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Programa
132.º Aniversário



Sede:
Largo 5 de outubro, 37
Cova da Piedade
2805-119 Almada
Tel: 212721320

Campismo:
Praia da mata
2825-412 
Costa da Caparica
Tel: 212918850

Saudação
A 23 de outubro de 2021 comemoramos o 
132.º aniversário da Sociedade Filarmónica 
União Ar�s�ca Piedense.

Após o período de pandemia que vivemos,
desde março de 2020 e que nos impediu
de estarmos próximos, uns dos outros, 
estamos ávidos de poder fazer deste 
aniversário uma verdadeira Festa de 
par�lha, união e confraternização.

É com esta forte mo�vação que 
convidamos toda a população almadense,
amigos e associados desta grande 
Sociedade a juntar-se às comemorações
deste aniversário enaltecendo o respeito
pelos valores associa�vos, pela história
e pelo projeto de futuro da SFUAP.

Assim, evidenciando todo o universo de
a�vidades da SFUAP, este programa vai um
pouco mais além, agregando também
contributos de associados, amigos e outras
en�dades que se associam a estas 
comemorações, em pleno alinhamento
com os valores da solidariedade caracterís�ca
do movimento associa�vo. 
 
Sintam-se, desde já, convidados para, 
entre os dias 22 de outubro e 4 de dezembro
par�cipar em vários momentos ilustra�vos
da vitalidade da nossa cole�vidade,
aproveitando a oportunidade para reencontrar
amigos e reforçar os laços que nos ligam.

Todos juntos, vamos dar os Parabéns à SFUAP
e reforçar os valores do Associa�vismo!

Parabéns à SFUAP
Os Órgãos Sociais



����
 ��	�

132.º Aniversário

22.outubro – 23H00 - Palácio António José Gomes – Cova da Piedade
ATUAÇÃO DA TUNA MARIA - TUNA FEMININA DA FCT DA UNL
As vozes femininas das “Marias” vão abrilhantar o serão, antecipando a cerimónia do hastear da 
bandeira da nossa cole�vidade. 
ATUAÇÃO DA CLASSE DE GINÁSTICA RÍTMICA DA SFUAP
A ginás�ca rítmica vai juntar-se a este momento solene para encher de brilho a noite que marca o 
início das comemorações do 132.º aniversário da SFUAP. 
23.outubro – 00H00 - Palácio António José Gomes – Cova da Piedade 
HASTEAR DA BANDEIRA
A Bandeira da SFUAP vai erguer-se ao som do hino e dos aplausos dos associados da cole�vidade, 
ficando exposta a toda a comunidade almadense, durante as comemorações do aniversário da SFUAP.
23.outubro – 15H30 – Ginásio Cine – Cova da Piedade
SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO 132.º ANIVERSÁRIO
Num momento solene, com a presença de cole�vidades congéneres, autarquias locais e 
ins�tuições amigas e representa�vas das a�vidades desenvolvidas na SFUAP serão homenageados
os associados que perfazem 25 e 50 anos de filiação. 
25 a 31 de outubro: Aulas abertas - Música - Mês da Música*
24.outubro – 10H00 – 18H00 – Polidespor�vo – Parque de Campismo
DIA DO DESPORTO - INAUGURAÇÃO DO POLIDESPORTIVO
A inaugração do polidespor�vo do Parque de Campismo será marcada por um programa 
preenchido de a�vidades despor�vas, ao longo do dia, com a par�cipação dos associados da SFUAP e 
com uma par�cipação especial do grupo de dança Maktub. 
30.outubro
NOITE DE HALLOWEEN
Nesta noite, as bruxas saem à rua e só os mais corajosos e destemidos se atrevem a celebrar esta 
noite, em ambiente de festa!  
1 a 7 de novembro: Aulas abertas - Desporto*
6.novembro – 18H00 – Ginásio Cine – Cova da Piedade
ENSAIO ABERTO DA BANDA FILARMÓNICA
Tem curiosidade em saber como funciona a nossa Banda Filarmónica? Este é o momento 
privilegiado para poder assis�r ao seu ensaio e ficar a conhecer melhor o seu maestro e os seus 
músicos. 

8 a 14 de novembro: Aulas abertas - Dança*
13.novembro – 16H00 – Parque de Campismo – Costa da Caparica
FESTA DE OUTONO - BAILE DE S. MARTINHO
Nesta tarde, o cheiro da castanha assada vai pairar no ar, o som das gaitas de foles e dos Porbatuka 
vai acompanhar-nos pelas ruas do Parque de campismo.
14.novembro – 16H00 – Ginásio Cine - Cova da Piedade
MATINÉ DE FADOS
Tem saudades de uma boa tarde entre amigos a ouvir fado? A Ma�né de Fados foi feita a pensar em 
si. Junte-se a nós, nesta tarde de domingo e desfrute das vozes dos ar�stas convidados que farão, 
certamente as delícias de todos.
21.novembro – 15H30  -  Piscina 25 de Abril  - Cova da Piedade
TORNEIO DE NATAÇÃO - 132.º ANIVERSÁRIO
26.novembro - 21H00 - Ginásio Cine - Cova da Piedade
NOITE LÍRICA
Uma noite cheia de glamour, com um elenco de luxo que vai aquecer os nossos corações, 
ao som de músicas bem conhecidas de todos nós.
28.novembro - 16H00 - Ginásio Cine - Cova da Piedade
TEATRO: O AUTO DA BARCA DO INFERNO SÉC. XXI - 2.ª TEMPORADA
O Teatro vem até à SFUAP. É com muito gosto que recebemos o grupo cénico da Sociedade 
Filarmónica Incrível Almadense para animar esta tarde de domingo. Está preparado para rir a 
bandeiras despregadas?
4.dezembro – 21H00 – Ginásio Cine – Cova da Piedade
CONCERTO DE GALA
Sob a direção do Maestro Fernando Palacino, a Banda Filarmónica da SFUAP 
encerra as comemorações do aniversário com o tradicional Concerto de Gala,
contando com a par�cipação especial das classes da nossa cole�vidade. 
Esperamos por todos para aplaudir de pé esta grandiosa Banda Filarmónica!
ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES
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* Inscrições através do email tesouraria@sfuap.pt


