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"O Mês da Fotografia no Barreiro  
foi extremamente importante: 
recordo-me do desafio para reunir 
material, bem como do empenho  
da equipa para que tudo corresse 
bem. Descentralizar e trazer a  
cultura, e muito concretamente,  
a Fotografia, às pessoas e aos jovens, 
é muito importante. A tarefa de 
encontrar novos nomes na Fotografia 
nacional também é um enorme 
desafio que devem sempre abraçar.
Bravo Barreiro! Continuem por favor!”

RITA CARMO
Participou na 1º edição do Mês  
da Fotografia 2014 com a exposição  

“Sul e Sueste”

"Foi um prazer enorme participar,  
em parceria com a CM Barreiro,  
na promoção e elevação da 
Fotografia, como uma Arte maior"

RUI PALHA
Participou na 3º edição do Mês  
da Fotografia 2016 com a exposição  

“Por aí…”

"Vivemos um momento sem 
precedentes: nunca foram produzidas 
tantas fotografias; nunca houve 
tantas pessoas a fotografar.  
Este facto permite-nos, porventura, 
concluir que há mais pessoas a gostar 
desta forma de expressão visual do 
que alguma vez houve. No entanto, 

"gostar" é diferente de "valorizar", 
assim como "tirar" é diferente de 

"fazer" uma imagem. É precisamente 
sobre estes aspectos fundamentais 
que o Mês da Fotografia tem um 
papel inestimável, contribuindo para 
o elevar da arte fotográfica e para  
a criação de uma nova forma de olhar 
o mundo, nomeadamente através de 
exposições, de eventos fotográficos, 
entre outras iniciativas que 
aproximam o público da fotografia. 
Estas acções requerem visão 
estratégica, investimento, esforço e 
uma genuína compreensão de que a 
fotografia é um dos mais relevantes 
repositórios de conhecimento da 
humanidade, logo uma arte em que 
vale a pena apostar para se fazer 
a diferença no panorama cultural 
nacional e internacional.  
Neste sentido, o Mês da Fotografia, 
no qual tive o maior privilégio de 
participar, é um motivo de orgulho 
não só para o Barreiro, mas para 
todo o país, sendo uma iniciativa 
que merece ser incondicionalmente 
apoiada e seguida de perto."

JOEL SANTOS
Participou na 2º edição do Mês  
da Fotografia 2015 com a exposição 

“Geografia Humana”

“Mês da Fotografia do Barreiro, um 
tempo e um espaço para a reflexão 
sobre a produção fotográfica 
contemporânea e a sua ligação com 
a cultura e a história da fotografia.”

JOSÉ SOUDO
Júri no 1º Concurso de Fotografia  
do Mês da Fotografia em 2014  
e Conferencista na 2º edição em 2015

"Respirar numa cidade, que dedica  
um mês do seu foco cultural  
à fotografia, é para mim um motivo 
de orgulho.

Tive e tenho o prazer de ter feito 
parte de um pequeno grupo de 
pessoas que começou a ouvir,  
ainda que em tom tímido e baixinho 

“Mês da fotografia. Tive e tenho o 
prazer em poder participar,  
ou simplesmente em estar presente."

NUNO CABRITA
Vencedor do 3º Concurso  
de Fotografia do Mês da Fotografia

“A minha participação no Mês da 
Fotografia foi uma estreia pessoal 
a nível de concursos, e foi muito 
especial por ser na minha terra, 
onde vivo e nasci. Para além de 
ter conquistado o primeiro prémio, 
ajudou, a um nível pessoal e artístico, 
compreender melhor as minhas 
capacidades e a evolução em futuros 
projetos a desenvolver. São estes  
os momentos que nos fazem 
entender as nossas capacidades e a 
importância da criação artística,  
a organização, a edição e, acima de 
tudo, que linguagem pretendemos 
desenvolver no nosso trabalho.  
O Mês da Fotografia pode, sem dúvida, 
ser um fator preponderante para a 
criação e descoberta de talentos”

MARIA OLIVEIRA
Vencedora do 2º Concurso  
de Fotografia do Mês da Fotografia “Louvo qualquer iniciativa que 

promova a reflexão em torno da 
fotografia, enquanto possibilidade  
de comunicar e de dar a ver para 
além da aparência, promovendo  
a descoberta e a atitude crítica.  
Pelo que me tenho apercebido,  
o Mês da Fotografia do Barreiro 
tem tentado fazê-lo de uma forma 
muito abrangente e inclusiva. Sobre 
o concurso: enfatizo a importância 
da competência dos júris e a não 
imposição de tema , o que privilegia  
o caráter expansivo e ilimitado  
do fotográfico.”

