
EXPOSIÇÕES
UM OLHAR ATENTO
Pintura Art Keeps Me 
Alive
8 março a 3 abril
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil  / camaj
(Estação de Comboios do Fogue-
teiro)

Ana Duarte tem 22 anos e apesar 
da sua formação em Design de 
Comunicação é através da pintura 
que gosta de se expressar.

«Aquilo que pinto visa um lado 
mais interventivo, mexendo um 
pouco com os sentimentos das pes-
soas. Não o faço para impressio-
nar, simplesmente faço-o porque 
preciso de sentir várias realidades. 
Não preciso que me aprovem ou 
desaprovem, preciso só que tentem 
sentir cada traço, cada mancha, 
cada cor. As minhas pinturas são 
um simples olhar sobre as ruas e 
sobre o que elas me transmitem, as 
ruas inspiram-me». 

INTERVENÇÃO RUAS
Exposição coletiva
9 março a 3 abril
Espaço Arte Jovem (Miratejo)
Das 11 às 19 horas, elaboração ao 
vivo da exposição com artistas de 
street art

O programa começa com um 
workshop de stencil, onde todos 

os presentes podem participar. 
Paralelamente outros artistas irão 
estar a criar os seus trabalhos in 
loco. O tema que serve de base às 
suas criações é o «Petróleo». O 
resultado destes trabalhos poderá 
ser depois visto no Espaço Arte 
Jovem ao longo do Março Jovem.

DANÇA
DANÇAS NO LARGO
9 março / sábado 
– 11 horas
Largo do Mercado de Miratejo
Org.: Câmara Municipal do Seixal 

Uma demonstração de grupos de 
dança das coletividades e escolas 
secundárias do concelho. Uma 
excelente oportunidade para ver 
dança de vários estilos, protagoni-
zada por jovens bailarinos.

PERFORMANCE 
DE DANÇA AO AR
LIVRE
23 março / sábado 
– 21 horas
Largo Luís de Camões (Seixal)
Org.: Grupo de Dança do Seixal

A performance decorre no Largo 
Luís de Camões, junto ao local 
onde decorrem os concertos do 
Março Jovem. Uma oportunidade 
para o grupo o Grupo de Dança do 
Seixal divulgar o seu trabalho.

MÚSICA
APRESENTAÇÃO 
DO MARÇO JOVEM 
2013 
concerto 
Mendigos & Ladrões
23 fevereiro / sábado 
– 17 horas
FNAC Almada (CC Almada Fórum)
Org.: Câmara Municipal do Seixal 

NOITE DE REGGAE
concerto 
Like THE Man Said 
+  DJ Reggae Boost Sound 

1 março / 6.ª feira 
– 21.30 horas
Sociedade Filarmónica União 
Seixalense 
Org.: Seixal Surfing Clube

Oriundos do Vale da Amoreira, na 
Margem Sul, os Like the Man Said 
nasceram em 2001, com um som 
roots reggae, onde a consciência, 
o amor e a filosofia vegana são 
alguns dos temas em foco.

PROGRESSIVE NIGHT
concertos 
Shadowsphere +  
Concealment +  Inflama
15 março / 6.ª feira 
– 21 horas
Sociedade Filarmónica União 
Seixalense 
Org.: Câmara Municipal do Seixal 

Shadowsphere Uma banda do 
Seixal formada no ano 2000 pelos 
guitarristas Luís Goulão (ex-Raw, 
ex-Rebellion) e Hugo Fernandes 
(ex-Raw, ex-Darksaga) e que 
apresenta um som influenciado 
pelo melodic death metal sueco. A 
formação atual conta com Paulo 
Gonçalves (voz), Luís Goulão e 
Ricardo Trincheiras (guitarra), 
João Sousa (baixo) e Euler Morais 
(bateria). Inferno é o título da sua 
mais recente edição discográfica.

Concealment Vêm de Sintra e 
tocam uma mistura de death 
metal progressivo com o grind 
core. O estilo musical da banda 
consiste num complexo trabalho 
de guitarras dissonantes, baterias 
de ritmo peculiar, um não con-
vencional baixo de nove cordas 
e um estilo sombrio expressivo 
vocal. As suas letras baseiam-se 
na frieza do mundo moderno, no 
desespero das gerações presentes 
e vindouras.

Inflama Criados durante o ano de 
2009, apenas em 2012 consoli-
daram a sua formação atual. São 
uma banda de rock mas não põem 
de parte o experimentalismo. Gos-
tam de pensar que não se resu-



mem a um estilo ou a um rótulo, 
já que vão divagando pelas mais 
variadas influências. Na escrita 
recorrem, em certos momentos, 
à palavra dita, não cantando mas 
dizendo, afirmando, protestando 
ou até recordando. 

