomes
Romeu Correia
Trafaria
Cacilhas-Tejo
Fernão Mendes Pinto

Programação completa em 
www.m-almada.pt/cidadeeducadora



www.m-almada.pt/25abril