CARLOS GOTE MATOSO
Vencedor do 1º Concurso  
de Fotografia do Mês da Fotografia

Nov’2017
Divisão de Promoção Cultural
cultura@cm-barreiro.pt
+351 21 206 82 32



O Mês da Fotografia do Barreiro 
é um ciclo de programação em 
que se privilegia a área das Artes 
Visuais, constituindo uma grande 
aposta da Câmara Municipal do 
Barreiro.

A Fotografia fez sempre parte  
do ADN do território do Barreiro. 
Quer pelo facto de ter sido 
habitado, e vivido, por referências 
na Fotografia como Augusto 
Cabrita. Por ter sido palco de 
fotografias históricas em áreas tão 
distantes como a do património 
industrial, da moda e da música 
com fotógrafos como Eduardo 
Gageiro e Anton Corbijn,  
para referir só dois nomes.  
E, também, por existir um  
interesse generalizado na 
população, na comunidade 
educativa, nos artistas em viver  
a Fotografia quotidianamente.

Nesta quarta edição continuamos 
a apostar na apresentação  
de exposições de qualidade,  
em encontros de fotógrafos  
com o público, em sessões  
para a comunidade educativa.

Nas exposições, continuamos  
a apresentar, no Barreiro, 
referências na fotografia 
contemporânea portuguesa.  
Entre 2014 e 2016, convidámos 
autores de reconhecido mérito 
como a Rita Carmo, Egídio Santos, 
Miguel Claro, Nuno Luís e Luis 
Afonso, Daniel Rodrigues,  
Helena Gonçalves, Joel Santos,  
Rui Palha e Augusto Brázio.  
Em 2017 convidámos Daniel 
Blaufuks, Pepe Brix e Luis Mileu, 
num projeto realizado em parceria 
com Ricardo Henriques.

Localmente, continuamos  
a contar com um parceiro,  
o Clube de Fotógrafos do Barreiro. 
Fruto desta colaboração iremos 
expor o trabalho de Carlos Matos, 
lançar um livro de Abílio Neves  
e levar o Mês da Fotografia  
a mercados e a estações  
de transportes.

A programação na área  
do Serviço Educativo, continua  
a ser uma das grandes apostas  
do Mês da Fotografia, constituindo 
alicerces na formação, envolvendo 
a comunidade educativa com 
o objetivo de realizar novas 
aprendizagens, novas linguagens.

Mês da 
Fotografia
do Barreiro 
2017.

4ª Edição.

Fazem parte da comissão  
de júri três profissionais da área  
da fotografia. Em 2017, 
representantes do departamento 
de fotografia da Restart, do 
MEF – Movimento de Expressão 
Fotográfica e do IPF – Instituto 
Português de Fotografia.

Concurso
 

1º Prémio – 700,00 €, exposição 
no Auditório Municipal Augusto 
Cabrita

Jovem Revelação – 300,00 € 

Menção Honrosa: Caso se 
justifique, o júri poderá atribuir  
até três menções honrosas.

Prémios

Júri
Luís Rocha 
MEF – Movimento de Expressão 
Fotográfica

Sabrina Domingues Marques 
Instituto Português de Fotografia

Ângelo Lucas
Restart

Toda a memória do mundo (uma parte).  
Daniel Blaufuks

Intimamente ligada ao projeto  
de doutoramento que desenvolveu 
na University of Wales,  
em Newport, a exposição de Daniel 
Blaufuks relaciona duas obras 
fundamentais de dois escritores  
de culto da literatura europeia 
e onde a ficção e a memória 
individual do Holocausto se 
confundem deliberadamente,  
por entre armadilhas, cruzamentos 
e citações que confundem o 
leitor na orientação narrativa 
e na exploração da memória 
nesse mesmo processo 
desencadeadas. Centrada em 
trabalhos de composição de 
imagens fotográficas de diversas 
proveniências (técnicas  
e temporais), esta mostra parte  
de W ou le souvenir d’enfance 
(1975), do francês Georges Perec,  
e Austerlitz (2001), o único 
romance do alemão W. G. Sebald, 
que já havia servido de inspiração 
a Blaufuks aquando do seu 
primeiro grande investimento e 
pesquisa sobre Terezín, pequena 
cidade fortificada, situada na 
atual República Checa e que 
recebeu o nome Theresienstadt 
durante a ocupação da Alemanha 
Nazi, na Segunda Guerra Mundial, 
tendo sido o único campo de 
concentração a ser visitado pela 
Cruz Vermelha Internacional,  
em 1944.

