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A A cidade, tal como um intelectual escreveu uma vez, 
“é a tentativa de maior sucesso da humanidade para 

reconstruir o mundo onde vive a partir dos seus dese-
jos”. Mas, se a cidade é o mundo que a humanidade 
criou, é também o mundo onde ela está condenada a vi-
ver. Assim, indiretamente, e sem uma consciência clara 
da natureza da sua tarefa, ao fazer a cidade a humani-
dade transformou a si mesma, o território e o ambiente.
As cheias da Região de Lisboa, ocorridas na última se-
mana, voltaram a colocar na ordem do dia a transforma-
ção do território, as decisões urbanísticas e as políticas 
de ordenamento das cidades, uma matéria da respon-
sabilidade direta dos municípios.
A cidade e o território municipal resultam da ação hu-
mana que, nos campos rurais e nas áreas urbanas, é o 
espelho permanente das políticas de ordenamento do 
território. Nesse sentido, a modificação da paisagem ou 
é sábia e inteligente, em benefício da comunidade, ou é 
profundamente negativa, em benefício de alguns.
As populações portuguesas vivem num clima de chu-
va torrencial que, provavelmente, será agravado pelas 
alterações climáticas, por isso, necessitaram sempre 
de construir um território onde a retenção da água da 
chuva é sempre um motivo constante. Havia que reter a 
água da chuva para retirar o maior proveito da reserva 
e para contrariar o desperdício da água para os rios e, 
mais tarde, para os oceanos.
No concelho de Montijo a retenção da água da chuva 
era feita nos charcos, nos pegos e nos pegões construí-
dos junto das valas, ou em reservatórios e tanques nas 
quintas e jardins históricos.
Hoje, a retenção da água pode ser realizada nas gran-
des albufeiras dos rios, nas bacias de retenção dos 
jardins e da frente ribeirinha das cidades, nas linhas 
de água dos corredores verdes, e, de forma menos 
visível, nos inúmeros espaços verdes construídos nas 
cidades que, pela presença das árvores e de um solo 
mais adequado, permitem a infiltração máxima da água 
da chuva. 
É esta infiltração promovida pelo ordenamento sábio 
que, nos campos e nas cidades, vai alimentar os aquífe-
ros subterrâneos, os poços e as nascentes artesianas.   
Ora, a destruição de todas estas infraestruturas natu-
rais, por erros de ordenamento do território, pode levar a 
consequências profundamente negativas na segurança 
e na proteção civil das populações. 
O que se passou nas cheias da Região de Lisboa, foi o 
resultado da intervenção negativa do ordenamento ur-
banístico do território, em consequência da autorização 
camarária da urbanização dos leitos de cheias, como 
por exemplo no vale da ribeira de Alcântara, no vale da 
ribeira de Algés, e do vale da campina de Loures.

e d i t o r i a l

O direito a uma 
cidade sustentável 

Quando a chuva cai nos campos e na cidade, a água 
começa a ser encaminhada para as pequenas valas, 
que depois se transformam em ribeiras e, mais tarde, 
desaguam no rio Tejo em grandes caudais.
Assim, o novo Plano de Desenvolvimento Municipal 
(PDM) e o ordenamento urbanístico devem ser orien-
tados para aumentar os espaços verdes para infiltração 
das águas, com a construção de jardins e de corredo-
res verdes, que promovem a integração de bacias de 
retenção e valas de drenagem, mais, devem ter igual-
mente o cuidado na preservação da mata envolvente da 
cidade, onde se dá a máxima infiltração natural, como 
por exemplo tem sido feito entrenós, pela exigência dos 
terrenos da Reserva Ecológica no licenciamento do 
Mercadona e do loteamento do Corte do Catorze, ou a 
preservação da mata de sobreiros junto ao Alegro e na 
envolvente à circular externa.
Em Montijo, no desenvolvimento urbano dos bairros 
novos da cidade, a política de ordenamento urbanístico 
cumpriu com as suas responsabilidades de proteção ci-
vil das populações, impedindo a ocupação negativa dos 
leitos de cheia das valas e ribeiras, e com essa ação 
política evitou criar obstáculos e barragem das águas 
da chuva, a qual tem como exemplo máximo o Parque 
Urbano da Casa da Música Jorge Peixinho.
Todavia, para garantir o direito a uma cidade sustentá-
vel é necessário continuar a desenvolver uma política 
de infraestruturas naturais para a retenção das águas 
da chuva, em particular nos espaços urbanos que 
afetam diretamente os bairros antigos do centro da ci-
dade, como é o caso do Bairro dos Pescadores, que 
infelizmente, por erros de ordenamento do passado, 
apresenta uma ocupação urbana negativa no leito de 
cheias. Para assegurar o direito a uma cidade susten-
tável é necessário continuar uma política de construção 
de estruturas para a retenção da água, como foi feito, 
por exemplo, na construção da bacia de retenção da 
frente ribeirinha e da caldeira do moinho de Maré do 
Cais, que desempenham uma função de proteção das 
pessoas e bens.
É urgente continuar a desenvolver políticas de adap-
tação da cidade de Montijo aos efeitos das alterações 
climáticas, em concreto no que diz respeito a cheias 
urbanas rápidas, mas esse caminho sábio do direito a 
uma cidade sustentável vai depender muito da capa-
cidade dos autarcas e dos técnicos responsáveis pelo 
ordenamento do território montijense.

