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Parada do Pai Natal | Mercado de Natal | Pista de Gelo | 
Espetáculos | Concertos | Animação Infantil

26 nov. (sáb.)

18h00 | Inauguração da 
Iluminação de Natal // 
Abertura do Mercado de Natal
Praça da República

Abertura da Programação Oficial
17h00 | Inauguração da 
Exposição de Fernando Direito 
"Pintura – a produção de um 
gesto"
Galeria Municipal do Montijo
(Ver págs. 6 e 7)

19h00 | Abertura da Pista de Gelo
Praça Gomes Freire de Andrade

27 nov. (dom.)

2 → NATAL COM ARTE
MONTIJO 2022
26 nov. a 08 jan. 2023

10H00-19H00 | Mercado de Natal

15h00 | Parada do Pai Natal

• Praça da República

O Pai Natal no seu camião, acompanhado 
pelos seus duendes e mascotes, irá 
percorrer várias artérias da cidade. 
A chegada à Praça da República está 
prevista para as 16h30, onde o Pai Natal 
irá permanecer na sua casinha e divertir 
os mais novos. O Pai Natal conta com 
a participação animada de todos à sua 
passagem. (Ver percurso no programa 
completo)

10h30 | Mercado Animado
Artes de rua Mascotes de Natal

18H00 | “Uma Igreja, 
Um Concerto”
Ermida de Santo António
Com Helena Almeida 
– Harpa e voz

10H00-19H00 | Pista de Gelo
• Praça Gomes Freire de Andrade

01 a 03 dez. (qui. a sáb.)

10h00 às 20h00  
Feira de Artigos em 2.ª Mão 
- Inscrições até 30 nov.*

YOUNG FLEA MARKET
Edição de Natal

Praça Gomes Freire de 
Andrade - Tenda Chapitô

*Ficha de inscrição e programa 
completo em www.mun-montijo.pt

18h00 às 00h00  
Animação na Tenda com DJ’s, 
dança e workshops

Este ano, a Young Flea Market aposta 
na melhoria das condições oferecidas 
aos participantes, bem como numa 
programação cultural atrativa. Será 
dinamizada uma campanha de recolha 
de bens alimentares de primeira 
necessidade a reverter para as familías 
carenciadas do Concelho do Montijo.

3 dez. (sáb.)
15h00 | Exposição de 
Artesanato "Arte dos 
Presépios" (14.ª edição)
Museu Municipal Casa Mora

27 nov. (dom.)
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COMEMORAÇÃO 
CENTENÁRIO DO 
NASCIMENTO DE 
JOSÉ SARAMAGO 
16 DE NOVEMBRO

NOVEMBRO 2022

→ 

qua.  11h0016 nov.
Saramago, do Fruto à Raiz

Galeria Municipal do Montijo
“Saramago, do Fruto à Raiz” é uma criação PICA - Projeto de Intervenção Cultura 
e Artes que dá início a uma colaboração deste coletivo com a Galeria Municipal do 
Montijo.  A iniciativa é uma singela homenagem ao Nobel da Literatura, no dia em 
que se celebra o Centenário do seu nascimento e apresenta-se como um momen-
to privilegiado para homenagear o escritor e a sua obra, para avigorar o legado 
saramaguiano, para revisitar e partilhar as suas palavras, as suas interrogações, 
para interpelar o mundo, a vida, os  homens. Um pouco de tanto.

sáb.  11h0019 nov.
1,2,3... um conto de cada vez

Neste sábado, celebramos o Centenário de José Saramago 
(1922-2022) cujo nascimento se deu em 16 de novembro 
e apresentamos dois livros, disponíveis na biblioteca, cujos 
textos foram escritos pelo nosso Prémio Nobel (1998).

Hora do Conto regressa à Biblioteca Municipal 
Manuel Giraldes da Silva

A Maior Flor do Mundo - História dramatizada
Esta é uma história que parte das seguintes interrogações: 
“E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura 
obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de 
aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a 
ensinar?”

Jerónimo e Josefa - História contada
Esta história é nada mais nada menos que parte do discur-
so que o autor proferiu na cerimónia de entrega do Prémio 
Nobel (1998). Nele falou sobre os avós e começa assim: “O 
homem mais sábio que conheci em toda minha vida não 
sabia ler nem escrever” e continua numa comovente des-
crição de como eram duros os dias passados, por si e pelos 
avós, no campo, mas no final havia tempo para momentos 
de reconforto e ternura.

