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Celebrámos, no dia 14 de agosto, o 37.º aniver-
sário da elevação de Montijo ao estatuto de 
cidade evocando, nesse momento, os valores 

do povo montijense enraizados na nossa história co-
letiva, mas, ao mesmo tempo, que dão dignidade à 
vida humana: a fraternidade, a tolerância, a liberda-
de, a igualdade. Estes são valores fundamentais da 
cidade e dos montijenses. 
A cidade, a nossa terra, é constituída e criada por 
toda a gente. Por todas as pessoas que estão nos 
órgãos de poder, nos serviços públicos, nas esco-
las, nas empresas, no comércio e nas instituições. 
São homens e mulheres que dão o melhor de si para 
construir uma cidade com valores.
Montijo passou por transformações profundas, atraiu 
população nova, acolheu novas famílias, novas em-
presas, novos empreendimentos, recuperou escolas, 
criou o pré-escolar, modernizou infraestruturas, rea-
bilitou a zona histórica e a frente ribeirinha, construiu 
a estrutura verde principal.
Prometemos e cumprimos, nos últimos 25 anos, em 
conjunto com as forças vivas transformámos Montijo, 
com uma gestão autárquica pautada pelo rigor, pela 
transparência, pela seriedade, pelas contas certas, 
pelo pagamento a tempo e a horas, pela redução da 
divida, pela redução dos impostos e das taxas mu-

e d i t o r i a l

A cidade é construída 
pelas pessoas 

nicipais, mas, igualmente, por apostar numa política 
contra cíclica, abdicando de receita própria e aumen-
tando a despesa de investimento nas infraestruturas 
municipais.
Honramos o nosso passado, orgulhamo-nos do nos-
so presente e estamos confiantes no futuro. 
Com empenho e responsabilidade, os montijenses, 
sempre foram capazes de se adaptar a contextos de 
enormes dificuldades, fazendo das fraquezas, forças. 
Somos uma cidade livre, aberta e tolerante. Somos 
uma cidade de encontros, solidária e fraterna. Uma 
cidade ribeirinha do Tejo, da borda de água, que mol-
dou as raízes da nossa cultura. Hoje, uma cidade 
atrativa para famílias e empresas. Somos a cidade 
com maior crescimento populacional no país, um su-
cesso que se deve a todos os montijenses.
Estão de parabéns todas as pessoas que continuam 
a construir a nossa cidade. 
Viva Montijo!

Viva os Montijenses

Nuno Canta
Presidente da Câmara

Montijo passou por 
transformações 
profundas, atraiu 
população nova, 
acolheu novas famílias, 
novas empresas, novos 
empreendimentos, 
recuperou escolas, 
criou o pré-
escolar, modernizou 
infraestruturas, 
reabilitou a zona 
histórica e a frente 
ribeirinha, construiu 
a estrutura verde 
principal.
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Autarquia assina protocolo 
Eu sou Digital
No dia 5 de julho, na Quinta do Saldanha, 

teve lugar a cerimónia de assinatura do 
Protocolo entre a Câmara Municipal do Mon-
tijo, representada pelo presidente da Câmara 
Municipal do Montijo, Nuno Canta, e a A2D 
Consulting Lda. representada por Elisabete 
Monteiro de Oliveira Macieira, entidade que 
concebeu e executa o MUDA - Movimento pela 
Utilização Digital Ativa.
Recorde-se que a Câmara Municipal do Monti-
jo aprovou na reunião de câmara de 1 de junho 
um protocolo de cooperação com a A2D Con-

sulting, Lda, para a execução do programa EU-
SOUDIGITAL.
O Programa destina-se a todos os portugueses 
que nunca usaram a internet, em particular, adul-
tos acima dos 45 anos, que pretendam adquirir 
competências digitais básicas essenciais ao dia-
-dia.
No ato de assinatura do protocolo o presidente 
da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta 
afirmou que esta parceria é “fundamental para a 
inclusão de muitos cidadãos que por uma razão 
ou outra não tiveram acesso às novas tecnologias”.

O presidente adiantou, ainda que a parceria 
“vem ao encontro da nossa preocupação no âm-
bito digital mas, é claro, no que toca a tudo o que 
diz respeito à nossa inclusão como cidadãos de 
pleno direito”.
Elisabete Macieira, coordenadora do programa 
EUSOUDIGITAL referiu “queremos ensinar 
pessoas a usar a internet. Procuramos adultos, 
preferencialmente com mais de 45 anos, o objeti-
vo é torná-los mais participativos, mais incluidos 
para poderem estar mais a par do conhecimento 
e da informação que todos necessitamos. Agra-
deço também à autarquia por estar empenhada 
em levar este projeto em frente”.
Cofinanciado pela Caixa Geral de Depósitos, 
pelo Portugal2020 e pela Comissão Europeia, 
o Programa EUSOUDIGITAL é uma inicia-
tiva promovida pelo Movimento pela Utilização 
Digital Ativa - MUDA (iniciativa concebida, 
desenvolvida e executada pela A2D Consulting) 
e pela Estrutura de Missão Portugal Digital.
EUSOUDIGITAL propõe-se a trabalhar com 
pessoas que não têm hoje qualquer interação com 
o mundo online, através de ações de capacitação 
digital desenvolvidas por voluntários no contexto 
familiar ou em locais de proximidade na comuni-
dade em que vive.
No âmbito deste protocolo de cooperação, a 
Câmara Municipal do Montijo compromete-se, 
entre outras contrapartidas, a criar três Centros 
EUSOUDIGITAL em instalações municipais, 
nomeadamente na Freguesias de Sarilhos Gran-
des, na União das freguesias de Pegões e na 
União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro.

Mercadona abriu no Montijo
O supermercado Mercadona abriu portas a 

15 de julho, na Rua do Laboratório n.º 
250, no Montijo. Nuno Canta, presidente da 
Câmara Municipal do Montijo, o vereador José 
Manuel Santos, Helena Almeida e Paulo Brás, 
respetivamente, vogal e tesoureiro da União das 
Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, estiveram 
presentes na abertura do novo supermercado.
O presidente da Câmara destacou a importân-
cia da abertura da nova superfície comercial 
“um exemplo da internacionalização da nossa 
economia” realçando que “Montijo tem sido 
um exemplo de atração de investimentos, que 
faz parte de uma estratégia política de facilita-
ção, incentivo e atratividade.”
O autarca sublinhou que, num acordo entre as 
partes (Câmara e Mercadona), “foram cedidos 

à autarquia 3,5 hectares de terreno, que vão dar 
lugar a um corredor verde. Assim, a Mercado-
na, para além do fator da empregabilidade e ri-
queza para o concelho traz consigo, também, um 
investimento de sustentabilidade ambiental”.
Ana Carreto, Diretora de Relações Externas 
Centro-Sul de Portugal afirmou “Estamos mui-
to satisfeitos com a abertura do nosso super-
mercado no Montijo, uma cidade com grande 
tradição. Para além da criação de emprego lo-
cal, continuamos a trabalhar para diariamente 
oferecer um sortido de produtos diferenciador, 
com a máxima qualidade. Estamos muito con-
fiantes que os montijenses vão encontrar neste 
novo espaço, concebido para facultar uma com-
pra cómoda, o seu supermercado de eleição e 
confiança”.
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COMEMORAÇÕES

Montijo festeja 37.º aniversário 
de elevação a cidade
A vila do Montijo foi elevada a cidade no 

dia 14 de agosto de 1985, através da Lei 
n.º 32/85. Este ano, a data foi assinalada com 
a inauguração da obra de reabilitação da Rua 
Miguel Pais - Prolongamento do Passeio do 
Cais (Jardim Inclinado), a abertura da exposi-
ção de fotografia “Lindo pôr-do-sol”, de Sérgio 
Lemos e um concerto com Pedro Abrunhosa, 
na Frente Ribeirinha.
Na inauguração do novo jardim da Rua Mi-
guel Pais o presidente da Câmara Municipal 
do Montijo, Nuno Canta assegurou que a 
obra “faz parte de uma estratégia política que 
incitará a implicações profundas na cidade. 
O Jardim Inclinado terá, como se já observa, 
um papel crucial na revitalização da frente ri-
beirinha” afirmou o presidente deixando uma 
palavra de agradecimento à artista montijense 
Fernanda Fragateiro, ao arquiteto Rui Mendes 
e ao engenheiro Alexandre Ribeiro “pela sua 
capacidade de execução deste Jardim” afirmou 
o presidente.
Nuno Canta enalteceu, ainda, os efeitos que a 
obra produzirá “na estrutura verde ribeirinha, 
na reconversão urbana desta parte da cidade 
e sobretudo na dinamização cultural da frente 
ribeirinha, como nós bem vemos pelos negócios 
que vão aparecendo e que, certamente vão refor-
çar o nosso centro urbano”.

De seguida, na Galeria Municipal do Montijo 
teve lugar a inauguração da exposição “Lindo 
pôr-do-sol”, de Sérgio Lemos. O fotojornalista, 
residente no Montijo, nos seus tempos livres, 
dedica-se à fotografia artística e à música.
“Esta exposição constitui um testemunho rico e 
plural do que hoje nós somos como cidade. Um 
trabalho fotográfico, que representa uma admi-
rável janela sobre o mundo e sobre a vida, sobre 
as pessoas” referiu o presidente da Câmara fe-
licitando o artista.
Sérgio Lemos agradeceu “o desafio lançado 
por Ana Reis (da Galeria Municipal), a Rita 
Figueira sem a qual esta mostra não seria pos-
sível e a Leonel Ventorim (autor do texto do 
catálogo). Espero que gostem” disse o fotógrafo 
que mostrou uma outra vertente do seu trabalho 
artístico ofertando aos presentes um momento 
musical.
A exposição apresenta uma série de fotografias 
com um caráter subjetivo muito forte, que re-
sultam do seu modo de olhar, da sua perceção, 
das suas ideias e da sua criatividade. A mostra 
ficará patente até 8 de outubro e poderá ser vi-
sitada de 3.ª a sábado das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30.
As comemorações do Dia da Cidade termina-
ram na frente ribeirinha com um concerto de 
Pedro Abrunhosa perante centenas de fãs.
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As Festas Populares de São Pedro decorre-
ram este ano de 28 de junho a 4 de julho. 

Foram sete dias de festividades trazendo mais de 
350 mil pessoas às festividades, segundo o verea-
dor da cultura, José Manuel Santos.
Após dois anos de interregno voltaram as tradi-
cionais procissões de São Pedro, do mar e notur-
na, que contaram “com cerca de 60 embarcações 
e 22 andores”. As Festas contaram também com 
a mostra de talentos das coletividades montijen-
ses, as noites de comes e bebes, as largadas, as 
marchas populares e muita música, com desta-
que para os cabeças de cartaz: Matias Damásio, 
The Gift e Dulce Pontes que atuaram na Zona 
Ribeirinha.
“Nas atividades musicais, desportivas e culturais 
foram apresentados vários palcos, uns dinamiza-
das pelas nossas coletividades e associações (como 
a Dancefusion, a SCUPA, a Quadrada, o Mo-
toclube, entre outros) e outros dinamizados dire-
tamente pela autarquia”, num total de oito palcos, 
refere o vereador, destacando também as brilhan-
tes atuações das Bandas Filarmónicas da Socie-
dade Filarmónica 1.º de Dezembro e da AMUT 
(Academia Musical União e Trabalho).

CIDADE

Festas Populares de S. Pedro 
2022 – Um gigantesco sucesso 

Na tauromaquia para além das oito largadas e 
o cortejo Marialva, com os elementos trajados a 
rigor (conforme as regras definidas pela Tertúlia 
de São Pedro que organizou o evento), destaque 
para a Corrida de Toiros de S. Pedro.
O presidente da Câmara Municipal do Monti-
jo, Nuno Canta, na reunião de câmara de 13 
de julho, fez uma saudação às Festas Populares 
de São Pedro 2022: “Decorreram com “enorme 
sucesso, fruto de esforço de muita gente e dos 
que viveram as festas” agradecendo a todos os 
que contribuíram para a realização das mesmas 
nomeadamente à Comissão de Festas e todas as 
associações, coletividades, tertúlias e outras enti-
dades envolvidas no evento.
“Com estas Festas mostrámos, mais uma vez, 
mesmo com um interregno dos dois anos por cau-
sa da pandemia, que são não só o maior evento 
sociocultural do Montijo como, também, aquele 
que mais importa para a sedimentação e a inclu-
são do povo do Montijo, criando laços afetivos 
entre os munícipes e, entre estes e os forasteiros”, 
disse o autarca.
“O fogo de artifício extraordinário” conforme fez 
questão de referir o presidente da Câmara, Nuno 

Canta, e a tradicional queima do batel anuncia-
ram o final das festividades da melhor forma.
As Festas do Montijo prometeram e cumpriram 
uma enchente à cidade. Um gigantesco sucesso 
que a autarquia espera superar para o ano.