Nuno Canta
Presidente da Câmara

Em Montijo, no 
desenvolvimento urbano 
dos bairros novos da 
cidade, a política de 
ordenamento urbanístico 
cumpriu com as suas 
responsabilidades 
de proteção civil das 
populações, impedindo 
a ocupação negativa 
dos leitos de cheia 
das valas e ribeiras, e 
com essa ação política 
evitou criar obstáculos 
e barragem das águas 
da chuva, a qual tem 
como exemplo máximo 
o Parque Urbano da 
Casa da Música Jorge 
Peixinho.
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DIREITOS SOCIAIS 

VI Fórum da Abrigo 
discute futuro das crianças
O VI Fórum Abrigo decorreu no dia 23 de 

novembro, no Cinema Teatro Joaquim de 
Almeida, sob o desígnio “As crianças e o mun-
do. Que caminhos? Que metas?”.
O presidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Nuno Canta, integrou a sessão de abertura que 
contou também com as intervenções da Ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
Ana Mendes Godinho, da Procuradora Geral 
da República, Lucília Gago, e do presidente da 
direção da Abrigo, Jacinto Guilherme Pereira.
A ministra Ana Mendes Godinho abriu a sessão 
afirmando que “estamos todos aqui com o mes-
mo objetivo e com o mesmo fim, o de garantir o 
melhor para as nossas crianças” e declarou que 
“a nossa principal preocupação tem que ser que 
cada criança e jovem tenha uma casa”.
Ana Mendes Godinho afirmou que “quanto 
mais conseguirmos agir ao nível estrutural para 
eliminar ciclos de pobreza mais estaremos a eli-
minar um fator crítico que gera perigo para as 
crianças”.
Neste seguimento, indicou as prioridades de in-
vestimento nas crianças como a gratuitidade das 
creches, “medida transformadora que garante 
que qualquer criança tem direito a fazer parte 
do sistema coletivo, existindo uma igualdade de 
acesso de oportunidades”.
O presidente da Câmara Municipal do Montijo 
transmitiu o apreço com que o Montijo acolhe o 
VI Fórum da Abrigo, numa “terra empenhada 
nos direitos sociais, em particular das crianças, 
nas escolas, na rede social e nas instituições”. O 
autarca salientou a importância da realização do 

fórum “num momento de desigualdades e de vio-
lação dos direitos da criança”.
O presidente da direção da Abrigo, destacou a 
importância da cidade do Montijo na história da 
associação: “É a nossa terra, o berço da Abrigo. O 
Montijo é parceiro e aliado desde o primeiro dia”.
Jacinto Pereira fez questão de informar que, no âm-
bito de projeto Abrigo Famílias, foi outorgado a 11 
de novembro o acordo de cooperação com o Centro 
Distrital da Segurança Social de Setúbal. A res-
posta social de acolhimento familiar de crianças e 
jovens permitirá alargar a sua atividade a todos os 
municípios do Arco Ribeirinho Sul: Montijo, Al-
cochete, Almada, Seixal, Barreiro e Moita.
Também a Casa de Acolhimento Residencial 
para Crianças em Risco, a instalar em terreno 
cedido pela Câmara Municipal do Montijo, está 
em desenvolvimento.
Neste momento, a associação conta com o apa-
drinhamento de três ilustres montijenses: Paulo 
Futre, futebolista, Ricardo, guarda-redes, e Eli-
sabete Jacinto, piloto de todo o terreno.
Sob o propósito “As crianças e o mundo” a dis-
cussão decorreu abordando temas como “Refle-
xões sobre o Mundo, as famílias e as Crianças no 
Pós Pandemia” e “Crianças vs Família vs Esta-
do- Dinâmicas e atualidade”.
A sessão de encerramento contou com as inter-
venções do presidente da Câmara Municipal de 
Alcochete, Fernando Pinto, Maria Rosário Far-
mhouse, Presidente da Comissão Nacional de 
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças 
e Jovens e João Castilho, Presidente da Assem-
bleia Geral da Abrigo.

PROTEÇÃO CIVIL

 Chuvas 
intensas 
sobre o 
Montijo
No passado dia 13 de dezembro, tal como 

em quase todos os concelhos do Estuário 
do Tejo, ocorreu sobre o território do Montijo 
uma precipitação excepcionalmente intensa, na 
ordem dos 80-100mm (mm= l/m²).
Nessa circunstância, a Proteção Civil Municipal 
ativou a proteção de pessoas e bens, e os 
sistemas de drenagem de proteção contra 
cheias urbanas funcionaram, sem registo de 
ocorrências graves.
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Montijo integra Plano “Comunidades 
em Ação” com projetos no valor 
de 6 milhões de euros
O presidente da Câmara Municipal do Montijo, 

Nuno Canta, assinou, no dia 4 de novembro, 
o termo de aceitação de duas operações integradas 
no Plano Comunidade em Ação - Operações In-
tegradas Metropolitanas, no valor de cerca de 6 
milhões de euros, no Mosteiro de São Dinis e São 
Bernardo, em Odivelas.
No seguimento de uma Estratégia Local de Com-
bate à Pobreza e às Desigualdades, agravadas pela 
crise pandémica e inflacionista, o Município do 
Montijo apresentou e viu aprovadas as candidatu-
ras denominadas “União de Freguesias de Montijo 
e Afonsoeiro” e “União de Freguesias de Pegões 
e Freguesia de Canha”, no valor de 3.252.809€ e 
2.750.000€, respetivamente.
Os projetos apresentados têm por objetivo a imple-
mentação de investimentos físicos e ações imateriais 
que, no caso das candidaturas aprovadas, se mate-
rializam, por exemplo, na requalificação do Polides-
portivo de Pegões, de um Centro Multicultural ou 
na requalificação dos espaços públicos e polidespor-
tivos dos Bairros da Caneira e do Esteval.
Paralelamente, desenvolvem-se projetos imateriais 
nos vários eixos de intervenção onde se concentram 
diversas vulnerabilidades sociais e económicas: am-
biente e valorização do espaço público; cultura e 
criatividade; educação; cidadania e empoderamen-

