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Editorial

EDUARDO ROSA  
Presidente da Junta de Freguesia de Corroios
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A
s Festas da Vila de Corroios continuam a ser o 
principal evento de promoção da nossa Vila, 
constituindo-se também como um valioso 
contributo para a divulgação da atividade 
comercial e empresarial da nossa freguesia, 

neste período de grandes dificuldades e no ambiente económico 
recessivo que continuamos a atravessar, famílias, instituições e 
autarquias.

É neste contexto, que vamos concretizar mais uma edição das 
festas da nossa Vila de Corroios. Conscientes das dificuldades, 
trabalhamos para que as festas continuem a ser uma grande 
referência ao nível local, regional e mesmo nacional.

Estamos na 38.ª edição, que se realiza num espaço de excelência, 
quer para as festas quer para outras atividades que ali têm lugar 
ao longo do ano. Esta, foi uma das nossas apostas de mandato 
que concretizámos, independentemente das dificuldades com 
que nos fomos deparando ao longo do mesmo. Com trabalho e 
criatividade foi possível ultrapassá-las dotando este espaço de 
um conjunto de equipamentos e infraestruturas que são 
indiscutivelmente uma mais-valia para a freguesia e para o 
concelho do Seixal.

Numa situação de profunda crise torna-se imprescindível 
encontrar caminhos e continuar a trabalhar com os nossos 
parceiros, bem como encontrar outros que acreditem e estejam 
dispostos a mudar o rumo dos acontecimentos, na certeza da 
existência de outras políticas que possam alterar o estado a que 
chegámos e que possam retirar as famílias das grandes 
dificuldades a que têm sido submetidas.

Foi desta forma que conseguimos criar novas dinâmicas na 
freguesia de que são exemplos a Mostra Mensal de Atividades 
Económicas da Vila de Corroios, a Feira do Mundo Motorizado, o 
Campeonato Nacional de Agility, o Campeonato Distrital de 
Atletismo e inúmeras outras atividades concretizadas com a 
colaboração inestimável dos nossos parceiros.

Procedemos entretanto a obras para a necessária reorganização 
do Mercado de Miratejo, tornando-o num local mais acolhedor e 
funcional, e potenciando-o como um novo espaço para 
atividades desportivas, culturais e económicas.
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Com o Mercado de Corroios reformulado, para responder 
às atuais necessidades, foi possível encontrar ainda 
solução para a nova sede da junta de freguesia e assim 
melhor servir os munícipes, funcionários e eleitos. 
Passaremos também a usufruir de um auditório para a 
junta e outras instituições da freguesia poderem utilizar 
na promoção de várias atividades culturais, educativas e 
lúdicas ao longo do ano.

Continuamos a atravessar uma época de grandes 
incertezas no nosso país, resultantes de políticas e 
medidas erradas, com consequências diretas para a 
população que vê agravar-se dia após dia o desemprego, a 
precaridade laboral, os cortes nos seus direitos laborais e 
a redução dos apoios sociais, a redução do poder de 
compra dos salários e pensões, o aumento de impostos e a 
diminuição das condições mínimas e dignas de vida.

Também o tecido empresarial tem sido vítima destas 
políticas e deste rumo, que em nada contribuem para a 
produção nacional, o crescimento e para dinamizar o 
mercado interno. 

Apesar de todas estas adversidades, vamos continuar a 
apoiar as instituições da freguesia, conscientes das 
dificuldades, mas acreditando que só desta forma 
podemos, em conjunto, alcançar os objetivos a que nos 
propomos em prol da comunidade e da nossa população. 
Iremos, por certo, encontrar soluções, para ultrapassar 
este momento difícil que nos estão a impor. 

Somos conhecedores do trabalho realizado pelas nossas 
instituições, movimento associativo, desportivo e 
cultural, e tecido empresarial, que ao nosso lado têm 
trabalhado para encontrar um outro caminho e outra 
política necessária para dar resposta aos problemas e 
ultrapassar as dificuldades que nos vão impondo.

Pretendemos continuar a trabalhar no sentido de 
contribuir para a criação de oportunidades e no 
desenvolvimento de atividades, para uma população 
jovem e com futuro, como é a da freguesia de Corroios, 
criando assim uma forte identificação com esta nossa Vila.

Vamos continuar a reivindicar o que continuam a ser as 
grandes necessidades da população da freguesia, 
nomeadamente o Centro de Saúde de Corroios (a sua 
instalação em terreno já cedido pela Câmara Municipal do 
Seixal, na Quinta de S. Pedro em Santa Marta do Pinhal), o 
Hospital do Concelho do Seixal, a reorganização dos 
transportes públicos na freguesia e o Cartório Notarial e 
de Finanças. Aguardamos também que a Esquadra da PSP 
em Santa Marta do Pinhal, seja rapidamente colocada ao 
serviço dos seus profissionais e da população. 

Reivindicaremos a construção da Escola Básica dos 2,3 
Ciclos de Santa Marta do Pinhal e a Escola Básica com pré-
escolar, bem como a conclusão das obras na Escola 
Secundária João de Barros, grandes necessidades do 
parque escolar da Freguesia de Corroios, identificadas na 
Carta Educativa do Seixal.

Trabalharemos em parceria com a Comunidade 
Educativa, valorizando o grande empenho demonstrado 
pelos Professores, Educadores, Auxiliares de Ação 
Educativa e Associações de Pais e Encarregados de 
Educação, pois só assim, com o seu contributo, trabalho e 
dedicação, poderemos defender uma escola pública de 
qualidade, que contribua para o desenvolvimento pessoal 
e social da população.     

A Junta de Freguesia de Corroios continuará a trabalhar 
com dedicação, num processo de diálogo permanente, de 
modo a dinamizar e a qualificar, cada vez mais, a nossa 
Vila de Corroios.

Voltamos a afirmar hoje Corroios como uma grande 
Vila, para que no Futuro seja a nossa Cidade.

Festas de Corroios 201303
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   António Nabiça, Carlos Neves, Carlos Santos, Eduardo Rosa, José António Santos,                
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É
 com grande satisfação que, após muitos meses de trabalho na sua preparação, vos damos as boas-vindas 
às Festas da Vila de Corroios 2013. Estas Festas são a reafirmação da grande capacidade da Junta de 
Freguesia de Corroios e dos seus colaboradores, na organização de uma das mais importantes 

realizações do género no país.

Com o nosso trabalho, empenho e criatividade, continuamos a procurar as melhores soluções, tendo por 
finalidade aperfeiçoar aspetos que contribuam para a contínua valorização deste evento e do espaço onde se 
realiza, apesar desta crise que nos condiciona de forma violenta e injusta.

Só com muita abnegação, perseverança, trabalho e criatividade foi possível vencer as enormes dificuldades 
com que nos deparámos, pelos motivos que todos conhecem e se agravam ano após ano, no sentido de 
continuar a manter uma programação equilibrada e de elevada qualidade, cumprindo a tradição e 
proporcionando 10 dias de animação e alegria à população de Corroios.

Fruto de uma seleção criteriosa, por aqui passaram e continuam a passar os melhores intérpretes da música 
portuguesa, como se pode constatar por mais um programa de inegável qualidade que preparámos.

Helena Candeias, Joaquim Garcia, António Nabiça, José António dos Santos, Eduardo Rosa, José Manuel 
Esteves, Mário Guerreiro, Carlos Martins, Carlos Santos, Carlos Carvalho, Renato Rodrigues e Susete Oliveira, 
esperam, com a festa de 2013, proporcionar à população de Corroios, do concelho do Seixal e a todos os que 
nos visitam, grandes momentos de alegria e confraternização.  

Agradecemos a colaboração da Câmara Municipal do Seixal, trabalhadores da Junta de Freguesia de Corroios, 
patrocinadores, empresários, comerciantes e feirantes que tornam possível a realização desta 38.ª edição das 
Festas de Corroios.

A Festa vai começar. Divirtam-se.           
Corroios é outra música!

COMISSÃO DE FESTAS
Junta de Freguesia de Corroios 

Corroios em Festa!

É outra Música!É outra Música!
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JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

CONSTITUIÇÃO DO EXECUTIVO

José Manuel Esteves
TESOUREIRO
Recursos Financeiros, Desporto 
e Movimento Associativo

Atendimento Público
5ª feira às 18:30h - Corroios

desporto@jf-corroios.pt

José António dos Santos
SECRETÁRIO
Cultura, Educação e Juventude

Atendimento Público
5ª feira às 18:30h - Corroios

secretario@jf-corroios
cultura@jf-corroios.pt

Helena Candeias
VOGAL
Comunicação e Informação

Atendimento Público
5ª feira às 18:30h - Corroios

comunicacao@jf-corroios.pt

Susete Oliveira
VOGAL
Saúde e Acção Social

Atendimento Público
5ª feira às 19:00h - Corroios

accaosocial@jf-corroios.pt

Carlos Carvalho
VOGAL
Cemitério e Mercados Municipais

Atendimento Público
5ª feira às 18:00h - Corroios

mercados@jf-corroios.pt

Joaquim Garcia
VOGAL
Recursos Humanos, 
Urbanismo e Meio Ambiente

Atendimento Público
5ª feira às 18:30h - Corroios

urbanismo@jf-corroios.pt

Eduardo Rosa
PRESIDENTE

Atendimento Público
5ª feira às 17:30h - Corroios

presidente@jf-corroios.pt

Sede:
Largo do Mercado / 2855-100 Corroios
Atendimento Público: 
9:00h às 12:30h  |  14:00h às 17:30h
Tel. 21 253 58 14 • Fax: 21 254 65 83
www.jf-corroios.pt  |  geral@jf-corroios.pt

Delegação de Miratejo:
Mercado Municipal do Miratejo 
Atendimento Público: 
9:00h às 12:30h  |  14:00h às 17:30h
Tel. 21 253 91 58
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Snack-Bar
ESPLANADA

Pctª Cidade Montijo, 
1 Lj A - Corroios

glozecafe@hotmail.com

Tel. 212 531 256





www.crdbr.com 

CLUBE RECREATIVO E DESPORTIVO
BRASILEIRO ROUXINOL

ORGANIZAÇÃO

APOIOS

PATROCINADORES

Juiz Árbitro  
Director do torneio  

Pedro Carapeto
José Carapeto

NÍVEL B

SM / SF

Prize Money
3.000€

24 e 25 AGO.
(Qualifying)

29 Ago. a 1 SET.
(Quadros)

Torneio Torneio Festas Festas 
de de CorroiosCorroios

Torneio Torneio Festas Festas 
de de CorroiosCorroios

Torneio Torneio Festas Festas 
de de CorroiosCorroios

Torneio Festas 
de Corroios

2013201320132013201320132013

Agência Funerária
de Alcântara e Santo Amaro, Lda.

Entre 24 de agosto e 1 de setembro, 
vai ter lugar nos courts do Clube Recreativo 

e Desportivo Brasileiro Rouxinol o Torneio de Ténis 
de Campo “Torneio Festas de Corroios”.

Trata-se de um torneio de nível B, inserido no 
calendário nacional da Federação Portuguesa de 
Ténis, que tem o prize-money de 3.000,00 Euros 

e o apoio da Câmara Municipal do Seixal 
e da Junta de Freguesia de Corroios.

 - Provas de qualificação
 - Quadros principais

 - Finais

Programa:
Dias 24 e 25 de agosto

Dias 29 a 31 de agosto
Dia 1 de setembro
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Licenciado em Realização, no curso de Cinema, pela Escola 

Superior de Teatro e Cinema (IPL), e tendo concluído 

recentemente a pós-graduação em Filosofia – Estética pela 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (UNL), Manuel 

G u e r r a  f r e q u e n t a ,  d e s d e  o  a n o  p a s s a d o  e  

simultaneamente, o Doutoramento em Artes – Artes 

Performativas e da Imagem em Movimento (Universidade 

de Lisboa), onde irá desenvolver uma tese teórico-prática. 

É neste âmbito que se propõe realizar um filme que, 

partindo do pressuposto de que tudo é semente, se 

debruçará atentamente e ao longo do tempo, sobre 

Ângelo, um jovem pescador de Sesimbra com 

dezassete anos que, mantendo um estranho contacto 

com a terra e o mar, e tendo abandonado a escola 

recentemente, nos parece fazer ir para todos os 

lugares, para todos os tempos. 

Recorde-se que os anteriores projectos 

curriculares de Manuel Guerra, que contaram 

sempre com o apoio da Junta de Freguesia de 

Corroios, participaram em vários festivais 

nacionais e internacionais: Avanca, Barreiro, 

Braga, Bruxelas, Hanover, Lisboa, Milão, 

Moscovo, Poitiers, Porto, Sichuan, Tbilisi, 

Viana do Castelo e Vila do Conde. 

