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(XXV Festival Internacional de Teatro de Almada) 
 

 

EU, JOSÉ 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 2008 

da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 27 de Junho de 2008, a Assembleia 
Municipal aprovou a seguinte Moção/Saudação:  
 

MOÇÃO/SAUDAÇÃO 

 
Decorre entre os próximos dias 4 e 18 de Julho a 25ª edição do Festival Internacional de 
Teatro de Almada. São duas semanas em que os palcos e as plateias de Almada vivem e 
vibram com a nobre arte de representar. 
O Festival Internacional de Teatro de Almada é, actualmente, um dos principais Festivais de 
Teatro que se realizam em todo o mundo, e é com enorme orgulho que os almadenses têm 
vindo, ao longo, destes já 25 anos, acolhendo companhias portuguesas e estrangeiras, 
artistas e criadores, num fervilhar de criação artística, e da sua partilha, que atrai os públicos 
mais diversos. 
De facto, Almada tem assistido ao longo destes 25 anos de Festival de Teatro, a um conjunto 
de espectáculos de qualidade superior, reflexo dos valores que este festival defende: o direito 
universal de acesso aos instrumentos de pensamento, reflexão e de enriquecimento cultural; 
mas cujo sucesso é também reflexo de um trabalho aturado, moroso de programação; e 
parafraseando Joaquim Benite “vinte e cinco festivais são muitos festivais”.  
O compromisso assumido pela Câmara Municipal de Almada com os mais variados aspectos 
culturais do concelho, e nomeadamente, com as artes do espectáculo, aliado à perseverança, 
tenacidade e profissionalismo da Companhia de Teatro de Almada, o apoio de diversas 
entidades publicas e privadas e a grande afluência, e calor, do publico, fizeram do Concelho 
de Almada uma centralidade cultural da Área Metropolitana de Lisboa, do País e do Mundo. 
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Considerando que a realização do XXV Festival Internacional de Teatro de Almada constitui 
motivo de orgulho, exaltação e grande contentamento ao nível local, mas também nacional, a 
Assembleia Municipal de Almada reunida em Sessão Plenária a 27 de Junho de 2008, delibera: 
 

1. Saudar calorosamente a realização do XXV Festival Internacional de Teatro de Almada 
que decorrerá no nosso Concelho de Almada entre 4 e 18 de Julho de 2008. 

2. Saudar entusiasticamente a Companhia de Teatro de Almada, toda a sua vasta equipa e 
Director, que através do seu trabalho incansável de produção e organização criaram, 
ao longo de 25 anos, um grande acontecimento cultural de expressão nacional e 
internacional: o Festival Internacional de Teatro de Almada. 

 
 
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 2008 
 

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