Um evento Galeria com PICA
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sex.  21h3025 nov.

Ateneu Popular de Montijo

O Tempo e o Modo 
[audiovisual] // 2€

Organização: Companhia Mascarenhas-Martins | Parceria: Ateneu Popular de Montijo | 
Apoio: República Portuguesa – Cultura/ Direção-Geral das Artes, Câmara Municipal do 
Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

Braden Allenby
(entrada gratuita para sócios)

É uma das vozes da ciência ambiental mais ativas das últimas décadas. Professor 
no Global Institute of Sustainability and Innovation da Universidade do Arizona, 
Braden Allenby chegou à academia depois de 20 anos como conselheiro ambien-
tal da megaempresa de telecomunicações AT&T. 
Neste último episódio de O Tempo e o Modo guia-nos pelas arenosas entre hu-
manos, natureza e tecnologia. Quem somos, agora que começamos a ser meio 
máquinas? O que diz sobre nós a crescente automatização de relações e sistemas? 
Não sabemos a quantas andamos. Mas continuamos a andar.

sáb.  09h30 -13h0005 nov.

Praça da República
Mass Training

A iniciativa enquadra-se na presença da CUF no concelho do Montijo, reforçando 
o compromisso da instituição de saúde com a comunidade, na promoção da edu-
cação para a saúde e conta com o apoio da Câmara Municipal do Montijo.
Inscrição gratuita, mas obrigatória em www.mun-montijo.pt

sáb.  21h00-02h0005 nov.

Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro

Young DJ Contest

Este ano, mais uma vez, o Gabinete da Juventude com o objetivo de dar a conhe-
cer, divulgar e promover talentos emergentes na área da música eletrónica, leva a 
efeito mais uma edição do Concurso de DJ's. Esperamos por si!

sáb.  15h0012 nov.
Pátio do Museu Etnográfico de CanhaMagusto no Museu

Programa: Apresentação Oficial da Nova Comissão de Festas // Mercadinho de 
artesanato, flores e doçaria // Atuação das Sevilhanas "La Cañas", do Rancho Fol-
clórico e Etnográfico de S. Sebastião de Canha // Atuação do Grupo de Hip-Hop 
NONSTOP Crew // Baile e animação com JM Karaoke.
Os Comes e bebes não irão faltar com a oferta de Castanhas e Água Pé.
Org.: Comissão de Festas de Canha e Museu Etnográfico de Canha | Apoio: Junta de Freguesia 
de Canha, Câmara Municipal do Montijo, Entidades e Comércio Local de Canha
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Pois bem: o André tem tido bastante vergonha. Tem optado por se ir protegendo 
com a ajuda dos amigos, fazendo música para e com eles. Mas tudo tem um fim e 
a vergonha não é exceção. Há inseguranças sim, mas o que tem de ser, tem muita 
força. O André decidiu que o álbum dele tem de ver a luz do dia e tinha de trazer 
estas canções para fora da gaveta, para todos ouvirmos. Este disco — aqui apre-
sentado em modo ensaio aberto; sem que exista ainda um nome artístico para o 
efeito — é essa história de aprender a ver melhor. O André até vê bem no escuro, 
mas vemos sempre melhor quando clareia, quando amanhece… ou quando al-
guém liga a luz da casa de banho.

André Reis (ensaio aberto)

sáb.  21h3026 nov.

Salão da Sociedade Filarmónica 
1.º de Dezembro, Montijo

Concertos no Salão

Programação e produção: Companhia Mascarenhas-Martins | Parceria: Sociedade 
Filarmónica 1.º de Dezembro | Apoio: República Portuguesa – Cultura/ Direção Geral 
das Artes, Câmara Municipal do Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias 
de Montijo e Afonsoeiro

[música] // Entrada livre

sáb.  10h30-17h0026 nov.

Espaço Mascarenhas-Martins – Traseiras 
da Rua Prof. Rui Luís Gomes – Garagem 
81, Esteval, Montijo

O texto não morreu [encontro]

O texto não morreu é um ciclo de leituras de textos dramáticos portugueses e, 
preferencialmente, atuais, escritos não há muito tempo, que nos permitem ler, 
escutar, discutir, no fundo, analisar texto — e desabafar sobre os espectros e 
imagens que fazemos quando lemos e/ou vemos teatro. Queremos textos que 
foram escritos para cena, mas não editados, textos editados, mas pouco discuti-
dos, textos ainda por editar, textos perdidos em gavetas, textos por acabar, tex-
tos-hoje, queremos todos os textos.