Destacam-se os Prémios PrimeirOlhar / 

Oficial 2009 e 2012 – Encontros de Cinema 

de Viana do Castelo, o Prémio Património 

Imaterial 2011 do Concurso de Vídeo da 

Fundação INATEL e o Prémio Take One! 

do Festival Curtas Vila do Conde 2012. 

ÂN ELOG 

JOVEM DE CORROIOS 
PREPARA NOVO FILME

De modo a poder 

apresentar pessoalmente 

e de viva voz à 

população de Corroios e 

a todos os visitantes das 

Festas da Vila de 

Corroios 2013 este 

projecto, que está a 

desenhar um sistema de 

produção em que todos 

poderão colaborar, este 

jovem realizador e 

alguns dos elementos da 

sua equipa estarão no 

. Visite-

o, saiba mais sobre este 

projecto e como pode 

passar a fazer parte 

integrante dele. As 

receitas do espaço 

reverterão a favor da 

produção do filme.

Espaço ÂNGELO

Manuel Guerra, jovem de Corroios com vinte e dois anos, co-

fundador da associação de promoção cultural e cívica IN - Movimento Jovem 

(entretanto extinta), está a preparar o seu próximo filme, que conta com a 

colaboração da Junta de Freguesia de Corroios.

10Festas de Corroios 2013



A Assembleia da República (AR) 
aprovou e o Presidente da 
República promulgou a Lei da 
Reorganização Administrativa do 
Território que obriga, no que se 
refere ao município do Seixal, à 
passagem de seis para quatro 
freguesias (Amora, Corroios, Fernão 
Ferro e União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires).

Esta é uma decisão que os autarcas 
do concelho não aceitam pois 
consideram que o atual modelo 
territorial autárquico é o que 
melhor serve os interesses das 
populações. Defendem que ficam 
postos em causa o Poder Local 
Democrático, a coesão territorial e 
social e o serviço público, 
insubstituível nas respostas aos 
interesses e necessidades da 
população e na promoção do 
desenvolvimento local. 

Por isso, ao longo de todo este 
processo, eleitos e população têm 
estado unidos reivindicando a 
manutenção das atuais seis 
freguesias através de várias 
iniciativas como recolha de 
assinaturas, entrega de petição na 
AR, aprovação de moções na 
Assembleia Municipal, ações de 
rua, debates, interposição de uma 
providência cautelar, entre outras. 

Apesar de tudo isto a reorganização 
vai mesmo avançar e, nas próximas 
eleições, os habitantes de Arrentela, 
Aldeia de Paio Pires e Seixal já vão 
votar para a União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. Autarcas e população 
prometem continuar a luta para 
reverter a situação e voltar e ter um 
concelho com seis freguesias.

LEI REDUZ FREGUESIAS 
DE SEIS PARA QUATRO

LUTA PELA MANUTENÇÃO VAI CONTINUAR

Festas de Corroios 201311







Actividades Hoteleiras, Lda.
FABRICO PRÓPRIO

CAFETARIA  |  PASTELARIA  |  BOUTIQUE DE PÃO 
Rua Cidade Castelo Branco, nº5-A - 2855-119 Corroios

Tel.: 212 547 139

RESTAURANTE

StemikStemikStemik
Av. Vale de Milhaços, n.º 276
Vale de Milhaços   |   2855-387 Corroios

Tef. 21 254 57 37

www.restaurante-romy.com

Restaurante

Mercado Municipal do Miratejo, loja 12 / 2855-246 Miratejo

Tel. 21 253 40 01  ·  Tlm. 96 561 86 72  ·  96 937 07 12

COM FABRICO PRÓPRIO 
DE ALTA QUALIDADE

Rua 25 de Abril, n.° 26 / Vale Figueira
2815-862 SOBREDA / Telf.: 212 538 792

Rua Cidade de Tomar, 2-A / Corroios   Tel. 212 534 074
www.restaurante-pontao.com

Rua Casa do Povo, 6-A R/C
CORROIOS

Tel. 212 545 159

Rua Varela da Silva nº6 / Sobreda - Almada 
Tlm.: + 351 969 370 712  ·  Telf.: + 351 210 836 607 

www.flavour.pt

Os artistas das 
Festas de Corroios, 

têm o apoio:

20 

Pctª Cidade Montijo, 1 Lj A - Corroios

glozecafe@hotmail.com

Tel. 212 531 256

Snack-Bar
ESPLANADA

Pastelaria ·  Petiscos ·  Produtos Regionais  
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As Festas de Corroios abrem este ano com 
a nova encarnação da referência pós-
punk The Chameleons, agora 

Chameleons Vox.

O projeto britânico que reúne Mark Burgess e John 
Lever, ambos ex-Chameleons, regressa a Portugal 
três anos depois de ter atuado no Santiago 
Alquimista (Lisboa) e 30 anos depois de um 
concerto dos Chameleons no Rock Rendez-Vous, 
para tocar no Palco Carlos Paredes, no dia 23 de 
agosto.

A banda surgiu em Manchester em 1981 na vaga 
pós-punk do Reino Unido, pouco tempo de depois 
de outros projetos como Echo & The Bunnymen e 
The Cure.

Em 2009, Mark Burgess e John Lever decidiram 
dar um novo rumo a esta história entusiasmante, 
criando assim o alter-ego Chameleons Vox. A 
banda integra além daqueles dois membros 
originais, três nomes dos Bushart, designadamente 
os guitarristas Steve Foxcroft e Chris Oliver, bem 
como o baixista Ray Bowles.

Interpol, The Horrors e Blacklist são alguns dos 
projetos mais recentes a quem são atribuídas 
influências dos Chameleons.

É esperado um alinhamento de luxo percorrendo 
toda a discografia do grupo e em particular os 
êxitos que fizeram dos The Chameleons uma das 
bandas mais acarinhadas de todos os tempos.

Artistas 2013 - Biografias

THE THE 
CHAMELEONS CHAMELEONS 

VOXVOX 23 AGO23 AGO

Depois de terem vencido a última edição do Festival de Música Moderna de Corroios, 
Homem de Marte & os Invasores, regressam para se darem a conhecer nas Festas de 

Corroios, no dia 23 de agosto. O grupo constituído por Marciano Silva, na voz, Pê, na guitarra, 
César, nos teclados, Bé, no baixo e Sapo, na bateria, descreve-se como um projeto muito 
melódico e acessível à maioria das pessoas. Desde que começaram a tocar ao vivo, a 23 de 
outubro de 2011, na Recepção ao Caloiro de Leiria, contam com vários espetáculos realizados 
tendo já feito a 1ª parte para Virgem Suta, Linda Martini e Luísa Sobral. 

HOMEM DE MARTE HOMEM DE MARTE 
& OS INVASORES& OS INVASORES

1.ª parte
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A cultura popular vai estar mais 
uma vez em destaque nas Festas 
Populares de Corroios com a 29.ª 

edição do Festival de Folclore. Este ano, a 
organização vai estar a cargo do Rancho 
Folclórico de Vale de Milhaços e da Junta de 
Freguesia.

Para além do rancho organizador, o XXIX 
Festival de Folclore de Corroios, que se 
realiza no dia 24 de agosto, conta com as 
presenças do Rancho Folclórico da Casa do 
Povo de Corroios, do Grupo Folclórico e 
Etnográfico de Palmeira, de Braga, do 
Rancho Folclórico das Rosas de Coja, de 
Coimbra e do Rancho Folclórico da 
Lagoinha, de Palmela.

Corroios volta a receber representantes da 
música tradicional dos mais variados pontos 
do país que vêm das a conhecer as suas 
tradições mantendo viva uma cultura 
popular.

XXIX FESTIVALXXIX FESTIVAL
DE FOLCLOREDE FOLCLORE
DE CORROIOSDE CORROIOS

Nascem em 2009 em Aveiro e apresentam-se 
com o Primeiro Bolso. Músicas como Elefante 
e Cão começam a chamar a atenção aos mais 

atentos. Após vencerem alguns dos principais 
concursos nacionais, Ambassadors of Rock (Radio 
Comercial/Hard Rock Café Lisboa) passam por palcos 
como Paredes de Coura, Optimus Alive, Festa do 
Avante!, e são selecionados para a coletânea dos 
Talentos FNAC.

Gravam o Segundo Bolso no final  2011 e com ele mais 
sucessos como Sempre Contente, Paladar ou Pescador. 
Juntam videoclips e mais músicas novas que são 
registadas já no Terceiro Bolso apresentado no início 
de 2013. 

A independência e a criatividade levam a que o 
Quarteto não se feche em si mesmo e em formato Big 
Band arrebatam com as mutações constantes a que se 
propõem. Músicas como Avelhas, Pedra e Música da TV 
tornam-se hinos e o público mais um elemento desta 
banda. A sua consistência ao vivo faz com que abram 
os concertos das principais noites de Semanas 
Académicas.

Intitulando-se embaixadores do Rock Moliçal o seu 
som é inconfundível e a sua atitude única. Entre o sol, 
o mar e o prazer da música estes são marinheiros de 
Portugal!

Não perca o Quarteto de Bolso no dia 25 de agosto.

Rancho Folclórico de Vale de Milhaços 

O Rancho Folclórico de Vale Milhaços foi formado na seção Cultural da Comunidade De Vale Milhaços. A sua primeira 
atuação foi a 2 de junho de 1984 e o seu objetivo foi mais uma ocupação de tempos livres para crianças e jovens desta 
comunidade.

O grupo infantil é formado por crianças dos 5 aos 12 anos e o juvenil por elementos dos 12 aos 25 anos. 

Festas de Corroios 201317
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QUARTETOQUARTETO
BOLSOBOLSO
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D
epois de em 2011 
terem dado um 
grande espetáculo 
nas Festas de 

Corroios, o projeto Pink Floyd 
Tribute Show regressa ao 
palco Carlos Paredes no dia 
26 de agosto.

A ideia teve início em 2006 
com vista a recriar os 
grandes êxitos da mítica 
banda Pink Floyd. Wish you 
were here, Another brick in 
the wall, Shine on you crazy 
Diamond, entre outros temas 
foram o mote para fusão de 
músicos conceituados no 
panorama musical nacional 
em volta deste projeto. 

The Portuguese Side of the 
Moon - Pink Floyd Tribute Show, saiu para a estrada, tendo estado presente em diversos locais do país desde festas populares, 
bares, a concentrações motard, com grande aceitação por parte do público. 

Este espetáculo consiste numa forte aposta sonora, acompanhada de cenários audiovisuais como very lights, lazers e projeção de 
vídeo. Quem já viu recomenda por isso não perca! 

PINK FLOYDPINK FLOYD
TRIBUTE SHOWTRIBUTE SHOW

26 AGO26 AGO

CLAUDCLAUD
25 AGO25 AGO

CLAUD vem às Festa de Corroios, no dia 25 de agosto, 
apresentar o seu disco mais recente, Ministério do 
Amor. A equipa deste Ministério do Amor é 

constituída pela ministra cantora e os seus quatro secretários 
músicos que procuram com a sua música, cujas letras são 
bastante atuais tocando em pontos sensíveis da situação 
económico-financeira do país, transmitir mensagens 
positivas e de esperança, sempre com humor à mistura. Este 
disco conta com a colaboração de autores e compositores 
como Pedro Martins (Deolinda), Rui David Luís (Hands on 
Approach), José Mário Branco, Tiago Torres da Silva, Paulo 
Cavaco, André Santos e Fernando Júdice. 

O Ministério do Amor, propõe uma sonoridade acústica, num 
regresso às origens da música tradicional passando pelo pop 
português num espectáculo onde se irá encontrar mais do 
que música!
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E
ste ano a noite dedicada ao fado vai estar a cargo 
de Joana Amendoeira, considerada uma das 
fadistas da Nova Geração. Nascida em Santarém a 
30 de setembro de 1982, participa, em 1994, pela 

primeira vez na Grande Noite do Fado de Lisboa, onde 
recebe os maiores elogios do público e júri presentes. Em 
1995, volta a participar, no Porto, onde ganha o primeiro 
prémio de interpretação feminina. A partir desse ano 
inicia uma atividade regular com espectáculos por todo o 
país e auditórios e teatros, nos quatro cantos do mundo. 

Em 1998 grava o primeiro álbum, intitulado Olhos 
Garotos, o que a torna uma das mais jovens intérpretes 
de fado com discos gravados. 

Dois anos depois edita o segundo álbum Aquela Rua, que 
recebe as melhores referências da crítica especializada. 

Em 2003, lançou o seu terceiro álbum, Joana Amendoeira, 
trabalho que teve reconhecimento imediato por toda a 
comunidade fadista, crítica especializada e pelo público. 
A tournée deste álbum levou-a a vários países como a 
Holanda, Espanha, França, Áustria. Permitiu-lhe ainda 
ser escolhida, entre muitos candidatos, a apresentar o 
seu espetáculo em diversas feiras profissionais de World 
Music, como o Mercat de Musica Viva de Vic 2003 
(Espanha) e a Strictly Mundial 2005 (Canadá).