NOITE SPOT
concertos Urbanvibsz +  
The Future IZ US
16 março / sábado 
– 21.30 horas
Sociedade Filarmónica União 
Seixalense 
Org.: Associação SPOT 

Urbanvibsz Oriundos do Barreiro, 
surgem em 2009 com sonoridades 
inspiradas pelo roots reggae e via-
jam por estilos como o dub, ska, 
hip hop ou mesmo rub-a-dub.

The Future IZ US Um grupo de hip 
hop criado em 2009 pela bailarina 
e professora Joana Raposo. Por 
onde passa contagia toda a gente 
com a sua irreverência e promete 
mais uma atuação surpreendente.

CONCERTO DIA 
DO ESTUDANTE
concertos 
Tiro no Escuro +  
Vira Lata +  Gazua
23 março / sábado 
– 21 horas
Sociedade Filarmónica União 
Seixalense 
Org.: Projeto Ruído

Um concerto para comemorar o 
Dia do Estudante, celebrado a 24 
de março. 

Tiro no Escuro Formados em 2004, 
esta banda de punk-rock da Mar-
gem Sul é formada por Flyer (voz), 
Flip (baixo), Daniel (bateria) e 
Guilherme (guitarra).

Vira Lata Juntos desde setembro 
de 2010, tocam punk rock cantado 
em português. Da atual formação 
fazem parte Ulisses (K2o3), na voz 
e guitarra, Ivan Ossos (ex-2 sacos 
e meio e K2o3), na bateria e coros, 
Paulo Gano (ex-2 sacos e meio), 
na guitarra e coros, e Felipe Brito 
(ex-Toast e Kus Kredo), no baixo 
e coros.

Gazua Vêm de Lisboa e juntaram-
se em 2005. Desde então, contam 
com quatro álbuns editados. As 
letras têm um cariz interventivo e 
os riffs de guitarra dão-lhe a sua 
personalidade, que não se limita 
ao estilo punk rock e conta com 
mensagens de união, construção e 
constante procura pelas coisas em 
que acreditam.

AESCOLAME-
XE EM MARÇO
SEIXAL SKATE FEST
ELIMINATÓRIAS NAS 
ESCOLAS SECUNDÁRIAS
27 fevereiro / 4.ª feira 
– 10 horas
Escola Secundária Manuel Cargaleiro
1 março / 6.ª feira 
– 14 horas
Escola Secundária de Amora
4 março / 2.ª feira – 10.30 
horas
Escola Secundária Alfredo dos Reis 
Silveira
5 março / 3.ª feira 
– 15 horas
Escola Secundária João de Barros
5 março / 3.ª feira 
– 9.50 horas
Escola Secundária Dr. José Afonso

FINAL 
16 março / sábado 
– 15 horas
Parque Urbano de Santa Marta 
do Pinhal
Org.: Câmara Municipal do Seixal, 
Academia dos Patins e associações 
de estudantes

Na final, as rampas serão mais 
desafiantes e todos os jovens 
skaters escolhidos, como também 
todos os que se quiserem juntar, 
vão disputar os títulos de melhor 
skater e melhor manobra. 

CANTA! 
5.º CONCURSO 
INTERESCOLAS 
DE INTÉRPRETES 
MUSICAIS
ELIMINATÓRIAS NAS 
ESCOLAS SECUNDÁRIAS
30 janeiro / 4.ª feira 
– 18.30 horas
Escola Secundária de Amora
8 fevereiro / 6.ª feira 
– 10 horas
Escola Secundária Dr. José Afonso
4 março / 2.ª feira 
– 9.30 horas
Escola Secundária Alfredo dos Reis 
Silveira
5 março / 3.ª feira 
– 16 horas
Escola Secundária João de Barros
6 março / 4.ª feira 
– 15 horas
Escola Secundária Manuel Cargaleiro

FINAL
9 março / sábado 
– 21.30 horas
Cinema S. Vicente
Ingresso: 4 € (público em geral); 
2 € (jovens até 25 anos)
Org.: Câmara Municipal do Seixal 
e associações de estudantes
O CANTA! entra no quinto ano 
de realização para encontrar os 

melhores jovens cantores do con-
celho, ao longo de eliminatórias a 
decorrer nas escolas secundárias. 
Na final, cada escola terá dois 
representantes.