“Código Postal: A2053N”  
é o trabalho fotográfico de Pepe 
Brix que documenta a vida  
a bordo dos navios portugueses de 
pesca longínqua. Joana Princesa, 
um dos 13 sobreviventes da frota 
branca como é conhecida a frota 
portuguesa no meio, foi o navio no 
qual o fotógrafo esteve embarcado 
durante três meses e meio. 
A2053N é o conjunto de carateres 
que representa a matrícula  

do navio fotografado. Por ano  
o Joana Princesa faz em média 2 
viagens que tomam aos tripulantes 
cerca de 8 meses. Durante todo 
esse tempo, sob condições 
inacreditáveis, a mais de 2000 
milhas das suas famílias, o navio 
torna-se a casa de cada um  
destes homens. 
A ria de Aveiro ainda é uma opção 
e quase todos ainda a exploram 
nos períodos que passam em terra. 

Contudo, a sua sobre-exploração, 
que é agora uma forte ameaça,  
e o orgulho nos 500 anos de 
viagens aos grandes bancos  
da Terra Nova, continua a levar 
centenas de homens para o mar 
gelado do Canadá.

16 Novembro 2017 
27 Janeiro 2018

Exposição
Piso 0 
Galeria Azul 
AMAC
Inauguração às 19h00.

Código 
postal: 
A2053N 
// 
Os últimos 
heróis. 
Pepe Brix

4 Novembro 2017 
27 Janeiro 2018

Exposição 
Piso 1 
Galeria Amarela 
AMAC
Inauguração às 17h00.
Encontro com o fotógrafo  
às 15h00.

danielblaufuks.com

pepebrix.com



Clube de Fotógrafos do Barreiro

Americans 45 
-
“Accident is the greatest  
of all inventors.” 
Luis Mileu

4 Novembro 2017 
27 Janeiro 2018

Exposição 
Piso 1 
Galeria Branca
AMAC
Inauguração às 17h00.
Encontro com os autores 
às 16h00.

Mark Twain

"Americans 45" é um projecto 
da autoria do fotógrafo Luís 
Mileu e do escritor Ricardo 
Henriques, desenvolvido no mês 
que antecedeu a eleição do 45º 
presidente norte-americano.  
A viagem começou em Los Angeles  
e ziguezagueou por quinze 
estados e mais de meia centena de 
estranhos até chegar a Washington, 
no dia 8 de Novembro de 2016.
O resultado, assumidamente 
acidental, é um corpo de trabalho 
de uma América apreensiva  
e ansiosa, entrevistada  
e fotografada por dois europeus 
curiosos, nas vésperas de uma 
eleição histórica.” 

www.americans45.com

“As presentes fotos não fazem  
parte de um projeto que verse  
um tema especifico. São momentos 
que me vão chamando a atenção 
enquanto vou caminhando, por 
vezes ao acaso, por qualquer sítio. 
Estas imagens são fragmentos 
de um quotidiano, que vai sendo 
construído em função do local  
e do momento.”

Falso 
imprevisto
Carlos Matos

18 Novembro 2017 
30 Dezembro 2017
Exposição
Biblioteca Municipal
Inauguração às 16h00.

Exposição dos fotógrafos 
selecionados para a imagem 
gráfica do Mês da Fotografia  
do Barreiro da autoria de José 
Carlos Mendes: Cláudio Ferreira, 
Vera Marmelo, Fernando Martins, 
Luis Mileu, Pedro Roque  
e Jorge Sol. 
 

Fotógrafos 
selecionados 
para a  
imagem 
gráfica  
do Mês 
da Fotografia  
do Barreiro.