Na chegada à freguesia da Atalaia, uma 
das primeiras portas à direita, mais con-

cretamente o número 41, é a primeira suges-
tão de paragem, sobretudo, se trouxer apetite. 
Aqui encontramos a Adega do Mocho, onde 
Nuno Silva e Andreia Sousa apresentam, des-
de 2008, o melhor da ‘Fast Food’ Tradicional 
Portuguesa. 
Nuno Silva encontrou no concelho do Montijo, 
mais concretamente na Atalaia, uma excelente 
oportunidade: “A ideia inicial era transportar o 

conceito de Vendas Novas aqui para o Montijo, 
eu trabalhava lá. Achei que funcionava muito 
bem e que teria pernas para andar, havia aqui 
a necessidade de um ‘Fast Food’ tradicional”. 
Quando falamos em ‘Fast Food’ tradicional, 
o proprietário explica-nos exatamente em que 
consiste: “Sopa é a base do nosso conceito, sem 
ela não conseguiríamos ser tão completos, de-
pois temos a bifana, o prego, a tosta, o peito 
de frango, o cachaço, e o cliente vai variando 
a sandes. São cinco sopas diferentes e são as 
mesmas todos os dias, temos sopa de peixe, le-
gumes, canja, sopa da pedra e caldo verde”.
Disfrutar de um menu na Adega do Mocho de-
verá custar entre os 4,50€ e os 6,50€, preços 
bastante atrativos, que os proprietários esperam 
poder manter.
Numa casa com uma rotatividade elevada de 
clientes, quer para comer no espaço, quer para 
levar para casa, tornou-se emergente a necessi-
dade de uma solução para separar estes clientes, 

RESTAURANTE ADEGA DO MOCHO

O “Fast Food” Tradicional 

e surge uma inovação, o ‘Adega Drive’, como 
nos conta Nuno: “O Drive in já era uma ideia 
que tinha, e o espaço já tinha as janelas que 
permitiam criar esse serviço, mas a pandemia 
forçou-nos a acelerar esse plano e foi a forma de 
esta casa voltar ao ativo. Posteriormente, manti-
vemos e tem corrido muito bem, torna o serviço 
de encomendas e takeaway muito cómodo para 
o cliente e as pessoas têm aderido bastante”. 
Nesta casa, a qualidade do produto e um bom 
atendimento são imperativos: “temos um pa-
drão, ao nível da qualidade, tentamos a melhor 
que conseguimos, ter sempre um produto fres-
co, bom. Por mais modesto que seja o conceito 
arriscamos nesse sentido, e chegámos aqui des-
ta forma, a nível de negócio e da abordagem 
aos nossos clientes, como os tratamos e como 
queremos que se sintam no espaço”, afirma o 
proprietário.
Para o futuro, na agenda dos proprietários está 
um novo investimento: “Queremos fazer uma 

Montijo à Mesa

casa nova, com mais espaço para recebermos 
mais clientes. Nós temos um terreno aqui na 
Atalaia, mas por várias razões fomos adiando a 
construção.  O nosso futuro terá de passar por 
aí, para criarmos condições ao nosso cliente, e 
responder às suas necessidades.” 
Os proprietários agradecem a todos os clientes 
que os acompanharam nesta jornada, que já 
leva 14 anos, e convidam a visitar a Adega do 
Mocho.

RESTAURANTE  ADEGA DO MOCHO
Tel: 91 221 74 53
E-mail: amunica.la@gmail.com
Horário: 12:00 – 16:00 // 17:00 – 22:00 
(Encerra ao Domingo)
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“Sopa é a base do nosso 
conceito, sem ela não 

conseguiríamos ser tão 
completos, depois temos a 
bifana, o prego, a tosta, o 

peito de frango, o cachaço, 
e o cliente vai variando a 

sandes. São cinco sopas 
diferentes e são as mesmas 

todos os dias, temos sopa de 
peixe, legumes, canja, sopa 

da pedra e caldo verde”
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Com o objetivo de sensibilizar os jovens do 
Projeto Kont´@rte-E8G para a prevenção da 

criminalidade e comportamentos desviantes e, 
contribuir para a reintegração social dos reclusos 
através da prática de desportos, foi aprovado um 
protocolo a celebrar entre o município do Montijo e 
a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
que irá permitir o intercâmbio desportivo entre 
o Projeto Kont´@rte-E8G e o Estabelecimento 
Prisional de Montijo (EPM).
A iniciativa será concretizada, assim, através da 
prática de atividade física, com um grupo de doze 
reclusos orientada pelo professor de educação 
física do Projeto Kont´@rte-E8G, acompanhado 
por um jovem do mesmo projeto no pavilhão 
gimnodesportivo do EPM.
O Projeto Kont@rte-E8G é promovido pela Câmara 
Municipal de Montijo e tem por objetivo contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida das crianças 
e jovens, dos 6 aos 26 anos, em situação de 
maior vulnerabilidade socioeconómica, bem como 
promover estilos de vida saudáveis e competências 
de cidadania, numa perspetiva de reforço social.

Kont@rte-
E8G estabelece 
parceria com 
Estabelecimento
Prisional
do Montijo

ASSOCIATIVISMO

Câmara municipal 
apoia movimento 
associativo
No valor total de 125.733,00 €, na reunião de 

câmara de 24 de agosto, foram aprovados, 
contratos-programa de desenvolvimento despor-
tivo com diversas associações desportivas para a 
época 2022/2023, assim como protocolos de coo-
peração com associações culturais. No total, estes 
e outros apoios financeiros atribuídos ao movimen-
to associativo. 
O município aprovou ainda contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo referente à época 
desportiva 2022/2023, onde se descreve os respe-
tivos apoios financeiros, com as seguintes associa-
ções desportivas: Associação Náutica Montijense 
– ANAU (8.500€); Sociedade Filarmónica 1º 
de Dezembro (3.000€); Sociedade Recreativa 
do Cruzamento de Pegões (10.000€); Juventu-
de Futebol Clube Sarilhense (15.000€); Grupo 
Chinquilho 5 de Outubro (2800€); Estrela Fute-
bol Clube Afonsoeirense (21.000€); Associação 
Gymno-Desportiva do Montijo (8.000€); Ate-
neu Popular de Montijo (6.800€); Ginásio Clube 
do Montijo (16.964€); 
Foram, também, aprovados apoios financeiros 
através de Acordos de Colaboração, referentes à 
temporada 2022/2023, com a Associação Náu-
tica do Montijo – ANAU (7.034€), o Grupo 
Coral do Montijo (5.235€), o Ateneu Popular de 
Montijo (2.500€), a EEE – Associação Batu-

cando (4500€) e a Sociedade Filarmónica 1º de 
Dezembro (12.000€).
Recorde-se que, para além das verbas já referidas, 
a Câmara Municipal providencia às instituições, 
apoios não financeiros, que no caso dos seis con-
tratos programas cujo valor pode atingir até um 
limite um valor superior a 110 mil euros. 
O apoio não financeiro engloba a cedência da uti-
lização, a título gratuito, dos espaços municipais, 
como a piscina municipal, dos pavilhões despor-
tivos municipais do Montijo, e pavilhões despor-
tivos escolares, cedência de diversos materiais de 
âmbito logístico, isenção de taxas, oferta/aquisição 
de equipamentos e pagamentos dos seguros des-
portivos obrigatórios.
Na reunião de câmara foi ainda aprovado o apoio 
financeiro de 1.500€, à Sociedade Recreativa do 
Cruzamento de Pegões, para a apresentação da 
época desportiva 2022/2023 e para a inaugura-
ção do campo de futebol.  Também ao Rancho 
Folclórico Juventude Atalaiense, para fazer face 
à quebra de receitas, fruto da pandemia e conse-
guir assegurar as suas atividades foi atribuido o 
valor de 750€ . Por fim, ao Musical Clube Alfre-
do Keil, destinado à comparticipação dos troféus 
e medalhas do 14º Torneio Cidade de Montijo 
– Campeonato de King, a realizar no dia 27 de 
agosto de 2022, foi concedido 150€.



Montijo Hoje foi ao encontro de Maria 
de Lurdes Cruz. Conhecida por ser 

barbeira – a primeira no Montijo – e pio-
neira em Portugal, foi por várias vezes mote 
de notícias nos meios de comunicação da 
época. Destemida, não conhece barreiras 
quando tem objetivos em mente. Começou 
a trabalhar com apenas 12 anos, conheceu 
outras profissões, mas foi como cabeleireira 
que, em competições, arrebatou imensos pré-
mios nacionais e internacionais. Hoje, aos 
80 anos, continua, com um sorriso no rosto, 
vigorosa e energética, a trabalhar na conhe-
cida Barbearia Liz Salão Cabeleireiros (O 
Mudo).

Maria de Lurdes Reimão Dias da Cruz comemo-
rou 8 décadas no passado dia 8 de agosto. Nasceu 
no Montijo e sempre cá trabalhou e viveu. Perdeu 
os pais muito cedo. A nossa entrevistada e a irmã 
foram criadas pelos avós. Da sua infância recorda-
-se de “Brincar e trabalhar” no Bairro Serrano onde 
cresceu, na Rua Central. “O meu avô trabalhava na 
fábrica do inglês, de cortiça. E a minha avó teve uma 
mercearia onde vendia um pouco de tudo. A fábrica 
fechou e tiraram-me da escola para ir trabalhar. En-
trei com 7 anos e aos 9 deixei os estudos. Fiz apenas 

a terceira classe”, lamenta a nossa Maria de Lurdes, 
que gostaria de ter continuado o percurso educativo e 
realizar o sonho de ser médica ou enfermeira. 
Com a saída do ensino, deambulou entre a costura e 
o trabalho fabril, até casar, ainda não tinha 20 anos: 
“Ele era barbeiro. Com o matrimónio, deixei de tra-
balhar. Ficava em casa, costurava com a minha sogra 
e com a minha cunhada, que tinha uma taberna nos 
Pescadores”, conta Maria de Lurdes.
Foi o infortúnio que a levou a mudar, novamente, de 
profissão: “O meu marido teve um tumor no joelho 
e teve que ser operado. A partir daí, tive que agarrar 
o negócio. Ficou sem poder andar. Isto aconteceu na 
altura da emigração. Os empregados foram-se todos 
embora e eu fiquei aqui com o meu marido que, na 
cadeira de rodas, cortava o cabelo e fazia as barbas. 
Foi daí que começou a minha profissão. O meu mari-

ENTREVISTA |  MARIA DE LURDES CRUZ

Uma mulher de armas
do já não tinha posição para se mexer e eu disse-lhe: 
‘Eu faço a barba’. O meu marido deitou as mãos 
à cabeça. Agarrei numa navalha e pus-me a fazer 
barbas ‘à socapa’”.
E, assim, dava um passo que nenhuma mulher dera 
até então: “Foi uma urgência, tive que o fazer. Entre-
tanto, antes desta situação, e a prever o que poderia 
vir a acontecer (porque ele já tinha sido operado no 
Montijo), comecei a tirar o curso de cabeleireiro de 
senhoras, fiz os exames e já tinha até emprego, mas 
por causa da doença do meu marido não pude se-
guir. No hospital, ninguém o entendia, só eu, por ser 
surdo-mudo”.

Como tinha tirado o curso de senhoras e não que-
ria perder o conhecimento que adquirira, começou 
a atender mulheres, apesar de não ser bem vista 
a ideia na barbearia: “O meu marido não queria 
aqui as senhoras, por causa dos homens. Então, 
eu vinha para aqui de madrugada para tratar dos 
cabelos delas e aos domingos também. Quando o 
meu marido começou a recuperar, já não quis que 
saísse daqui. Os homens viam-me a fazer cortes 
curtos às senhoras (umas invenções que eu fazia na 
altura) e perguntavam se eu não cortava o cabelo 
à mulher deles. A partir daí, foi aqui que fiquei e 
nunca mais saí. Recebia mulheres e homens”, conta 
a nossa entrevistada, sublinhando que: “Os clientes 
apoiaram-me sempre, com respeito e eram eles quem 
me incentivavam mais”.
Pelas suas mãos passaram e passam gerações de 

clientes. “Fiz a barba ao Fernando Peça, que veio co-
nhecer a mulher-barbeiro”, partilha, por curiosidade: 
“Vem cá muita gente conhecida da terra. Famílias 
inteiras, desde pequenos até serem homens e mulhe-
res adultas”.
Recuamos um pouco no tempo para contar, como 
Maria de Lurdes e o marido, conquistaram as de-
zenas de troféus expostos nas paredes do salão: “Eu 
fui para a escola de cabeleireiros, acompanhar o meu 
marido porque quis que ele tirasse o curso e, aí, deci-
dimos entrar no concurso a nível nacional. Fui para o 
palco cheia de febre, mas mesmo assim, eu e o meu 
marido, ganhámos o 1º, 2º e 3º prémios do Campeo-

nato Nacional de Cabeleireiros em 1973”, relembra. 
A partir daí, passaram por muitos palcos e incon-
táveis concursos, conquistando sempre os primeiros 
lugares do pódio. Representaram Portugal em Fran-
ça, na Suíça, na Bélgica, entre outros países. Desta 
altura, Maria de Lurdes guarda com carinho as lem-
branças: “Gostava muito dos convívios e fiz muitos 
amigos. Tinha muito à vontade em palco e metia o 
nariz em tudo. Conhecia outras técnicas e arriscava 
sem medos.”. Dada a experiência adquirida, através 
das competições, surgiu o convite para passar a ser 
membro de júri. 
Maria de Lurdes Cruz sempre cuidou de tudo e de 
todos. Foi e é empenhada em tudo o que faz. Cora-
josa, confessa não ter arrependimentos e ainda hoje 
é a primeira a entrar e a última a sair do salão. Uma 
verdadeira mulher de armas. 