FREGUESIAS 

Autarquia aprova apoios 
financeiros a juntas de freguesia
Na reunião de câmara de 16 de novembro, 

a Câmara Municipal do Montijo aprovou 
três propostas de apoios financeiros, no valor to-
tal de 83.962€, atribuídos às freguesias de Ca-
nha e Sarilhos Grandes.
A Câmara Municipal do Montijo aprovou a atribui-
ção de um apoio financeiro à Junta de Freguesia de 
Canha, no montante de 45.100€ para aquisição de 
um novo veículo, de nove lugares destinado à realiza-
ção dos circuitos especiais de transporte escolar.
À freguesia de Sarilhos Grandes o município, atri-
buiu dois apoios financeiros. O primeiro, no mon-
tante de 22.995€, para a execução do pavimento 
e vedação do campo desportivo junto ao parque 
infantil da Lançada. O segundo apoio atribuído, 
no valor de 15.867€, prende-se com a aquisição 
de um aspirador urbano elétrico, para limpeza das 
ruas e ajuda aos trabalhos da roçadora. 
As propostas foram aprovadas unanimidade.

to das comunidades; emprego e economia local; 
saúde e dinamização social.
Desenvolvido no âmbito do Plano de Recupera-
ção e Resiliência, o projeto “Comunidades em 
Ação - Operações integradas metropolitanas”, 
dispõe de um investimento de 121,5 milhões de 
euros, a aplicar até 31 de dezembro 2025, em 31 
operações integradas locais, cada uma com um 

investimento mínimo de 2,75 milhões de euros.
A cerimónia de assinatura dos termos de aceitação, 
pelas entidades beneficiárias finais, contou com a pre-
sença da ministra da Presidência, Mariana Vieira da 
Silva que assegurou: “Até 2030, o Governo tem o 
objetivo de retirar 630 mil pessoas da pobreza” meta 
só passível de ser alcançada “em conjunto, envolven-
do o estado central, as autarquias e a sociedade civil”.
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No passado dia 12 de novembro, os Símbolos das 
Jornadas Mundiais da Juventude 2023 estiveram no 

Montijo.
Os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, que 
se realizam em Lisboa em 2023, foram oferecidos pelo 
Papa João Paulo II, em 1983 aos jovens, já percorreram 
90 países em 5 continentes e chegaram agora ao Montijo.
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro 
dos jovens de todo o mundo com o Papa. Acontece 
todos os anos a nível diocesano e a cada dois, três ou 
quatro anos ocorre como um encontro internacional, 

Fórum Social 
sobre Saúde Mental
A sala multiusos, na Quinta do Saldanha, foi 

pequena para receber os muitos parceiros 
e interlocutores da Rede Social Montijo Saudá-
vel, presentes no Fórum Social Saúde Mental e 
Vulnerabilidade Social, que teve lugar no dia 29 
de novembro, na Casa Senhorial da Quinta do 
Saldanha.
Uma iniciativa da Divisão de Desenvolvimento 
Social e Promoção da Saúde da Câmara Munici-
pal do Montijo, no âmbito do Projeto (C)ASAS 
– Capacitar para Incluir, com a finalidade de pro-
mover a inclusão de grupos mais vulneráveis, no-
meadamente as pessoas em situação de sem abrigo.

O presidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Nuno Canta, louvou a realização do evento “É 
indispensável manter um debate aberto sobre as 
mudanças necessárias para responder aos velhos e 
novos problemas sociais. Neste sentido, a realiza-
ção deste fórum é um estímulo e um apelo ao apa-
recimento de uma síntese que favoreça as nossas 
respostas sociais ao nível local e nacional.”
O autarca revelou ainda que: “Estamos envol-
vidos num plano de respostas às comunidades 
desfavorecidas e a desenvolver um programa 
amplo de apoio que passa pela intervenção nas 
comunidades, construção de novas infraestru-

Símbolos das Jornadas Mundiais 
da Juventude 2023 no Montijo

numa cidade escolhida pelo Papa, sempre com a sua 
presença. Reúne milhares de jovens para celebrar a fé 
e a pertença à Igreja.
A entrega aos jovens portugueses dos símbolos das 
Jornadas Mundiais da Juventude (Cruz peregrina e 
ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani), realizou-
se no dia 22 de novembro de 2020, na Solenidade de 
Cristo Rei. Entre novembro de 2021 e julho de 2023, os 
símbolos da JMJ vão peregrinar pelas 21 Dioceses de 
Portugal, anunciando o encontro agendado para o verão 
de 2023, em Lisboa.

turas de apoio e novos serviços de saúde, em 
proximidade.”
Sobre este tema, a vice-presidente, Maria Clara 
Silva, afirmou na reunião de câmara de 30 de no-
vembro: “Pudemos perceber neste fórum que a ri-
queza do SNS está nos seus profissionais, com to-
dos os constrangimentos conseguem ter respostas 
e perspetivas do futuro para a saúde em Portugal”.
Contribuir para o debate e reflexão sobre as estraté-
gias de inclusão das pessoas em situação de elevada 
vulnerabilidade, numa abordagem mais próxima e 
integrada entre as áreas da saúde mental e do so-
cial, foram os objetivos atingidos nesta dinâmica.



