As luzes de Natal já brilham. O Natal chegou ao concelho de Almada!
Este ano o Feliz Almada vai percorrer as freguesias do concelho e
levar o espírito Natalício a todas e todos os almadenses, com muita
música, animação circense, stand up comedy, teatro infantil, cinema
drive in, video mapping e até uma foto especial com o Pai Natal.
Um Natal diferente, em segurança, mas com toda a magia desta
época festiva.
Boas festas!

10 DEZ. QUINTA
NATAL NO SOLAR
RECANTO
21h | Solar dos Zagallos, Sobreda

01 A 31 DEZ.
TERÇA A QUINTA
FOTO COM O PAI NATAL
Nas freguesias do concelho
Quer tirar uma foto com o Pai Natal? Este ano
propomos uma foto virtual, em segurança.
Como? Em cinco espaços do concelho - no
adro da Igreja Paroquial de Nossa Senhora
do Monte (Caparica), ao lado da Junta de
Freguesia de Charneca de Caparica, na Praça
da Liberdade, junto ao Chafariz (Costa da
Caparica), junto ao Coreto do Jardim da Cova
da Piedade, e na Praça da Portela, junto ao
presépio (Laranjeiro) - poderá, a qualquer
hora, tirar a sua foto com o Pai Natal. Basta
fazer a leitura do código QR, posicionar--se
no local indicado, abrir a câmara do telemóvel
e, por magia, terá o Pai Natal ao seu lado.

08 A 20 DEZ.
TERÇA A DOMINGO
A MAGIA DO NATAL
VIDEO MAPPING
À noite nas freguesias do concelho
A magia do Natal vai percorrer as ruas das
11 freguesias do concelho. Para assistir, em
segurança, da janela da sua casa, a este
espetáculo de luz, projetado num edifício
perto de si. Por OCUBO.

Em tempos de pandemia, o projeto musical
Recanto – inspirado em músicas antigas
de raiz tradicional, utilizando instrumentos
tradicionais como a sanfona, guitarra,
bouzouki, flauta, berimbau, adufe e canto
em português –, procura com o seu novo
espetáculo dar cor, vida e uma nova
esperança aos nossos dias, enquanto
convidam o público a um passeio por Portugal
e pelas suas regiões.
Marcação Prévia em
www.m-almada.pt/programasolar

11 DEZ. SEXTA
NATAL NO SOLAR
CONTRAFACTUM
21h | Solar dos Zagallos, Sobreda
Conjunto de Música Antiga, formado em
2018, que explora peças como cantigas
galego-portuguesas, cantigas de
tradição sefardita, música renascentista
e composições tradicionais medievais,
integram ainda no seu reportório temas
contemporâneos que lembram ambientes
ancestrais. A sua abordagem musical
conjuga a voz lírica com instrumentos de
época/tradicionais, como o adufe, o bombo,
a pandeireta ou o jambé,com instrumentos
clássicos e instrumentos mais exóticos, como
o saltério ou dulcimer dos apalaches.
Marcação Prévia em
www.m-almada.pt/programasolar

12 DEZ. SÁBADO
CIRCO EM MOVIMENTO
9h15 | Costa da Caparica
Circo itinerante, com animações natalícias,
que irá percorrer a freguesia da Costa da
Caparica. Por XPTO – Companhia de Artes
Performativas.
Informações: 212 734 030

NATAL NO SOLAR
SOLAR DOS ZAGALLOS CONHECER A HISTÓRIA E O LOCAL
10h | Solar dos Zagallos, Sobreda
Visitas guiadas ao Solar dos Zagallos. Venha
conhecer o vasto património histórico,
artístico e ambiental que se encontra
representado no edificado do Solar dos
Zagallos e nos seus jardins do séc. XVIII. Pelo
Centro de Arqueologia de Almada.

EU CONTO: O CAVALEIRO DA
DINAMARCA
11h | Solar dos Zagallos, Sobreda
Sessão de contos tradicionais. Uma contadora
de histórias que gosta muito de viajar
relembra, com a ajuda de um cavalinho que
animará este encontro, a longa viagem do
Cavaleiro da Dinamarca, numa adaptação
do conto de Sophia de Melo Breyner
Andresen. Que países conheceu? Que perigos
encontrou? Como prometido, irá o Cavaleiro
celebrar o Natal com a sua família? Faz parte
desta aventura, descobre todas as respostas e
vem montar na garupa da tua criatividade! Por
Pontos de Exclamação – projeto de teatro e
criação artística.
Marcações Prévias em
www.m-almada.pt/programasolar

TEATRO INFANTIL
RITA NO REINO DAS PÁGINAS
11h | Recreios Desportivos da Trafaria
Este espetáculo tem como objetivo incentivar,
de uma forma lúdica, o gosto pela leitura,
o gosto pelas histórias e contos de fadas.
Musical infantil com um texto cuidado,
divertido e didático para toda a família. Por
Produções Fora de Cena.
Informações: 212 734 030
Levantamento de bilhetes no local, uma hora
antes do espetáculo, até à lotação permitida