Entre Nós

 “Os homens viam-me a fazer 
cortes curtos às senhoras 

(umas invenções que eu fazia 
na altura) e perguntavam se eu 
não cortava o cabelo à mulher 
deles. A partir daí foi aqui que 

fiquei e nunca mais saí. Recebia 
mulheres e homens”
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COVID 19 

Nova localização 
Centro de 
Vacinação 
Desde o dia 8 de agosto que o Centro de 

Vacinação contra a Covid-19 passou a 
funcionar na Praceta Páteo D’Água, nº 349, no 
Montijo.
No mês de agosto o centro de vacinação 
funciona às 2ªs feiras das 9h às 16h.
A partir de dia 5 de setembro o centro irá 
funcionar de 2ª a 6ª feira das 9h às 16h.

Universidade Sénior mantém reitor 
e renova restante equipa reitoral
José Francisco dos Santos, Maria Fernanda 

Quintino e José Manuel Ferreira de Sousa 
assumem os cargos de reitor, vice-reitora e vice-
-reitor, respetivamente, compondo a equipa rei-
toral da Universidade Sénior que permanecerá 
até ao final do mandato autárquico.
O reitor José Francisco dos Santos tem um lon-
go percurso enquanto docente e autarca, tendo 
exercido funções como presidente da Junta de 
Freguesia do Montijo e vereador da Câmara 
Municipal do Montijo exercendo funções como 
reitor da Universidade Sénior desde 2018.
A nova vice-presidente, Maria Fernanda Bris-
sos Quintino, tem entre outras formações um 
curso de Artes da Escola António Arroio, em 

Lisboa. Desde 2008 que é professora voluntária 
de Artes Decorativas na Universidade Sénior 
do Montijo. É, ainda, docente da mesma dis-
ciplina nos Ateliers Seniores e nas Academias 
Seniores de Sarilhos Grandes e de Pegões e 
Canha.
O vice-reitor José Manuel Mendes Gordo Fer-
reira de Sousa, licenciado em Economia cons-
ta do seu currículo, entre outras funções, uma 
carreira de décadas na Força Aérea Portuguesa. 
Desde 2017 que está na Universidade Sénior 
como aluno e colaborador em diversos projetos.
O vereador José Manuel Santos justificou a es-
colha da equipa reitoral referindo que “são três 
pessoas da máxima confiança com provas dadas 

quer em termos profissionais, quer em termos 
sociais”.
Recorde-se que em 2018, a Câmara Municipal 
procedeu à alteração das normas da Universi-
dade Sénior passando a prever, uma estrutura 
cuja composição é designada pela câmara, de 
um reitor coadjuvado por um ou mais vice-reito-
res, responsável pelas matérias de natureza pe-
dagógica da universidade, com mandatos com a 
duração de dois anos até ao final da duração do 
mandato autárquico.
A proposta de designação da equipa reitoral da 
Universidade Sénior foi aprovada na reunião 
de 13 de julho, com três votos a favor do PS e 
quatro abstenções da CDU e do PSD.

PROTEÇÃO CIVIL

CVP recebe nova 
ambulância
Foi a 19 de julho que foi inaugurada de forma 

simbólica a nova ambulância de socorro, da 
Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação da Foz 
do Tejo, adquirida com o apoio da Câmara Mu-
nicipal do Montijo.
Na cerimónia estiveram presentes o presiden-
te da Câmara Municipal do Montijo, Nuno 
Canta, a presidente nacional da Cruz Verme-
lha Portuguesa, Ana Jorge, o presidente da 
Junta de Freguesia da União de Freguesias 
do Montijo e Afonsoeiro, Fernando Caria, a 
presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos 
Grandes, Dinora Caetano, e o secretário da 
Junta de Freguesia da União das Freguesias 

de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia, Tolen-
tino Gomes.
Da Cruz Vermelha Portuguesa estiveram também 
presentes a presidente da Delegação Foz do Tejo, 
Lúcia Costa, a delegada regional para o distrito 
de Setúbal, Maria de Deus Paulos e o coordena-
dor local de emergência, Rodrigo Cerdeira.
O apoio financeiro, no valor de 75.000€, desti-
nado à aquisição de uma ambulância de socorro, 
tinha sido aprovado, por unanimidade, na reunião 
de câmara realizada a 9 de março de 2022.
Esta nova viatura de emergência vai reforçar o 
apoio à população residente no concelho do Mon-
tijo, no que respeita à emergência e proteção civil.
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À hora do fecho de edição desta pu-
blicação, o programa das Festas 

Populares da Atalaia estava a ser ulti-
mado. O Montijo Hoje quis saber junto 
do presidente da União de Freguesias da 
Atalaia e Alto Estanqueiro Jardia qual 
a expectativa deste evento e como foi o 
envolvimento da comunidade, sem es-
quecer a componente religiosa e os círios. 
Mas não só. Luis Morais contou-nos, 
também, o que mudou desde o início do 
mandato e os planos para o futuro das 
freguesias da Atalaia e Alto-Estanquei-
ro Jardia.
Montijo Hoje (MH)- As Festas em Honra de 
Nossa Senhora da Atalaia regressam após força-
da paragem. Quais são as suas expectativas para 
este regresso?
Luis Morais (LM) – As expectativas são as me-
lhores. Dois anos sem festa, foi demasiado tempo, 
pelo que todos os Atalaienses e forasteiros estão 
desejosos da Festa.
MH - Quais os principais destaques do programa 
das festas?
LM - Este ano, além da animação habitual nos 
Círios e coletividades, temos espetáculos com 
Belito Campos a Orquestra Ligeira de Ponte de 
Sor e Jorge Guerreiro, além de Marchas, Zum-
ba, Sevilhanas e uma noite de percussão com o 4ª 
EM`BAT que conta com 4 grupos. Além dis-
to temos também uma Mostra de Vinhos Mel e 
Azeite a decorrer no Museu Agrícola. 
MH - Quantos visitantes são esperados durante 
as festas?

LM - Esses números são sempre difíceis de enu-
merar, mas talvez umas 20.000 -pessoas.
MH - É uma festa com uma componente religiosa 
muito impactante. Todos os cirios se mantêm ati-
vos após esta paragem? Todas as tradições se vão 
cumprir dentro da normalidade?
LM – Sim, todos os Círios que vinham antes 
da pandemia vão regressar, O Círio da Azóia, o 
Círio da Quinta do Anjo, o Círio dos Olhos de 
Água, o Cirio da Carregueira e o Círio Novo, to-
dos eles com instalações próprias na Atalaia aos 
quais se juntarão o Círio da Moita e o de Chelas.
MH - Em termos de orçamento, consegue quanti-
ficar o investimento nesta Festa? 
LM - O investimento deste ano rondará os 35000 
euros.
MH - Houve algum reforço do orçamento por se 
tratar de um ano de regresso?
LM - Não nos é possível reforçar verbas, quando 
não temos onde as ir buscar, quando como todos 

sabemos os orçamentos das freguesias já são “esti-
cados” para colmatar despesas correntes.
MH - Sensivelmente 9 meses após as últimas elei-
ções, que considerações pode fazer em relação à 
freguesia da Atalaia?
LM - Neste espaço de tempo, já cumprimos al-
gumas das promessas eleitorais, certo é que da 
nossa vontade já estariam todas cumpridas. No 
entanto, já foram construídos dois bunkers para 
instalar Caixas Multibanco, foi asfaltada a Rua 

José Quendera Miranda, na Jardia, iniciaram-se 
as obras de colocação de esgoto e asfalto no Bairro 
Miranda, a recuperação do Cruzeiro Mor e a co-
locação de calçada no Largo da Feira em Atalaia.
MH - Quais os planos a curto/médio prazo para 
a União das Freguesias da Atalaia e Alto Estan-
queiro Jardia?
LM - Cumprir na integra o nosso programa elei-
toral e, se possível, ir mais além do que estava pla-
neado.

“Pretendemos cumprir na 
integra o nosso programa 

eleitoral e se possível ir mais 
além do que estava planeado”

ENTREVISTA LUÍS MORAIS 
PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS DA ATALAIA E ALTO ESTANQUEIRO JARDIA 

“Queremos ir mais além”
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GILBERTO FILIPE

Uma história linda
Gilberto Filipe, montando o 

cavalo Zinque das Lezírias, 
sagrou-se, a 23 de julho, bi-

campeão do mundo, na modalidade 
de Equitação de Trabalho, no Cam-
peonato do Mundo, que se realizou 
em Les Herbes, em França. “Era 
um sonho, nunca houve um bicam-
peão”, confidencia-nos o cavaleiro. 

A dificuldade do feito justifica-se por “um con-
junto de fatores. É difícil, o cavalo, manter-se 
com essa longevidade de saúde e competitivida-
de”. Gilberto, campeão do mundo em Equitação 
de Trabalho pela 1.ª vez em 2018, considera que 
ser “campeão em 2018 foi difícil”, mas que este 
ano a prova “foi ainda mais difícil. Senti na pele 
mais dificuldade, senti que a pressão era enorme, 
houve provas de nível muito elevado”, concluin-
do que, “no final, também o sabor da vitória é 
maior”. 
Explica que quando se fala de equitação se fala 

num conjunto, numa equipa. E a dupla compos-
ta por Gilberto e Zinque, foi mesmo apelidada 
por um comentador alemão de “The Unbeata-
ble” - Os Imbatíveis. “Foi uma história de supe-
ração. Conseguimos, com trabalho e dedicação, 
vencer as minhas limitações e as limitações do 
Zinque. O Zinque é um cavalo especial porque 
a sua personalidade encaixa perfeitamente na 
minha e adaptamo-nos um ao outro. Quando eu 
falhava ele estava lá para me ajudar e quando ele 
falhava eu estava lá”.
Confessa que fica contente por tudo aquilo que 
alcançaram, mas triste por ter sido a última com-
petição com o Zinque. “tinha prometido a mim 
próprio que iria ser a última competição que iria-
mos fazer. Fosse qual fosse o resultado iriamos 
terminar. O Zinque é um cavalo com 18 anos, é 
um cavalo que deu tudo, que estava e está dispo-
nível para dar, mas eu não o vou exigir. Acho que 
ele deve despedir-se no topo” e conclui dizendo 
que o que tiveram “foi uma história linda”.
E na última dança duma história épica, os imba-
tíveis deixaram o mundo rendido. 
Gilberto Filipe nasceu em Alcochete, estudou e 
mora no Montijo e recebe o carinho das duas 
terras, “a maior homenagem que me fazem é 
sentir o carinho das pessoas da minha terra, das 
minhas raízes, neste caso Montijo e Alcochete” 
e revela que é “orgulhosamente Alcochetano e 
orgulhosamente Montijense”. 
Na reunião da câmara realizada a 27 de julho 
foi aprovado, por unanimidade um voto de sau-
dação a Gilberto Filipe, por altura da conquis-
ta do Campeonato do Mundo, com referência 
à atribuição da Medalha de Ouro da cidade 
do Montijo, “já recebi a Medalha de Ouro da 
cidade de Alcochete e agora vou receber a me-
dalha de ouro da cidade do Montijo e vão estar 
as duas lado a lado na minha casa com muito 
orgulho”. 
Em setembro volta à Praça de Touros do Mon-
tijo onde, em 2004, tirou a alternativa de cava-
leiro tauromáquico, “é uma praça extraordinária, 
para mim uma das praças em Portugal com mais 
condições para atuar e para o público assistir”. 
Destaca que quando se olha para a bancada e 
“vemos os nossos é lógico que nos sentimos em 
casa” mas salienta, também, que “tourear em 
casa é sempre uma pressão maior, a exigência é 
maior e não queremos defraudar” por isso o que 
promete “é tentar dar o melhor, tentar que o pú-
blico saia satisfeito da corrida e que nós também 
nos divirtamos, porque se eu me divertir, vou di-
vertir o público”. 