No Montijo, o restaurante Marradas já ga-
nhou um lugar no roteiro gastronómico de 

quem o visita e não mais deixa de o fazer. O au-
mento da procura por parte dos clientes e a ex-
periência de quem leva já vários anos a trabalhar 
a carne levou Licínio Gaspar, o proprietário, a 
abrir uma nova casa, a Steakhouse Marradas, 
onde novos cortes, com detalhes e confeções di-
ferenciadas, levam a uma viagem gastronómica 
pelos prazeres que a carne pode proporcionar. 

 O número 23 da Rua Conde Paço Vieira foi 
o escolhido por Licínio para abrir as portas a 
uma nova experiência gastronómica e dar algo 
novo aos montijenses. Nas palavras do proprie-
tário o Steakhouse Marradas diferencia-se do já 
bem conhecido Marradas, pela experiência pro-
porcionada: “O Marradas é um restaurante de 
fusão de comida tradicional e grelhados, a Ste-
akhouse é um conceito inovador aqui no Montijo 
que oferece outras experiências gastronómicas.”
Para o proprietário, o conceito inovador permi-
te proporcionar prazeres diferenciados, garanti-
dos pela qualidade dos produtos, e pela forma 
como são confecionados, tal como nos explica: 
“A Steakhouse define-se por ter carnes premium 
(frescas e maturadas) e cortes diferentes do ha-
bitual, confecionadas num forno a carvão natural 
“ECOGRILL” e servidas com acompanhamen-
tos diferenciados”.  

RESTAURANTE  STEAKHOUSE MARRADAS 

Uma viagem pelos 
prazeres da carne 

A viagem gastronómica na Steakhouse Marra-
das pode passar por uma de várias especialida-
des, que nos apresenta Licínio Gaspar: “Pica-
nha Premium, T-Bone, Entrecôte, Tomahawk, 
Chulleton, vazia “angus”, acompanhadas pelos 
nossos famosos ovos rotos”. Para acompanhar, o 
proprietário destaca uma carta de vinhos “dife-
renciados e de muita qualidade”. Para finalizar a 
experiência, também as sobremesas são pensadas 
para dar um último prazer requintado à sua refei-
ção, de entre as quais o proprietário destaca: “o 
Morangoff, o Tiramisu e a Mousse de Chocolate 
com lima e flor de sal.” Uma refeição na Ste-
akHouse Marradas poderá variar entre os 20€ 
e os 50€ por pessoa, não defraudando nunca as 
expetativas. 
A experiência tem sido, para Licínio Gaspar: 
“Ótima, muito acima das expectativas, estamos 
a crescer de dia para dia”, e motivam o proprie-

Montijo à Mesa

tário, apesar dos tempos que como diz, “se ante-
veem difíceis”, a continuar a crescer e consolidar 
o conceito e a proporcionar a melhor experiência 
aos seus clientes. 
Licínio Gaspar, agradece todo o carinho e con-
fiança, que revela ser gratificante e motivador, e 
deixa a todos o convite para visitar e disfrutar da 
experiência da Steakhouse Marradas.

RESTAURANTE  STEAKHOUSE MARRADAS

Endereço: Rua Conde Paço Vieira, 23 -  Montijo
Horário: 12h00 às 15h00 e 19h00 às 23h00 
(Encerra ao domingo)
Telefone: 935335509
E-mail: geral@steakhousemarradas.com
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“A Steakhouse 
define-se por ter 
carnes premium 

(frescas e maturadas) 
e cortes diferentes do 

habitual, confecionadas 
num forno a carvão 

natural “ECOGRILL” 
e servidas com 

acompanhamentos 
diferenciados”



8                                                                  DEZEMBRO 2022                                                                  

Câmara 
volta 
a reduzir 
IMI

Na reunião pública de 2 de novembro, a 
Câmara Municipal do Montijo deliberou, à 

semelhança de anos anteriores, reduzir a Taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que, em 
2023, passa de 0,36% para 0,34%.
O presidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Nuno Canta, justificou a opção de continuar 
a reduzir, gradualmente, o imposto municipal 
como tem sido apanágio do executivo socialista 
“Vamos trilhando este caminho anual ou bianual 
sempre que pudermos e sem colocar em causa o 
equilíbrio financeiro da Câmara. Um apoio muito 
importante para as famílias num ano que se prevê 
especialmente difícil financeiramente para todas 
e todos”.
O presidente garantiu, ainda, a continuidade do 
IMI Familiar, mantendo o desconto de IMI para 
agregados familiares com dependentes (20€ - 1 
dependente; 40€ - 2 dependentes; 70€ - 3 ou 
mais dependentes).
O IMI é o imposto direto com maior peso na 
receita do município, com a aprovação de mais 
esta medida, a Câmara Municipal do Montijo 
prescinde da arrecadação da parte da receita a 
que teria direito “Há um abaixamento significativo 
do IMI, no valor aproximado de 700 mil euros. 
Valor que fica do lado das famílias”, afirmou o 
presidente.
A proposta foi aprovada por maioria, com os 
votos favoráveis do PS e do PSD e a abstenção 
da CDU e segue, agora, para deliberação na 
Assembleia Municipal.