CARRINHA 
DA IGUALDADE
26 fevereiro / 3.ª feira 
– das 11 às 18 horas 
Escola Secundária Dr. José Afonso
7 março / 5.ª feira 
– das 11 às 18 horas
Escola Secundária de Amora
Org.: Federação Nacional das 
Associações Juvenis (FNAJ)

O projeto aposta na sensibilização 
para a igualdade e não discrimi-
nação e promove a desconstrução 
de estereótipos e de preconceitos 
sociais, o exercício de cidadania e a 
construção de uma cultura de paz e 
não violência. 

Trata-se de uma carrinha que se 
transforma em stande. No interior, 
há computadores disponíveis com 
jogos e propostas de trabalho 
lúdicas, cujas questões convocam à 
leitura dos conteúdos. No exterior, 
estão previstas várias dinâmicas de 
grupo e jogos pedagógicos. 

ATIVIDADES 
A agendar com as 
escolas secundá-
rias do concelho
ÂMBITO AMBIENTAL
Fauna de Portugal I – Mamíferos 
e Aves
Fauna de Portugal II – Peixes, 
Répteis, Anfíbios e Insetos
As Florestas de Portugal
A Conservação da Natureza
Ciclo da Água Urbano
Resíduos Sólidos Urbanos
Reduzir, Reutilizar e Reciclar
Org.: Grupo Flamingo – Associa-
ção de Defesa do Ambiente



VALORIZAÇÃO ESCOLAR
E Depois da Escola
CV – Caminhos e Valorização
Oportunidades Europeias, para Técni-
cos e Atores na Área da Juventude
Org.: Rato – Associação para a 
Divulgação Cultural e Científica

REFORÇO 
DE COMPETÊNCIAS
Projeto Think Different! – Progra-
ma de Reforço de Competências
Org.: Acrescer – Associação Juve-
nil de Animação Socioeducativa

SURF INDOOR NAS ESCOLAS
Org.: Associação Seixal Surfing 
Clube

EDUCAÇÃO SEXUAL 
Org.: Associação Interrogações

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Org.: Associação Interrogações

DESAFIOS DO ASSOCIATI-
VISMO
Debates sobre associativismo 
juvenil
(limite de dois debates no âmbito 
do Março Jovem 2013)
Org.: Câmara Municipal do Seixal 
e associações de estudantes

Este conjunto de debates tem 
como objetivos promover e in-
centivar o associativismo juvenil, 
fomentar o aparecimento de no-
vas associações juvenis, motivar a 
participação juvenil na socieda-
de, contribuindo assim para o 
desenvolvimento local e regional, 
e divulgar os programas de apoio 
ao movimento associativo juvenil 
promovidos pela autarquia.

+ MARÇO 
JOVEM
BICICLETADA 
FOTOGRÁFICA
2 março / SÁBADO 
– das 10 às 13 horas
Zona Ribeirinha do Seixal
Org.: Câmara Municipal do Seixal

Os participantes estão convidados 
a trazer a sua bicicleta e a máquina 
fotográfica para passar uma manhã 
a fotografar a Baía do Seixal. O 
resultado será uma manhã de con-
vívio na Zona Ribeirinha do Seixal 
e uma exposição final no Espaço 
Arte Jovem e CAMAJ.

STAND-UP PADDLE
16 março / sábado
Zona Ribeirinha do Seixal
Org.: Seixal Surfing Clube

Esta é uma das variações do surf, 
cada vez com mais adeptos. Pode-
se praticar em qualquer lugar com 
águas calmas, realizar passeios 
ou travessias de longa distância, 
surfar ondas grandes e pequenas 
e realizar manobras radicais. 
Para praticar só é necessária uma 
prancha e um remo.

24 HORAS A PINTAR
22 e 23 março / 6.ª feira 
e sábado – das 20 às 20 horas

DJ De Fonseca 23 março 
– 15 horas
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil  / camaj
(Estação de Comboios do Fogue-
teiro)
Org.: Câmara Municipal do Seixal

Durante 24 horas, o CAMAJ rece-
be jovens artistas do concelho que 
queiram mostrar o seu talento na 
área da pintura. Estão garantidos 
todos materiais necessários e as 

obras resultantes desta marato-
na serão alvo de uma exposição 
coletiva patente no Espaço Arte 
Jovem e CAMAJ, no segundo 
semestre de 2013.

MOSTRA 
DO ASSOCIATIVISMO 
JUVENIL
23 março / sábado 
– das 15 às 19 horas
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil  / camaj
(Estação de Comboios do Fogue-
teiro)
Org.: Câmara Municipal do Seixal, 
associações juvenis e associações 
de estudantes

JOVEM PESSOA 
Peça de teatro
15 março / 6.ª feira 
– 21 horas
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil  / camaj
(Estação de Comboios do Fogue-
teiro)
Org.: Projeto Ficções – Associação 
Jovem de Artes Dramáticas