ACE — Academia Contemporânea do Espetáculo, no Porto, e a ESTC — Escola 
Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa, foram as duas instituições onde Sara Inês 
Gigante se formou. Estreou-se em teatro pela mão de Pedro Frias, em 2014, em 
Ursos à Força, de Tchékhov. Depois disso, trabalhou por Jorge Silva Melo, Alex 
Cassal, Bruno Bravo, Pedro Gil, fez assistência a Tiago Guedes em A Matança Ritual 
de Gorges Mastromas. Estreou-se como criadora com YOLO (2021). Massa Mãe — 
que estreou em junho de 2022 nos Festivais Gil Vicente, em Guimarães — é o seu 
segundo espetáculo, onde mergulha no baú de memórias infantis, refaz episódios 
familiares, reflete sobre os costumes da sua aldeia minhota.

Sara Inês Gigante (Massa Mãe)

Organização: Companhia Mascarenhas-Martins | Apoio: República Portuguesa – Cultura/ 
Direção-Geral das Artes, Câmara Municipal do Montijo, Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Montijo e Afonsoeiro
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exposições

Mercado Municipal
3.ª a domingo | 07h00-14h00

Criatividade no Feminino

AATMA 
ACCESSORIES

11 nov. a 08 jan. 2023

sáb.  17h0026 nov.

Pintura – a produção 
de um gesto
Fernando Direito

3.ª a sábado | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Galeria Municipal do Montijo

galeriamunicipalmontijo

INAUGURAÇÃO

Até 18 de dezembro: sábados e domingos |10h00-13h00 /14h00-17h00*

*

AATMA ACCESSORIES e 
REMAINS 52 
são duas marcas de bijuteria 
e acessórios, de duas mulheres 
criativas e empreendedoras. 
Duas montijenses que gostam 
muito do que fazem! 
Sente-se e vê-se! 
Uma exposição diferente, com 
ideias sugestivas para oferecer, 
usar e... inspirar o dia a dia!!

Fernando Direito nasce em Vila Nova de Foz Côa, no ano de 1944, viveu e traba-
lhou em Lisboa, dividindo hoje o seu tempo, entre o Alentejo e Lisboa. Esta expo-
sição apresenta uma viagem pelo percurso do artista desde o ano de 1965, ainda 
em Moçambique, onde iniciou a sua carreira, até à atualidade. No seu regresso a 
Portugal faz, em 1980, a sua primeira exposição na Galeria 111, com quem traba-
lhou regularmente. 

REMAINS 52

Helena Veríssimo manifestou, desde cedo, um gosto especial pelo artesanato, de-
senvolvendo trabalhos em Macramé e em Micro-Macramé, com cerâmica plástica. 
Ambos exigem dedicação e paciência, qualidades que Helena concilia com a ativi-
dade de Professora de Yoga e de Massoterapia. Nada é por acaso -  AATMA significa 
precisamente alma, em hindu!

A REMAINS 52, de Xana Godinho nasceu de forma espontânea, durante o confina-
mento. Grande parte dos materiais utilizados são reciclados, como revistas, jornais, 
rolhas de cortiça e peças de colares inutilizados. No conjunto, resulta numa explo-
são de cor e criatividade surgindo peças simples, contudo originais e glamourosas, 
que materializam a paixão e o gosto da Xana.

Helena Veríssimo | Facebook: Aatma Accessories | Instagram: @aatma.accessories | 963 984 288

Xana Godinho | Instagram: @remains52 | 918 376 409
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até 19 nov.
Bicharadona: desenho 
Bárbara Assis Pacheco

3.ª a sábado | 09h00-12h30 / 14h00-17h30

Galeria Municipal do Montijo

galeriamunicipalmontijo

“Fazer isto não foi uma decisão ou escolha consciente, foi acontecendo.
Sempre gostei muito de animais, mas não fui para Veterinária porque seria inca-
paz de executar atos médicos. Como sempre desenhei (e sou privilegiada, eu sei), 
fui indo nessa direção, fui desenhando e fui ficando a fazer isto.
Os suportes ou materiais que uso vêm parar-me às mãos (claro que gostaria de 
poder estar sempre a pintar telas enormes e a desenhar rolos de papel grande) e 
cada vez mais tomo a liberdade de usar tudo.”
Com as palavras de Bárbara Assis Pacheco, autora dos 249 desenhos que “invadi-
ram” a Galeria Municipal, vos convidamos a visitar a exposição Bicharadona!