O álbum Ao vivo em Lisboa, 
lançado em julho 2005, é o 
primeiro ao vivo. Já no final de 
2006 edita o disco À Flor da Pele. 
Seguem-se Joana Amendoeira & 
Mar Ensemble, em 2008, Sétimo 
Fado, em 2010 e Amor Mais 
Perfeito (Tributo a José Fontes 
Rocha), em 2012.

Joana Amendoeira, a jovem, que já foi promessa, é atualmente uma certeza no panorama da música nacional e internacional. Na 
sua voz, o fado atinge momentos de sublimes harmonias vocais, sentidas e sensuais. Joana Amendoeira é o fado em todo o seu 
esplendor!

Não perca a oportunidade de a ouvir no dia 27 de agosto nas Festas de Corroios.

C
om 40 anos de carreira, Nelo Silva promete continuar a 
animar os portugueses, com o seu mais recente trabalho 
Nossos Momentos, que vem dar a conhecer no dia 28 de 
Agosto nas Festas de Corroios. 

Este álbum dá início a uma nova fase da sua vida artística. Uma 
carreira a solo, depois do enorme sucesso que alcançou ao lado 
da sua filha Cristiana. Durante 15 anos, pai e filha levaram a 
música portuguesa aos quarto cantos do mundo, dando a 
conhecer as suas músicas além-fronteiras. 

Nossos Momentos é então uma viagem ao passado e ao futuro, 
retratando as influências do artista, com vários sons e ritmos, 
não esquecendo o romântico que sempre foi a sua maior paixão.  

Entre as várias músicas que completam este álbum encontram-se: Tira a mão daí, É bom de mais, Ela é um avião, Estúpida, A gente faz 
amor, Ana (sou doido por ti), Avé maria, Felicidade, Ela, Um beijinho não se nega e Canção da família.

JOANAJOANA
AMENDOEIRAAMENDOEIRA

27 AGO27 AGO

NELONELO
SILVASILVA 28 AGO28 AGO
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A
 cidade de Alcobaça viu nascer os 
The Gift em 1994. A banda 
portuguesa começou um rápido, 
mas ainda assim seguro caminho 

de sucesso, no Bar Bem, quando atuaram ao 
vivo num concurso de música moderna. O 
segundo lugar, que então conquistaram, foi a 
motivação certa para a continuação. 

Digital Atmosphere, lançado em 1997, através 
de uma edição de autor, foi o primeiro registo 
gravado dos The Gift. A singularidade sonora 
da banda mereceu a atenção da crítica e de 
algumas editoras. Vinyl foi o segundo longa 
duração dos The Gift. O disco editado em 
1998, teve novamente uma edição 

independente. A Vinyl Tour que se seguiu, constou de mais de 80 datas por todo o 
país, incluindo os Festivais de Verão, como o Sudoeste ou Paredes de Coura, e um 
encerramento em festa num concerto no Coliseu de Lisboa. 

A consagração a nível nacional dos The Gift continuou ao longo do ano. Vinyl ganhou 
o prémio para o melhor disco nacional do ano do jornal Diário de Notícias e o vídeo 
do single com mais sucesso do álbum, Ok! Do You Want Something Simple? foi 
considerado o melhor do ano pelos prémios TMN Videoclip do Ano 99. A edição de 
um novo conjunto de originais, intitulado Film, teve lugar em 2001, desta feita com 
vista a atingir o mercado de vários países europeus. Temas como Waterskin, 

Question Of Love, Front Of ou Me, Myself And I, serviram para a confirmação absoluta dos The Gift. 

Com chegada em novembro de 2004, o novo registo AM/FM, apresentou dois conceitos num disco duplo. O primeiro, AM, mais 
calmo introspetivo, enquanto o segundo, FM, mais dançável e extrovertido. Um ano mais tarde a banda foi galardoada com o troféu 
para Best Portuguese Act nos MTV Europe Music Awards.

Em 2011, e após a aventura bem sucedida com os Amália Hoje, os Gift regressam ao ativo com o álbum Explode. A capa do disco é 
fotografada no Festival das Cores, na Índia, para onde o grupo se deslocou propositadamente. Poucos meses depois, em janeiro de 
2012, os Gift editam Primavera. 

No dia 29 de agosto vai poder assistir ao concerto de uma das maiores bandas do panorama nacional.

D
epois de em 2010 ter estado nas Festas de Corroios a 
animar o público com o seu acordeão, Quim Barreiros, o 
mais famoso cantor popular português, regressa este ano 
ao palco principal para apresentar os seu mais recentes 

trabalhos O Brioche da Sofia e Dar ao Apito, bem como os temas 
mais conhecidos como A Cabritinha, Bacalhau à Portuguesa, 
Garagem da Vizinha, e muitos outros.

Joaquim de Magalhães Fernandes Barreiros, nasceu em Vila Praia 
de Âncora, há 66 anos, e aos 9 anos já tocava bateria no conjunto 
de seu pai (Conjunto Alegria). O seu primeiro disco foi lançado em 
1971 quando apenas tocava acordeão e folclore minhoto. A sua 
fama estendeu-se já ao Brasil e à Galiza, e já atuou em quase todos 
os países onde existem comunidades de portugueses (Canadá, 
EUA, Venezuela, Brasil, África do Sul, França, Alemanha, Inglaterra 
e outros).

Quim Barreiros é também presença assídua nas festas académicas. 
Coimbra, Porto, Évora, Lisboa, Braga, Aveiro, Faro, etc. são 
exemplos de universidades que não dispensam a participação de 
Quim Barreiros e dos seus grandes sucessos de duplo-sentido. 

Um espetáculo a não perder no dia 30 de agosto.

THETHE
GIFTGIFT

QUIMQUIM
BARREIROSBARREIROS

29 AGO29 AGO

30 AGO30 AGO
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P
resença habitual nas 
Festas de Corroios, os 
Xutos & Pontapés estão 
mais uma vez de 

regresso. Como é sabido a banda 
de Tim, Zé Pedro, Kalú, João 
Cabeleira e Gui arrasta consigo 
uma legião de fãs de diferentes 
gerações e o concerto do dia 31 de 
agosto não será exceção.

A banda que começou por se 
chamar "Delirium Tremens" e 
"Beijinhos e Parabéns" estreou-se 
pela primeira vez ao vivo a 13 de 
janeiro de 1979, já com o nome 
Xutos e Pontapés Rock'n'Roll Band, 
aquando da comemoração dos "25 
anos do Rock and Roll" na sala dos 
Alunos de Apolo. 

34 anos depois do arranque, são o maiores representantes do rock & roll em português. Nestes anos, os Xutos colecionaram êxitos 
atrás de êxitos, que são cantados como hinos, por pais e filhos com os braços cruzados em X.

Contentores, Circo de Feras, Na América  e Não Sou o Único, Gritos Mudos, À Minha Maneira, Pr'a ti Maria, são alguns dos temas de 
certamente não irão faltar nesta nova visita a Corroios.

0
s Deolinda, quarteto 
formado por Ana 
Bacalhau, Luis José 
Martins, Pedro da 

Silva Martins e Zé Pedro 
Leitão, são um grupo de 
música popular portuguesa, 
inspirado pelo fado e pelas 
suas origens tradicionais. 

O projeto musical surgiu em 
2006, quando os irmãos Pedro 
e Luís convidaram a prima, 
Ana Bacalhau para cantar 
quatro canções que tinham 
escrito. Após perceberem que 
a voz da prima se adequava na 
perfeição às rimas e melodias 
por eles criadas, convidaram 
também Zé Pedro Leitão, 
contrabaixista para se juntar 
aos três, nascendo assim os 
Deolinda.

Em 21 de abril de 2008, foi 
lançado o disco de estreia, 
Canção ao Lado. Durante o ano 

de 2009, o disco atinge o galardão de dupla-platina, correspondente à venda de mais de 40 mil unidades.

Em 23 de abril de 2010 a banda estreou um novo álbum, Dois Selos e Um Carimbo, que teve como single de apresentação Um 
Contra o Outro. Este segundo álbum entrou diretamente para n.º 1 do top de vendas. A canção Parva que Sou, estreada nos quatro 
concertos feitos nos Coliseus de Lisboa e Porto, em janeiro de 2011, foi imediatamente considerada um hino de uma geração. 

Em 21 de novembro de 2011 é lançado o primeiro DVD do grupo Deolinda ao Vivo no Coliseu dos Recreios.

Os Deolinda vêm às Festas de Corroios, no dia 1 de setembro, apresentar o seu último trabalho de originais, Mundo Pequenino, que 
foi lançado em março deste ano.

XUTOSXUTOS
& PONTAPÉS& PONTAPÉS

DEOLINDADEOLINDA
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Está aberta desde o dia 3 de maio, no Largo do 
Mercado Municipal de Corroios, uma nova Loja 
Social. Depois de há três anos ter iniciado este 
projeto com a abertura da primeira loja no 
Mercado Municipal de Miratejo, a junta de 
freguesia decidiu abrir outra tendo em conta o 
aumento de pedidos de ajuda devido à situação 
económica do país.

A nova Loja Social, bem estruturada e 
organizada, convida a entrar. Lá dentro, pode 
encontrar-se um pouco de tudo desde roupa, 
sapatos, acessórios, artigos para o lar, livros ou 
brinquedos. 

A abertura desta loja trouxe consigo um novo 
conceito. Habitualmente, os beneficiários das 
Lojas Sociais são pessoas já sinalizadas pela 
Comissão Social de Freguesia mas neste caso 
também a população em geral poder ter acesso 
aos produtos ali existentes. A cada produto é 
atribuído o valor de um bem alimentar. Por 
exemplo, uma blusa de marca pode custar três 
quilos de arroz. Esta é uma forma de valorizar os 
próprios produtos e, ao mesmo tempo, angariar 
bens alimentares para os mais carenciados.

Na inauguração, Corália Loureiro, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, saudou a iniciativa 
da junta de freguesia «de criar uma Loja Social no 
coração da Vila. É uma localização muito feliz 
porque permite que muitas pessoas que por aqui 
circulam possam usufruir desta Loja Social».

Já Eduardo Rosa, presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, depois de agradecer 
à equipa que tornou possível a abertura da 
nova loja sublinhou que «gostaria de a 
encerrar muito rapidamente porque isso era 
sinal de que não precisaríamos deste tipo 
ajudas». Por outro lado, referiu que devia ser o 
Poder Central a prestar este tipo de auxilio ao 
invés de «colocar as pessoas na miséria».  

Marta Oliveira, responsável pelas lojas sociais 
afirma que o balanço destes três anos de 
funcionamento da Loja Social de Miratejo tem 
sido bastante positivo com a comunidade a 
participar bastante com donativos. São 
realizados cerca de 50 por mês, de entidades e 
de particulares. 

De acordo com a técnica, os bens mais 
procurados são alimentares, seguidos de 
enxoval para bebé e roupa de criança. São 
solicitados também bens escolares, 
mobiliário, electrodomésticos, roupa de 
casa e agasalhos. 

Comunidade solidária

Horários
 

segundas e sextas-feiras, das 9 às 12.30 horas e das 14 às 17.30 horas

terças e quintas-feiras das 9 às 12.30 horas e das 14 às 17.30 horas

Loja Social de Miratejo:

Loja Social de Corroios:

LOJA  DE CORROIOSSOCIAL

Loja

Soci la
C O R R O I O S
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O PASSADO 
E O PRESENTE

• A rainha D. Maria II, proprietária 
   da Quinta da Bomba de 1834 a 1853. 



Professor Manuel Lima
Autor do texto

• Marco de divisão de propriedade, ainda hoje 
existente na Quinta da Bomba e referente à sua 
antiga proprietária, a rainha D. Maria II.

Festas de Corroios 201325

S
egundo registos da Paróquia de Corroios, 

datados de 1744, a Quinta da Bomba  

contribuía, nesses tempos recuados, com 

dinheiro e com vinho para a realização do culto a 

Nossa Senhora da Graça e já possuía nessa mesma 

data a atual designação.  

Tratando-se de um topónimo que remonta, 

pelo menos, ao séc. XVIII, a Quinta da Bomba não pode 

dever o seu nome às atuais bombas de captação e de 

elevação de águas, para abastecimento público, aqui 

instaladas muito recentemente, em meados do séc. XX.

Contudo,  a origem do seu nome parece estar 

mesmo relacionada com a abundância de água 

existente no  seu subsolo  e  nada ter a ver com 

mecanismos explosivos. Efetivamente, a Quinta da 

Bomba ainda hoje mostra testemunhos de um 

completo sistema de irrigação, associado ao seu 

importante passado agrícola, nomeadamente poços, 

aqueduto, tanque de rega e sistema de caleiras que, 

antigamente, conduziam a água até às áreas de 

regadio.

