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A arte é um património e um direito inalienável de todos. Para que o fascínio e o reconhecimento 

se transformem em participação e enriquecimento é preciso proximidade e fruição.  

O Arte em Festa 2017, uma iniciativa da Imargem, depois das edições de 2015 e 2016, decorre 

este ano de 12 a 28 e Maio e vai apresentar um programa com diversas actividades artísticas 

como Ateliês e Workshops, Encontros “O Sistema da Arte”, Exposições, Filme, Galeria de Rua e 

Performance com o apoio da Câmara Municipal de Almada e a colaboração/ participação de 

muitos artistas, associações, projectos artísticos e agentes culturais, nomeadamente a AACA, o 

Cidadão Exemplar, a Oficina Divagar, a SCALA e a Vicarte, numa ampla reflexão sobre temas 

da arte contemporânea, privilegiando também as actividades de criação artística e o contacto 

das artes com o público. 

Este evento artístico pretende potenciar e celebrar a arte em toda em toda a sua afirmação 

artística e cultural, ocupando diversos espaços de arte e espaços públicos da cidade, como o 

Fórum Romeu Correia, a Galeria de Arte/Ateliês da Imargem, a Galeria-Sede da SCALA,  a 

Oficina de Cultura e a Oficina Divagar e a Praça S. João Baptista explorando a enorme 

capacidade que a arte tem de comunicar numa relação directa e viva com a população de 

Almada.  

A Direcção da Imargem 
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O Sistema da arte 

O “sistema da arte”, o “campo da arte”, o “meio artístico” ou ainda o “mundo da arte” (Arthur Danto), 

são expressões que definem o campo onde têm lugar as obras de arte e todos os seus sistemas ou 

subsistemas de criação, circulação ou de legitimação, podendo compreender os artistas, professores e 

alunos das escolas de arte, diretores e técnicos de museus, técnicos dos serviços educativos, público, 

críticos, jornalistas, os historiadores e teóricos de arte, curadores, colecionadores e galeristas entre 

outros.  

Existem, contudo, diferentes perspectivas não apenas quanto ao valor da criação, apresentação e 

recepção artística, assim como, quanto à sua legitimação e possibilidade de circulação ou sobre 

quem confere prioritariamente sentido à obra de arte. Algumas destas diferentes formas de 

abordagem do que consideram ser determinante para a actual práxis artística, o papel das 

instituições, outras o papel do mercado de arte, outras o valor da experiência estética ou ainda os 

que consideram como mais importante o discurso artístico.   

É sobre todos estes intervenientes, que de uma forma ou de outra, todos contribuem e são 

imprescindíveis para o actual sistema de arte, é sobre eles e a sua relação com o mundo da arte que 

vamos tentar reflectir nestas duas semanas do “Arte em Festa”. 

A ausência de um pensamento crítico ou estético, acerca da arte que se faz na actualidade, deixa 

espaço para que na legitimação artística se privilegie apenas o grande mercado ou a mera exibição 

espectacular do acontecer de todo e qualquer acto que é realizado dentro do campo artístico.  

Francisco Palma 
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12mai sexta  

       

  21h  

Galeria Imargem 
Inauguração da “Imarte” - Exposição Internacional 

Vicarte (até 6 jun) 

Programa pag. 14 
 

13mai sábado        

 

16h  
Galeria-sede SCALA 

Inauguração da Exposição Colectiva “Diálogos 
Abertos” com diversos artistas de Almada (até 

26 mai) 
Programa pag. 14 

 21h  
Sala Pablo Neruda - Fórum Romeu Correia 

Apresentação do Programa Arte em Festa 2017 e 

Performance “A cerca” de Carlos Ribeiro  

 

A cerca - para além do bem e do mal 

A “A cerca“ reflete em torno da condição humana e da forma como os 

valores morais parecem sofrer alterações em tempos de crise. Esta 

consideração trás muitas perguntas e trás fundamentalmente uma 

profunda inquietação quanto à possibilidade da vida em comum em 

que a diferença cultural, étnica, religiosa, não se possa constituir como 

a origem de ódios e matanças.  

Muito frequentemente, a ignorância quanto à natureza do outro, está 

no centro da intolerância. A mediatização da violência não só criou 

uma espécie de estética própria mas ostracizou grupos inteiros, povos, 

nações. Os interesses internacionais usam-na (à violência) como 

instrumento de controlo planetário. 