Fotografia CARLOS HERNÂNI



AGOSTO 2022                                                                 13

“Foi uma história de 
superação. Conseguimos, com 
trabalho e dedicação, vencer 
as minhas limitações e as 
limitações do Zinque. 
É um cavalo especial porque 
a sua personalidade encaixa 
perfeitamente na minha e 
adaptamo-nos um ao outro. 
Quando eu falhava ele estava 
lá para me ajudar e quando ele 
falhava eu estava lá.”



 

Foros do Trapo 
em Festa
De 29 a 31 de julho realizaram-se as Festas de Foros 

do Trapo. 
O presidente da Câmara Municipal do Montijo, Nuno 
Canta, e o vereador José Manuel Santos marcaram 
presença na abertura das festas que aconteceu no dia 
29 de julho.
As festas proporcionaram à população animação com 
bailes e espetáculos de variedades.

De 9 a 11 de setembro, a cidade do Montijo, 
terá lugar a VII edição da Feira Quinhen-

tista de Aldeia Galega-Montijo, que assinala as 
comemorações sobre a data de atribuição do foral 
novo a Aldeia Galega, no âmbito da reforma dos 
forais promovida por D. Manuel I.
A azáfama volta ao centro histórico com os es-
petáculos de fogo, os mercados, as tabernas, os 
artesãos, grupos de animação de rua, falcoaria, 
entre outros, irá trazer muita animação e alegria 
a todos aqueles que nos visitarem.
Haverá desfiles pelas ruas, convidando-se as pes-

FESTAS

Está de volta à cidade 
a Feira Quinhentista

soas a vestirem-se à época e a regressar ao passado 
para viverem dias memoráveis.  A dança, a música, 
os torneios de cavalo, entre outros, são fundamen-
tais neste evento, dando nota da diversidade da pro-
gramação. Os manjares medievais e a animação de 
rua irão encher a Praça Gomes Freire de Andrade.
A Câmara Municipal do Montijo e a Aliusvetus, 
mantém a aposta neste evento de referência que 
promete continuar a ser um do mais participativos 
e que tem mantido um crescimento ao nível de vi-
sitantes.
Conheça o programa em www.mun-montijo.pt.

Sarilhos Grandes 
festejou S. Jorge
As Festas de São Jorge, voltaram a Sarilhos Grandes, 

e comemoraram-se de 8 a 12 de julho.
Foram muitos os que participaram nas festas que 
aliaram a tradição religiosa, a marchas populares, 
largadas e diversos espetáculos musicais, como Jorge 
Guerreiro e Ruth Marlene.
O concerto da banda da Academia Musical União e 
Trabalho de Sarilhos Grandes, foi um dos pontos altos 
da festa.
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O voluntariado é uma atividade que mo-
vimenta indivíduos de todas as idades e 

que se verte na participação da cidadania ativa. 
Ao ser-se voluntário criam-se relações, poten-
ciando o impacto social e a coesão social na 
comunidade local. 
Os projetos de envelhecimento ativo da autar-
quia promovem o voluntariado social, através 
dos seus professores e colaboradores. Conta-
mos, durante os períodos letivos com uma mé-
dia de 45 voluntários, assíduos. 
Estes voluntários professores/colaboradores 
estão distribuídos pelos cinco projetos de en-
velhecimento ativo, a Universidade Sénior, o 
Gabinete Sénior, a Academia Sénior de Pe-
gões e Canha, a Academia Sénior de Atalaia, 
Alto Estanqueiro e Jardia e a Academia Sé-
nior de Sarilhos Grandes.
Os professores voluntários podem dar as suas 
aulas em horários adaptados à disponibilidade 
de cada um, ou promover atividades pontuais, 
como ateliers, workshops, ações de esclareci-
mento, aulas abertas, entre outras iniciativas.
Os voluntários, nestes projetos, são um dos pi-
lares fundamentais para a inclusão e integração 

Os voluntários são 
pilares fundamentais 

da comunidade sénior, na sociedade local.  Dão 
o seu tempo, em prol da comunidade de uma 
forma desinteressada, utilizando os seus conhe-
cimentos e partilhando estes, para tornar as vidas 
dos alunos mais preenchidas. Estes contributos, 
que normalmente tem a duração de um ano leti-
vo, produzem grandes transformações nas vidas 
dos alunos.
Consideramos estes homens e estas mulheres, he-
róis e heroínas. Porque para trabalhar de forma 
gratuita é necessário muito altruísmo e amor pelo 
próximo.
É um trabalho gratificante! É um contributo onde 
o afeto está sempre presente!  É uma partilha de 
saberes! Segundo o testemunho dos voluntários.
Agora para si!
Se desejar e tiver disponibilidade de partilhar o 
seu saber na promoção da educação informal, di-
recionada à população sénior do concelho entre 
em contacto connosco!

Isabel Moisés
Coordenadora dos Projetos de Envelhecimento Ativo 

da Câmara Municipal do Montijo
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ESPECIAL

VOLUNTARIADO
Gestos que 
mudam vidas

“Seja a mudança que você 
quer ver no mundo”

Mahatma Gandhi

A pessoa voluntária é altruísta e filan-
tropa. Sem qualquer interesse e/ou 

recompensa associada, oferece o seu 
tempo para beneficiar a humanidade. Nes-
ta edição – especial voluntariado – damos 
destaque a alguns rostos desse movimen-
to que, por todo o mundo, transforma as 
vidas de quem dá e de quem recebe. 
A Associação Pontes de Afeto, os Bombei-
ros Voluntários do Montijo, o Clube Lions 
do Montijo e a Cruz Vermelha Portugal, a 
Liga dos Amigos do Hospital do Montijo, 
a Loja Social e os Projetos de Envelheci-
mento Ativo da Câmara Municipal do Mon-
tijo, são alguns dos exemplos de institui-
ções/entidades que, através de homens e 
mulheres voluntários, prestam serviços em 
prol do próximo, na nossa comunidade. 
Como vai poder comprovar, para os/as vo-
luntários/as, a recompensa é inestimável. 
O trabalho voluntário é uma oportunidade 
de desenvolver competências pessoais e 
profissionais, que lhes proporciona novas 
amizades e experiências únicas.
O serviço voluntário é cada vez mais ne-
cessário, por isso, temos esperança que 
as histórias heroicas que se seguem 
emancipem nos nossos leitores o espírito 
voluntarioso.

Se quer ser voluntário 
entre em contacto connosco:

Divisão de Desenvolvimento Social 
e Promoção da Saúde
Rua José Joaquim Marques, nº 124, 2870-248 
Montijo
Telf. 21 232 77 39
E-mail: ddsps@mun-montijo.pt 
Horário: de 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30
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ASSOCIAÇÃO PONTES DE AFETO

Os caminhos da solidariedade
Paulo Brás e Rosário Ventura dão a cara pela 

Associação Pontes de Afeto. 
Em 2011, quando foi criada, a associação apre-
sentou-se como um projeto de acolhimento fami-
liar a crianças e jovens em perigo, mas atualmente 
funciona na ajuda a famílias carenciadas.
Na altura em que a Cruz Vermelha Portuguesa 
mudou a sede do seu núcleo no Montijo para o 
Seixal a associação foi desafiada a assegurar a 
continuidade do trabalho que estes desenvolviam 
e, mantendo o apoio da Cruz Vermelha, proceder 
à distribuição mensal de alimentos a cerca de 44 
famílias carenciadas e referenciadas pelos serviços 
sociais da Câmara Municipal do Montijo. 
As famílias referenciadas recebem mensalmente 
um cabaz, mas como nos conta Rosário “para 
além do dia estipulado no calendário há sempre 
alguém que nos bate à porta a pedir ajuda de ur-
gência, porque não tem o que comer”. Paulo ex-
plica que “aí damos aquilo que chamamos cabaz 
de emergência e depois encaminhamos as pessoas 
para o Gabinete de Ação Social da Câmara” e 
realça que “nunca ninguém veio bater à nossa 
porta e saiu sem o que comer”.
Rosário está no projeto desde o início e foi ela que 
convidou Paulo, atual presidente da direção, a in-
tegrar o projeto, depois de uma associação criada 
por ele no Bairro do Areias, também destinada 
ao apoio alimentar, ter terminado.  

A Associação conta, desde 2017, com um espa-
ço cedido pela Câmara Municipal do Montijo, 
através de um contrato comodato, no Bairro do 
Esteval, onde está instalada a sede social.  
Rosário diz que é depois do horário de traba-
lho dos sócios que a sede ganha vida “depois de 
sairmos do trabalho vimos aqui fazer os cabazes, 
arrumar os produtos, verificar datas de validade 
para que nada se estrague ou seja dado fora de 
validade…”.
A associação conta com o apoio de sócios e da 
comunidade envolvente. Paulo explica que, “en-
tretanto, surgiu o grupo ‘Amigos da Caminhada’ 
que se juntou a nós e com eles conseguimos não só 
aumentar o número de sócios como também fazer 
caminhadas solidárias”. Além da caminhada soli-
dária desenvolveram já uma série de outros even-
tos sempre com o objetivo de recolher bens como 
a caminhada do pijama, manhã infantil, estendal 
solidário ou o Natal Solidário.
Paulo e Rosário, através da Associação Pontes 
de Afeto, juntaram-se à Associação Abraços & 
Sorrisos, num projeto de apoio a sem abrigos em 
Lisboa. 
Uma experiência marcante que acentuou a von-
tade de ajudar. Rosário conta que a primeira vez 
que foi não conseguiu dormir. “Foi em pleno mês 
de dezembro, com um frio imenso e depois da-
quela experiência, estava no quentinho da minha 

cama e era impossível dormir sem pensar no que 
tinha visto”. 
Paulo, juntou-se a este movimento pela primeira 
vez num dia de aniversário. Trocou a festa pela 
ajuda ao próximo, mas o que viveu foi mais duro 
do que imaginava, “quando não vemos a realida-
de não imaginamos. Eu vi uma realidade muito 
infeliz e nunca mais desisti. Aquele dia deu-me 
ainda mais força, para ser mais solidário, para 
ajudar a que nunca faltasse comer a ninguém. 
Foi um caminho de volta doloroso, sem deixar de 
pensar na vida daquelas pessoas sem terem o que 
comer”.
Nesta caminhada já contaram com ajuda de di-
versas instituições, supermercados, junta de fre-
guesia e câmara municipal que, juntamente com 
eles, participaram em diversas atividades ou ofer-
taram produtos alimentares ou bens de primeira 
necessidade. 
Paulo e Rosário revelam, contudo, que a associa-
ção atravessa hoje um período de alguma carên-
cia, “os alimentos estão a terminar. É o dinheiro 
dos sócios (cerca de 120 sócios que pagam 1€ por 
mês) que tem permitido comprar iogurtes, man-
teigas, ovos e outros produtos frescos”. 
A Associação vai agora solicitar o apoio da Cruz 
Vermelha Portuguesa na organização de uma 
campanha de recolha de alimentos de modo a 
continuar a fazer aquilo que melhor sabe: ajudar. 

