
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
Grupo Parlamentar

PROJETO DE VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 592/XIV/2.ª

Pelo 50.º aniversário da Companhia de Teatro de Almada

A Companhia de Teatro de Almada é a herdeira do Grupo de Teatro de Campolide, 

fundado por Joaquim Benite, em 24 de abril de 1971, e um conjunto de jovens atores, 

com os quais, um ano depois, venceu o prémio da crítica para o teatro amador com a 

encenação de Vida do Grande D. Quixote de La Mancha e do Gordo Sancho Pança.

Em 1977, o grupo profissionalizou-se e instalou-se no Teatro da Trindade, em Lisboa. 

Um ano depois, no âmbito do movimento de descentralização cultural, o grupo 

instalou-se no teatro da Academia Almadense, onde se manteve até 1987, adotando a 

nova designação: Companhia de Teatro de Almada.

Foi inaugurar, em 1988, o Teatro Municipal de Almada, no antigo mercado de 

abastecimento municipal, e, em 2006, o novo Teatro Municipal Joaquim Benite, 

conhecido como o Teatro Azul - projeto audaz dos arquitetos Manuel Graça Dias e Egas

José Vieira, concebido de raiz para o funcionamento da Companhia e para a 

prossecução do seu projeto teatral, no contexto de um programa de desenvolvimento 

regional integrado (Rede Nacional de Teatros e Cine-Teatros Municipais).

O trabalho desenvolvido nos últimos anos pela Companhia de Teatro de Almada tem 

assente numa perspetiva de serviço público de Cultura, através do empenho na 

continuação de uma aposta sistematizada na dramaturgia nacional, do trabalho 

continuado de mobilização de públicos para o teatro e demais artes do palco, da 

programação de temporadas regulares anuais, de oferta variada, do plano regular de 

atividades de serviço educativo, e do envolvimento das populações locais e outros 

públicos nas atividades levadas a cabo no Teatro Municipal Joaquim Benite.
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Destaca-se a organização anual do Festival de Almada, de dimensão e referência 

internacionais, cuja 38ª edição ocorrerá em julho de 2021, reeditando aquele que é 

considerado o mais importante festival de teatro em Portugal.

Assim, a Assembleia da República saúda a Companhia de Teatro de Almada 

pelo seu 50.º aniversário e pelo relevante papel que lhe é unanimemente reconhecido 

na democratização cultural e na elevação do nível cultural das populações.

Assembleia da República, 27 de maio de 2021

Os Deputados,

Ana Mesquita, Bruno Dias, Paula Santos, Jerónimo de Sousa, João Oliveira, António 

Filipe; Alma Rivera, Duarte Alves; João Dias; Diana Ferreira