“A cerca” não pretende apresentar-se como uma visão apocalíptica do mundo. Afirma a urgência de nos 

responsabilizarmos pelo nosso destino, a urgência de tomarmos o mundo nas nossas mãos e dele fazer qualquer coisa 

de Belo. 

Carlos Ribeiro| Artista Plástico 
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15mai segunda  

       

  21h30 

Imargem 
Encontro /Apresentação ”A representação da 

educação artística na oferta das programações 

culturais municipais” com Ana Paula Zeverino  

 

 

 

Que papel podem estas instituições ter no desenvolvimento de 

indivíduos mais participantes, críticos, exigentes e motivados 

através da promoção da arte e da educação não formal? 

A actual conjuntura de crise reflecte também uma crise de 

valores sociais – o individualismo e a sociedade de consumo 

levadas ao extremo. O campo da cultura, da educação e das 

artes em consonância apresentam-se como um campo fértil para 

operar transformação social, politica e económica. 

Em oposição às políticas culturais dominantes, demasiado hegemónicas, pretendemos reflectir sobre os conteúdos e as 

práticas desenvolvidas e a afirmação do campo da arte-educação como parte da democracia e da humanidade 

cultural. 

Ana Paula Zeverino| Programadora Cultural e Coordenadora do Fórum Cultural de Alcochete 

 

16mai terça  

       

14h – 20h  
Galeria Imargem 

“Imarte” - Exposição Internacional Vicarte  
(até 6 jun) 

Programa pag. 14 

 17h30 – 19h30 
Imargem 

Ateliê de Desenho de Modelo com Maria Bargado  
 

Programa pag. 25 
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17mai quarta  

       

9h30 – 13h  

Galeria Imargem 
“Imarte” - Exposição Internacional Vicarte  
(até 6 jun) 

Programa pag. 14 

 15h – 18h  

Galeria-sede SCALA 
Exposição Colectiva “Diálogos Abertos” com 

diversos artistas de Almada (até 26 mai) 
Programa pag. 14 

   

18h – 20h  
Imargem 

Ateliê de Práticas Artísticas orientados por 
artistas da Imargem 

Programa pag. 19 

 21h30  
Imargem 

Encontro e Filme "A arte pública como mediação 
entre território e comunidade: o filme documentário 
Monumento à Multiculturalidade de Rogério 

Taveira" com Sérgio Vicente 

 

A Arte Pública como mediação entre  

território e comunidade 

 

Propomos apresentar e analisar a escultura pública como 

fator de mobilização e de inclusão das comunidades locais 

e, consequentemente, pensar o artista como mediador, no 

diálogo entre comunidade, agentes locais e a 

administração do Estado. Neste sentido, tomaremos como 

referência crítica a nossa experiência como artistas, em 

obras que temos desenvolvido em contextos socio-

territoriais concreto em zonas limítrofes do urbano. A 

escultura pública contribui aqui, para a diversidade de 

usos e apropriações do espaço, propondo criar sinergias 

entre a vertente física e imaterial, cultural e social, 

garantindo novas formas de diálogo com o território. 

 

Sérgio Vicente| Escultor e Docente na Faculdade  

de Belas Artes da Universidade de Lisboa  
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18mai quinta  

       

15h – 18h  
Galeria-sede SCALA 

Exposição Colectiva “Diálogos Abertos” com 
diversos artistas de Almada (até 26 mai) 

 
Programa pag. 14 

 17h30 – 19h30 
Imargem 

Ateliê de Desenho de Modelo com Maria Bargado  
 

Programa pag. 25 

 

   
  21h 

Oficina Divagar 
Inauguração Exposição de Fotografia [Debaixo da 
Ponte] com José Fialho (até 08 jun) 

Programa pag. 15 

 

 

19mai sexta  

       

15h – 18h  
Galeria-sede SCALA 

Exposição Colectiva “Diálogos Abertos” com 
diversos artistas de Almada (até 26 mai) 

Programa pag. 14 

 18h – 20h  
Imargem 

Ateliê de Práticas Artísticas orientados por artistas 
da Imargem 

Programa pag. 19 

   
18h – 00h  

Oficina Divagar 
Exposição de Fotografia [Debaixo da Ponte] 

com José Fialho (até 08 jun) 