ESPECIAL 
VOLUNTARIADO
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LIONS CLUB MONTIJO 

30 anos a fazer jus ao lema: 
“Nós Servimos” 
O Lions Clube do Montijo (LCM) é 

uma associação integrada na Lions 
Internacional, fundada em 1992. Uma 
instituição sem fins lucrativos, que desen-
volve a sua atividade, através de volun-
tariado.
Atualmente, com 40 membros voluntários, procura 
atuar nas necessidades identificadas na comunida-
de onde se insere. As instituições, as famílias e a co-
munidade educativa mais carenciada representam 
os destinatários habituais das missões de serviço do 
Lions Clube do Montijo.
 “Os Lions apoiam permanentemente cinco cau-
sas à escala local e global: a Visão, a Diabetes, o 
Apoio à Fome, o Cancro Pediátrico e o Meio Am-
biente”, esclareceu ao Montijo Hoje o presidente 
do Clube, António Porfírio.
Ao longo dos trinta anos de existência, o Clube tem 
realizado atividades como “rastreios à visão, pre-
venção da diabetes, ações de sensibilização à saúde 
oral, colheitas de sangue, coletas de roupa, apoio à 

fome, com oferta de cabazes alimentares, sem es-
quecer a ‘Gala Lions´ e o Torneio de Golfe, cujos 
proveitos são afetos às causas solidárias apoiadas 
pelo clube”.
O LCM proporciona, ainda, “a participação das 
escolas do concelho em projetos pedagógicos de 
carácter universal promovidos por Lions Interna-
cional, com sejam, o ‘Cartaz da Paz´, o ´Texto da 
Paz´ e o ´Prémio da Música´”.
As atividades acima mencionadas são desenvolvi-
das pelos membros voluntários do LCM que se 
“caracterizam por uma vasta diversidade cultural, 
social e profissional” comenta como orgulho: “Aci-
ma de tudo, afirmam uma grande disponibilidade 

para servir o próximo, num contexto de relações 
fraternas, de companheirismo e de amizade entre 
todos”.
Num balanço de trinta anos, António Porfírio 
declara: “O Lions Clube do Montijo tem um jus-
tificado orgulho pelo serviço prestado às comuni-
dades mais carenciadas do concelho, bem como, 
pela digna representação da nossa cidade, quer 
nas iniciativas lionisticas a nível nacional, quer na 
participação em Convenções e Fóruns internacio-
nais”.
“Desde a fundação, os membros do nosso clube 
já prestaram mais de 100 mil horas de trabalho 

voluntário dedicado” sublinhou o presidente, 
destacando “os mais de 13 mil rastreios à visão 
efetuados aos alunos do 1.º ano, de todas as 
escolas do concelho, e o fornecimento gratuito 
de cerca de 300 pares de óculos aos mais ca-
renciados”.
Os membros do clube já participaram na plan-
tação “de cerca de 200 árvores principalmente 
na região centro do país e no próprio concelho 
do Montijo. Na prevenção da diabetes realiza-
ram-se centenas de rastreios e dezenas de ações 
de sensibilização e diversas caminhadas”
O Lions Clube do Montijo distribuiu, também 
“centenas de cabazes alimentares têm sido dis-

tribuídos a famílias carenciadas e as nossas “Ga-
las” e Torneios de Golfe solidários têm permitido 
acrescentar alguns milhares de euros às Bolsas de 
Investigação sobre o cancro pediátrico, no âmbito 
do protocolo nacional entre os Lions Clubes e a 
Liga Portuguesa Contra o Cancro”.
Questionado sobre o futuro do Clube, o leonista 
não hesita: “Vamos dar continuidade aos even-
tos culturais e desportivos que contribuem para 
angariar receitas para as nossas causas, assim 
como, continuaremos a defender o ambiente, 
com a plantação de mais árvores no concelho, 
promoveremos caminhadas e rastreios para pre-

venção da diabetes, rastreios à visão às crianças 
do 1º. Ano do ensino básico, a feira da saúde e 
a saúde oral nas escolas, a recolha de sangue, de 
livros, de óculos, de brinquedos, de papel para 
reciclagem, de roupa, de calçado e de alimen-
tos”. A continuidade dos programas dirigidos às 
camadas mais jovens também está nos planos do 
LCM.
O Lions Clube tem contado com a parceria e o 
apoio da Câmara Municipal e das Juntas de Fre-
guesia, bem como, empresas e instituições como 
a Associação para a Formação Profissional e o 
Desenvolvimento do Montijo com recentemente 
estabeleceu um protocolo de cooperação.

“O Lions Clube do Montijo 
tem um justificado orgulho 

pelo serviço prestado 
às comunidades mais 

carenciadas do concelho, 
bem como, pela digna 

representação da nossa 
cidade, quer nas iniciativas 
lionisticas a nível nacional, 

quer na participação em 
Convenções e Fóruns 

internacionais”
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JOÃO GONÇALVES 

Amor à causa
João Gonçalves é o voluntário mais 

antigo da Cruz Vermelha do Monti-
jo, agora denominada Delegação Foz 
do Tejo, que serve Montijo e Seixal.

Voluntário desde 1987 é um marco para a Ins-
tituição e uma referência para os colegas, que o 
descrevem como “o verdadeiro amor à causa”.
A Cruz Vermelha Portuguesa integra o Mo-
vimento Internacional da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho, a maior rede humanitária 
do mundo, fundada por Henry Dunant em 1863 
e que conta hoje com o apoio de milhões de vo-
luntários.
Para a Cruz Vermelha Portuguesa os voluntários 
são o “coração da Instituição”. Na Delegação 

Foz do Tejo existem cerca de 60 voluntários que 
tornam possível a realização da missão da fun-
dação.
João não sabe definir o que é ser voluntário, mas 
sabe, sem qualquer hesitação, que gosta de aju-
dar, “gosto disto. É um bichinho que tenho”.  
Nos últimos 35 anos esteve disponível sempre 
que precisaram dele, fosse em transporte de do-
entes, emergências médicas ou intervenções na 
área social.
“Cheguei a fazer 500 horas de voluntariado num 
ano” confessa-nos. Disponível para ajudar quem 
precisava, abdicou muitas vezes do tempo com 
a família que o apoiava e compreendia, “já me 
conheceram na Cruz Vermelha Portuguesa e sa-
biam que eu era assim”.
Mais recentemente, no decorrer das Festas Po-

pulares de São Pedro deste ano, destacou-se por 
estar presente na totalidade dos dias em que estas 
decorreram sem que isso lhe fosse pedido, ape-
nas cumprindo o seu sentido de missão. 
Voluntário valioso transversal a todas as áreas, mui-
tas vezes pôs os conhecimentos civis ao serviço da 
instituição, “trabalhei nos SMAS quase 40 anos. 
Quando cá veio o Papa fui eu quem fez o sistema 
todo dos banhos. Fiz os balneários. Foram feitos 
aqui e transportados para lá”, conta orgulhoso. 
Desde 1987 já trabalhou com diversos coman-
dantes, profissionais e voluntários, mas João é 
a figura constante, “eles vão trocando e eu vou 
ficando”. 
E se voluntariado é amor, dedicação e ação, João 
Gonçalves é, sem dúvida, o rosto do voluntariado 
na Cruz Vermelha do Montijo. 

ESPECIAL 
VOLUNTARIADO



AGOSTO 2022                                                                19

LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL

Voluntários, precisa-se!
A presença de voluntários e voluntárias no hos-

pital é fundamental para os doentes que, por 
vezes, precisam de quem lhes indique a direção a 
seguir, por entre os vários corredores da unidade 
de saúde, que podem parecer labirínticos, ou de 
quem apenas os oiça, com atenção, num momento 
que pode ser particularmente difícil. A Liga dos 
Amigos do Hospital foi fundada, a 26 de junho 
de 1992, com o propósito de oferecer este impor-
tante conforto. A aguardar a abertura do novo 
Centro de Saúde, para retomar as atividades inter-
rompidas pela pandemia, a Liga, apela à adesão 
de voluntários para voltar a implementar tão nobre 
atividade.
A associação tenta suprir algumas das necessi-
dades de quem entra na unidade hospitalar “A 
companhia, a conversa, são importantes. Depois 
há doentes que têm apenas a roupa que trouxeram 
no corpo e ao serem internados vestem uma bata e 
não têm nem uns chinelos para calçar, roupa, arti-
gos de higiene ou qualquer outro bem de primeira 
necessidade”, lamenta o Presidente da entidade 
benemérita, José Beatriz, acrescentando que “As 
Ligas existem para auxiliar, para acompanhar os 
doentes no ambulatório às consultas, para facultar 
um pequeno lanche a quem espera pelo atendi-
mento”. 
“Temos mais de 1600 sócios. Os mesmos usu-
fruem dos vários protocolos que estabelecemos 
com entidades privadas, podendo, por isso, bene-
ficiar de descontos”, explica o responsável, referin-
do que a Liga tem também “Uma série de artigos, 
como camas articuladas, cadeiras de rodas, cana-
dianas e andarilhos que colocamos à disposição 
da população em geral. As pessoas com baixos 
rendimentos económico, mediante comprovativo, 
usufruem dos equipamentos de forma gratuita, 
enquanto os sócios pagam uma pequena compar-
ticipação”.
O acesso a este tipo de equipamento, para a 
maioria das pessoas que necessitam, é de extrema 
importância, uma vez que “se tratam de produtos 
demasiados caros para a utilização, que decorrerá 
durante um período temporário”. 
Quando o número de valências no hospital do 
Montijo foi diminuindo, assim como o número de 
pessoas que afluem a este serviço público, a Liga 
entendeu estender o seu apoio aos Centros de 
Saúde do Montijo e do Afonsoeiro e, embora não 
tenha ainda sido possível, deseja apoiar também 
Alcochete.
A pandemia veio travar estes préstimos, dado que 
era temido pelos voluntários a infeção Covid-19. 
Atualmente, pretendem retomar as funções de 
apoio e acompanhamento voluntário aos pacien-
tes, aquando da inauguração do novo Centro 
de Saúde, localizado em espaço hospitalar. No 
entanto, deparam-se com algumas dificuldades, 
como: “A falta de voluntários. As pessoas não se 

voluntariam a dar um pouco do seu tempo em be-
nefício de quem precisa”.
“É um grande drama, porque os poucos volun-
tários que existem acabam por ter de abandonar, 
devido à idade e a dificuldades físicas. Os mais 
jovens não aparecem”, lamenta José Beatriz.
Zelinda Piteira é voluntária na liga desde 
2000. Telefonista de profissão, um ano antes 
ficara viúva e voluntariou-se: “Sentia necessitar 
de ajudar os outros”, confessa. Hoje faz parte 
da direção. A seu cargo, entre outras atividades, 
está a orientação dos voluntários: “Chegaram a 
ser mais de trinta, mas devido à pandemia aca-
bámos por suspender a atividade”, afirma mos-
trando-se esperançosa que quando abrir o novo 
Centro de Saúde possa voltar a exercer essas 
funções “dá trabalho, mas vale a pena. As pes-

soas precisam do nosso apoio há muitas necessi-
dades e podemos apoiar. Um gesto tão simples 
como ter tempo para ouvir os doentes pode fazer 
toda a diferença”. 
Financeiramente a Liga sobrevive, também, com 
apoios da Câmara Municipal do Montijo, das 
Juntas de Freguesia do concelho e de Alcochete e 
também, com o apoio do Centro Hospitalar Bar-
reiro Montijo.
Outras das dificuldades da Liga está ligada às 
contribuições dos sócios, como nos relata Carlos 
Oliveira, tesoureiro da Liga: “São cada vez me-
nos os sócios (e depois da pandemia menos ainda) 

que pagam as quotas. Há quem se inscreva como 
sócio, apenas porque necessita de algum equipa-
mento e quando já não precisa, desiste. Estamos 
a falar de apenas 1€ por mês que, se todos pagas-
sem, iria fazer uma grande diferença na vida de 
muitas pessoas. Não temos mais nenhum intuito 
do que dar a quem precisa”. 
Apesar das ‘pedras no caminho’, o presidente da 
Liga garante a sua continuidade e recorda o es-
pírito voluntário de um dos fundadores, Joaquim 
Vintém Lopes: “Ficou na Liga até morrer, era o 
grande entusiasta que vivia esta instituição de dia 
e de noite. Nós herdámo-la e vamos continuar o 
seu legado - Um serviço comunitário e voluntário 
do hospital que se reflete no acompanhamento e 
apoio aos doentes”, explica José Beatriz.
Assim, para marcar a diferença na vida de alguém, 

basta partilhar um dos bens mais preciosos, mas 
mais simples de doar: o tempo. Seja solidário/a. 
Os montijenses agradecem.

Liga dos Amigos do Hospital do Montijo
Telefone: 21 231 77 07
E-mail: ligahdm@sapo.pt
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Roupa, loiças, calçado, móveis, 
produtos para crianças, de higie-

ne, livros, brinquedos, entre outros. 
Na loja social, há de tudo menos ali-
mentos. Uma panóplia de bens doa-
dos que atualmente dão resposta às 
necessidades de 90 famílias (dados do 
último trimestre), o que corresponde a 
cerca de 302 beneficiários, com uma 
percentagem significativa de crianças.

A Loja Social surgiu em dezembro 2010, da 
necessidade de colmatar carências urgentes de 
munícipes com vulnerabilidades económicas 
através da entrega de bens, novos ou usados, 
doados por particulares ou entidades, a título 
gratuito, conforme as necessidades detetadas. 
A resposta social conta com duas técnicas da 
Câmara Municipal do Montijo, Otília Ama-
ral responsável pelo serviço e Lobélia Ferreira 
e com quatro voluntárias, são elas: Maria dos 
Prazeres Campos, Maria José Araújo, Lucinda 
Abrantes e Sónia Figueira.   
O Montijo Hoje esteve à conversa com Otília 
Amaral e a voluntária Maria dos Prazeres. A 
bondade e a simplicidade são caraterísticas que 
nos saltam à vista assim que as conhecemos. 