exposições

até 19 nov.
Entre a Luz e as 
Sombras: fotografia 
Jacinto Policarpo

3.ª a sábado | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Museu Municipal Casa Mora

Jacinto Policarpo, nosso conterrâneo, nascido em Pegões, tem desenvolvido uma 
linguagem fotográfica original. O seu trabalho é uma procura constante pelo ins-
tante fugaz, pelo vislumbre. Através da sua lente, o autor capta o mundo natural 
na sua intimidade, com extraordinária sensibilidade para a Luz e para os ambien-
tes que retrata. Na sua infância passava grande parte do tempo no campo. Ao 
longo dos anos, o interesse pela natureza desenvolveu-se assistindo a documen-
tários da BBC e da National Geographic com o seu pai. Como autodidata come-
çou por fazer os primeiros esboços a óleo e pastel, sempre com motivos naturais 
(principalmente paisagens), mas pintura (com várias questões mais técnicas) não 
tinha a característica “imediata” que sempre lhe agradou na fotografia.

É atualmente, representado pela Galeria 
Valbom. Está representado em várias cole-
ções públicas e privadas como as do BCP 
e da Caixa Geral de Depósitos, destacando 
aqui, a Coleção Frederik R. Weisman, de 
Los Angeles, uma das maiores coleções de 
arte dos Estados Unidos da América.
Patente ao público até 07 de janeiro 2023.
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06 nov. dom.  16h30*Levantamento de 2 bilhetes por pessoa, 
até ao limite de 50 lugares

GMCL – Grupo de Música 
Contemporânea de Lisboa

“Caminhos d’Orfeu”... uma década decorrida sobre o lançamento do duplo CD "Cami-
nhos de Orfeu" com nove obras encomendadas, prossegue o GMCL - agora cinquente-
nário – na senda incansável dos mesmos caminhos, da promoção e difusão da criação 
musical contemporânea portuguesa, seus autores e intérpretes. Percorremos, nesta 
temporada, novas obras entretanto promovidas e estreadas pelo GMCL, contributo 
ímpar para o reforço e enriquecimento do património musical contemporâneo portu-
guês, também com a sua divulgação aquém e além-fronteiras. “Caminhos d’Orfeu”, na 
sua pluralidade de “caminhos”, retrata de igual modo a pluralidade estética e de lin-
guagens musicais presentes no repertório do GMCL ao longo desta sua permanente e 
fecunda atividade de mais de meio século – desde o seu fundador, Jorge Peixinho (cuja 
obra constitui o “core” da atividade e do repertório do GMCL), à mais jovem geração 
de compositores, a iniciar o seu caminho. Uma pluralidade de caminhos que nos levará 
também, com a Música, ao mundo da Poesia e à expressão multimédia. Caminhos, por 
vezes “árduos, como se do de Orfeu se tratasse, em procura de Eurídice”...

CAMINHOS 
D’ORFEU

Uma hilariante comédia de enganos sobre a trajetória de um Casanova da Era do 
Jato, Bernardo um arquiteto que está noivo de três mulheres, Janete, Julieta e Ju-
dite, três hospedeiras de bordo, de diferentes países com quem vive sem que sai-
bam a existência umas das outras. Berta, a fiel empregada doméstica de Bernardo, 
é cúmplice neste jogo amoroso, trocando as fotografias, roupas de cama e ementas 
para que nenhuma das noivas desconfie da presença das outras mulheres. 
Até que um dia os seus amores vão chegar à sua casa ao mesmo tempo... Dada a 
azáfama vivida na casa de Bernardo, Berta está à beira de um ataque de nervos! Um 
amigo de longa data do arquiteto, Roberto Seguro, veio visitá-lo e vê-se apanhado 
na maior trama amorosa que alguma vez viu e que terá um fim inesperado...