Programa pag. 15 

 21h30 

Imargem 
Encontro/Palestra “ Cidadão Exemplar” com José 

Julião, Luís Miranda e Rui Silvares 

 

 

 



programa 
9 

 

Cidadão Exemplar  
 

O cidadão exemplar é uma sociedade secreta (José Julião, Luís 

Miranda, Rui Silvares) sediada em vários cafés e esplanadas de 

Almada, solidamente estruturada no modelo da pirâmide flat.  A sua 

atividade de import/export consiste na divulgação de projetos pró e 

para artísticos das Artes Belas, de grande elevação espiritual e de rigor 

conceptual incontestado, segundo o modelo atual do slow cost. Assim, 

acolhe fraternamente do exterior projetos  originais e genuínos e, 

simultaneamente, planeia desbravar a divulgação (e afirmação) de 

produtores locais em novas regiões carentes. Prática devotamente 

complementada pela partilha de teorias subtis e ideias sublimes, 

perspetivando a eminente relevância do que é destinado à fruição dos 

sentidos e do intelecto.  Visionariamente no cumprimento de valores 

cívicos responsáveis e exemplares.  

 

 

20mai sábado  

       

10h – 17h30 
Praça S. João Baptista 

Galeria de Rua |Aberto a todos os artistas  
 

Programa pag. 19 

 15h – 19h 
Oficina Divagar 

Workshop de Serigrafia 
Programa pag. 19 

   
18h  

Oficina de Cultura 
Encontro/Apresentação "A importância do 
consumo de bananas numa sociedade 

evolutiva no século vinte e um - 
dissertações sobre multimédia" com 

professores e alunos de Multimédia  
 

 18h – 00h  

Oficina Divagar 
Exposição de Fotografia [Debaixo da Ponte] com 
José Fialho (até 08 jun) 

Programa pag. 15 
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"A importância do consumo de bananas numa 

sociedade evolutiva no século vinte e um - 

dissertações sobre multimédia" 
 
Multimédia. O que é? De onde vem? Para onde vai? Será 

um pássaro? Será um avião? O Departamento de 

Multimédia do Agrupamento de Escolas Francisco Simões, 

através de uma performance informativa, faz um balanço 

dos projetos realizados e traça uma cronologia sonoro-

imagética da Multimédia. 

 

 

 

22mai segunda  

       

10h – 12h30 
Imargem 
Workshop de Xilogravura e Linogravura com 

Conceição Freitas 
Programa pag. 19 

 21h30 
Imargem 
Encontro/Palestra "Artes Hoje: Hipóteses 

Provisórias, Certezas Relativas" com Manuel 
Augusto Araújo 

 

Artes Hoje: Hipóteses Provisórias, Certezas Relativas 
 

(…) Ao enviar, em 1917, um urinol para o Salão da 

Associação de Artistas Independentes assinado com o 

pseudónimo R. Mutt, com o sugestivo título Fonte, Duchamp 

queria por em causa toda arte, o estatuto da arte, a 

legitimação da arte pelos museus e galerias, o valor estético 

das obras de arte traduzido em valor monetário. Tal como a 

porta que mandou instalar no seu apartamento em Paris, que 

quando abria fechava e quando fechava abria, Duchamp 

que queria negar a arte com os “ready made”/objectos 

encontrados, quando fechou essa porta estava a abri-la com 
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grande estampido para uma sala de museu onde o urinol ficou exposto para todo o sempre, com um valor actual de 

três milhões de euros. Consumava-se a negação dos desígnios de Duchamp de destruir os objectos de arte ao alinhá-

los na mesma tabela elementar dos objectos que não eram motivo de meditação contemplativa e não tinham 

qualquer valor e razão de ser enquanto objectos de arte. (…) 

 
Manuel Augusto Araújo| Arquitecto e crítico de arte.  

Escreve regularmente sobre artes e arquitectura.  
 