NATAL NO CORETO
CORO PROJETO COM VOZ
TUNA MARIA
11h | Coreto da Cova da Piedade
Informações: 212 734 030

13 DEZ. DOMINGO
CIRCO EM MOVIMENTO
9h15 | Laranjeiro
Circo itinerante, com animações natalícias,
que irá percorrer a freguesia da Costa da
Caparica. Por XPTO – Companhia de Artes
Performativas.
Informações: 212 734 030

NATAL NO SOLAR
SOLAR DOS ZAGALLOS CONHECER A HISTÓRIA E O LOCAL
10h | Solar dos Zagallos, Sobreda
Visitas guiadas ao Solar dos Zagallos. Venha
conhecer o vasto património histórico,
artístico e ambiental que se encontra
representado no edificado do Solar dos
Zagallos e nos seus jardins do séc. XVIII. Pelo
Centro de Arqueologia de Almada.
Marcação Prévia em
www.m-almada.pt/programasolar

NATAL NO CORETO
CORO VIA VOZ
11h | Coreto da Cova da Piedade
Informações: 212 734 030

TEATRO INFANTIL
RITA NO REINO DAS PÁGINAS
11h | Auditório da Costa da Caparica
Este espetáculo tem como objetivo incentivar,
de uma forma lúdica, o gosto pela leitura,
o gosto pelas histórias e contos de fadas.
Musical infantil com um texto cuidado,
divertido e didático para toda a família. Por
Produções Fora de Cena.
Informações: 212 734 030
Levantamento de bilhetes no local, uma hora
antes do espetáculo, até à lotação permitida

15 DEZ. TERÇA
NATAL NO CORETO
CORO PROJETO COM VOZ
CORO VIA VOZ
20h30 | Coreto da Cova da Piedade
Informações: 212 734 030

16 DEZ. QUARTA
CINEMA DRIVE-IN

Parque de Estacionamento da Pista Municipal de
Atletismo, Sobreda
20h | NASCE UMA ESTRELA
Ao entardecer ou à noite venha ao cinema…
mas dentro do seu carro, em segurança.
Estacione, sintonize a frequência e viva uma
experiência única nesta sessão de cinema ao
ar livre.
Informações 212 734 030
Marcação Prévia em www.almadadrivein.fest.pt

17 DEZ. QUINTA
CIRCO CONTEMPORÂNEO
19h | Quinta do Texugo, Charneca de Caparica
Nesta divertida brincadeira circense, símbolos
do imaginário natalício reúnem-se para trazer
as emoções e os afetos que unem cada um de
nós nesta época do ano. Elos é um espetáculo
projeto inovador, inspirado na arte circense,
composto por diferentes números artísticos no
mesmo espaço cénico, interagindo de forma
interdependente, porém, com uma narrativa
costurada por coreografias e interrelações
entre as personagens. Por grupo Soul Circus.
Informações: 212 734 030

CINEMA DRIVE-IN

Parque de Estacionamento da Pista Municipal de
Atletismo, Sobreda
18h | ARMADOS EM ESPIÕES
21h | BOHEMIAN RHAPSODY
Ao entardecer ou à noite venha ao cinema…
mas dentro do seu carro, em segurança.
Estacione, sintonize a frequência e viva uma
experiência única nesta sessão de cinema ao
ar livre.
Informações 212 734 030
Marcação Prévia em www.almadadrivein.fest.pt

18 DEZ. SEXTA
CINEMA DRIVE-IN

Parque de Estacionamento da Pista Municipal de
Atletismo, Sobreda
18h | O EXPRESSO POLAR
21h | VARIAÇÕES
Ao entardecer ou à noite venha ao cinema…
mas dentro do seu carro, em segurança.
Estacione, sintonize a frequência e viva uma
experiência única nesta sessão de cinema ao
ar livre.
Informações 212 734 030
Marcação Prévia em www.almadadrivein.fest.pt

STAND UP COMEDY
20h45 | Mercado das Torcatas, Almada
Espetáculo de stand up comedy com a
participação de Luís Filipe Borges, Pedro
Luzindro, Rúben Branco e Hugo Rosa.
Informações e reservas: 212 734 030
Marcação Prévia em drivein@fest.pt
Levantamento de bilhetes no próprio local até às
20h; o não levantamento do bilhete até à hora
marcada, implica o cancelamento da reserva.

19 DEZ. SÁBADO
CIRCO CONTEMPORÂNEO +
BANDA FILARMÓNICA
10h30 | Praça da Portela, Laranjeiro
Nesta divertida brincadeira circense, símbolos
do imaginário natalício reúnem-se para trazer
as emoções e os afetos que unem cada um de
nós nesta época do ano. Elos é um espetáculo
projeto inovador, inspirado na arte circense,
composto por diferentes números artísticos no
mesmo espaço cénico, interagindo de forma
interdependente, porém, com uma narrativa
costurada por coreografias e interrelações
entre as personagens. Por grupo Soul Circus.
Informações: 212 734 030