Exposição 
Piso 0  
AMAC

luismileu.net

claudioferreira.pt 
veramarmelo.pt
facebook.com/FernandoMartinsPhotography
luismileu.net
eyesofmadness.tumblr.com
jorgesol.me



O brasileiro Sebastião Salgado  
é um dos repórteres fotográficos 
mais respeitados no mundo.  
Em 2004, quando se encaminhava 
para os 70 anos e depois de uma 
pausa na fotografia, lançou-se 
numa empreitada de dimensões 
homéricas que consistia em 
captar lugares e homens que 
representassem o que de mais 
prístino se pode contemplar hoje. 
O resultado dessa longa viagem, 
fruto de oito anos de trabalho  
e de mais de 30 viagens por todos 
os continentes, é “Génesis”, uma 
exposição que inclui mais de duas 
centenas de fotografias e está 
organizada em cinco secções: “Sul 
do Planeta”, “África”, “Santuários”, 

“Terras a Norte” e “Amazónia e 
Pantanal”. Com este documentário, 
realizado pelo cineasta Wim 
Wenders e Juliano Ribeiro Salgado 
(filho de Sebastião), o espectador 
fica finalmente a conhecer  
o homem por detrás da câmara,  
a maneira como encara  
a existência e de que forma o seu 
trabalho teve impacto no modo 
como olha a Humanidade,  
a natureza ou a si próprio.
Entre os vários prémios 
arrecadados, “O Sal da Terra” 
recebeu uma Menção Especial  
do Júri da secção Un Certain 
Regard no prestigiado Festival  
de Cinema de Cannes, um César 
para Melhor Documentário  
e ainda uma nomeação para  
o Óscar nesta categoria. 

Sal da Terra
Sebastião 
Salgado
7 novembro  
Terça-feira 
10h00 
Cinema
AMAC
Comunidade Educativa – alunos  
do 3º Ciclo e secundário

Título original: The Salt of the Earth
De: Juliano Ribeiro Salgado, Wim 
Wenders
Género: Documentário
Classificação: M/12
Duração: 110 min
País: França

Serviço 
Educativo 

Cinema, 
formação, 
palestras 
para escolas, 
visitas 
guiadas.

A escola  
vem  
ao AMAC.

O filme “Women are Heroes” 
transporta-nos até África, Ásia  
e América do Sul. O artista francês 
JR leva-nos a locais dos quais já 
ouvimos falar na televisão quando 
alguma tragédia se abate sobre 
eles, mas que se encontram 
afastados dos habituais destinos 
turísticos. Trabalhando disfarçado, 
ele transforma as ruas, os edifícios, 
as favelas em verdadeiras galerias 
de arte, obrigando os transeuntes 
a ver Arte que, de outro modo, não 
encontrariam. A sua motivação 
é trazer à superfície questões 
fundamentais. Ele apresenta 
mulheres generosas que nada têm 
mas que estão disponíveis para 
partilhar, mulheres com passados 
dolorosos e que querem construir 
um futuro radioso. Ao procurar 
aquilo que é comum aos seus 
olhares, aproximamo-nos daquilo 
que é universal: o factor humano. 
Como artista contemporâneo 
que cresceu com a Internet e 
com as imagens digitais, JR 
experimenta diferentes técnicas 
cinematográficas e cria a sua 
própria forma de contar histórias. 

Womens Are 
Heroes
JR
28 novembro  
Terça-feira 
10h00 
Cinema
AMAC
Comunidade Educativa – alunos  
do 3º Ciclo e secundário

Género: Documentário 
Classificação: M/12
Duração: 85 min
Ano: 2011
País: França

Objetivo: Conhecer os primórdios 
da fotografia no Barreiro e os seus 
primeiros fotógrafos.
Pretende-se apresentar uma 
aula fotográfica da vida e obra 
dos fotógrafos barreirenses, os 
irmãos João e Artur Resende. 
Estes fotógrafos registaram para 
a posteridade ruas do Barreiro, 
personalidades locais, indústrias 
(como a «Bonfim») e diversas 
coletividades e respetivas festas.
João Resende, natural de Ovar 
onde nasceu em 1883, veio para 
o Barreiro com cerca de 20 anos. 
Iniciou a sua carreira de fotógrafo 
em 1903 (já que existe uma 
fotografia dessa data) intitulando-
se «fotographo amador». De 
facto, a fotografia era entendida 
como uma arte ou uma forma de 
pintura e João Resende encaixava 
neste perfil já que na mesma 
época começou a colaborar com 
empresas teatrais do Barreiro e 
casas de espetáculos ao executar 
pintura de cenários.
No início da década de 1920 junta-
se a ele no Barreiro o seu irmão 
Artur que rapidamente ganha o 
gosto pela fotografia. No chamado 
«álbum Resende» de 1923 oferecido 
à então vereação municipal, Artur 
ainda jovem está a posar com o 
irmão na torre da bomba eólica  
da sua casa. 
É neste período que a casa 
fotográfica passa a funcionar 
em conjunto com os dois irmãos 
Rezende, passando a assinarem  
os seus trabalhos com 
«Photografia Rezendes». 
Em julho de 1924 verificou-se  
um acontecimento marcante  
na carreira dos dois fotógrafos 
com a cisão da casa comercial, 
ficando cada um com o seu  
próprio estúdio: Artur na rua 
Heliodoro Salgado e João  
na rua Almirante Reis.