LOJA SOCIAL  

Pessoas simples 
de valores nobres  

Dispor de tempo para ajudar os outros é algo 
tão natural e essencial, para estas mulheres, 
como fazer qualquer outra tarefa do dia-a-dia. 
 “Foi uma senhora que era aqui voluntária que 
me desafiou a vir. Disse-me que gostava e que a 
tarefa era escolher roupa para dar aos que vêm” 
explica Maria dos Prazeres. Com 78 anos, está 
reformada e é, desde há vários anos, voluntária 
na Loja Social.
Maria dos Prazeres entende o seu serviço como 
um compromisso sério “A gente compromete-
-se” comenta, deixando transparecer os valores 
que a regem: “Venho às quarta e quintas-feiras 

todo o dia, e sempre que é preciso. Temos que 
escolher a roupa que trazem para triagem – as 
que vão para a reciclagem e as que vamos dar às 
pessoas – escolher e guardar por número e me-
dida para darmos às pessoas que vêm à quinta-
-feira”. 
A modéstia dos seus gestos quase que nos faz 
esquecer que, a voluntária, sai do conforto da 
sua casa, para escolher e arrumar roupa, que 
não é sua e sem que com isso tenha qualquer 
proveito, a não ser, saber que está a fazer algo 
por quem precisa.
Ser voluntária faz parte da sua forma de estar 
na vida. “Como estou reformada e os filhos têm 
as suas vidas, venho para cá, em vez de estar 
em casa sozinha. É bom para quem precisa e 

eu gosto de estar aqui, damo-nos todas bem e 
enquanto tiver forças nas pernas e me quiserem 
(risos) eu vou continuar a vir.”
“A Prazeres tem uma energia que dá para ela e 
para mais mil” comenta Otília Amaral, a técni-
ca da Câmara Municipal do Montijo responsá-
vel pela Loja Social, desde 2016.
A responsável - que também já foi voluntária na 
Loja Social – refere que há doações, mas, aler-
ta que nunca são demais “vão chegando e nós 
vamos fazendo triagem. Há alturas que fazem 
mais falta determinadas coisas. Roupa de me-
nino, por exemplo, há sempre falta, assim como 
produtos de higiene, calçado, têxteis para a casa.
“Há bens doados que não estão em condições 
de ser usados, felizmente, temos também doa-
ções que vem em boas e excelentes condições. 
Há de tudo. Por exemplo, os sapatos (que vêm 
em grande número), a maioria não está em con-
dições de serem usados. Temos que nos lembrar 
que são pessoas a quem doamos os bens. Como 
qualquer outro ser humano têm gostos e querem 
sentir-se bem”, explica.
Quando confrontamos Otília, sobre os prós e 
os contras da sua função, a técnica não tem dú-

vidas: “A melhor parte é a gratidão de quem 
doamos os bens; sensibiliza-nos. Não há par-
te má porque eu gosto muito de trabalhar com 
pessoas. Gosto muito do que faço.” 
Para além das doações particulares, a Loja 
Social, conta ainda com a colaboração dos su-
permercados ALDI e Continente. No entan-
to, recordamos que toda a ajuda é importante, 
por isso, se tiver bens a doar dirija-se à Loja 
Social às quartas-feiras, das 9h30 às 12h30 e 
das 14h00 às 18h00, na Travessa do Maestro 
(Traseiras da Av. Maestro Jorge Peixinho, jun-
to ao Campo de Futebol da liberdade).
Para mais informações contacte a Divisão de 
Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde 
através do telefone 212327739 ou 212327674.

“A melhor parte é 
a gratidão de quem 
doamos os bens; 
sensibiliza-nos. Não 
há parte má porque eu 
gosto muito de trabalhar 
com pessoas. Gosto 
muito do que faço.”

ESPECIAL 
VOLUNTARIADO
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DAVID TRAVASSOS 
SUBCHEFE - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANHA 

Bombeiro de Coração
Ajudar o próximo, em regime de volun-

tariado é sempre um ato nobre, e de 
enorme solidariedade. Há quem dedique 
toda uma vida aos que necessitam, sem 
nada pedir em troca. É o caso de David 
Travassos, casado, pai de três filhos, opera-
dor de maquinaria agrícola e bombeiro vo-
luntário, assumindo funções como subchefe 
nos Bombeiros Voluntários de Canha.

David Travassos iniciou o seu percurso como 
bombeiro voluntário, com apenas oito anos, na 
fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Canha, 
onde permanece, tendo percorrido todas as eta-
pas, como nos conta: “fui infante, cadete, aspi-
rante, tenho passado pelos postos todos. Hoje, 
sou subchefe, já com provas prestadas para che-
gar a chefe, que é o topo da carreira de bombeiro, 
e é uma coisa que eu gostava”. 
Antes de si, o seu padrinho, o seu irmão e o seu 
pai já haviam pertencido aos Bombeiros Volun-
tários de Canha. Como muitos miúdos na sua 
altura, David ingressou muito jovem nos bombei-
ros e apesar da vida profissional e familiar, nunca 
se demoveu do voluntariado: “veio família, veio 
o trabalho, mas sempre me revi e me identifiquei 
com isto” afirma. À noite, ou ao domingo duran-
te o dia, fora emergências, é quando David está 
ao serviço dos bombeiros, de forma a conjugar 
com a sua atividade profissional e a sua família. 
Enquanto subchefe, são várias as funções que 
exerce, como nos revela: “No meu piquete, sou o 
chefe, coordeno-o, faço a distribuição do pessoal 
para incêndio, defino as guarnições e toda a ges-
tão depois no quartel. Tenho outro subchefe no 
grupo que me ajuda, que está comigo e, normal-
mente, saio como chefe da primeira viatura. Sou 
sempre eu que saio como chefe de equipa, seja 
para acidente no carro de desencarceramento ou 
para combate no carro de combate a incêndios”. 
Ser voluntario numa corporação de bombeiros 
exige uma grande entrega, podendo colocar em 
risco a própria vida, mas para David Travassos a 
motivação permanece intacta ao longo dos anos, 
e a resposta, como nos conta, está no coração: 
“Não fazemos isto com a cabeça, fazemos com o 
coração, não faço disto a minha profissão. Se me 
aleijar, amanhã não vou trabalhar é complicado 
de gerir, mesmo a nível familiar. Não posso di-
zer em casa que não é perigoso quando todos os 
dias, infelizmente, há notícias negativas. Quando 
saio de casa e venho fazer serviço não posso dizer 
que não me acontece nada e se fossemos a pensar 
com a cabeça, não íamos, aqui andamos com o 
coração.”
Mesmo com os perigos inerentes, e algumas si-

tuações mais marcantes que um bombeiro vive 
no seu dia-a-dia, ajudar quem precisa continua a 
ser, para o bombeiro, razão suficiente para seguir 
em frente, e aconselha o voluntariado a todas as 
pessoas: “É gratificante: Mesmo que não saiam 
no primeiro carro, saem no segundo, mesmo que 
não vão para combate, vão auxiliar. Há muitos 
coisas que, enquanto voluntários, podemos fazer 
numa casa destas, para além de ganharmos uma 

família, um grupo e construímos valores. Apesar 
da profissionalização dos bombeiros ser muito 
importante vão ser sempre precisos voluntários.”
Por fim David Travassos, pede às pessoas que 
procurem conhecer melhor o trabalho dos bom-
beiros e que “acarinhem mais os bombeiros”, um 
reflexo da humildade de quem recusa a ideia de 
que seja um ‘herói’, e sente-se realizado com um 
simples ‘obrigado’.
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O cavaleiro tauromáquico Luís Rouxinol co-
memorou, este ano, 35 anos de alternativa. 

Na cidade que o viu nascer foram realizadas um 
conjunto de iniciativas comemorativas.
Foi uma casa cheia que recebeu Luis Rouxinol, 
no Cinema Teatro Joaquim d’Almeida, no dia 
14 de julho, na apresentação do documentário 
“Luis Rouxinol - Querer é Poder”. 
A exibição do documentário que apresentou a 
sua vida do toureiro durante os últimos 35 anos, 
da autoria de José Cáceres, foi assinalada por 
apontamentos musicais interpretados pela Or-
questra de Cordas e pelo Grupo de Cavaqui-
nhos, da Escola Sinfonias e Eventos.
“Quando Luis Rouxinol exerce a sua arte de 
toureio a cavalo, nas Praças de Toiros, do nos-
so país e mesmo de fora dele, transporta consigo 
o exemplo máximo do que é a generosidade da 
tauromaquia portuguesa” afirmou o presidente 
da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta, 
referindo, ainda, que “ao longo da sua carreira 
artística entrou na memoria dos aficionados de 
todo o país e, em particular, dos montijenses”.

Montijo juntou-se a Luís Rouxinol 
nas comemorações dos 35 anos 
de alternativa

Luís Rouxinol agradeceu à família, aos que fize-
ram e fazem parte do seu trabalho no dia-a-dia, 
aos amigos, às entidades que sempre o apoiaram 
e, claro, aos aficionados. “Desejo que os meus 
filhos tenham a minha trajetória como uma lição 
e nunca desistam dos seus sonhos. Se há exem-
plo de que todas as dificuldades podem ser su-
peradas com trabalho, humildade e dedicação 
este documentário está aqui para o comprovar”, 
afiançou o homenageado.
A 26 de julho foi inaugurada a exposição dedi-
cada aos 35 anos de alternativa do cavaleiro tau-
romáquico Luís Rouxinol, na Frente Ribeirinha 
do Montijo.
José Cáceres, responsável pela comissão or-
ganizadora das comemorações dos 35 anos de 
alternativa do cavaleiro, apresentou a exposição 
como “uma mostra de alguns marcos mais repre-
sentativos da sua carreira. Uma carreira que leva 
já 35 anos de alternativa e 45 anos de toureio” 
e exaltou “o facto desta exposição estar situada 
onde está porque significa que a tauromaquia 
sai do seu reduto, sai das praças de toiros, sai 

até dos museus e vem ao encontro das pessoas”.
O presidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Nuno Canta, destacou o “trazer da tauromaquia 
à via publica, a tauromaquia ao espaço onde ela 
deve estar, num espaço de passagem de muita 
gente, um espaço de frequência e com esta mag-
nífica paisagem do Tejo”.
A 29 de julho, com a Praça de Toiros Ama-
deu Augusto dos Santos, completamente cheia, 
Luis Rouxinol escreveu uma das páginas mais 
bonitas da sua história. Com um cartel único 
Luis Rouxinol toureou ao lado do filho, Luis 
Rouxinol Jr, Rui Fernandes e Duarte Fernan-
des. O público efusivo e emocionado prestou 
tributo ao cavaleiro que, posteriormente, fez 
questão de agradecer nas redes sociais: “De 
coração cheio! Obrigado Montijo, obrigado a 
todos os que ontem marcaram presença numa 
corrida tão importante para mim! Percebemos 
que valeu a pena tanto sacrifício quando ao fim 
de 35 anos vemos uma praça cheia e sentimos 
tanto apoio e carinho como ontem eu senti. 
Obrigado a todos”.



CULTURA 

Abertura da temporada 
do Joaquim d’Almeida
A reentré do Cinema -Teatro Joaquim d’ Almei-

da terá lugar no dia 16 de setembro com o 
espetáculo  PALAPHITA, da PIA – Projectos 
de Intervenção Artística, às 21h30, na Frente Ri-
beirinha.
A instalação artística da autoria e encenação de 
Pedro Leal conta com a interpretação de Ana An-
drade, Catarina Mota, Helena Oliveira, Sandra 
Gameiro, Tiago Augusto. 
Em lugar simbólico, na margem entre o real e o 
imaginário, emergem palafitas suspensas entre per-
nas de pau e ataduras provisórias, concebendo por-
to, impulsionando as travessias aos que dão corpo e 
alma às formas da ilusão de humanidade.
Um espetáculo que se inspira nas palafitas, suas 
comunidades piscatórias e contadores de histórias, 
convidando o público a uma viagem pela vida de 
um pescador em busca do seu lugar, por porto, ter-
ra, rio e mar. 
Em PALAPHITA o corpo dá voz à história num 
universo caricaturado pela desproporção e gigan-
tismo das formas animadas, assumindo o papel 
camaleónico do manipulador/ator que lhes dá vida.
16 de setembro // Sexta-Feira // 21h30
Frente Ribeirinha
Instalação artística - Teatro físico // M/3
Duração 50’
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Teresa Isabel Roberto Carvalho foi designada 
a nova representante do município para o 

cargo de Presidente do Conselho de Administração 
da Associação para a Formação 
Profissional e Desenvolvimento de 
Montijo (AFPDM), para o triénio 
2022/2025. A, até agora, vice-
presidente da Escola Profissional 
substitui, assim, o professor João 
Martins, presidente da instituição, 
desde a sua fundação, em 1991.
O presidente da Câmara Municipal 
do Montijo, Nuno Canta deixou 
uma nota de agradecimento pelo 
“trabalho e empenho do professor João Martins 
relativamente à construção deste grande edifício 

Teresa Carvalho assume AFPDM
que é escola profissional do Montijo. Deixa num 
trabalho conjunto com a autarquia e um legado 
importante na escola”, destacando que hoje “temos 

escola maior e um edifício novo, 
um espaço capaz para a formação 
profissional dos nossos jovens e um 
espaço que dignifica a nossa cidade. 
Um homem que efetivamente se 
dedicou muito ao Montijo e à escola 
profissional” disse o presidente.
A vice-presidente da Câmara 
Municipal do Montijo, Maria 
Clara Silva responsável pelo 
pelouro de educação recordou que 

o professor João Martins “Começou este projeto 
com uma escola profissional, mas foi mais além e 

criou-se uma associação que é, hoje, detentora da 
Escola Profissional e do Conservatório de Artes 
em Montijo, para além de todos os projetos na 
área social e nos Erasmus”.
A vereadora referiu que “o professor João e a 
sua equipa tem, aqui, um projeto que nos deixa 
a todos orgulhosos. Quero deixar-lhe uma palavra 
de agradecimento pelo trabalho que desenvolveu 
e estou certa continuará a apoiar-nos mesmo 
informalmente porque temos um projeto de 
oficinas (que pretendemos fazer uma candidatura) 
e, no fundo, o professor e é, também, uma parte 
dele.”
A proposta levada a reunião de câmara de 24 de 
agosto foi tomada por escrutínio secreto, com três 
votos a favor e quatro votos em branco.
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Uma peça escultórica vai surgir 
dentro do Rio Tejo, especifica-

mente junto ao Esteiro da Quebrada, 
da autoria da escultora Inês Botelho. 
A artista plástica vai, também, de-
senvolver atividades educativas, para 
crianças e jovens de escolas e institui-
ções do concelho. 