Tudo leva a crer, que foi num destes antigos 

poços, onde certamente as águas chegavam  muito 

próximo da superfície, que terá sido montado  um 

engenho ou «bomba» que permitia a elevação da água 

até ao nível da cota do aqueduto. 

 É também de referir que, outrora, na nossa 

região, o termo «Poço da Bomba» foi atribuído 

noutros casos,  como é exemplo o poço público mais 

antigo da Costa de Caparica, datado de 1879.

A ORIGEM DO NOME
QUINTA DA BOMBA



• O rei D. João VI, que, em 
20 de julho de 1804, 
comprou a Quinta da 
Bomba a D.  Josefa Rita 
Peregrina e a  incorporou 
no Almoxarifado do Alfeite.

A

A

 Quinta da Bomba, localizada na zona ribeirinha do Sapal de 

Corroios e hoje inserida na urbanização de  Miratejo, no séc. XVIII  

fazia fronteira, a nascente, com a Quinta do Antelmo ou do 

Príncipe, que pertenceu ao infante D. Francisco, a norte com a Quinta da 

Varejeira, que pertenceu aos frades do Carmo e a poente com a Quinta do 

Rouxinol, que pertenceu à família de Francisco Rouxinol . 

Segundo o Tombo do Almoxarifado do Alfeite, em 1792, a Quinta da 

Bomba ainda tinha como sua legítima proprietária D. Josefa Rita Peregrina, 

e viria a ser D. João, ainda como Príncipe Regente (mais tarde D. João VI), 

quem a comprou e  incorporou no Almoxarifado do Alfeite, a 20 de julho de 

1804.

Um pouco mais tarde, com a compra da Quinta da Piedade, por D. 

Miguel, no ano de 1833, o Real Sítio do Alfeite passou então a incluir sete 

magníficas quintas (onde se estaria muito bem de acordo com o ditado 

popular), nomeadamente: Piedade, Romeira, Alfeite, Outeiro, Quintinha, 

Antelmo e Bomba.

 Quinta da Bomba, em 1841 (então, uma das sete quintas do Real 

Sítio do Alfeite), além das suas casas de habitação, de uma ermida 

em louvor da Divina Providência e de várias outras acomodações,  

possuía: « pomar de espinho, horta, árvores de pevide e caroço, poço com 

engenho, tanque, vinha, olival, pequenos bocados de terrenos de 

semeadura, pinhal e cabeceiras de mato».

É de referir que nesta data, séc. XIX,  a Quinta da Bomba incluía 

vasta área de terrenos, que hoje se encontram dentro da vedação (muro) da 

Base Naval do Alfeite. Desse tempo, ainda hoje se conserva no local um 

antigo marco de divisão de propriedade, referente à rainha D. Maria II, sua 

antiga proprietária.

Nesse seu período  áureo, a  Quinta da Bomba, muito bem cuidada, 

apresentava recantos muito bonitos, nomeadamente um painel de azulejos 

com fonte (séc.  XVIII), dedicado ao Deus Neptuno, que ainda hoje pode ser 

observado. 

Na zona de marés, um conjunto de pilares ou esteios, tudo leva a 

crer que, na altura, encimados de plataforma ou estrado, permitiam, 

eventualmente, o acesso à Quinta por barco e aos nobres senhores praticar 

a pesca e a caça. Nessa altura, no Sapal de Corroios existiam muitas 

A QUINTA DA BOMBA, UMA DAS SETE 
QUINTAS DO REAL SÍTIO DO ALFEITE

• Localização da Quinta da 
Bomba na Carta 
Topográfica Militar do 
Terreno da Península de 
Setúbal, datada de 1816.

A RAINHA D. MARIA II, 
PROPRIETÁRIA DA QUINTA DA BOMBA 
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• Conjunto de pilares ou esteios que no passado terão servido de apoio a um cais de embarque, sobre o qual se 
podia também  pescar ou caçar. (foto de Manuel Lima 1980)

• Mantendo uma tradição agrícola com muitos séculos de história, o senhor Virgílio Lemos continua 
atualmente a cultivar os solos férteis da zona baixa da Quinta da Bomba. (foto de Manuel Lima – 2013)

• Aqueduto da Quinta da Bomba, vendo-se algumas culturas hortícolas em primeiro plano.      
(foto de Manuel Lima 1980)
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C
om a implantação da República, a propriedade da Quinta da Bomba passou a ser gerida pela Direção Geral 

da Fazenda Pública, que, ao longo de anos, foi procedendo ao seu arrendamento. Uma das suas últimas 

arrendatárias parece ter sido a família Soares, que aqui se manteve até ao início dos anos quarenta, do 

século passado.

Foi nessa época que a Câmara Municipal de Almada solicitou à Direção Geral da Fazenda Pública, a cedência 

de uma grande parte dos terrenos ribeirinhos da Quinta da Bomba (nesse tempo pertencente à freguesia de 

Amora), com o objetivo de efetuar captações de água para abastecimento das populações do concelho de Almada, 

tendo tal pretensão sido atendida.

A razão desta solicitação deve-se ao facto de no concelho de Almada predominarem, quer à superfície, quer 

no subsolo, rochas argilo-calcárias do Miocénico, de permeabilidade muito reduzida, onde os aquíferos são pouco 

abundantes e de pouca produtividade. Desde o séc. XIX que o território almadense era abastecido por poços e 

fontanários, onde a água escasseava no verão.

Depois da Quinta da Bomba ter sido cedida pelo Estado à Câmara Municipal de Almada, os serviços técnicos 

da Autarquia Almadense avançaram com um projeto de captações,  que incluiu uma série de oito furos, afastados 

uns dos outros cerca de dez metros e com uma profundidade de 40 a 65m.

Veio a ser em agosto de 1941, que se extraíram as primeiras águas do subsolo da Quinta da Bomba, tendo 

em vista o abastecimento das populações do concelho de Almada.

Devido à topografia apresentada pela zona baixa da Quinta,  à própria estrutura do subsolo e à presença de 

abundantes aquíferos, inicialmente, nesses furos, a água repuxava na forma de artesianismo, atingindo o repuxo 
3cerca de 1,5m de altura e um caudal global de 7300m /dia. 

Durante toda a década de quarenta do séc. XX, foi construída a primitiva rede de abastecimento de água ao 

concelho de Almada, incluindo estações elevatórias, condutas e depósitos. No Laranjeiro, Cova da Piedade, 

Cacilhas, Almada, Pragal, Caparica ou Trafaria passou a beber-se água da Quinta da Bomba, em Corroios.

Atualmente, ainda aqui existem furos de captação de água em exploração e o precioso líquido continua a 

ser enviado para a rede abastecedora do Município Almadense. 

CAPTAÇÕES DE ÁGUA NA QUINTA DA BOMBA, 
PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO

espécies de aves consideradas cinegéticas, nomeadamente  patos, 

narcejas, tarambolas e abibes.

Também na zona ribeirinha da Quinta da Bomba, no lugar 

designado por Ponta da Marinha, existiu uma marinha de sal ou 

salina, uma exploração de salinicultura semelhante às que terão 

existido, igualmente em tempos recuados,  no Cabo da Marinha 

(Amora) ou na Torre da Marinha.

Mas sem dúvida que a maior riqueza da Quinta da Bomba 

era, já na altura, a grande abundância de água existente no seu 

subsolo, potenciando as atividades agrícolas, especialmente a 

rega dos seus quatro pomares, contribuindo para que a 

propriedade  permanecesse  sempre verde e fresca, mesmo no 

mais dilatado verão.

Pelas suas potencialidades agrícolas, pela sua paisagem 

ribeirinha (Sapal de Corroios) e especialmente pelo seu 

isolamento, que favorecia o repouso, a Quinta da Bomba foi uma 

das preferidas do Real Sítio do Alfeite.

• Painel de azulejos e fonte do séc. XVIII, dedicado ao Deus Neptuno,  existente 
num dos recantos  da Quinta da Bomba. (foto de Manuel Lima – 2013)
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Após terem sido feitos diversos estudos, onde se 

incluiu o impacto ambiental, deu-se início, no 

ano de 1990, à construção da obra, hoje 

designada por ETAR da Quinta da Bomba, com 60% dos 

custos apoiados pelo Fundo Europeu para o 

Desenvolvimento Regional e 40% suportados pelos 

Municípios de Almada e Seixal.

Esta Estação de Tratamento de Águas Residuais, 

implantada numa área de 3ha e considerada, na altura 

em que foi construída, como uma das maiores da 

Península Ibérica, foi adjudicada ao consórcio Teixeira 

Duarte/TDA, que acabaria por executar os trabalhos 

num prazo próximo de três anos.

Esta grande infraestrutura, após vários testes e 

experiências, acabaria por iniciar o seu funcionamento 

efetivo e contínuo, a partir de 2 de Março de 1994. 

Nos seus primeiros anos de funcionamento, a 

ETAR da Quinta da Bomba começou   por tratar um 

efluente relativo a cerca de 100 mil habitantes, a que 
3correspondiam cerca de 13 mil m  diários.

A t u a l m e n t e   a  b e n e f i c i a r  d e  o b r a s  

complementares, que aumentarão ainda mais o seu 

rendimento e eficácia, a ETAR da Quinta da Bomba foi 

inicialmente dimensionada para um horizonte que 

atinge o ano 2030 e uma população prevista da ordem 

dos 300.000 habitantes.

A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS  
DA QUINTA DA BOMBA

• Vista aérea da Quinta da Bomba, destacando-se, em primeiro plano, as instalações da ETAR, que iniciou o seu 
funcionamento a 2 de março de 1994. (foto do arquivo da CMS)
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• Interior da estação elevatória da Quinta da 
Bomba (SMAS de Almada), vendo-se, em 
primeiro plano, as eletrobombas que enviam a 
água para o sistema de abastecimento público. 

   (foto de Manuel Lima – 2013)

• Vista aérea da Quinta da Bomba, vendo-se também 
as antigas Quintas da Varejeira e do Rouxinol.

   (foto da empresa REALIMO, S.A.R.L. - 1968)







O
 Mercado Municipal de Miratejo é 

cada vez mais um espaço multiusos. 

Com a reformulação efetuada foram 

criadas novas áreas que têm recebido 

várias iniciativas. É o caso da galeria 1, 

a maior, que para além de espetáculos 

recebe também os treinos de 

trampolins do Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro 

Rouxinol. Nas galerias 2 e 3, mais pequenas, situadas no piso 

superior, foram já construídas duas paredes de alvenaria e 

colocados envidraçados duplos para tornar o espaço mais 

acolhedor. Também no piso superior está um mini ginásio 

onde foram colocados aparelhos de ginástica para os pais 

que acompanham os filhos ao treino possam também 

exercitar-se.

A junta adquiriu também uma máquina de limpeza de 

pavimentos interiores que será utilizada nos dois mercados 

da freguesia e que tem como objetivo facilitar o trabalho e 

reduzir custos. 

MERCADO DE MIRATEJO
REMODELAÇÕES PARA UM NOVO ESPAÇO MULTIUSOS
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A
 Junta de Freguesia de Corroios 

preocupa-se com a saúde da sua 

população e promove a prática de 

exercício físico e de estilos de vida 

saudáveis. Nesse sentido foram 

colocados três aparelhos geriátricos  no 

Jardim da Quinta da Água, que podem 

ser usados por todos mas que são de uma enorme utilidade 

para a população mais idosa. 

Os chamados ginásios ao ar livre, cada vez mais populares, 

são uma opção acessível e gratuita para quem deseja praticar 

exercício. 

GINÁSIO AO AR LIVRE
JARDIM DA QUINTA DA ÁGUA
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PARQUE 
URBANO 
DA QUINTA 
DA MARIALVA

D
otar o Parque Urbano 

da Quinta da Marialva 

todas as condições 

para que a população 

que ali se desloca para 

as suas atividades de 

l a z e r  e  p r á t i c a  

desportiva possa usufruir do espaço na sua 

plenitude é o objetivo da Junta de Freguesia 

de Corroios.  Desta forma, ao longo dos anos, 

têm sido efetuadas diversas intervenções 

que beneficiam o espaço.
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Atualmente, a Quinta da Marialva tem circuitos pedestres devidamente demarcados, uma linha férrea que faz as delícias de 

miúdos e graúdos, anfiteatro, infraestruturas eléctricas e de água, aparelhos de manutenção física e geriátricos, circuito de 

manutenção, parque de merendas com churrasqueira, parque infantil, sistema de rega, árvores, zonas de estadia com bancos, 

uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida ou carrinhos de bebé, áreas de sombra na Praça da Liberdade, uma 

zona de armazém, casas de banho com balneário para apoio a eventos, casas de banho públicas, abertas todo o ano, entre outras. 