23mai terça 

       

10h – 12h30 

Imargem 
Workshop de Xilogravura e Linogravura com 
Conceição Freitas 

Programa pag. 19 

 14h – 20h  

Galeria Imargem 
“Imarte” - Exposição Internacional Vicarte  (até 6 

jun) 

Programa pag. 14 

24mai quarta 

       

14h – 20h  
Galeria Imargem 

“Imarte” - Exposição Internacional Vicarte  (até 

6 jun) 

Programa pag. 14 

 15h – 18h  
Galeria-sede SCALA 

Exposição Colectiva “Diálogos Abertos” com 
diversos artistas de Almada (até 26 mai) 

Programa pag. 14 

       

18h – 20h  

Imargem 
Ateliê de Práticas Artísticas orientados por 

artistas da Imargem 
Programa pag. 19 

 18h – 00h  

Oficina Divagar 
Exposição de Fotografia [Debaixo da Ponte] com 

José Fialho (até 08 jun) 

Programa pag. 15 

       

21h30 
Imargem 
Encontro/ Palestra "Há espaço para um 

artista pós-urbano?" com Manuel Casa Branca 
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Há espaço para um artista pós-urbano? 

Nesta tentativa de equação sobre o que será a pós-urbanidade encontramo-nos num caminho ou percurso. Este pode 

ser ortogonal (urbano) ou orgânico (referência da paisagem). Pode ser ainda contextualizado em termos criativos 

numa evolução e experimentação em espiral, com 

zonas de exploração pictóricas convencionais próximas 

da história do paisagismo, ou com zonas de outra 

índole pós-Duchamp. (…)  

A estética da importância da beleza prevalece, bem 

como a procura do equilíbrio entre o entendimento da 

pintura local, como microestrutura em rede, com a 

macroestrutura que podemos projectar na globalização.  

 

Manuel Casa Branca| Artista Plástico e Galerista 

 

 
 
25mai quinta 

       

15h – 18h  

Galeria-sede SCALA 
Exposição Colectiva “Diálogos Abertos” com 

diversos artistas de Almada (até 26 mai) 
Programa pag. 14 

 18h – 00h  

Oficina Divagar 
Exposição de Fotografia [Debaixo da Ponte] com 

José Fialho (até 08 jun) 

Programa pag. 15 

26mai sexta 

       

15h – 18h  

Galeria-sede SCALA 
Exposição Colectiva “Diálogos Abertos” com 

diversos artistas de Almada (até 26 mai) 
Programa pag. 14 

 18h – 20h  

Imargem 
Ateliê de Práticas Artísticas orientados por artistas 

da Imargem 
Programa pag. 19 
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18h – 00h  

Oficina Divagar 
Exposição de Fotografia [Debaixo da Ponte] 
com José Fialho (até 08 jun) 

Programa pag. 15 

 21h30 

Imargem 

Encontro/Palestra “De Hervé Guibert a Biblioteca 

Specularis: um olhar pessoal sobre o Corpo e a 
Arte, o Vidro e o Poder” com Fernando Quintas 

 

 

 

De Hervé Guibert a Biblioteca Specularis: um olhar pessoal sobre 

o Corpo e a Arte, o Vidro e o Poder  

A partir da sua obra plástica e científica, o autor aborda algumas das 

questões estéticas, filosóficas e politicas que determinaram a evolução 

do seu percurso artístico, que sempre se deixou contaminar pela 

complexidade das vivências quotidianas do mundo contemporâneo. 

Nos últimos anos, o seu interesse pelo vidro e o vitral levaram-no a 

explorar outros territórios criativos e escultóricos, culminando numa 

investigação sobre os diferentes sistemas de poder - religioso, político, 

económico, moral e social, associados à arte do vidro. 

 

Fernando Quintas| Pintor e Professor na Faculdade  

de Belas Artes da Universidade de Lisboa  

 

 

27mai sábado 

       

15h – 18h  

Galeria-sede SCALA 
Exposição Colectiva “Diálogos Abertos” com 

diversos artistas de Almada (até 26 mai) 
Programa pag. 14 

 18h – 00h  

Oficina Divagar 
Exposição de Fotografia [Debaixo da Ponte] com 

José Fialho (até 08 jun) 

Programa pag. 15 
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Exposições e intervenções de rua 
 

 

 
 

“IMARTE” - EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL 

VICARTE na Galeria de Arte da Imargem. Inaugura 

a 12 de Maio às 21h. Até 6 de Junho. 

 

Exposição Internacinal de Arte em Vidro resultante 

do encontro de artistas de diversos países na 

Unidade de Investigação do Vidro e Cerâmica para 

as Artes "Vicarte", na FCT no Monte de Caparica 

onde tem lugar "Glass Art and Science" um mestrado 

que possibilita o desenvolvimento de diversas 

técnicas de trabalhar o vidro. 