A iniciativa desenvolvida em parceria com a 
Sociedade Cooperativa União Piscatória Al-
degalense (SCUPA) será financiada pela Di-
reção Geral das Artes, do Ministério da Cul-
tura e conta o apoio da Câmara Municipal do 
Montijo.
O projeto da autoria de Inês Botelho reúne 

duas fases: Uma expositiva no espaço público, 
na paisagem da frente ribeirinha do Bairro dos 
Pescadores e, outra, com atividades educativas 
de expressão plástica.
A artista refere que o seu trabalho está “muito 
ligado ao espaço, nomeadamente, à arquitetura 
e à paisagem. No caso do Montijo, à paisagem 
natural. Na língua de água - que se estende 
do Esteiro da Quebrada ao Atelier da Guida 
Casella (ilustradora científica residente no final 

CULTURA  

Inês Botelho cria projeto 
educativo artístico no Montijo

da Avenida dos Pescadores) – há uma relação 
muito interessante entre a paisagem fluvial e a 
paisagem humana.”.
Inês Botelho revela alguns dos aspetos da paisa-
gem que lhe despertaram o interesse e motivaram 
a criar o projeto: “Uma situação antropológica 
e geográfica muito interessante. Os pescadores 
que arranjam os seus barcos tradicionais, os pe-
quenos ‘cais’ construídos pelos mesmos, a vege-
tação que cobre o barco que parece fazer parte 
do mesmo corpo, embarcações, deixadas ao aca-
so, com linhas de lodo que parecem fazer parte 
da lama e que não se distingue o que é carcaça 
ou terra do vale..”.
Intervenções humanas, outras acidentais e o 
lado natural da paisagem (ainda sem planea-
mento) que inspiraram a artista a conceber uma 
escultura de grandes dimensões.

“A escultura, uma árvore já sem vida, será co-
locada dentro de água (por um determinado 
tempo). A mesma terá caraterísticas, muito se-
melhantes, aos objetos que estão nas margens, 
que vão ficando com as marcas da subida e da 
descida das marés, mais ou menos visíveis con-
forme o nível da água, refletindo-se de forma 
simétrica a partir de um determinado momento” 
revela Inês Botelho.
A par da escultura, vão ser desenvolvidas ati-

vidades educativas de Expressão Plástica que 
irão ter lugar no Museu do Pescador e no Ate-
lier Guida Casella - Pateo 33. 
O objetivo é lecionar um bloco de atividades 
pedagógicas de carater artístico, a crianças e 
jovens, de instituições como a Casa de Aco-
lhimento Abrir Caminhos, o Centro Social de 
São Pedro do Afonsoeiro, o projeto Projeto 
Kont´@rte-E8G da Caneira, e outras crian-
ças interessadas que efetuem inscrição através 
da autarquia. Estão, ainda, previstas atividades 
vocacionadas para os alunos do ensino secun-
dário de Artes.
“As crianças e jovens vão inventar esculturas. 
As peças criadas que serão integradas na paisa-
gem, fotografadas, filmadas e, posteriormente, 
exibidas” conta a artista.
As atividades serão lecionadas pela autora do 

projeto, por Guida Casella e por Natália Ser-
rana, uma estudante universitária de Artes, de 
etnia cigana que a artista Inês Botelho crê ser 
uma mais valia “na mediação com os jovens 
da mesma etnia contribuindo, também, para 
desmitificar preconceitos relativos às mulheres 
ciganas”. 
Inês Botelho nasceu em Lisboa, em 1977. Vive 
e trabalha em Lisboa. Fez a Licenciatura em 
Artes Plásticas – Pintura, Faculdade de Belas-
-Artes da Universidade de Lisboa (2001); o 
Curso Avançado de Artes Plásticas e Projecto 
Individual de Desenho, na Ar.Co – Centro de 
Arte e Comunicação Visual (2002); e o Mes-
trado em Artes Plásticas, na The City Univer-
sity of New York, Nova Iorque, EUA. (2005).
Tem realizado várias exposições individuais 
e coletivas desde 1998. As suas obras estão 
representadas nas coleções: Centro de Arte 
Moderna da Fundação Gulbenkian, Fundação 
EDP, Fundação PLMJ, Museu de Arte Con-
temporânea de Elvas, entre outras.

“As crianças e jovens 
vão inventar esculturas. 
As peças criadas 
serão integradas 
na paisagem, 
fotografadas, filmadas 
e, posteriormente, 
exibidas”



A exposição fotográfica “Lindo pôr-do-sol”, 
de Sérgio Lemos, na Galeria Municipal 

pode ser visitada até 8 de outubro de 2022.
Sérgio Lemos, fotógrafo de profissão, nos tem-
pos livres dedica-se à fotografia artística e à mú-
sica. Nasceu em 1974 em Alcochete, cresceu no 
Samouco e reside no Montijo. 

GALERIA MUNICIPAL | FOTOGRAFIA

Lindo pôr-do-sol
O curso de fotografia foi a concretização da 
vocação que sentia desde a adolescência, como 
contou ao Montijo Hoje: “Gostava de fazer 
experiências no laboratório que tinha em casa 
porque o meu pai era fotografo de profissão. Por 
isso, tinha acesso aos materiais de laboratório e 
achava piada a fazer experiências com negati-

vos, sobreposições, etc. Devia ter uns vinte anos, 
mais tarde entrei para a ArCo-Centro de Arte e 
Comunicação Visual e comecei a trabalhar em 
1999 como fotógrafo profissional.”
Questionado sobre o que o gosta de fotografar, 
Sérgio Lemos divide-se entre a abordagem pro-
fissional e artística, mas o foco são as pessoas 
“sempre gostei mais de fotografar pessoas do que 
paisagens. Do ponto de vista profissional gosto 
de reportagem (seguir uma história) e de retrato, 

que é o que faço mais. Do ponto de vista artísti-
co, pegar em coisas do dia-a-dia e dar-lhes uma 
‘cor nova’.”
A exposição apresenta-nos uma série de 24 fo-
tografias, de grandes dimensões, com um caráter 
subjetivo muito forte, que resultam do seu modo 
de olhar, da sua perceção, das suas ideias e da 
sua criatividade.
“Nesta mostra as pessoas podem ver partes do meu 
trabalho que são encaradas de uma forma descon-
textualizada, num universo completamente dife-
rente. Outras fotografias são mais recentes e foram 
pensadas para a exposição”, explica o artista.
O seu trabalho é, sem dúvida, irreverente “São 
imagens que não fazem sentido à primeira vista. 
A ideia é criar a dúvida a quem as observa. A 
ideia é tirá-la do contexto e não dar resposta por-
que muitas já foram publicadas e a resposta foi 
dada na publicação de um jornal”.
O fotógrafo dá como exemplo uma das suas cria-
ções “Talvez a que provoque mais perplexidade 
é a imagem de uma menina dentro de um caixão. 
À primeira vez pode-se pensar que fui eu que 
idealizei, mas não foi, de todo, o caso. Trata-se 
de um making off de um filme que acompanhei 
com outros colegas de profissão. Aquando da 
rodagem da cena do funeral a criança (atriz), ro-
deada de fotógrafos levantou-se e acenou.”
A exposição pode ser vista até 8 de outubro de 
2022, de 3.ª a sábado, das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30. A entrada é gratuita.

“Nesta mostra as pessoas 
podem ver partes do 
meu trabalho que são 
encaradas de uma forma 
descontextualizada, num 
universo completamente 
diferente. Outras fotografias 
são mais recentes e foram 
pensadas para a exposição”
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EXPOSIÇÃO

GO! Costura 
e Croché 
no Mercado 
Municipal

A exposição GO! Costura e Croché, está patente no 
Mercado Municipal do Montijo de 19 de agosto a 

30 de outubro.
Gisela Oliveira é natural do Montijo, da zona dos 
Pescadores e foi aí, quando vivia com os seus avós, 
que deu os primeiros passos no artesanato, em 
costura. A avó, que fazia as roupas do Carnaval e da 
Marcha Luminosa costumava dar-lhe as sobras dos 
tecidos dos vestidos e, com estes, Gisela fazia fatos 
para as suas bonecas.
Mais tarde, veio a paixão pelo croché. Atualmente 
dedica-se ao amigurumi, uma técnica de croché, 
milenar oriental, de fazer bichinhos em croché, em 
que é possível elaborar trabalhos variados, como 
bonecos, gorros, bolsas, carteiras, entre muitos 
outros objetos e figuras.
Atualmente, Gisela Oliveira criou a sua própria marca 
de bonecos e acessórios – a GO! Costura e Croché 
- na técnica amigurumi, que comercializa nas redes 
sociais.
A entrada é livre.
Horário do Mercado Municipal: de 3.ª a domingo das 
07h00 às 14h00.

CULTURA 

Amar é o segredo 
apresentado na 
Biblioteca Municipal

Teve lugar, dia 8 de julho, na Biblioteca 
Municipal Manuel Giraldes da Silva a 

apresentação do livro “Amar é o Segredo-
-Amar Sem Ter Medo”, da autoria de Juliette 
(pseudónimo literário de Zé-
lia Horta).
O presidente da Câmara 
Municipal do Montijo, Nuno 
Canta, esteve presente no 
evento e mencionou ser prá-
tica da biblioteca municipal 
“acolher obras literárias dos 
nossos autores montijenses 
e, por isso, é com enorme 
satisfação que damos as boas 
vindas à escritora Zélia Hor-
ta”. O autarca afirmou ser 
uma obra “na qual podemos 
compreender os segredos dos 
valores da fraternidade, da 
solidariedade e do amor entre 
as pessoas”.
Rui Neves, responsável pela Biblioteca Mu-
nicipal referiu-se à autora como multifacetada 
“escrever um livro é um ato de coragem, muito 
mais a poesia, que é algo de mais profundo e 
íntimo. Zélia Horta apresenta esta faceta cria-

tiva, escreve, canta e está ligada à música para 
além de exercer a sua atividade profissional 
como empresária na cidade de montijo”.
A autora confessou ter iniciado o caminho na 

escrita sem razão aparente 
“não houve um por quê. Sur-
giu naturalmente esta vontade 
de escrever. Senti que era algo 
importante, mas sem saber a 
finalidade”. Zélia Horta co-
mentou acerca da sua obra 
“Espero que interpretem, sin-
tam e tirem desta obra men-
sagens importantes sobre au-
toestima, amor próprio, amor 
pelo próximo e amor incondi-
cional”.
Zélia Horta é montijense. 
Nasceu em 1976, fez a es-
colaridade (12.º ano) na Es-
cola Poeta Joaquim Serra. É 
cabeleireira e empresária na 

cidade do Montijo. Para além disso divide o seu 
tempo entre a escrita e a música.
Nesta obra a autora revela poemas que escreveu 
ao longo dos anos e agora, como Juliette, decidiu 
publicar e apresentar, a amigos e seguidores.
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AFONSOEIRO 

Festas do Afonsoeiro trouxeram 
centenas à freguesia
 “Inauguramos hoje, as Festas Populares do Afon-
soeiro 2022. Fazemo-lo com alegria, renovada após 
um interregno de mais de 10 anos” afirmou a vice-
-presidente, Maria Clara Silva elogiou o regresso 
da festividade, na inauguração.
De 19 a 21 de agosto, as Festas Populares do 
Afonsoeiro ficaram marcadas por música, despor-
to, animação e momentos religiosos.
Do programa das festas destaque para os momen-
tos musicais com Sérgio Rossi, Toy, e Tiago Cor-
reia, os ‘cabeças de cartaz’ que trouxeram centenas 
de pessoas ao recinto da festividade.