Ainda este ano a Junta de Freguesia de Corroios pretende avançar com a construção de um skate parque.

O Parque Urbano da Quinta da Marialva é um espaço nobre da freguesia de Corroios onde, praticamente todos os fins de semana, 

decorrem inúmeras e variadas atividades culturais e desportivas. Nos últimos anos tornou-se um local de visita obrigatória pela 

sua oferta e pela beleza do espaço. Famílias inteiras deslocam-se ao parque para o convívio e para passarem um bom momento.

Se não conhece o Parque Urbano da Quinta da Marialva, visite-o e desfrute. Este espaço é seu! 

QUALIFICAR UM ESPAÇO QUE É DE TODOS
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N
a rua Cidade de Almada, junto ao Mercado do Levante de Corroios, 

existia um terreno baldio. A junta de freguesia deu início à sua 

requalificação com vista à criação de um pequeno jardim, com 

árvores e bancos. Com esta intervenção, a freguesia passará em 

breve a contar com um novo espaço verde de qualidade. 

A
 falta de estacionamento e a requalificação das 

vias são uma preocupação da junta de freguesia. 

Este ano realizou-se uma intervenção na rua do 

Rouxinol, entre o entroncamento com a rua 

Nicolau Tolentino e a rua das Flores, em que foi 

realizado o estreitamento da via, para a criação mais 

estacionamento e a construção de passeios. 

N
o seguimento de uma 

alteração na circulação 

de veículos na Rua das 

Tílias, em Pinhal do Vidal, 

que passou a ter sentido 

único, foi necessário criar um novo 

acesso entre esta via e a rua das 

Amoreiras. Para além da criação desta 

nova passagem pedonal e rodoviária 

que irá descongestionar a rua das Tílias, 

a obra vai permitir dignificar e 

requal i f icar  um espaço que se 

encontrava desaproveitado. 

CRIAÇÃO DE NOVO ESPAÇO VERDE 

RUA CIDADE 
DE ALMADA

MELHORAMENTOS 
E MAIS ESTACIONAMENTO

CRIAÇÃO 
DE NOVO ACESSO

PINHAL 
DO VIDAL

RUA DO ROUXINOL
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OBRAS DA NOVA 
SEDE DA JUNTA 
CONTINUAM

MERCADO 
MUNICIPAL 
DE CORROIOS

Festas de Corroios 201337

A
 obra de requalificação do Mercado 

Municipal de Corroios continua apesar 

de ter sofrido atrasos relativamente à 

data prevista para a conclusão. A 

primeira fase da intervenção está 

real izada e  teve a  ver  com a  

reorganização do espaço do mercado. O 

objetivo de melhorar as condições quer para aqueles que ali 

trabalham quer para os que o visitam foi cumprido. Nesta 

fase foi também recuperado um edifício adjacente que deu 

lugar à nova Loja Social de Corroios.

A decorrer está a segunda fase que prevê a localização da 

sede da junta de freguesia na outra parte do antigo 

mercado.

No edifício onde está atualmente a Junta de Freguesia de 

Corroios, será criado um auditório para a realização das 

assembleias de freguesia, debates, conferências, e outros 

eventos, uma biblioteca, uma sala para utilização de 

computadores e ainda um espaço do exposições.

Os espaços exteriores também não serão esquecidos assim 

como o  estacionamento que será reorganizado. Este é um 

projeto que vai requalificar todo o Largo do Mercado.















Programa

XXIX FESTIVALXXIX FESTIVAL
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31
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1
SET
dom

1
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dom

QUARTETOQUARTETO
BOLSO BOLSO 23h.

++
CLAUD CLAUD 22h.

THE THE 
CHAMELEONS CHAMELEONS 

VOXVOX
Homem de Marte & os Invasores

1.ª parte:

A grave crise que afeta o país tem vindo a refletir-se 
não só na vida das pessoas, como também na das 
empresas que se debatem com grandes dificuldades 
para manterem os seus negócios. 

A Mostra de Atividades Económicas de Corroios, que 
tem lugar durante as festas populares na Quinta da 
Marialva é um espaço onde o tecido empresarial da 
freguesia tem a oportunidade de se dar a conhecer. 
Este ano porém, apesar de a junta de freguesia não 
atualizar os preços dos standes há seis anos, a procura 
reduziu devido às dificuldades económicas.

A mostra pode ser visitada de 23 de agosto                  
a 1 de setembro, no seguinte horário:

2.ª a 5.ª; das 20 às 00.30 horas; 6.ª, das 20 à 1 hora;

sábados, das 17 à 1 hora; 

domingos, das 17 às 00.30 horas.

Atividades económicas 
nas Festas da vila de Corroios

Atividades económicas 
nas Festas da vila de Corroios

1 de setembro, às 24 horas
Encerramento das Festas
c/Espetáculo Piromusical

1 de setembro, às 24 horas
Encerramento das Festas
c/Espetáculo Piromusical

De 24 de agosto a 1 de setembro, 
Ténis de Campo “Torneio Festas de Corroios”

Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro Rouxinol

Carlos Paredes - 22h.

palco

|  ORGANIZAÇÃO  | | APOIO |

XUTOSXUTOS
& PONTAPÉS& PONTAPÉS
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Grupo Coral Instrumental “Os Sempre Jovens” (AURPIC)

Grupo Coral e Instrumental “Cantar é Viver” (AURPIM)

Os Cavaquinhos “Os Rouxinois” (AURPIC)

21:00 h
21:30 h
22:00 h

Grupo Coral “Ecos do Alentejo” (Casa do Povo de Corroios)

Grupo Coral e Instrumental “Moinho de Maré”
Cavaquinhos e Concertinas (Casa do Povo de Corroios)

Associação Grupo Coral e Instrumental “Ventos & Marés

21:00 h
21:30 h
22:00 h
22:30 h

7Artes - Centro de Artes e Formação (Santa Marta do Pinhal)

Face Oculta (Rock)

20:00 h
22:00 h

Mightwork (Rock)

Glass in the Park (Rock alternativo)

21:00 h
22:00 h

Cores / Jotas (Música Infanto/Juvenil)20:00 h

Leather (Rock)

Coro Infantil e Juvenil (Casa do Povo de Corroios)

Coro Vocalis Vita (CCR Alto do Moinho)

Ópera – Lucina e Irina Grelha

20:00 h
21:00 h

South Bank (Rock)21:00 h

Danças Orientais – Grupo Nafisah (CRD Miratejo)

Escola de Música do Alto do Moinho (CCR Alto do Moinho)

20:00 h
21:00 h

Live Execution (Rock)22:00 h

Abertura das Festas
Grupo de Batuques Rebenta Tambarino (CRD Miratejo)

"Dance In" Academias de Dança

21:30 h.
22:00 h
22:30 h

José Maria e Victor Ginja
Baile

Tó Zé e Maria João
Baile

Cátia Sofia
Baile

H. C. & Som
Baile

Ludgero
Baile

Clave
Baile

Heróis do Bar
Baile

PJ
Baile

Som de Mais
Baile

Tu Cá Tu Lá
Baile

Arraial - 21:30h.

palco
Liberdade
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Desde o início serviu 
pratos nacionais e 
regionais, tendo sido 
premiado em cinco 
anos consecutivos (de 
1994 a 1998) e também 
em 2006 e 2011 na 
Festa da Gastronomia 
do Concelho do Seixal. 

Acompanhando, nas 
últimas três décadas, o crescimento de Corroios, o 

so f reu a lgumas 
reestruturações e ampliações, tendo a última 
intervenção terminado em novembro de 2005. 
Reabriu com nova cara, com mais conforto para 

clientes e funcionários. Evoluíram também as escolhas da ementa e a qualidade da confeção dos diversos 
pratos. Está preparado para receber 48 pessoas, todos os dias das 8 às 23 horas. Tem ementas para grupos até 
26 pessoas e um menu diário de 7.5 € que inclui sopa, prato, bebida, sobremesa e café.

Restaurante Pontão  

Rua Cidade de Tomar, 2-A, Corroios / Tel. 212 534 074

Restaurante de cozinha tradicional 
portuguesa, o 
nasceu na freguesia de Corroios, em janeiro 
de 1974, como uma sociedade da qual já 
fazia parte o atual proprietário e gerente, 
Amaro Amorim (na foto, em 1980).

Restaurante Pontão 
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ENTIDADE INSTALADORA DE REDES DE GÁS - Credencial nº 2070
ENTIDADE MONTADORA DE APARELHOS DE QUEIMA - Credencial nº 1140

energia

gás

QUALIDADE
SERVIÇO

SEGURANÇA

José Rodrigues Mirco, Herdeiros, Lda.
Rua Leite Faria, nº21 Vale Fetal

Tel. 212 555 774  •  e-mail: escritorio@jrmirco.pt

MIRCO
HERDEIROS, LDA.

Com GALPgás'Mirco, 
nunca falta o gás!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 212 555 769







ATIVIDADE FÍSICA AO AR LIVRE

ÁREAS
DE PARTICIPAÇÃO

DESPORTIVA

INTEGRADAS NO JOGOS DO SEIXAL, AS ÁREAS DE PARTICIPAÇÃO DESPORTIVA, são uma oportunidade de praticar 
exercício físico, orientado por monitores. O Parque Urbano da Quinta da Marialva é um local privilegiado para a realização de 
atividades ao ar livre por isso, nos meses de maio e junho, recebeu centenas de participantes nas áreas desportivas. A 
iniciativa está de volta em setembro integrada na Seixalíada.
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O PARQUE URBANO DA QUINTA DA MARIALVA recebeu, pela 
primeira vez, no dia 16 de fevereiro, uma prova de agility do 
Campeonato Regional Sul 2012-2013 do Clube Português de 
Canicultura. Organizada pelo Clube de Agility OS CÃOGURUS, a 
7.ª Prova da Fase Regional Sul contou para o apuramento para 
fase final e para a obtenção dos vários títulos nacionais e 
participação em provas europeias e mundiais. 

Estiveram presentes 39 concorrentes um pouco de todo o país, 
em representação de clubes e individualmente.

Uma vez que era uma novidade para muito do público presente, 
antes do início da prova foi dada uma breve explicação para que 
todos pudessem conhecer as regras. Depois foi vê-los viver 
intensamente todas as peripécias e dificuldades dos 
concorrentes e seus cães durante os percursos. O local, assim 
como, o apoio da junta de freguesia, foram muito elogiados pela 
organização.  

O Agility é um desporto praticado por duplas compostas por um 
cão e o seu condutor. O objetivo é terminar a prova sem cometer 
infrações e no menor tempo possível, tornando o agility uma 
prova de habilidade, onde a velocidade é critério decisivo de 
desempate. Qualquer cão, seja ou não de raça, pode praticar o 
agility desde que suas condições de saúde assim o permitam. 
Os cães são distribuídos em categorias de acordo com seu 
tamanho: mini, midi e standard.

CORROIOS RECEBEU 
AGILITY PELA PRIMEIRA VEZ

CAMPEONATO 
NACIONAL DE AGILITY
PROVA REGIONAL SUL
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DIA
DA CRIANÇA

MUNDIAL

PARA ASSINALAR O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA, a junta de Corroios convidou os alunos dos 
jardins de infância e das escolas básicas do 1.º ciclo da freguesia para assistirem, no dia 3 de 
junho, a três espetáculos animados pelas Cores e pelas Jotas.

Acompanhadas por professores e auxiliares de ação educativa, as crianças lotaram o auditório 
do Mercado Municipal de Miratejo e a Escola Básica de Santa Marta de Corroios, e cantaram 
animadas os temas apresentados. Também participaram na iniciativa o presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa, e as vereadoras da Câmara Municipal do Seixal, Corália 
Loureiro e Vanessa Silva.

CORES E JOTAS ANIMAM DIA DA CRIANÇA
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A SEGUNDA EDIÇÃO DA FEIRA DO MUNDO 
MOTORIZADO DE CORROIOS, realizada, nos dias 11 
e 12 de maio, no Parque Urbano da Quinta da 
Marialva, foi mais uma vez um sucesso.

Com o tempo a convidar a um passeio foram muitos os 
que durante o fim de semana por ali passaram para 
apreciar as aeronaves, autocaravanas, automóveis, 
barcos, camiões e autocarros, motorizadas e tratores. 
Apesar da grande variedade, os que mais despertaram 
atenções foram os veículos clássicos (automóveis, 
autocarros e motas).

UM SUCESSO CONFIRMADO!

FEIRA
DO MUNDO

MOTORIZADO

2.ª EDIÇÃO
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ENTRE OS VÁRIOS VEÍCULOS EXPOSTOS 
destacam-se um trator centenário da marca Hart Parr, 
encontrado na Sobreda de Caparica, o Chevrolet 
Thriftmaster de 1944, cedido pela Marinha 
Portuguesa, ou a Renault 4F que veio de Boliqueime 
para se juntar ao segmento de veículos antigos de 
trabalho.