ADREPES - 20 anos 
de Investimento
Na reunião de câmara de 30 de novembro, 

o presidente da Câmara Municipal do 
Montijo, Nuno Canta, proferiu uma decla-
ração relativa aos 20 anos de investimento, 
privado e público da Associação de Desen-
volvimento Regional da Pe-
nínsula de Setúbal (ADRE-
PES), da qual o Município 
do Montijo faz parte desde 
2001.
A ADREPES é uma asso-
ciação que tem como função 
a promoção e realização de 
investimentos comunitários 
para o desenvolvimento ru-
ral, costeiro e urbano da 
Península de Setúbal. A as-
sociação trabalha na procura 
de soluções e respostas ade-
quadas ao desenvolvimento 
do território, numa lógica 
de trabalho em rede e em cooperação com os 
diversos atores locais. As ações apoiadas são 
destinadas a promover o desenvolvimento, a 
competitividade, a coesão social e territorial, 
de toda a península.
“No concelho de Montijo, a estratégia da 
ADREPES, incide por um lado, no desen-
volvimento rural das freguesias de Canha, 
Pegões, Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia e, 
por outro lado, no desenvolvimento costeiro, 

do Montijo e Afonsoeiro” referiu o presidente.
O autarca afirmou que “desde 2001, no con-
celho do Montijo, foram aprovados e apoiados 
financeiramente 57 projetos de desenvolvi-
mento de base local cujo investimento ascen-

deu a 4,6 milhões de euros, 
dos quais 2,9 milhões de 
euros foram financiados por 
fundos europeus”.
O autarca descreveu o mon-
tante dos investimentos reali-
zados através de programas 
como o PRODER, LI-
DER+ e PROMAR, que 
deram azo a obras tão impor-
tantes como “o Cais dos Pes-
cadores, um relevante inves-
timento na zona ribeirinha”
“No atual quadro de inves-
timento – o Portugal 2020 
– foram apoiados, em Mon-

tijo, 41 projetos de desenvolvimento de base local, 
rural e costeiro, cujo investimento ascendeu a 2,3 
milhões de euros” salientou.
Nuno Canta sublinhou, ainda, que: “A su-
cessão dos quadros comunitários de apoio 
tem vindo a registar, desde a constituição da 
ADREPES, um constante aumento do núme-
ro de projetos financiados, o que é revelador 
da importância dos incentivos ao desenvolvi-
mento de base local”.

“No concelho de 
Montijo, a estratégia da 

ADREPES, incide por um 
lado, no desenvolvimento 
rural das freguesias de 

Canha, Pegões, Atalaia e 
Alto Estanqueiro-Jardia 

e, por outro lado, no 
desenvolvimento costeiro, 
do Montijo e Afonsoeiro”



Gisela Corona da Costa é o rosto da pastele-
ria/padaria Searinha. Do pequeno espaço, 

na Avenida dos Pecadores, a proprietária, so-
zinha, consegue dar vida a uma casa de oferta 
farta. Um esforço glorioso desta ‘mulher de ar-
mas’ que começa o seu dia a meio da noite. Acu-
mulando as funções de padeira e pasteleira, com 
o atendimento ao balcão torna possível que, de 
manhã, seja difícil resistir ao pão quente acabado 
de sair do forno, ao bolo caseiro que deixa um 
perfume guloso no ar ou às tradicionais iguarias 
que nos incentivam a viver o natal. 
Filha de uma artesã, Gisela nasceu em Alvalade, 
Lisboa. Até aos cinco anos viveu em Estremoz junto 
dos avós depois veio para Sarilhos Grandes, onde 
estava a mãe e, desde então, que reside no Montijo.
Conheceu o mercado de trabalho com apenas 13 
anos, data em que deixou a escola e foi traba-
lhar para o campo. Seguiram-se diversos ofícios, 
“ainda trabalhei em uma fábrica de transforma-
ção de carnes, mas depois acabei sempre a traba-
lhar com atendimento ao público, na distribuição 
e entrega de gelados e congelados ou de pão em-
balado e derivados. Quando consegui comprar 
uma carrinha fiquei por conta própria” conta.
Chegou a ser funcionária numa loja de atoalha-
dos, conheceu o desemprego numa altura da sua 
vida que a saúde a atraiçoou. Foram tempos difí-
ceis, mas que não a derrotaram. Mais que levan-
tar, reergueu-se.  
Estava a fazer um Programa Ocupacional por via 
do Centro de Emprego, quando há cerca de sete 
anos a pastelaria de que hoje é proprietária, após 
anos encerrada, reabriu: “Vim aqui perguntar 
se precisavam de alguém e no 
mesmo dia chamaram-me. Fui 
a primeira funcionária da Se-
arinha”.
Nem mesmo a falta de expe-
riência a deteve e agarrou a 
oportunidade da melhor ma-
neira possível “Via fazer o pão 
e ajudava a acabar os bolos. A 
observar fui aprendendo. Em 
pouco tempo já fazia de tudo. 
Em 2018, propuseram-me fi-
car com esta casa e aceitei”.
“Continuei com o fabrico pró-
prio. Primeiro com pasteleiro e padeiro, mas aca-
bei por ficar apenas eu” comenta a proprietária 
que descreveu ao Montijo Hoje o seu dia-a-dia: 
“Acordo às três da manhã, de segunda a sábado. 
Cerca de 40 minutos depois, já estou aqui para 
colocar o pão a amassar. Por volta das 6h00 te-
nho tudo pronto. O pão a sair, os doces de pas-

ENTREVISTA |  GISELA CORONA DA COSTA

Sabores de coração

telaria na montra e os bolos caseiros a entrar no 
forno para aproveitar o calor. A Searinha fica 
aberta até às 15h00 porque não me compensa 
ficar até mais tarde”.