TEATRO // M/6 // Plateia 20€ // 
Balcão 18€ // Duração 90' s/intervalo

05 nov.
sáb.  21h30

BOEING 
BOEING

Yellow Star Company

MÚSICA // M/6 // Gratuito* // Duração 60’
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É difícil catalogar David Fonseca, um dos músicos e compositores mais prolíferos e di-
versificados da história da música portuguesa. Comemorou 20 anos de carreira recen-
temente e, apesar do longo percurso, recusa-se a olhar para trás e continua a desbravar 
novos caminhos na música e na arte. Aliás, o seu novo trabalho é a confirmação da 
sua inquietude artística e de uma constante busca de novos desafios artísticos, “Living 
Room Bohemian Apocalypse” assume inclusive uma novidade no panorama musical 
ao ser apresentado como um “disco visual”. Um conceito que sintetiza como nunca o 
cruzamento de linguagens artísticas que, a espaços, David Fonseca já nos havia suge-
rido antes, e em que a música e a imagem se conjugam de forma criativa e surpreen-
dente. Como sempre, a não perder!

Living Room 
Bohemian Apocalypse

DAVID 
FONSECA

12 nov. sáb.  21h30

*Levantamento de 2 bilhetes por pessoa, 
até ao limite de lugares da sala

MÚSICA // M/6 // Gratuito* // Duração 90’

A United Visionary Arts começa mais uma temporada com toda a energia, subindo 
uma vez mais ao palco do CTJA com toda a versatilidade que tem ficado marcada, 
ao longo dos tempos, através dos seus trabalhos... e mais uma vez não é exceção! At-
targhan é a história de um inimigo por todos temido que um dia se tornou no herói 
improvável. Numa epopeia musical, a internacionalmente consagrada banda de metal 
sinfónico português, GLASYA, apresentará pela primeira vez ao vivo a história integral 
do seu mais recente álbum. Considerado internacionalmente como um dos melhores 
álbuns de metal sinfónico de 2022, Attarghan, é uma viagem épica! Uma experiência 
visual e musical única, que transportará o público para o interior de uma batalha. Um 
espetáculo apoiado por uma forte componente multimédia de cariz cinematográfica, 
onde no final, a palavra vitória soará mais alto! Direção Geral e Artística: Fábio Simões

United Visionary Arts apresenta

GLASYA
19 nov.

sáb.  21h30
MÚSICA // M/6 // 10€ // Duração 60’

Attarghan ao vivo

Banda convidada: ALBALUNA
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TEATRO // M/16 // Gratuito* // 
Duração 70’

25 nov. sex.  21h30

Uma visão criativa e bem-disposta acerca dos significados escondidos na pintura "A 
Última Ceia" de Leonardo Da Vinci. O espetáculo sustenta-se numa interpretação da 
trilogia simbólica esotérico – numerológico - astrológico, presente na pintura mural 
de A Última Ceia de Leonardo da Vinci e na teoria de Emma Costet Macheville. Uma 
descodificação mística dos segredos escondidos na obra de Da Vinci que conduz o 
imaginário do espetador a soltar-se, com recurso a uma linguagem única e universal 
de som, luz e voz, resultando na apreensão de mensagens simples e complexas que 
descrevem uma realidade que tem tanto de presente e real como de invisível e pode-
roso. Uma homenagem a um dos maiores génios de todos os tempos, 500 anos após 
sua morte. Pelo Teatro e para o Teatro...

A Ti Maria Albertina irá apresentar-se num grandioso concerto, com temas de sua au-
toria, do seu vastíssimo reportório, que por ela serão interpretados, juntamente com o 
seu adorado filho Alberto Jorge e a sua nora Gracinda Maria. As canções relatam a sua 
história de vida, a da sua família, assim como a da sua terra, Montijo e da sua gente, 
com muito Humor, Amor e Alegria.
Estarão ainda em palco para abrilhantar este concerto, uma guitarra, um fliscorne, uma 
tuba e ainda percussão, executados por magníficos músicos. 

PERFORMANCE TEATRAL E MUSICAL // 
M/6 // 5€ // Duração 60' 

Ti Maria Albertina

VOLTEI COM 
GOSTO

26 nov. sáb.  21h30

[Last Supper] Leonardo Da Vinci

À MESA
Nelson Monforte

*Levantamento de 2 bilhetes por pessoa, 
até ao limite de lugares da sala

Associação Onze & Tal

Vozes: Ti Maria Albertina – Maria Marques Jacinto | Alberto Jorge – João 
Marques Jacinto | Gracinda Maria – Ana Castelo 
Músicos: Filipe J. Silva – Guitarra e Direção musical | Luís Grenha – Fliscorne | 
Cassiano Cardoso – Tuba | Beto Garcia – Percussão | Imagem: Eduardo Martins
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INFORMAÇÕES ÚTEIS            
Bilheteira: 3.ª a 6.ª feira, das 15h00 às 19h00
Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo.
Contactos: 212 327 882 | ctjabilheteira@mun-montijo.pt
. É aconselhada a aquisição antecipada de bilhetes.
. Todas as reservas devem ser levantadas até 48 h antes do espetáculo.