Realizaram-se também demonstrações de todo-o-
terreno e provas de perícia.

Houve ainda standes de venda de viaturas novas e 
usadas e standes de peças. A animação também 
esteve presente com a atuação de alguns grupos da 
freguesia.
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DESFILE 
DE CARNAVAL

DAS ESCOLAS

O DESFILE DE CARNAVAL É UM MOMENTO MUITO ANSIADO 
PELAS CRIANÇAS das escolas públicas e privadas da freguesia 
de Corroios, que preparam cuidadosamente os seus trajes e 
temas para o cortejo, que no dia 8 de fevereiro envolveu cerca de 
2300 crianças.

Apoiadas pelos carros alegóricos, a escolas saíram do Jardim da 
Quinta da Água e desfilaram pelas ruas de freguesia em grande 
animação e folia contagiando todos os que assistiam. 

Milhares de pessoas, entre familiares e população em geral, 
marcaram presença ao longo dos 800 metros de percurso e 
aplaudiram o desempenho dos mais pequenos. 

Este ano os temas abordados foram: Portugal e o mar, 
Descobrimentos, a Música, Pintores, Mundo da fantasia, 
Multiculturalidade, terceira Idade, Mar, Heróis da Fruta, 
Alimentação, Etnias e Nós e o Mundo
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2300 CRIANÇAS LEVAM ALEGRIA 
E FOLIA ÀS RUAS DA FREGUESIA
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O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA, 
EDUARDO ROSA, agradeceu às escolas 
participantes e às famílias e sublinhou que «este 
desfile mostra que podemos fazer muito e que é 
preciso encontrar espaço para o divertimento 
passando aos nossos jovens o testemunho 
daquilo que é a nossa cultura. Continuamos a 
trabalhar neste projeto para que ele desenvolva 
a freguesia, o município e acima de tudo consiga 
criar um país melhor e com mais futuro».

Eduardo Rosa destacou ainda os apoios das 
empresas Morgado & Amado e Auto João & 
Jorge, assim como da Polícia de Segurança 
Pública e dos Bombeiros do Seixal.

O desfile contou com a participação das 10 
escolas da rede pública e jardins de infância: EB 
Miratejo; EB Alto do Moinho; EB Quinta do 
Campo; EB Quinta da Cabouca; EB Vale de 
Milhaços; EB Corroios; EB Quinta de São 
Nicolau que contou com a participação de 
idosos da Associação de Reformados de 
Corroios; EB Santa Marta de Corroios; EB Dom 
Nuno Álvares Pereira e EB José Afonso. Tal como 
acontece noutros anos, algumas instituições 
privadas e sociais também participaram. Este 
ano foram: Creche de Santa Teresinha, Centro 
Paroquial e Social da Sagrada Família de 
Miratejo, Dó-Ré-Mi, Mãos Dadas, Palhacinho 
Vaidoso. 
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UMA INICIATIVA DE GRANDE ANIMAÇÃO

JOGÁRIA
DA FREGUESIA

DE CORROIOS
NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO REALIZOU-SE MAIS 
UMA JOGÁRIA DE CORROIOS. Esta é uma iniciativa que 
proporciona momentos de convívio muito divertidos e de 
grande animação aos alunos das escolas do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico da freguesia, e respetivos professores. 

Os locais escolhidos para a realização destes jogos 
tradicionais foram os courts de ténis do Clube Recreativo e 
Desportivo Brasileiro Rouxinol, o campo de futebol do 
Ginásio Clube de Corroios e o Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho, por forma a abrangerem todos os 
estabelecimentos de ensino. 

ENTRE MUITA DIVERSÃO, OS ALUNOS tiveram 
oportunidade de experimentar atividades como skis de 
verão, insufláveis, corrida obstáculos, bola à lata, jogos de 
equilíbrio, paraquedas, brincar ao atletismo e o jogo da 
raposa e da galinha. 

Esta é uma iniciativa inserida no projeto da Câmara 
Municipal do Seixal, Jogos do Seixal, e é organizada pela 
junta de freguesia em parceria com o movimento 
associativo.
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A JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS ASSINALOU o Dia Internacional da Mulher com a distribuição de geribérias em 
vários espaços da freguesia visitados pelos elementos do Executivo.

À noite, numa das galerias do Mercado Municipal de Miratejo, foi apresentada a peça As Troikanas, pelo grupo de teatro 
da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Corroios. De seguida, realizou-se um debate 
subordinado ao tema «A mulher na Sociedade Civil», que foi moderado pela vogal da junta de freguesia, Helena Candeias, 
e no qual participaram Paula Santos, deputada do PCP na Assembleia da República, Joaquina Flores, atleta, e Madalena 
Mendes, secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia de Corroios.

JUNTA ASSINALA O DIA DA MULHER 

DIA

DA MULHER
INTERNACIONAL
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XVIII FESTIVAL
DE MÚSICA

MODERNA
CORROIOS 2013

18 ANOS DE FESTIVAL FESTEJADOS COM PRAZER, EMOÇÃO, 
ORGULHO E SATISFAÇÃO PELO TRABALHO EFETUADO

CONSIDERADOS COMO FAVORITOS À VITÓRIA devido à sua "cena poderosa" rock-romântico-fantasista, os músicos de Leiria foram 
desde logo sujeitos a uma observação rigorosa e minuciosa por parte do júri. Sabendo disso, tocaram para ganhar do primeiro ao último 
minuto.  Elevaram-se, não cedendo para os outros finalistas GULA (Cascais) e NUMALUPA (Amadora) nos critérios de originalidade, 
criatividade, musicalidade, expressão e execução.

Além da gravação-edição do seu CD-EP, prémio que está a ser preparado, HOMEM DE MARTE & OS INVASORES terão direito a abrir o 
concerto dos CHAMELEONS VOX (eleitos pela conceituada revista britânica "MOJO" numa lista de "100 essential cult heroes", e que 
passaram pelo "Rock Rendez Vous", sala mítica dos anos 80, lembrada através duma exposição pelo Festival de Corroios de 2009), dia 23 
de agosto nas Festas de Corroios. 

FINAL DO XVIII FESTIVAL DE MÚSICA MODERNA: 
HOMEM DE MARTE & OS INVASORES SÃO Nº1 EM CORROIOS

GULA

NUMALUPA
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Além dos vencedores foram apresentadas mais sete novas bandas, usando todas o português. Fascinou-nos a irreverência bem 
sustentada dos "esperanças sub-20 anos" GLASS IN THE PARK (Almada) e ONE PLUS 68 (Porto), com os acordes futuros da música 
moderna portuguesa. CORDA (Seixal) e GULA (Cascais) exibiram um som progressivo-progressista e poesias duras de alerta, de amor-
raiva. JÁFOITUDOINVENTADO (Peniche) e NUMALUPA (Amadora) deram nova vida ao já clássico popular rock português, de "Aqui d'el 
Rock a Xutos e Pontapés". Por último, temos que destacar a presença de GARBO (Coimbra) com os seus felizes sonhos pop.

Foram homenageados os temas: Fala do Velho do Restelo ao Astronauta (José Saramago-Manuel Freire, 1970) pelos Homem de 
Marte & Os Invasores, Sete Mares (Sétima Legião, 1987) pelos Gula, Manual de Sobrevivência I (Xana dos Rádio Macau, 1998) pelos 
Garbo e Amor Combate (Linda Martini, 2006) pelos Glass in the Park, pondo em evidência o profissionalismo e o "saber fazer" das 
bandas. Trinta e dois temas originais geniais apresentados pelas bandas concorrentes "rivalizaram", assim, com hits famosos da 
música portuguesa.

INOVAÇÃO introduzida este ano: pelo menos uma banda do Concelho 
do Seixal integra o alinhamento do Festival. Com este incentivo, 

os músicos da nossa praça têm uma oportunidade reforçada para brilhar...
Também desde o ano passado, o Festival de Corroios permite às bandas um espaço 

de homenagem aos mestres da música portuguesa. Este ano, foram quatro as bandas 
que versaram temas imortais do nosso cancioneiro.

DE REGRESSO AO SUPER-PALCO DO CINE-TEATRO DO GINÁSIO CLUBE DE CORROIOS, 
O XVIII FESTIVAL DE CORROIOS PRODUZIU QUATRO GRANDES NOITES 

DE MÚSICA JOVEM AO MAIS ALTO NÍVEL.

GARBO

ONE PLUS 68

HOMEM DE MARTE & OS INVASORES

GLASS IN THE PARK

JÁFOITUDOINVENTADOCORDA
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SKILLS & THE BUNNY CREW (Almada) vencedores do Festival de 
2011 e PLANETA VACA (Santarém) vencedores do Festival de 
2012, apresentaram os seus CD-EP's. A nova música moderna 
portuguesa ganha mais dois discos cheios de energia graças ao 
FESTIVAL e à edição da JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS.

As atuações ao vivo de ambas as bandas têm despertado cada vez 
mais a curiosidade e o agrado do público. Têm também vários 
video-clips na internet. 

 provou ser a melhor banda Hip-Hop, com um 
som psicadélico-funk 60's revival, da atualidade portuguesa. Uma 
mistura explosiva que  vocaliza e movimenta 
espetacularmente. 

 com uma exibição estóico-heróica, deu a ideia de 
ser uma espécie brilhante de "punk do campo" difícil de encontrar 
em Portugal e que só eles podem encarnar.

 (Évora) vencedores do Festival de 2009, voltaram a 
dar o seu show multifacetado, na sua alquimia sonora: passando 
principalmente pelo pop-sinfónico, rock com grandes riffs, e agora 
também, por linhas de bossa-nova que surpreendeu tudo e todos. 
São realmente emocionantes os seus concertos com os seus 
poemas desconcertantes. Pena que não tenham um novo CD que 
decerto estão a ensaiar-testar ao vivo. Força!

 (Olivais-Lisboa) desde que venceram o Festival de 
2004 com a fórmula Who+Rolling Stones+Oasis, vêm fazendo 
uma carreira ascendente. Depois da edição do seu CD-EP, lançaram 
dois CD's que hoje estão esgotados, um dos quais continha um coro 
de "lá-lá-lá-lá-lá", som de fundo dum anúncio da MEO que deliciou 
os ouvidos dos portugueses. Tiveram também presença nos vários 
festivais de verão com bandas internacionais de topo, 
nomeadamente o "Rock in Rio". Além de integrarem o "Planeta 
Música" (RTP-1). 

Recentemente, com o empurrão financeiro dos seus fãs, tiveram a 
ousadia de ir a Londres, ao estúdio RAK (fundado por Mickie Most,  
produtor de The Animals, The Yardbirds, Herman's Hermits, Lulu, 
Donovan, Jeff Beck, Hot Chocolate, entre muitos outros), para 
gravar em 5 dias as bases do novo CD que é considerado pela 
revista Blitz um dos discos "mais esperados" do ano em Portugal, 
duma das bandas "de luxo" portuguesas!

Quanto à participação no Festival de Corroios deste ano, foi a 
costumada "festa rock & roll". Rai(mundo), vocalista dos The 
Poppers, sentiu-se em casa, sendo muito popular entre os 
membros da organização do festival, e "obrigou" Kalú a subir ao 
palco e tocar com eles. O baterista dos Xutos e Pontapés, presença 
simpática em vários festivais, elogiou a qualidade dos finalistas mas 
também alertou para as dificuldades das novas bandas vingarem no 
meio musical português chamando a atenção para os músicos não 
cometerem erros na avaliação otimista de expetativas. 

O XVIII Festival de Música Moderna Corroios 2013 terminou assim 
às mil maravilhas com THE POPPERS (e convidado especial Kalú).

THE BUNNY CREW

SKILLS

PLANETA VACA

FATO / FETO

THE POPPERS

O XVIII FESTIVAL DE MÚSICA MODERNA DE CORROIOS CONSAGROU 
COMO CONVIDADOS DAS SESSÕES EXCLUSIVAMENTE 

BANDAS VENCEDORAS DE ANTERIORES EDIÇÕES.

O APOIO SISTEMÁTICO ÀS BANDAS 
REVELADAS PELO FESTIVAL CONTINUA

SKILLS & THE BUNNY CREW

PLANETA VACA

FATO / FETO

THE POPPERS
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OUTRA NOVIDADE: Em 2013 o som ambiente da abertura-fecho e intervalo entre a atuação das bandas das quatro sessões, foi 
constituído EXCLUSIVAMENTE por músicas que constam, ora da discografia editada pelo Festival, ora pelas bandas, fazendo-se uma 
RETROSPETIVA / PANORAMA / ANTOLOGIA dos sons e temas do Festival desde 1996 até hoje.

