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EDITAL 48/VIII/2005 
 

 (Moção de Saudação ao 22º Festival de Teatro de Almada) 

 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALMADA 

 
 
Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Junho de 

2005, realizada no dia 29 de Junho de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a 

seguinte Moção:  

MOÇÃO  

Decorre, de 4 a 18 de Julho próximo, a 22ª edição do Festival de Teatro de Almada, que 

evoluiu da “Festa do Teatro” das primeiras edições e é hoje a mais significativa realização 

deste tipo à escala do país, consagrada aquém e além fronteiras. Crescendo sempre em 

qualidade, cada edição do Festival tem sabido manter o calor das amizades congregadas em 

torno da sua realização e fruição.  

Firmado no nosso concelho, ao longo dos anos de democracia, o Festival constitui a parte 

mais visível de um projecto sólido, fruto de uma colaboração consistente e produtiva entre a 

Companhia de Teatro de Almada e a Câmara Municipal.  

Da Companhia de Teatro recolhe a competência da concepção e organização, assentes num 

projecto cultural que soube enraizar-se na cidade, produzir espectáculos de grande 

qualidade, ganhar e formar público, atrair, envolver e formar também muitos jovens que de 

colaboradores iniciais passaram a agentes do próprio processo, estando portanto na origem 

do invulgar ambiente de cultura e produção teatral que se vive no nosso município.  

Da Câmara Municipal recebeu sempre o apoio que tem decorrido de um projecto autárquico 

coerente de política cultural, imprescindível à actividade permanente da Companhia de 

Teatro de Almada, ao desenvolvimento de muitos outros agentes e realizações nesta área e, 

evidentemente ao Festival. Neste âmbito, é particularmente relevante o papel dos 
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equipamentos culturais que, ao longo das últimas décadas a Autarquia vem construindo, 

desde o actual Teatro Municipal ao Fórum Romeu Correia.  

O novo Teatro Municipal, que se inaugura durante a 22ª edição do Festival de Teatro, 

representa um novo nível de grande qualidade e significado neste percurso de 

desenvolvimento, quer pelo modo exemplar como decorreu todo o processo da sua 

concretização, quer pelas novas condições que cria para receber produções e espectáculos, 

a partir de agora possíveis no nosso concelho. É, por isso, um ponto de chegada e um ponto 

de partida, neste projecto.  

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em 29 de Junho de 2005, saúda a realização do 

22º Festival de Teatro e todos aqueles que, com o seu trabalho e empenho, o tornam possível 

e congratula-se pela concretização do novo Teatro Municipal, garantia e suporte dos seus 

novos desenvolvimentos no futuro.  

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E 

IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 
Almada, em 30 de Junho de 2005 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 