25 Novembro  
Sábado
15h30
Espaço Memória
Entrada Livre

Fotógrafos  
do Barreiro:  
Os Resende 
(1900-1940)
Apresentação 
de: Fernando  
da Motta

De Novembro  
a Dezembro
Terças-feiras
10h00 às 11h00  
ou 14h30 às 15h30 

Destinatários:  
Comunidade educativa. 

Atividade gratuita, mediante 
inscrição prévia.
Lotação de uma turma  
por atividade.
Inscrições: 212 068 230 ou 
bilheteira@cm-barreiro.pt

Visitas
guiadas  
às  
exposições.

A fotografia  
vai às escolas
“Ver é de longe 
superior a se 
ouvir falar de…” 
Fotografia  
na Conservação 
da Natureza
Orientador: 
Nuno Cabrita* 
Durante todo o Mês 
de Novembro

Atividade gratuita para escolas.

Vivemos num mundo veloz  
e despegado do meio, não nos 
apercebemos, muitas vezes  
por ignorância, das consequências 
das nossas ações, do nosso 
desapego pelo ambiente, mas 
também pelo que de bom e belo 
por aí existe. Aqui a fotografia 
assume um papel de destaque na 
tomada de conhecimento e alerta 
para a consciência de cada um.

* (vencedor do prémio do concurso 
de fotografia 2016)

Um outro 
olhar…
De Abílio 
Neves

O olhar genuíno, espontâneo que 
capta o que de mais belo se cruza 
no horizonte da vida. Uma troca de 
olhares  com o nascer e pôr do sol, 
com imagens do quotidiano, com  
a natureza e o esplendor  do céu  
e do mar. Um misto de emoções, 
de cores e de luz .
Vemos muito, mas olhamos pouco. 
Há que parar para olhar  
e contemplar o impercetível.  
Mais que um ponto de chegada,  
a fotografia é um ponto de partida 
para a imaginação, para um  
novo olhar. 
Olhar, contemplar, fotografar!
E assim nasce este projeto que 
incentiva ainda mais a paixão  
pela fotografia.

11 Novembro  
Sábado
16h00

Lançamento de Livro
Biblioteca Municipal do Barreiro
Entrada Livre

Embarque  
no retrato 

Depois de experiências muito 
interessantes no Terminal  
Rodo – Ferro – Fluvial do Barreiro,  
o Clube de Fotógrafos do Barreiro 
irá estar presente nestes dias  
na Estação Ferroviária de Coina 
para tirar retratos. 

3 e 17 Novembro
Estação Ferroviária de Coina

Em 1929 Artur Resende construía 
e inaugurava o seu novo estúdio 
fotográfico na nova artéria do 
Barreiro, a avenida da Bélgica n.º 7 
A e 7B, em resultado de uma troca 
efetuada com a Câmara Municipal 
do Barreiro para a abertura da 
mesma avenida em 1922.
A 7 de fevereiro de 1936 falecia 
João Resende, com 53 anos.  
A sua casa comercial ainda 
continuou em funcionamento 
durante alguns anos, com a sua 
mulher a executar as fotografias. 
Na década de 40 do século XX 
Artur Resende vende o seu material 
fotográfico e deixa de fotografar. 
A década de ouro da fotografia 
Resende no Barreiro foi, sem 
dúvida, os anos 20 e permitiram 
o aparecimento de outros vultos 
da fotografia como por exemplo 
Augusto Cabrita que nasceu na 
rua Miguel Pais, praticamente nas 
traseiras do estúdio Resende  
da Rua Heliodoro Salgado.