Pão de trigo, de mistura e 
de alfarroba, pão de centeio 
e de cabeça saem, todos os 
dias, do forno fofos e estala-
diços. Gisela Costa assegura, 
ainda, que não faltam bolos 
caseiros, queijadinhas, para 
além dos doces próprios das 
festividades sejam de aniver-
sário, páscoa e nesta altura 
natalícia: bolo rei, bolo rai-
nha, troncos, broas castelares, 
azevias e sonhos, entre outras 
especialidades que nos fazem 

crescer água na boca assim que entramos.
“Nada me dá trabalho porque o faço com gosto. 
São miminhos para os clientes. Para além de ter-
mos que trabalhar para sobreviver, gosto muito 
do atendimento ao público. Tenho clientes que 
vêm todos os dias e outros que vêm nas festivida-
des. Se voltam é porque gostam de cá vir. Esse 

reconhecimento e carinho é o que me dá forças 
para vir trabalhar todos os dias” comenta Gisela, 
quando a questionamos sobre os sacrifícios acres-
cidos nesta altura do ano.
Durante a pandemia arregaçou (ainda mais) as 
mangas: “houve uma altura em que nem café po-
dia vender, não pude cruzar os braços e tive que 
arranjar meios de subsistência, até mercearia tive 
aqui. Fiz de tudo para ultrapassar a pandemia e, 
a verdade, é que sobrevivi”, afirma a proprietária.
Gisela Costa merece a homenagem que aqui lhe 
fazemos. Uma mulher forte do comércio local 
que luta, diariamente, contra todas as adversi-
dades, para manter a porta aberta sempre com 
vontade de fazer mais: “Tenho projetos para 
a Searinha que ainda não posso revelar. Com 
os grandes supermercados o comércio local só 
pode contar com a qualidade de serviço supe-
rior para sobreviver. Estamos a viver uma cri-
se económica que atinge todos comerciantes e 
clientes, mas não podemos deixar que isso nos 
pare. Pelo contrário, é preciso erguer a cabeça. 
É assim que faço. Se não de um jeito dá de ou-
tro. Temos que ser criativos e colocar amor em 
tudo o que fazemos”.

Entre Nós
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“Tenho clientes que vêm 
todos os dias e outros 

que vêm nas festividades. 
Se voltam é porque 

gostam de cá vir. Esse 
reconhecimento e carinho 
é o que me dá forças para 

vir trabalhar todos os 
dias””
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A Sessão Solene Comemorativa do 150.º 
Aniversário da União Mutualista Nossa 

Senhora da Conceição (UMNSC), teve lugar 
no dia 18 de novembro, no Cinema-Teatro Joa-
quim d’ Almeida.
A mesa de abertura contou com a presença e in-
tervenção, entre outros, da secretária de Estado 
da Inclusão, Ana Sofia Antunes, de Nuno Can-
ta, presidente da Câmara Municipal do Montijo, 

ASSOCIATIVISMO

União Mutualista 
comemorou 150 anos

Nuno Canta e do presidente do conselho de ad-
ministração da UMNSC, Pedro Santos.
“A nossa associação é a mutualista com o espec-
tro de intervenção mais alargado do nosso país e 
com o maior número de valências” disse o presi-
dente da UMNSC, anunciando que o Centro 
de Acolhimento de Emergência Social “está 
para breve, o primeiro do distrito de Setúbal e 
não vamos ficar por aqui. Algumas das valências 
estão a ser alargadas e, em breve, vamos abraçar 
novos desafios e novas áreas”.
Por sua vez, o presidente de câmara relembrou 
que, a “UMNSC tem tido uma voz permanente 
e ao longo de 150 anos e representa um testemu-
nho de solidariedade contra a exclusão social e a 
pobreza”.
O presidente destacou a “feliz cooperação que 
a União Mutualista tem tido com a Câmara 
Municipal do Montijo em áreas diversas como 
a educação, as migrações, o apoio alimentar e as 
respostas sociais e pessoas desfavorecidas.”
Também a secretária de Estado exaltou o trabalho 

da UMNSC: “Uma organização de âmbito social 
de extremo relevo no concelho do Montijo” disse, 
acrescentando que “estas mutualidades são um dos 
parceiros primordiais do Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social.”
Ana Sofia Antunes afirmou que a “UMNSC é, 
por si só, um exemplo de flexibilidade, abrangên-
cia e de diversidades das respostas que este tipo 
de movimentos associativos teve a capacidade de 
gerar”.
No âmbito das comemorações dos 150 anos da 
União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, a 
associação atribuiu aos associados com 65 ou mais 
anos de vida associativa e aos trabalhadores com 
25 ou mais anos de trabalho, a medalha e o diplo-
ma da instituição.
A associação atribuiu, também, à Câmara Mu-
nicipal do Montijo, o título de Associado Ho-
norário reconhecendo, desta forma, a relação se-
cular entre estas instituições e a importância do 
apoio da autarquia na concretização da missão 
da UMNSC.
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Gilmário Vemba, é ator e humorista. Foi em An-
gola, país onde nasceu, que iniciou a sua car-