11NOVEMBRO 2022

Documentário cinematográfico sobre todo o processo de criação e apresentações do 
espetáculo A Feira, realizado por Patrícia Poção.
Porque vamos à Feira? Que ritual é este? Como vivemos o efémero? Inspirados nos 
fluxos nómadas e itinerantes das Festas e das Romarias, e das Histórias das suas gen-
tes, criaram uma Feira-Circo de autor, que reinventa em permanência as suas próprias 
regras.
Este espetáculo é uma coprodução da companhia Radar 360.º com a Artemrede e re-
sulta numa experiência imersiva que percorre 12 dos municípios da rede: Abrantes, 
Alcanena, Alcobaça, Almada, Montemor-o-Novo, Montijo, Palmela, Pombal, Santarém, 
Sobral de Monte Agraço, Tomar e Torres Vedras.  Direção Artística: Julieta Rodrigues.

Documentário

A FEIRA
30 nov.

qua.  21h30
CINEMA DOCUMENTAL // M/6 // 

Gratuito // Duração: 60’ (aprox.)

Radar 360.º // Artemrede 

SAÚDE
MENTAL

E  VULNERABILIDADE  SOCIAL

FÓRUM
SOCIAL

Imagens de Freepik

29 NOVEMBRO 2022
CASA SENHORIAL DA 

QUINTA DO SALDANHA

MONTIJO

(C)ASAS
C A P A C I T A R  P A R A  I N C L U I R

Co-Financiado por
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Conhecido por ‘Abel Tobias’, mas oficialmente denominada de ‘Abel F. Tobias 
Marques Lda.’, a loja localizada no n.º 9 da Rua Dom Augusto Pereira Coutinho, 
no Montijo, onde se negoceiam  ferragens e materiais de construção, é uma resis-
tente ao tempo, e uma bandeira da tradição do comércio local, onde a qualidade 
do artigo impera, e onde o cliente é verdadeiramente um amigo. 

lojas com estórias
‘Abel Tobias’

A qualidade e tradição do comércio local

Adelino Marques é o atual proprietário da famosa loja ‘Abel Tobias’, em socieda-
de com a irmã, e contou-nos um pouco da história de um espaço com cerca de 58 
anos. «A secção de carpintaria, como isto começou, vem já do meu pai, do meu 
avô e bisavô, todos carpinteiros de formação. O meu pai, que já faleceu, quis na 
campa a frase: ‘Carpinteiro de Geração’, e foi o meu pai, Abel Fernandes Tobias 
Marques Jr. quem fundou este espaço» conta Adelino Marques acrescentando: 
«Isto era Abel F. Tobias Marques Jr., e uns meses após o 25 de Abril, o meu pai fez 
uma sociedade comigo e formámos a firma. Foi nesta altura que abrimos a loja e 
começámos a vendar as ferragens, e eu não tendo seguido o ofício de carpintei-
ro, dediquei-me até hoje à loja, que hoje em dia ainda se chama ‘Abel F. Tobias 
Marques Lda.’». 

Materiais de construção, fer-
ragens e ferramentas são os 
principais artigos que por cá 
encontramos, como nos ex-
plica o proprietário: «Ferra-
gens para canalizações, tubos, 
torneiras e tudo isso, ferra-
mentas para construção civil, 
ferramentas de manutenção 
para carpinteiros e por aí fora. 
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Material de proteção, projetores, tudo o que for para construção civil ligeira diga-
mos assim.». A variedade e qualidade dos artigos é para o proprietário também 
muito importante: «somos conhecidos, temos muito material, algum material 
antigo que ainda preservo, tudo com qualidade, muitas vezes chegam pessoas 
a dizer que correram tudo e só encontraram aqui e é muito reconfortante ter o 
reconhecimento do cliente».
Para Adelino Marques, o sucesso de um negócio destes torna-se uma arte que 
advém também de muita experiência, e que requer um trato muito especial 
de quem está a frente dos acontecimentos, e aponta os principais fatores de 
sucesso: «Há uma arte por trás de tudo isto que se aprende com o passar dos 
anos, com o estar aqui. O negócio acarreta uma série de responsabilidades, nem 
é possível ter aqui um gerente e ficar em casa a descansar. É preciso perceber 
um bocadinho disto, saber atender o cliente, apresentar uma alternativa, com 
o conhecimento do artigo que se está a vender, temos de saber os artigos mais 
vendáveis, torna-los também mais apelativos, ter uma exposição bonita, e ser os 
mais simpáticos possíveis».