E não é que as canções ouvidas resistem ao tempo e permanecem atuais ao nível de som e mensagens? Uma qualidade coletiva mais do 
que suficiente para honrar as "velhas" tradições musicais portuguesas na era contemporânea!

Com a categoria das suas bandas e com a sua discografia editada pela JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS ao longo dos anos, o FESTIVAL 
DE MÚSICA MODERNA DE CORROIOS tornou-se "O" INCONTORNÁVEL-EXCELENTE CAPÍTULO da história recente da MÚSICA MODERNA 
PORTUGUESA.

De facto, sem falsas modéstias, podemos considerar talvez, o Festival de Corroios O MELHOR EVENTO CULTURAL DE REVELAÇÃO DE 
NOVOS VALORES DA MÚSICA MODERNA PORTUGUESA.

A TODOS, OS NOSSOS ENCARECIDOS AGRADECIMENTOS!

XVIII FESTIVAL DE MÚSICA MODERNA CORROIOS'2013 - FICHA:
1.ª SESSÃO, 9 MARÇO: 

 - Tiago Proença, Jorge Ramalho, Pedro Bento, Pedro Ferreira, Raul Carvalho. Sempre o mesmo Céu / Morreste / Vento / Lobos. 
 - João Rosado, João Esgaio, Vasco Costa, Nuno Rodrigues. Fio da Navalha / Idade dos Porquês / Culpado / À quanto Tempo. 

Convidados: SKILLS & THE BUNNY CREW

2.ª SESSÃO, 16 MARÇO: 
 - Fábio Magalhães, Ricardo Castro, Luís Reis, Vítor Tedim. Não deixes de ser quem és / A nossa Vida / Viva a Vida / Tudo é Possível. 

 - Homem de Marte, Pê, César, Bé, Sapo. O Homem no Topo / A Dança dos Anti-Depressivos / O Pescador do Amor / Ovelhas de Júpiter. 
 - Rita Sedas, Bruno Faria, Inês Sampaio, Diogo Guerreiro. Last Word / Decoding Love / Tenho Coisas / Make Believe. 

Convidados: PLANETA VACA

3.ª SESSÃO, 23 MARÇO: 
 - Nuno Cardoso, Mário André, Paulo Cardiga, Jorge Figueiredo. A Chama Acesa / O Clube / Suspenso / Bússola. 

 - Tânia Xisto, Jaime Santos, Pedro Almeida, César Freitas, João Sevivas. Domínio / Jogo / Passo a Passo / Príncipe. 
 - João Campos, Bruno Mota, Jorge Albuquerque, Paulo Spinola, Luís Santos, Vitor Calado. Lua Matadora / Morte Lenta / O que ficou ficou / Portugal em Chamas. 

Convidados: FATO/FETO. 

FINAL, 6 ABRIL: HOMEM DE MARTE & OS INVASORES / NUMALUPA / GULA. 
Convidados: THE POPPERS.

CORDA
JÁFOITUDOINVENTADO

ONE PLUS 68
HOMEM DE MARTE & OS INVASORES
GLASS IN THE PARK

NUMALUPA
GARBO
GULA

DESCOBRIR - APOIAR - PROMOVER - EDITAR - PRESERVAR

CORROIOS É OUTRA MÚSICA!

SKILLS AND THE 
BUNNY CREW

''Skills and the Bunny Crew"

2011

THE HYPERS
''The Hypers"

2010

FATO/FETO
''A aparência do crime 

e o crime da aparência"

2009

THE PROFILERS
''Swing"

2008

THE CYNICALS 
''I didn't kill rock and roll''

2007

PLANETA VACA
''Safanões no tempo"

2012

NEW CONNECTION
''Brains''

2006

SUGAR
''Livro ouvido''

2005

PLASMA
''Até estalar o verniz''

2003

ASHFIELD
''Third chapter"

2002

FACTOS REAIS
"Factos Reais"

2001

THE POPPERS
'' The Poppers''

2004

www.festivaldecorroios.net

DISCOGRAFIA
1996 - 2012

2000

A INSTITUIÇÃO · CARACÓIS COM CIO · JAM
CARGA AO MAR · PERDIDOS E ACHADOS

REINAÇÃO · TEMPLO DO SILÊNCIO · FANTOCHES

1999

XL · SEM DESTINO · NEFELIBATAS
KARMA · 100 PECADOS · R. D. M.

TENDÊNCIAS · PACÍFICO SUL

1998

ESTRADA DE SANTIAGO · PÓ D'ESCRER · TERRA BATIDA
ANJOS OCULTOS · TRIBO URBANAANDREAS A'RDER

OTELCANA · JOÃO GOLFINHO E OS PÉROLAS DO ATLÂNTICO

1997

SIRIUS · JARDINS DE PEDRA · CRISE
LUAZZURI · NAU FRÁGIL · MAIS INFINITO
IRMÃOS DE SANGUE · BANDO MARGINAL

1996

 Câmara Municipal do Seixal, Proarti, FNAC, ANTENA 3, Santos da Casa, Portugal Rebelde, A Trompa, Mais Música Nova, 
Fenther.Net, Hotel Meliã, Boom Estúdio, Pleno Acesso, Base Prática, Cervejaria Mil e Tal e GlózeCafé. A todas as bandas concorrentes e, a 
todos os que de forma voluntária (incluindo o público presente), tornaram realidade o XVIII Festival de Música Moderna Corroios'2013. Muito obrigado!

AGRADECIMENTOS:

Festas de Corroios 201365



MARCHAS
DE CORROIOS

POPULARES

NO DIA 28 DE JUNHO O JARDIM DE SANTA MARTA DO PINHAL foi 
palco de um arraial. O desfile de marchas populares em Corroios é já 
uma tradição que continua a crescer com cada vez mais instituições a 
participarem. 

Este ano, para além das escolas do 1.º ciclo da Quinta do Campo, Alto 
do Moinho, Santa Marta e Miratejo, esta com crianças e adultos, e 
dos reformados de Corroios, marcaram também presença o Clube 
Associativo de Santa Marta do Pinhal e o Moinho Sábio, do Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho.

ANIMAÇÃO
EM SANTA MARTA DO PINHAL
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ESTE É UM PROJETO QUE A JUNTA de Freguesia de Corroios pretende 
que continue a crescer com a participação de mais grupos, mantendo 
desta forma as tradições populares.
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20.º ANIVERSÁRIO
DA VILA

DE CORROIOS

COR, CRIATIVIDADE E BELAS COREOGRAFIAS foram 
algumas das características do 15.º Festival Gímnico que, no 
dia 18 de maio, assinalou o 20.º aniversário da Vila de 
Corroios. O espetáculo, que encheu o Pavilhão Municipal do 
Alto do Moinho de bolas, massas, fitas e saltos, teve a 
participação de cerca de 224 atletas provenientes de vários 
clubes, e incluiu demonstrações de dança rítmica, 
sevilhanas, dança de salão, acrobática e trampolins.

Ao nível da freguesia participaram o Centro de Convívio 
Desportivo de Vale de Milhaços, Clube Recreativo e 
Desportivo de Miratejo, Centro Cultural e Desportivo do 
Pinhal do Vidal, Casa do Povo de Corroios e Centro Cultural e 
Recreativo Alto do Moinho. Como convidadas estiveram as 
formações do Clube Recreativo da Cruz de Pau e do 
Independente Futebol Clube Torrense.

TAMBÉM NO ÂMBITO DO ANIVERSÁRIO, no dia 17 de 
maio, realizou-se a 9.ª Gala de Artes Marciais que teve a 
participação de 175 atletas em representação dos seguintes 
clubes e modalidades: Ginásio Clube de Corroios (judo e 
boxe), Casa do Povo de Corroios (karaté), Centro Cultural e 
Recreativo do Alto Moinho (karaté, judo e taekwondo); 
Centro de Convívio e Desportivo Vale de Milhaços (aikido e 
taekwondo); Centro Cultural e Desportivo do Pinhal do Vidal 
(karaté) e Portugal Cultura e Recreio (jiu-jitsu). Este foi mais 
um evento em que se deu visibilidade ao trabalho 
desenvolvido por mestres e atletas que apresentaram as 
técnicas e os estilos das várias modalidades que compõem 
as artes marciais.

15.º FESTIVAL GÍMNICO 9.ª GALA 
DE ARTES MARCIAIS

ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS 
REFLETEM O DINAMISMO DA FREGUESIA
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No final do Festival Gímnico, Eduardo Rosa, 
presidente da Junta de Freguesia de Corroios, 
referiu o facto de esta ser «uma forma 
diferente de assinalar o aniversário da Vila de 
Corroios, envolvendo os clubes e os seus 
atletas. É um espetáculo feito com os nossos 
jovens, porque continuamos a acreditar que o 
país tem futuro. Aqui trabalhamos diariamente 
para responder às necessidades da nossa 
população».

O autarca disse ainda que, «apesar das 
dificuldades a que estamos sujeitos 
continuamos a apoiar os clubes e a trabalhar 
para encontrar soluções, no sentido de 
proporcionar uma prática desportiva regular 
aos jovens. É nos clubes que os jovens vão 
formar-se enquanto cidadãos e é desta forma, 
a mostrar o trabalho desenvolvido nos clubes, 
que continuaremos a festejar o aniversário de 
Corroios».  

Jorge Gonçalves, vereador da Câmara 
Municipal do Seixal destacou «o trabalho de 
clubes e jovens. Este é um exemplo do 
desenvolvimento integrado (social, desportivo, 
económico) que queremos continuar a 
desenvolver no Seixal».



QUANDO FALAMOS EM GINÁSIO CLUBE DE CORROIOS pensamos de imediato em futebol. A coletividade tem sido 
ao longo dos anos uma grande escola de jogadores que desde muito jovens aperfeiçoam o seu talento. O clube possui 
os escalões de infantis, iniciados, juvenis e juniores e alguns dos jovens ali preparados tiveram como destino grandes 
equipas do futebol português.

É também para dar a conhecer esse trabalho que todos os anos se realiza o Torneio da Páscoa de Corroios em futebol 
juvenil, uma competição que já vai na 14.ª edição e que é organizada pelo clube e pela Junta de Freguesia de Corroios 
com o apoio da Câmara Municipal do Seixal. A prova tem como objetivos promover o espírito desportivo e de grupo e 
ainda o desporto na freguesia.

CLASSIFICAÇÃO JUVENIS
1.º, Casa Pia Atlético Clube; 2.º, Almada Atlético Clube; 

3.º, Ginásio Clube de Corroios; 4.º, Futebol Clube da Maia

14.º TORNEIO 
DA PÁSCOA 

DE CORROIOS
FUTEBOL JUVENIL

CASA PIA VENCEU 14.º TORNEIO

ESTE ANO O TORNEIO REALIZOU-SE NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO, no Campo António Marques Pequeno. O 
grande jogo da final colocou frente a frente as equipas do Almada Atlético Clube e do Casa Pia Atlético Clube. O 
jogo só foi resolvido através da marcação de grandes penalidades, onde a sorte acabou por pender para a equipa 
lisboeta que venceu por 3-2, após o empate a uma bola registado no final do tempo regulamentar. 
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NESTE TORNEIO TAMBÉM AS CAMADAS MAIS NOVAS têm oportunidade de mostrar o seu valor. Nesse sentido, 
realizou-se uma competição infantil que teve como protagonistas o Clube de Futebol da Trafaria, o Centro Cultural e 
Desportivo de Vale de Milhaços, o Almada Atlético Clube e o Ginásio Clube de Corroios. Nesta categoria, o Almada que 
derrotou o Corroios, por 4-3, no desempate por penaltys, após uma igualdade a duas bolas no final do tempo 
regulamentar.

CLASSIFICAÇÃO INFANTIS
1.º, Almada Atlético Clube; 2.º, Ginásio Clube de Corroios; 

3.º, Clube de Futebol da Trafaria; 4.º, Centro Cultural e Desportivo de Vale de Milhaços
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16.º CONCURSO
DE FOTOGRAFIA

CORROIOS'2013

O CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE CORROIOS É UMA INICIATIVA organizada pela Junta de Freguesia de Corroios, 
com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da FNAC Almada que tem como objetivos estimular a criatividade de todos 
aqueles que se dedicam, de forma profissional ou amadora, ao prazer de captar e fixar imagens, bem como divulgar 
novos valores na fotografia portuguesa.

O ano de 2013 foi declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Ano Internacional da Cooperação da Água. 
Associando-se a essa escolha, a Junta de Freguesia de Corroios decidiu que este ano o tema do concurso é “Água”.