 

Workshop  
de Cianotipia
Formador: 
António Rebolo

Workshop de um dos processos 
fotográficos mais antigos,  
a impressão em Cianotipias;  
é um processo relativamente 
simples, que consiste na aplicação 
de uma emulsão fotográfica, com 
um pincel, em papéis de aguarela 
ou em tecidos, e, posteriormente 
exposta ao Sol e lavada em água.

12 Novembro  
Domingo
9h30 - 13h00

Workshop
ESPAÇO J
Inscrição: 
12,00 € (materiais incluídos)
Mínimo: 10 pessoas
Máximo: 15 pessoas
M/12

Clube de Fotógrafos do Barreiro

Destinatários: 
Ensino Secundário.



Programa Mês da Fotografia’17 

4 novembro 2017 – 27 janeiro 
2018 Código Postal: A2053N // 
Os últimos heróis, de Pepe Brix.
Americans 45 – “Accident is the 
greatest of all inventors”,  
de Luis Mileu
Inauguração dia 4 de novembro  
às 17h00 antecedido de um 
encontro com os fotógrafos  
às 15h00 e às 16h00.
AMAC – Auditório Municipal 
Augusto Cabrita

7 novembro, terça-feira 
10h00 
Cinema: Sal da Terra,  
Sebastião Salgado
Dirigido à comunidade educativa.
Mediante marcação.
AMAC – Auditório Municipal 
Augusto Cabrita

18 novembro a 30 dezembro
Exposição de Carlos Matos 
Inauguração dia 11 de novembro  
às 16h00.
Biblioteca Municipal  
do Barreiro

11 novembro, Sábado,  
16h00 
Lançamento de livro de Fotografia 
Um outro Olhar… de Abílio Neves
Clube de Fotógrafos do Barreiro
Biblioteca Municipal  
do Barreiro

16 novembro 2017 – 27 janeiro 2018
| Toda a memória do mundo  
(uma parte), de Daniel Blaufuks
Inauguração dia 16 de novembro  
às 19h00.
AMAC – Auditório Municipal 
Augusto Cabrita

25 Novembro, Sábado,  
15h30
Apresentação de Fotógrafos do 
Barreiro: Os Resende (1900-1940)
Ministrante: Fernando da Motta
Espaço Memória

28 Novembro,Terça-feira,  
10h00
CINEMA - Womens Are Heroes, 
realização de JR  
Dirigido à comunidade educativa
Mediante marcação.
AMAC – Auditório Municipal 
Augusto Cabrita

Durante o mês de Novembro

Exposição dos fotógrafos 
selecionados para a imagem 
gráfica do Mês da Fotografia  
do Barreiro.
AMAC 
Piso 0 Galeria Vermelha

A fotografia vai às escolas
“ Ver é de longe superior  
a se ouvir falar de…”
Orientador Nuno Cabrita  
(vencedor do prémio do  
concurso de fotografia 2016)
Mediante marcação.

De Novembro a Janeiro,
Terças-feiras 
10h00 às 11h00 ou 14h30 às 15h30 
Visita Guiada das exposições 
patentes 
Para a comunidade educativa 
AMAC – Auditório Municipal 
Augusto Cabrita

12 novembro, Domingo
9h30 - 13h00
Workshop de Cianotipia
Formador: António Rebolo 
ESPAÇO J

4, 11, 18 e 25 de Novembro 
Fotografias nos Mercados
Mercado 1º Maio e Lavradio – 
Clube de Fotógrafos do Barreiro

3 e 17 de novembro
Embarque no retrato
Clube de Fotógrafos do Barreiro
Depois de experiências
 muito interessantes no Terminal 
Rodo – Ferro – Fluvial do Barreiro, 
o Clube de Fotógrafos do Barreiro 
irá estar presente nestes dias na 
Estação Ferroviária de Coina para 
tirar retratos.
Estação Ferroviária de Coina
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Espaço J

AMAC
Auditório Municipal Augusto Cabrita
38.649279, -9.061729
Biblioteca Municipal do Barreiro
38.659490, -9.078670
Espaço Memória
38.664578, -9.064763
Mercado 1º Maio
Espaço J
38.662113, -9.078215
Mercado Lavradio
38.664632, -9.052162
Estação ferroviária de Coina
38.585244, -9.051206 