reira.  Com o grupo cómico “Os Tuneza” alcança o 
sucesso em Angola e em Portugal.  No nosso país, 
a sua cara torna-se cada vez mais conhecida através 
dos projetos que vai integrando como as séries “After 
Party”, “O bar do Gilmário”, “Fora de série” ou os 
programas “Roast”,” Betclic Mano a Mano” ou o 
espetáculo de stand-up comedy “Imortal”.
Em 2021, estreia o filme “A Dívida”, a sua primeira 
experiência cinematográfica, em que além de ator se 
estreou como produtor executivo.
O grande reconhecimento do público português 
aconteceu com a participação no programa Task-
Master, na RTP 1, em que se destacou pela imagi-
nação e criatividade usada na resolução das provas. 
Em 2022, chegou também à rádio, com a rúbrica 
“Responder à Letra”, nas manhãs da Rádio Co-
mercial.  
No início deste ano, mudou-se com a família para 
Portugal e escolheu o Montijo para viver. “O Montijo 
ofereceu-nos as condições que queríamos, temos a es-
cola perto, supermercado perto, é o sítio ideal para es-
tarmos e fugirmos da agitação do centro de Lisboa”.
A adaptação à cidade foi fácil. O reconhecimento 

FIGURA  GILMÁRIO VEMBA

“O Montijo ofereceu-nos 
as condições que queríamos”

dos montijenses é visível “Já fui a algumas festas e 
eventos da cidade, mas é difícil. Quando estou nas 
festas nem consigo curtir porque estou o tempo todo 
a ser interrompido. Mas é bom, as pessoas só tiram 
foto contigo se gostarem de ti e apreciam o teu traba-
lho. E digo a mim mesmo:  se não queres tirar foto-
grafias fica em casa porque se as pessoas gostam de 
ti e te acompanham, quando te veem vão querer falar 
contigo, tirar uma foto, dar um elogio… Faz parte e, 
nestes anos todos, já aprendi a lidar bem com isso. 
E eu não tenho como não ir porque sempre que há 
algum evento os miúdos querem ir”. 
Em janeiro apresenta no Cinema Teatro Joaquim 
d’Almeida o espetáculo de Stand Up Comedy, Te-
mas. Gilmário não tem dúvidas: “O espetáculo tem 
sido incrível tanto para mim como para o público. É 
um prazer de fazer este trabalho, divirto-me muito. 
Dá-me muito gozo e não há melhor sensação que 
provocar no outro momento de felicidade. Então 
quando estou no palco e vejo as pessoas a rir, a gar-
galhar e aplaudir faz-me bem”. 
Para quem ainda possa estar indeciso Gilmário deixa 
o convite: “Vão ver um espetáculo muito dinâmico, 
muito divertido, com muitas questões de variedades 
culturais, a comparação das nossas realidades, aqui-

lo que os portugueses têm e que poucos reconhecem 
que têm. Aquilo que nós temos e muitos desconhe-
cem.  E falo de como se juntam esses dois povos, da 
nossa história. E conseguir fazer piada com isso e, 
ao mesmo tempo, conseguir que as pessoas se riam 
e absorvam a informação que para muitos até é des-
conhecida, é incrível”.  
 O desafio está lançado: “Os temas são todos eles 
parte do dia a dia do ser humano comum. Toda a 
gente vai ao hospital, vai a casamentos, tem família, 
vai à praia, tem trabalho. O espetáculo é uma junção 
disso tudo. É um espetáculo mesmo a não perder, 
acreditem! Se quiserem perguntem a quem já foi, vão 
à minha página e vão perceber que é uma coisa boa”.

“O espetáculo tem sido 
incrível tanto para mim como 
para o público. É um prazer 
de fazer este trabalho, divirto-
-me muito. Dá-me muito gozo 
e não há melhor sensação que 
provocar no outro momento de 
felicidade. Então quando estou 
no palco e vejo as pessoas a 
rir, a gargalhar e aplaudir 
faz-me bem”



A Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro 
festejou o seu 168.º aniversário, no passado 

dia 1 de dezembro.
As comemorações iniciaram-se com a tradicional 

ASSOCIATIVISMO

Sociedade Filarmónica 
1.º Dezembro festejou 
168.º aniversário

alvorada, com a saída de um grupo de músicos 
da Banda a percorrer algumas das principais 
ruas da cidade e terminaram com a cerimónia 
solene na sede da coletividade, que contou com 
a presença de inúmeros sócios e onde foram con-
cedidos os diplomas a sócios com 50 anos e 25 
anos de sócios.
Na cerimónia, o presidente da Câmara Muni-
cipal do Montijo, Nuno Canta, relembrou “o 
extraordinário projeto de cultura e de música que 
nasceu da vontade do povo”, e enalteceu “o le-
gado cultural imenso que enobrece a cidade do 
Montijo e enobrece também as nossas gentes”.
O autarca referiu ainda que “é hora de renovar a 
confiança naqueles que estão à frende dos desti-
nos da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro 

de os incentivarmos para que continuem a engran-
decer o movimento associativo montijense”.
O presidente da direção, Joaquim Baliza, acla-
mou o “último ano, pós pandemia, em que temos 
assistido a um crescimento da Sociedade Filarmó-
nica 1.º de Dezembro em número de alunos, em 
todas as atividades”.
Recorde-se que Sociedade Filarmónica 1.º de 
Dezembro foi fundada em Aldegalega do Riba-
tejo, no ano de 1868, sendo a mais antiga asso-
ciação local do género no concelho. Sendo uma 
das mais emblemáticas e prestigiadas instituições 
continua a realizar de diversas atividades cultu-
rais, com destaque especial para a música e sua 
divulgação, desde meados do século XIX até à 
atualidade.
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ESPECIAL
HISTÓRIAS 
DE NATAL
Natal é amor, paz, tradição e solidariedade. 