Os 125 trabalhos, 58 a preto e branco e 67 a cores, chegaram de vários pontos do país e houve ainda um participante 
espanhol e um brasileiro. Os premiados são anunciados no dia 14 de setembro, data da inauguração da exposição. 
Foram ainda selecionadas mais 20 fotografias a cores e 22 a preto e branco para integrarem a exposição.
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FOTOGRAFIAS VENCEDORAS DO 15.º CONCURSO DE FOTOGRAFIA CORROIOS’2012

1º PRÉMIO  / P/B [Conjunto de 3 fotos] BALLET DANCER (Estúdio em Lisboa) - Ana Filipa Garin Scarpa

1º PRÉMIO COR / 
Ana Filipa Garin Scarpa

 A PEGA (Praça de Touros, Montijo)

2º PRÉMIO COR / 
(XVII Festival de Música Moderna Corroios 2012) - Rui Hélder B. Durão

 SINCRONIA 

3º PRÉMIO / 
Ana Freire

P/B MONÓLOGO DA ESPERA (Carcavelos)
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3º PRÉMIO COR / 
João Paulo Santos Amaro

 ATELIER CRIATIVO (Seixal)

2º PRÉMIO / 
Anabela Dias Luís

P/B COM FARINHA (Ponto d’Encontro, Cacilhas)



MOSTRA MENSAL
DE ATIVIDADES

ECONÓMICAS

FOI EM JANEIRO DE 2011 QUE A JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS decidiu dar início a um projeto que era, à 
partida, uma novidade para todos. Nasceu então a Mostra Mensal de Atividades Económicas de Corroios, cujos objetivos 
foram o desenvolvimento económico, cultural, social e desportivo, e ainda a rentabilização do Parque Urbano da Quinta 
da Marialva no período fora das festas populares.

DOIS ANOS DEPOIS É UMA APOSTA GANHA
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NO ÚLTIMO DOMINGO DE CADA MÊS, com a 
exceção de agosto, o recinto enche-se de gente que 
vai fazer as suas compras. Ao fim destes mais de dois 
anos, o balanço é bastante positivo e a iniciativa tem 
vindo a crescer quer em número de comerciantes, 265 
atualmente, quer de visitantes. 

Neste período, a junta de freguesia tem feito pequenos 
ajustes, ouvindo sempre comerciantes e população, e 
tentando ir ao encontro dos desejos de todos. Exemplo 
disso foram as intervenções feitas no piso bem como a 
organização do espaço, compartimentando por zonas 
as diferentes áreas de negócio.



PRESÉPIO VIVO DOS ESCUTEIROS DE VALE DE MILHAÇOS

PRESÉPIO
AO VIVO

O AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 1239 DE VALE DE MILHAÇOS VOLTOU a realizar o Presépio Vivo, no Jardim da Fábrica 
da Pólvora. Foi no dia 15 de dezembro que cerca de 30 figurantes, todos escuteiros, relembraram o nascimento de Jesus 
representando as principais figuras do presépio. A acompanhar toda a encenação, com temas alusivos à quadra, esteve o coro 
do Grupo de Jovens da Paróquia de Vale de Milhaços. 

Esta iniciativa é já uma tradição no seio do agrupamento que promete mantê-la nos próximos anos. 

A organização contou, como sempre, com a Junta de Freguesia de Corroios que apoiou em toda a logística inerente à 
apresentação: transporte, bancada para o coro, iluminação e som.
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O PAVILHÃO MUNICIPAL DO ALTO DO MOINHO VOLTOU A RECEBER entre 
25 de fevereiro e 3 de março, mais uma edição do Encontro Intercultural 
Saberes e Sabores. Organizada pela Câmara Municipal do Seixal, Junta de 
Freguesia de Corroios e Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, a 
iniciativa tem constituído um importante veículo de divulgação da diversidade 
cultural promovendo o diálogo intercultural, o respeito pelas diversas culturas 
e a integração dos imigrantes.

Ano após ano o evento tem crescido, bem como as participações e a 
curiosidade dos visitantes. Durante esta edição tiveram lugar uma série de 
atividades dirigidas a todos os públicos. Documentários, exposições, teatro, 
gastronomia, workshops, espetáculos de música e dança compuseram uma 
semana de encontro de culturas. 

De 25 a 28 de fevereiro, as atividades culturais decorreram durante o dia com 
um programa específico para as escolas e à noite para o público em geral. 
Neste dias, os visitantes puderam assistir aos concertos das Jotas e da 
Orquestra Nova de Guitarras, ao teatro Sou eu, a Cinderela e à tertúlia literária 
Viagem. As crianças das escolas fizeram o circuito Comércio Justo, que era 
composto por um teatro de fantoches A fada que queria outro mundo, e uma 
visita guiada à exposição "O Comércio pode ser Justo", dinamizado pela 
Cooperativa Mó de Vida e pelo centro de Informação e Documentação Amílcar 
Cabral. Os meninos participaram ainda no workshop de dança africana, 
promovido pela Associação CJ Batoto Yetu Portugal.

Nos dias 1, 2 e 3 de março, tiveram lugar os momentos altos do encontro, com 
a dinamização de diversas atividades representativas das diferentes culturas e 
países presentes no evento. Foi o caso dos espetáculos interculturais com 
música, dança, artesanato e dos almoços e jantares temáticos. Houve ainda 
lugar para um jogo de demonstração de corfebol, um desporto constituído por 
equipas mistas. De referir também as exposições «O Vermelho na Cultura 
Chinesa»,  cedida pela Embaixada da República Popular da China, «A Água - 
Direito Humano Fundamental», cedida pelo Instituto Marquês de Valle Flor, e 
«O Comércio pode ser Justo».

DOCUMENTÁRIOS, EXPOSIÇÕES, TEATRO, GASTRONOMIA, 
WORKSHOPS, ESPETÁCULOS DE MÚSICA E DANÇA 

VI ENCONTRO INTERCULTURAL

SABERES
E SABORES
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ALERTAR PARA A PREVENÇÃO DA DIABETES

DIA

DA DIABETES
MUNDIAL

A DIABETES É UMA DOENÇA CRÓNICA QUE AFETA 347 
MILHÕES DE PESSOAS EM TODO O MUNDO e um em cada 
12 adultos na Europa. Em Portugal, a diabetes atinge um 
milhão de pessoas, razão pela qual o dia 14 de novembro, Dia 
Mundial da Diabetes, é assinalado um pouco por todo o país, 
com o objetivo de alertar, informar e contribuir para a sua 
prevenção. Em 2012, a efeméride teve como temática 
«Diabetes: Proteja o Nosso Futuro», incidindo sobre a 
necessidade de educação sobre a diabetes e o aumento de 
programas de prevenção.

No Seixal, realizaram-se duas iniciativas organizadas pela Câmara 
Municipal do Seixal, juntas de freguesia e Descoberta para Viver - 
Associação de Grupos de Entreajuda dos Diabéticos do Seixal. Uma 
das iniciativas foi o IV Encontro de Diabéticos e seus Familiares, que se 
realizou, no dia 17 de novembro, na delegação de Miratejo da Junta de 
Freguesia de Corroios, e, no dia 24 de novembro, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. 

Estes encontros tiveram como tema «Educação Terapêutica no Controlo e Prevenção das Complicações do Pé Diabético» e permitiram a 
partilha de experiências, ideias e conhecimentos sobre este assunto, uma vez que a diabetes é a principal causa de amputações não 
traumáticas dos membros inferiores em todos os países. A terapêutica medicamentosa e o papel da musicoterapia, da psicopedagogia, da 
fisioterapia e da nutrição no controlo da doença foram também tópicos debatidos nas palestras realizadas. Paralelamente, decorreram 
rastreios, workshops de alimentação saudável e espaços de atendimento em saúde.

As palestras contaram com a presença de Corália Loureiro, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, Eduardo Rosa, presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, Fátima Brito, enfermeira e presidente da direção da Descoberta para Viver. No dia 1 de dezembro teve lugar a 
atividade «Em Movimento na Grande Caminhada pelo Controlo da Diabetes», uma caminhada que decorreu junto à zona ribeirinha de Seixal 
e Arrentela, sensibilizando para a importância da atividade física na prevenção e controlo da diabetes.
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NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO, O CENTRO DE CONVÍVIO E DESPORTIVO 
DE VALE DE MILHAÇOS e a Junta de Freguesia de Corroios organizaram o 10.º 
Torneio de Carnaval - Futebol Sub-15, que se realizou no Parque Desportivo 
J.Caetano. 

Este ano, a vitória coube à equipa da casa que na final derrotou o Grupo 
Desportivo dos Pescadores da Costa de Caparica.

O torneio que teve o apoio da Câmara Municipal do Seixal contou com as equipas 
do Centro de Convívio e Desportivo Vale de Milhaços, Ginásio Clube de Corroios, 
Charneca de Caparica Futebol Clube e o Grupo Desportivo dos Pescadores da 
Costa de Caparica. Os primeiros jogos realizaram-se no domingo, dia 10 de 
fevereiro, e no dia 12 disputaram-se os jogos de apuramento para o 3.º e 4.º 
lugar e a final.

No domingo, o Centro de Convívio e Desportivo Vale de Milhaços venceu a equipa 
do Charneca de Caparica Futebol Clube por 1-0 e o Grupo Desportivo dos 
Pescadores da Costa de Caparica venceu o Ginásio Clube de Corroios por 2-0.

O Ginásio Clube de Corroios obteve o 4.º lugar ao ser derrotado pelo Charneca de 
Caparica por 3-1. A final foi bastante disputada e equilibrada. Pela primeira vez, a 
equipa anfitriã venceu o Torneio, batendo os Pescadores da Costa de Caparica 
por 1-0 com um golo marcado no início do encontro.

VALE DE MILHAÇOS VENCEU 
O 10.º TORNEIO

FUTEBOL SUB-15

10.º TORNEIO
DE CARNAVAL

DE VALE DE MILHAÇOS 

CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1.º CCD Vale de Milhaços; 2.º GD Pescadores Costa de Caparica; 3.º Charneca da Caparica FC; 4.º Ginásio Clube de Corroios

Taça Fair-play: CCD Vale de Milhaços; Melhor marcador: João Sousa, Ginásio Clube de Corroios;
Melhor jogador: João Brás, Ginásio Clube de Corroios; Melhor guarda-redes: Daniel Gonçalves, CCD Vale de Milhaços
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BAILES, MÚSICA E DANÇA

ANIMAÇÃO
DE ESPAÇOS
PÚBLICOS

DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO REALIZARAM-SE em vários locais da freguesia de Corroios, animações de 
espaços públicos, organizadas pelas coletividades e associações e, apoiadas pela junta de freguesia. Esta descentralização foi 
a forma encontrada, nos últimos tempos, para continuar a proporcionar momentos divertidos à população e, ao mesmo 
tempo, envolver os clubes e associações. Bailes, espetáculos musicais e de dança e vendas de artesanato foram algumas das 
atividades que aconteceram durante este período.
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A 15 DE DEZEMBRO DE 2012 REALIZOU-SE, 
no Mercado Municipal de Miratejo, a V Feira 
Social da Freguesia de Corroios.

A iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia 
de Corroios, tem como objetivo a divulgação da 
oferta social e contou com a participação de 
várias entidades, instituições de solidariedade 
social e associações parceiras da rede social do 
concelho do Seixal para divulgarem as suas 
atividades e mecanismos de intervenção. 
Contou também com as presenças da 
vereadora Corália Loureiro e do presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa, 
que assinalaram o trabalho realizado pelos 
parceiros sociais e voluntários, especialmente 
nos tempos que correm.

Nesta edição da Feira Social realizou-se uma 
venda de artesanato para angariação de fundos 
e a animação musical esteve a cargo da 
Associação Unitár ia de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Miratejo.

Também no mesmo dia assinalou-se a 
passagem do segundo ano de existência da Loja 
Social de Miratejo. A festa foi animada pelos 
muitos pais e mães natal do Moto Clube de 
Corroios que fizeram a entrega dos bens 
angariados: 3 100 quilos de alimentos, 
brinquedos e roupa. Para além disso, cantaram, 
brincaram e distribuíram sorrisos e doces pelas 
crianças.

SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO PARA OS MAIS NECESSITADOS

V FEIRA SOCIAL
DE CORROIOS
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Festas de Corroios 2012 - Retrospetiva

Linda MartiniFestival
de Folclore Pedro Abruhosa

Leandro Aurea
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Festas de Corroios 2012 - Retrospetiva

Carminho Amor Electro José Cid

Voodoo Marmalade Edna Pimenta
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É outra Música!É outra Música!

20 20 
23 AGO. A 1 SET.CORROIOSCORROIOS

30 AGOSTO - DIA DO TÍTULO DE SOLIDARIEDADE AO PARQUE URBANO DA QTA. DA MARIALVA (2,5€)

Entre Tejo e Sado

Apoia as Festas de Corroios

www.creditoagricola.pt

www.jf-corroios.pt
facebook.com/festasdecorroios
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