TEATRO INFANTIL
RITA NO REINO DAS PÁGINAS
11h | Clube Recreativo Os Estrelas - Fonte Santa,
Caparica
Este espetáculo tem como objetivo incentivar,
de uma forma lúdica, o gosto pela leitura,
o gosto pelas histórias e contos de fadas.
Musical infantil com um texto cuidado,
divertido e didático para toda a família. Por
Produções Fora de Cena.
Informações: 212 734 030
Levantamento de bilhetes no local, uma hora
antes do espetáculo, até à lotação permitida

20 DEZ.DOMINGO
CIRCO CONTEMPORÂNEO +
ALMADA STREET BAND
10h30 |Costa de Caparica
Nesta divertida brincadeira circense, símbolos
do imaginário natalício reúnem-se para trazer
as emoções e os afetos que unem cada um de
nós nesta época do ano. Elos é um espetáculo
projeto inovador, inspirado na arte circense,
composto por diferentes números artísticos no
mesmo espaço cénico, interagindo de forma
interdependente, porém, com uma narrativa
costurada por coreografias e interrelações
entre as personagens. Por grupo Soul Circus.
Informações: 212 734 030

CIRCO EM MOVIMENTO
10h30 | Charneca de Caparica e Sobreda
Circo itinerante, com animações natalícias,
que irá percorrer as freguesias da Charneca
de Caparica e da Sobreda. Por XPTO –
Companhia de Artes Performativas.
Informações: 212 734 030

TEATRO INFANTIL
RITA NO REINO DAS PÁGINAS
11h | Clube Recreativo do Feijó
Este espetáculo tem como objetivo incentivar,
de uma forma lúdica, o gosto pela leitura,
o gosto pelas histórias e contos de fadas.
Musical infantil com um texto cuidado,
divertido e didático para toda a família. Por
Produções Fora de Cena.
Informações: 212 734 030
Levantamento de bilhetes no local, uma hora
antes do espetáculo, até à lotação permitida

21 DEZ. SEGUNDA
CIRCO CONTEMPORÂNEO
21h | Mercado das Torcatas, Almada
Nesta divertida brincadeira circense, símbolos
do imaginário natalício reúnem-se para trazer
as emoções e os afetos que unem cada um de
nós nesta época do ano. Elos é um espetáculo
projeto inovador, inspirado na arte circense,
composto por diferentes números artísticos no
mesmo espaço cénico, interagindo de forma
interdependente, porém, com uma narrativa
costurada por coreografias e interrelações
entre as personagens. Por grupo Soul Circus.

do imaginário natalício reúnem-se para trazer
as emoções e os afetos que unem cada um de
nós nesta época do ano. Elos é um espetáculo
projeto inovador, inspirado na arte circense,
composto por diferentes números artísticos no
mesmo espaço cénico, interagindo de forma
interdependente, porém, com uma narrativa
costurada por coreografias e interrelações
entre as personagens. Por grupo Soul Circus.
Informações: 212 734 030

23 DEZ. QUARTA
CIRCO EM MOVIMENTO

Informações: 212 734 030

10h-13h | Cova da Piedade, Jardim dos Paços do
Concelho, Praça S. João Baptista

22 DEZ.TERÇA

15h-19h | Praça S. João Batista, Rua Cândido dos Reis,
Posto Municipal de Turismo

CIRCO EM MOVIMENTO
10h-13h | Caparica
15h-19h | Trafaria
Circo itinerante, com animações natalícias,
que irá percorrer a freguesia da Trafaria. Por
XPTO – Companhia de Artes Performativas.
Informações: 212 734 030

TEATRO INFANTIL
RITA NO REINO DAS PÁGINAS
16h | Auditório da Junta de Freguesia da Charneca de
Caparica
Este espetáculo tem como objetivo incentivar,
de uma forma lúdica, o gosto pela leitura,
o gosto pelas histórias e contos de fadas.
Musical infantil com um texto cuidado,
divertido e didático para toda a família. Por
Produções Fora de Cena.
Informações: 212 734 030
Levantamento de bilhetes no local, uma hora
antes do espetáculo, até à lotação permitida

CIRCO CONTEMPORÂNEO +
BANDA FILARMÓNICA
19h | Museu de Almada - Casa da Cidade, Cova da Piedade
Nesta divertida brincadeira circense, símbolos

Circo itinerante, com animações natalícias,
que irá percorrer a freguesia da Trafaria. Por
XPTO – Companhia de Artes Performativas.
Informações: 212 734 030

CIRCO CONTEMPORÂNEO
20h30 | Largo da Igreja da Trafaria
Nesta divertida brincadeira circense, símbolos
do imaginário natalício reúnem-se para trazer
as emoções e os afetos que unem cada um de
nós nesta época do ano. Elos é um espetáculo
projeto inovador, inspirado na arte circense,
composto por diferentes números artísticos no
mesmo espaço cénico, interagindo de forma
interdependente, porém, com uma narrativa
costurada por coreografias e interrelações
entre as personagens. Por grupo Soul Circus.
Informações: 212 734 030

3 JAN. SÁBADO
NATAL NAS IGREJAS
CORO GANDAIA
11h | Igreja da Trafaria
Informações: 212 734 030