Horário: Terça 14h às 20h, Quarta 9:30 às 13:00 e Quinta 16h 
ás 20h 

 

 

 
Exposição Colectiva “DIÁLOGOS ABERTOS" na 
Galeria-sede SCALA. Inaugura a 13 Maio às 16h. Até 
26 Maio. 
 
Em período de realização do evento Arte em Festa em 
Almada, sem deixar de afirmar as enormes 
potencialidades de cada um dos projectos envolvidos 
e, porque é também ao público que se dirigem as 
atividades deste evento, pretende-se proporcionar 
com esta exposição colectiva uma maior diversidade 
de propostas estéticas, dando especial atenção a um 
diálogo aberto entre as diversas linguagens dos artistas 
que nela participam.  
 
Horário: Quarta a Sexta das 15h00 às 18h00. 
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Exposição de Fotografia de José Fialho [DEBAIXO DA PONTE] na Oficina Divagar. 
Inaugura 18 Maio, 21h. Até 8 Junho. 

Quinta de Arealva - Sítio de Olho de Boi - Ginjal.  
Ensaio fotográfico da zona ribeirinha de Almada - Cacilhas. 

Horário: Quarta a Sábado, 18h às 00h 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

GALERIA DE RUA - Praça S. João Batista, Sábado, 20 de 

Maio, 10h às 17h30 horas 
 
Diversos artistas de artes plásticas pretendem ir ao encontro 
da população de Almada. As possibilidades de mostrar ou 
fazer arte em espaços públicos são tão diversas quanto os 
ambientes possíveis numa cidade. A “estetização da vida do 
quotidiano” é uma realidade marcante da sociedade 
contemporânea. Tendo como referência a ideia da fusão entre 
a arte e a vida, propomos encher a Praça S. João Batista no 
dia 20 de Maio de artistas e obras de arte, e de público 
também.  

Inscrições até dia na Imargem até dia 15 de Maio. 
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Ateliês e Workshops 

 

“Desenho de Modelo Ateliês Imargem | Maria Bargado 

16 e 18 Maio| Terça e Quinta, 17h30-19h30  

 
O desenho de modelo nu, cada desenho, uma leve marcação, uma linha 

livre, um contorno, linhas sobrepostas, um corpo. 
“Concentrar a humanidade num desenho do nu é tarefa subtil e emocional. 
Os nossos corpos irradiam a paixão dos nossos pensamentos e tornam-se 
por isso faróis da nossa fragilidade e do nosso poder”  
Sarah Simblet 

 

Idades: Jovens e Adultos com mais de 16 anos. Data limite inscrição: até dia 9 de 
Maio. Preço: 7€ por sessão. 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Práticas Artísticas Ateliês Imargem | Artistas da Imargem 

17, 19, 24, 26| Quartas e Sextas, 18h-20h 
 

Contar histórias com desenhos, pinturas e colagens e contacto com diversos 
artistas de Almada. Desenvolver a criatividade e estimular as capacidades de 

expressão plástica das crianças num ambiente lúdico e educativo. 
Idades: Crianças dos 5 aos 12 anos 

Data limite inscrição: até dia 15 de Maio. Preço: 5€ por sessão. 

 

Formadores: Carlos Canhão, Carlos Morais, Elsa de Sousa, Elsa Oliveira, 
Fernanda Ferreira, Francisco Palma, Maria Bargado e Maria Inácia Reis 
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Workshop de Serigrafia Oficina Divagar 

20 Maio | Sábado, 15h-19h 

 

 
Vamos abordar várias técnicas de 
impressão serigráfica. A técnica 

serigráfica é um processo de impressão 
que permite obter várias reproduções 

iguais, quer em tecido ou papel. 
 