NOVEMBRO 2022

O futuro não é para já equacionado, e Adelino Marques, feliz com o seu percurso 
e da casa que gere, deixa a todos um pedido: «Comprem no comércio local, tem 
sempre vantagem, aqui somos amigos, conversamos, e é preciso manter vivas 
estas tradições».
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tem talento

Sara vê a sua vida como uma sucessão de ciclos, que se vão abrindo e fechando, com 
um denominador comum: “sempre trabalhou para as pessoas e com as pessoas”. 

Em criança queria ser professora, gostava de desenhar, de escrever e dizia poemas de 
cor. Diz que na escola teve a sorte de encontrar professores que lhe marcaram a vida: 
no Liceu, teve uma professora de português que a fez amar Os Lusíadas. 

Nasceu e cresceu no Montijo, aqui iniciou os seus estudos e fez os primeiros amigos.  
A sua passagem pelo Liceu de Setúbal, foi muito importante, conheceu amigos es-
senciais e abraçou desafios marcantes, foi ali que ouviu os “primeiros acordes dos 
cantos da liberdade”. 

Depois do liceu, a opção foi o curso 
Línguas e Literaturas Modernas, em 
Lisboa, mas casou, foi mãe e começou 
a dar aulas antes de o terminar, estu-
dando de dia e trabalhando de noite.

Tentando nunca cair na rotina, e bus-
cando a realização pessoal e profis-
sional, volta a estudar, conclui o Mes-
trado em Ciências da Educação, após 
uma pós-graduação em Animação 
Cultural de Escola. Volta ao ensino, 
agora no superior, na formação inicial de professores: uma vida sempre pautada por 
desafios de natureza pedagógica e cultural. Mesmo gostando muito do ensino, dita-
ram as circunstâncias que procurasse um novo rumo, iniciando um novo processo de 
busca, enquanto cidadã empenhada, interventiva, interessada em participar na vida 
cultural. Volta ao desenho, à pintura, à escrita e à poesia. Durante um tempo explora 
a pintura, mas o apelo das letras, da literatura, da poesia, da escrita era crescente, não 
lhe sendo fácil conciliá-las.

Neste percurso, muitas pessoas entraram e permaneceram na sua vida, nos seus pro-
jetos, criando sinergias. Destas sinergias nasce, em 2018, o PICA, Projeto de Interven-
ção Cultura e Artes, constituído por amigos do Montijo, numa espécie de retorno 
às origens, com a missão de contribuir para a promoção do saber, da cultura e do 
património material e imaterial, divulgando a literatura, a poesia, os poetas, a leitura!

Entretanto, foi escrevendo poesia, sempre! Com a convicção de que um dia a publi-
caria!  Estava certa! “Ars Rosae ou A Arte de Rosear”, o seu primeiro livro sai este mês, 
com a chancela da Colibri. 

Também aqui estiveram os amigos, sempre os amigos: “para as pessoas, com as 
pessoas”.

14

Sara 
Loureiro
“Do vivido ao pensado”
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COVID-19
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Linha de Apoio Social: gratuita 800 210 105
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Fique a conhecer, semanalmente, as nossas novidades!
Subscreva a newsletter no site da Câmara 
em www.mun-montijo.pt

AGENDA EVENTOS MONTIJO
Esta publicação, com periodicidade mensal, encontra-se 
disponível, nos seguintes locais:
Paços do Concelho | Galeria Municipal | Biblioteca Muni-
cipal | Posto de Turismo | Museu Municipal | Piscina Mu-
nicipal | Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida | Juntas de 
Freguesia do Concelho do Montijo

ADIRA AO CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR
Informações: 212 327 739 | ddsps@mun-montijo.pt
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https://www.mun-montijo.pt/subscricao-de-newsletters
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