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O SINAPSA possui protocolo com o TEATRO MUNICIPAL DE
ALMADA (TMA), que confere descontos especiais para os nossos
associados, os seus familiares e acompanhantes, mediante a
apresentação do cartão de sócio, ou por declaração emitida pelos
serviços do SINAPSA.
Este protocolo proporciona a aquisição de bilhetes a preço de
grupo, consoante tabela da temporada, para todos os espectáculos apresentados no TMA.
Para além dos espectáculos apresentados, o TMA disponibilizará outros serviços ao SINAPSA, nomeadamente
colóquios e conversas com actores, assistência a ensaios, visitas de estudo às instalações do TMA e visitas à
galeria de artes plásticas. Existe ainda a possibilidade da realização de acções de formação (pontuais) no Atelier de Tempos Livres, nas quais o sindicato beneficiará de preços especiais.
Em relação ao ponto anterior, a realização das actividades pressupõe uma marcação antecipada junto do
TMA, estando sujeita à disponibilidade desta entidade.
Os espectáculos a realizar no TMA inseridos na programação do Festival de Almada não estão abrangidos pelo
protocolo.

ATELIER DE TEMPOS LIVRES
O Teatro Municipal de Almada dispõe de instalações onde os adultos poderão
deixar as suas crianças enquanto assistem às representações, o que permite
resolver os problema daquelas famílias que não têm com quem deixar os filhos e
se vêem, por isso, muitas vezes, impedidas de frequentar espectáculos nocturnos.
Durante esse período as crianças disporão de actividades lúdicas como jogos de
expressão dramática e ateliês plásticos.
NOVO HORÁRIO: de terça a Sexta, das 18H00 às 20H00, sábados, das 15h00 às 20h00.
Em dias de espectáculo o atelier permanece em funcionamento até ao final da sessão.
Aos Domingos só funciona em dias de espectáculo.
Contacto: Ana Patrícia Santos (Tel.: 21 273 93 60 | geral@ctalmada.pt )
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