             Idades: Jovens e Adultos 
 

Preço: 20€, materiais incluídos.  
Data limite inscrição: 3 dias antes do Workshop 

(17 Maio) 
 

 
____________________________________________________________________________________________ 

Workshops de Xilogravura e Linogravura 
Ateliês Imargem | Conceição Freitas | 22 e 23 Maio| Segunda e Terça,10h-12h30  

A xilogravura é a arte de gravar ou entalhar sobre uma prancha de 
madeira, a que se chama de matriz, um desenho, com o objectivo de o 
reproduzir várias vezes. É uma das mais antigas técnicas, usadas para 
este efeito. Nos países orientais eram produzidas grandes matrizes em 
madeira para estampar em tecidos. Esta técnica também foi usada na 
ilustração de livros. Hoje, são os artistas plásticos que talham os seus 

desenhos em pranchas de madeira, para os reproduzir. 

A linogravura também é uma técnica de impressão, mas a 

matriz é um linóleo, material muito macio. O linóleo é 

escavado com goivas, assim como a madeira, tintado e 

passado por um prelo ou prensa, onde se exerce pressão e o 

trabalho, passa para o papel, reproduzindo o desenho, uma e outra vez. 

Idades: Jovens e Adultos com mais de 16 anos 
Data limite inscrição: até dia 19 de Maio. Preço: 5€ por sessão, materiais incluídos. 
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Locais, informação e inscrições 

  

Entrada Livre nos Encontros/Palestras e Exposições 

Ateliês e Workshops 
Existem limites minimos e máximos de participantes 

 

Informações e reserva de inscrição: imargem.arte@gmail.com | 

212731272 (3ªfeira das 14h às 20h e 4ªfeira das 09h30 às 13h00). Deve 

confirmar a inscrição com o pagamento do valor da inscrição três dias antes 

do início de cada ateliê na sede da Imargem.  

Mais informações em https://imargem82.wordpress.com/arte-em-

festa/arte-em-festa-2017/ 

 

Ateliês na Oficina Divagar 

Inscrição/ Informações detalhadas: oficinadivagar@gmail.com ou 

917715273 

 

 

 
 

IMARGEM -Associação de Artistas Plásticos de Almada, Rua Torcato José Clavine nº19 Piso 03 PRAGAL Tel: 

212731272 | imargem.arte@gmail.com | https://imargem82.wordpress.com/ 

 
OFICINA DIVAGAR – Associação Cultural, Recreativa e Artística - Rua Serpa Pinto, 4 1ºandar - Almada I 

917715273 | oficinadivagar@gmail.com | www.oficinadivagar.com 

 

OFICINA DE CULTURA – Avª D. Nuno Álvares Pereira, 14 M – 2800-174 Almada | Tel: 212724050 | Horário: 14h 

às 19h e das 20h às 22h (quarta-feira a domingo, encerra aos feriados) 
 

SCALA- Sociedade Cultural de Artes e Letras de Almada: Rua Conde Ferreira (antiga Delegação Escolar) 2800-077 
Almada 

 

 
 

mailto:imargem.arte@gmail.com
https://imargem82.wordpress.com/arte-em-festa/arte-em-festa-2017/
https://imargem82.wordpress.com/arte-em-festa/arte-em-festa-2017/
mailto:oficinadivagar@gmail.com
mailto:imargem.arte@gmail.com
https://imargem82.wordpress.com/
mailto:oficinadivagar@gmail.com
http://www.oficinadivagar.com/
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ARTE EM FESTA 12 a 28 maio 2017 

 

Organização  

Imargem-Associação de Artistas Plásticos do Concelho de Almada 

Coordenação e Programação  

AACA: Eduardo Raposo; IMARGEM: Carlos Morais, Conceição Freitas, Fernanda Guerreiro, Francisco Palma, 

Jorge Garcia, Marcos Reis; Maria Bargado; OFICINA DIVAGAR: Mariana Alves; SCALA: Luis Milheiro 

Imagem e Design Gráfico  

Carlos Morais e Francisco Palma 

Colaboração e Participação 

AACA - Associação Amigos Cidade de Almada, OFICINA DIVAGAR - Associação Cultural, Recreativa e 

Artística SCALA - Sociedade Cultural de Artes e Letras de Almada e Unidade de Investigação Vicarte – Vidro 

e Cerâmica para as Artes da FCT da Universidade Nova de Lisboa-Campus da Caparica. 

Ana Paula Zeverino, Carlos Ribeiro, Cidadão Exemplar (José Julião, Luís Miranda, Rui Silvares), Fernando 

Quintas, Manuel Augusto Araújo, Manuel Casa Branca, Sérgio Vicente. 

 

Apoio 

Câmara Municipal de Almada  
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