Lugar de Encontros repete sucesso
De 15 a 30 de julho a edição de Montijo Lu-

gar de Encontros 2022 reuniu um conjunto 
de iniciativas culturais diversificadas em vários 
espaços públicos municipais.
A primeira noite foi dedicada aos talentos locais. 
Os Uandmi, Patrícia Primavera acompanhada 
por Nuno CC e o Grupo Musical da Sociedade 
Filarmónica 1.º Dezembro atuaram no Jardim 
Municipal Casa Mora. No dia 16 julho, teve 
lugar o Concerto para uma árvore & 7 Poe-
mas para um Mundo Novo, no Largo Joaquim 
D’Almeida
No dia 29 julho, o PICA - Projeto de Interven-
ção Cultura e Artes apresentou “Se amor não é, 
então o que será?”, no Jardim Municipal Casa 
Mora.
A edição de 2022 do Montijo Lugar de Encon-
tros encerrou da melhor forma com Rita Guerra 
e a sua banda, dia 30 de julho, na Praça da 
República.
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OBRAS

Requalificação da Avenida dos Pescadores

OBRAS

Recuperação de 
pavimentos em 
Sarilhos Grandes
Decorreram obras de recuperação de pavimentos 

em arruamentos na freguesia de Sarilhos 
Grandes. As obras compreenderam a substituição 
do revestimento do pavimento na Rua Humberto 
Delgado, Rua 28 de Setembro e Rua Marques de 
Pombal, incluindo também a substituição da rede de 
drenagem e rede de abastecimento e água.

Estão concluídas as obras de execução de calçada portuguesa nos caminhos interiores da placa central da Avenida dos Pescadores, incluindo a execução de negativos para a 
futura rede de rega automática e adaptação do mobiliário urbano existente à nova cota.  A obra integra o PEDU- Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Montijo, no 

âmbito da requalificação de espaços públicos no centro da cidade.

OBRAS

Campo de treinos 
da Liberdade com 
nova iluminação
Estão a decorrer obras de remodelação da 

iluminação do campo de treinos do Bairro da 
Liberdade.
Com a realização desta empreitada pretende-se 
melhorar as condições de iluminação do campo de 
treinos, permitindo assim o melhor aproveitamento 
deste equipamento desportivo.
O valor de adjudicação da obra foi de 61.760,00€ + IVA.

OBRAS

Intervenção na 
Rua da Bela Vista 
Foi colocada uma lomba redutora de velocidade na 

Rua da Bela Vista, em Montijo e recuperadas as 
calçadas.
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Realizaram-se obras de repavimentação da 
Rua José Quendera Miranda, na Jardia. 

Os trabalhos centraram-se na repavimentação do 
referido arruamento e incluíram também a fresa-
gem de pavimento betuminoso, o saneamento de 

JARDIA

Rua José Quendera 
Miranda repavimentada

pavimentos em zonas mais degradadas, a substi-
tuição de grelhas de sumidouros, arranjos em cal-
çadas, a limpeza, regularização e reperfilamento 
de bermas e execução de valetas em terreno na-
tural, a execução de gares para ecopontos e con-

A Câmara Municipal do Montijo está a proceder à construção de uma rampa de acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida e à reparação da calçada na Praceta das Flores, na cidade do Montijo.

OBRAS

Praceta das Flores 
alvo de intervenção

OBRAS

Intervenção 
em jardim 
de Sarilhos
Foi realizada a recuperação de calçadas em passeios 

e zona envolvente ao jardim infantil do Triângulo em 
Sarilhos Grandes.
A intervenção teve como objetivo melhorar as condições 
de segurança pedonal e a segurança rodoviária de 
todos os utentes da via.

tentores, o fornecimento e montagem de lomba 
redutora de velocidade e a pintura de sinalização 
horizontal.
A obra teve um valor de contrato de 107.900,59€ 
mais IVA.
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INVESTIMENTO

Aldi já está 
em construção 
A obra do Supermercado Aldi já se iniciou. No 

âmbito do contrato de urbanização, e por 
imposição da Câmara Municipal do Montijo, a 
Avenida Garcia de Orta vai ser alargada até à zona 
da Casa da Música Jorge Peixinho.

Está a decorrer a empreitada correspondente à 
primeira fase da pavimentação de vários arrua-

mentos no Bairro Miranda, na Freguesia de União 
Freguesias de Atalaia e Alto-Estanqueiro – Jardia, 
nomeadamente, Rua das Perdizes, Rua dos Gavi-
ões, Rua dos Verdilhões e Rua dos Rouxinóis. A 
obra inclui a execução de toda a rede de drenagem 
de águas residuais domésticas e pluviais, bem como 
rede de abastecimento de águas. Posteriormente irá 
proceder-se à pavimentação dos arruamentos men-
cionados, seguindo-se as marcações rodoviárias e a 
colocação de sinalização vertical.
A obra tem um valor de 170.121,17€ mais IVA.

OBRAS 

Primeira fase de 
pavimentação no 
Bairro Miranda 
já começou

Espaço 
Oposição

PSD

Exige-se mais condições para a PSP 
O PSD de Montijo denuncia a falta de condições de 

trabalho dos agentes da PSP de Montijo.
Há mais de uma década que se promete a construção de 
uma nova esquadra para a PSP de Montijo, mas face à 
inoperância do Governo Socialista e a cumplicidade da 
Câmara Municipal que numa atitude subserviente nada 
faz, a esquadra não é mais do que uma promessa de papel 
por cumprir.  
Na atual esquadra falta quase tudo, computadores, im-
pressoras, viaturas automóveis, ar-condicionado, etc.
Repare-se que desde o ano passado que se investiu na 
aquisição de aparelhos de ar-condicionado, mas os mes-
mos aguardaram meses pela ligação simplesmente por não 
ter sido instalado um novo quadro elétrico, que custa cerca 
de mil Euros, capaz de suportar a ligação dos mesmos.
O sistema informático está obsoleto faltam novos computa-

IL

Não ao confisco fiscal
Vivemos tempos desafiantes. Saídos de uma pan-

demia global, que ainda levaremos muito tempo a 
perceber os seus impactos, somos atirados para uma con-
turbada economia pós pandémica a que se somou uma 
guerra atroz na Ucrânia. 
O lento retomar da economia devido aos problemas das 
cadeias logísticas, a escassez de matéria prima nalguns 
sectores, ao arranque e paragem de diversas economias 
chave da economia mundial, uma crise energética na Eu-
ropa, requerem extraordinária atenção. Entretanto, uma 
guerra inesperada eclodiu na Ucrânia e adicionou mais 
complexidade a uma situação já exigente. Será neste ce-
nário que as famílias montijenses sentirão uma grande 
exigência sobre o orçamento familiar, devido a uma in-
flação elevada, e ainda a sofrer o impacto da pandemia. 
Ao mesmo tempo, a cobrança de impostos atinge valores 
nunca antes verificados. 
A Iniciativa Liberal, nas diversas reuniões da Assem-

bleia Municipal, tem vindo a referir que os tempos pós 
pandémicos são de grande exigência para as famílias e, 
por este motivo, exortamos a CM do Montijo a promover 
uma redução dos impostos da sua exclusiva competência 
(IMI, IMT, IUC e Derrama). A CM do Montijo tem 
a possibilidade de introduzir essa redução de impostos 
no orçamento de 2023, baixando o valor para o mínimo 
permitido por lei. O impacto para as actividades da CM 
do Montijo será gerível, implicando apenas o adiamento 
de algumas actividades, porém, para as famílias monti-
jenses permitirá reduzir algum do confisco fiscal a que 
são submetidas por uma máquina estatal só eficiente na 
cobrança de impostos. 
A IL Montijo continuará a exigir que a CM Montijo 
seja sensível às circunstâncias extraordinárias que vive-
mos e ao impacto que tem nas famílias montijenses. 

Iniciativa Liberal - NT do Montijo.

dores e impressoras o que coloca em causa a produtividade 
e celeridade do trabalho da PSP.
As viaturas estão velhas muitas delas com centenas de mi-
lhares de quilómetros facto que diminui a operacionalida-
de da PSP, designadamente o patrulhamento, enquanto 
isso a câmara socialista comprou viaturas novas para os 
vereadores e Presidente de Câmara, uma vergonha!!
A câmara de Montijo não só é incompetente como se 
tornou um albergue de interesse pessoais e clientelares 
esquecendo, quase por completo, o interesse público 
e neste caso a segurança pública. O PS de Montijo 
ajoelha-se perante o governo esquecendo a defesa dos 
montijenses.
Sob a nossa liderança municipal iremos reequipar a PSP 
e GNR e não descansaremos enquanto a nova esquadra 
da PSP não estiver construída. 

CHEGA

Ao longo do presente ano têm sido constantes as pa-
ralisações nas carreiras da Transtejo-Soflusa, ora por 

realização de plenários dos trabalhadores, ora por greve 
dos mesmos. Depois do descalabro inicial da Carris-Me-
tropolitana, que entretanto, parece ter solucionado os seus 
problemas, eis que ressurgem os velhos dramas do trans-
porte fluvial, sempre em prejuízo das populações. 
Desconhece-se em quanto é que a empresa Transtejo-
-Soflusa seja lesada nestes períodos, mas sabe-se bem os 
custos que traz aos seus habituais utilizadores. Perde-se 
tempo, perde-se qualidade de vida, aumenta-se o tráfego 
rodoviário nas duas pontes sobre o Tejo e pior ainda, 
perde-se competitividade nas nossas empresas. 
Um país em recessão económica como Portugal não se 
pode dar ao luxo de viver em constantes paralisações, 
quer sejam estas incitadas pelas entidades sindicais re-
calcitrantes ou por má-fé do dito «patronato» que recusa 

estabelecer negociações. Neste digladiar de forças são os 
estudantes, os trabalhadores, os empresários e os turistas 
que mais ficam a perder. Gradualmente, desfazem-se 
oportunidades de negócio, afastam-se potenciais investi-
dores e estrangula-se toda uma economia.        
Em situações como esta, um executivo autárquico res-
ponsável, sem se imiscuir nos assuntos das empresas pri-
vadas, deveria no mínimo encetar conversações com estas 
entidades prestadoras de um serviço público aos seus 
munícipes, sempre que o mesmo se verifique deficitário.     
De nada vale apregoar a vinda do novo Aeroporto para 
o Montijo, se os transportes que lhe são atinentes não 
funcionam eficazmente. É pura areia para os olhos e si-
nal de uma clara displicência política.   

Diogo Venâncio

Vice coordenador do Núcleo Concelhio do Montijo

Do Caos à Paralisação dos Transportes 
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O cruzeiro-mor da Atalaia está a ser alvo de 
obras de manutenção que incluem repara-

ção e pintura dos capitéis e cúpula do cruzeiro 
bem como recuperação das pedras calcárias exis-
tentes.
O Cruzeiro data do século XVI, com posteriores 
remodelações. 
De cunho quinhentista foi edificado em 1551 
pela Confraria da Lisboa, no reinado de D. João 
III. Construido em pedra de lioz, é coberto por 
uma cúpula enquadrada por pináculos, e assente 
sobre quatro colunas.
A obra tem um valor de 19.825€ mais IVA.

Estão em fase de conclusão as obras do 
“Centro Escolar do Afonsoeiro - Am-

pliação e Adaptação da Atual Escola Básica 
do Afonsoeiro”, que encerram os investimen-
tos Municipais cofinanciados pelo Programa 
Operacional Regional de Lisboa2020.
A intervenção contemplou a construção de 

OBRAS

Centro Escolar do Afonsoeiro 
quase pronto

PATRIMÓNIO 

Cruzeiro-Mor da Atalaia 
recuperado

um edifício de pré-escolar, de um novo refeitório 
escolar e duma sala polivalente, a remodelação 
do polidesportivo e a substituição da cobertura 
e de outros elementos no edifício de Plano Cen-
tenário.
O projeto resultou de uma candidatura submeti-
da pelo Município de Montijo ao PORLisboa 

2020, no âmbito do Pacto para o Desenvolvi-
mento e Coesão Territorial da Área Metropoli-
tana de Lisboa (PDCT-AML), que representa 
um investimento total de 1.396.998,01€ - sen-
do elegível para cofinanciamento o montante de 
751.712,96€ a que corresponde o financiamen-
to FEDER (50%) de 375.856,48€.
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