As ruas estão iluminadas, há cheiro a 
rosmaninho no ar, a música e todas as demais 
atividades desta época festiva animam a 
cidade e o concelho. Ao olhar pelas janelas, 
não falta o tradicional pinheiro com bolas 

reluzentes, fitas coloridas e luzes  a piscar.
Em casa, as famílias reúnem-se à mesa, criam 
memórias, trocam gargalhadas e saboreiam 
as iguarias natalícias.
Neste especial destacamos o Natal. 
Visitámos o Mercado na Praça da República 
e encontrámos Francisca Zambito, uma 
escritora montijense.
Fomos ao encontro de Natália Hrynchyk, 
que vive o “Natal a dobrar”, entre tradições 
portuguesas e ucranianas. 
Vibrámos com a magia do circo, conduzidos 
por Renato Alves.

Irina Burduh apresentou-nos a Niam Niam 
Gifts onde conhecemos os bouquets mais 
originais e inovadores.
No comércio local fomos ao encontro de 
Sandra e Luís Nuno, proprietários das lojas 
‘Mimi Store’.
E como nem todos temos oportunidade de 
passar o Natal em família, Ana Maria Ferreira, 
contou-nos como é passada a consoada das 
jovens do Lar “Abrir Caminhos”. 
Esperamos que estas histórias sejam 
do agrado dos nossos leitores, a quem 
desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano 
Novo.
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NATAL COM ARTE | MONTIJO’22 

Mercado de Natal
No Montijo, o Natal é uma tradição que 

se vive com arte, com muita animação, e 
com o tradicional mercado. Comerciantes lo-
cais, bastante conhecidos dos montijenses, ou 
jovens empreendedores, apresentam as suas 
ofertas para enriquecer o Natal de miúdos e 
graúdos, comprar aquele presente especial ou 
abrilhantar a sua mesa nesta quadra natalícia. 
Também o seu paladar vai sair satisfeito des-
te mercado ao provar a doçaria tradicional da 
época, iguarias mais arrojadas, do doce ao sal-
gado, regados por licores, vinho quente, ginji-
nha, ou outros prazeres ao gosto do visitante.
Na Praça da República, ergue-se o tradicional 
Mercado de Natal que, de 26 de novembro a 
24 de dezembro, dá mais vida e cor ao coração 
da cidade. Para além das 20 bancas à disposi-

ção do visitante, o mercado conta ainda com o 
seu próprio programa de animação. 
À procura de um presente, podemos encon-
trar peças artesanais das mais variadas para os 
mais diferentes gostos.
O projeto «AATMA» traz os seus acessórios 
artesanais que recorrem a técnicas como o ma-
cramé ou o micro-macramé, em parceria com 
Gisela Oliveira que apresenta os seus «bichi-
nhos» de croché, criados com a técnica amigu-
rumi, que saltam à vista dos mais novos e mais 
velhos que os acompanham.
 Para um público infantil, ou para um cole-
cionador destas ‘fofuras’, a «Bambil» também 
está no Mercado de Natal, com uma coleção 
de peluches amigos do ambiente, feitos com 
materiais recicláveis e eco sustentáveis, e que 

são sem dúvida difíceis de resistir. Bonecas 
de pano são a especialidade da «Cheirinho 
de Boneca», cuja banca no mercado está bem 
colorida com estas bonecas artesanais únicas. 
O artesanato de António Santos, também está 
presente, com as suas diversas peças feitas em 
madeira, que não deixam o olhar indiferen-
te. Os materiais utilizados pelos artesãos que 
marcam presença neste mercado são os mais 
variados, e se já falámos de madeiras, também 
de feltros e tecidos se fazem lindíssimos traba-
lhos e peças de decoração, como nos apresenta 
na sua banca a «Apaixonada por feltros». As 
cores são muitas e animadas neste mercado e 
no «Atelier da Formiguinha» é, precisamente, 
o que podemos encontrar, artigos de artesana-
to ricos em cor e padrões. Artes decorativas 
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NATAL COM ARTE | MONTIJO’22 

Mercado de Natal
e artesanato são também a especialidade do 
«Cantinho da João”. Já percebemos por esta 
altura que de muita arte se compõe o nosso 
mercado, bem como de diferentes fontes de 
inspiração e de recursos, sendo que é no pa-
pel que o «Le papier Collé» encontra o seu 
principal instrumento de trabalho artesanal. 
As tradições de Natal encontram muitas vezes 
paralelos na religião, e os presépios são um 
dos exemplos disso, e como não podia deixar 
de ser, a arte dos presépios também marca pre-
sença pela mão da artesã «Maria Virgínia». 
Para, sobretudo, as mais vaidosas, a bijuteria 
e os acessórios de moda compõem também o 
Mercado de Natal, e são várias as bancas a 
dar montra a este tão importante complemento 
estético. A «Petit Chérie», loja de moda fe-

minina, é uma das bancas adornada com bo-
nitas peças de bijuteria para deixar qualquer 
mulher feliz. Dentro dos acessórios de moda, 
a «Mimeca», loja de acessórios de moda per-
sonalizáveis, apresenta soluções para oferecer 
neste Natal. Materiais reciclados e técnicas de 
manusear o papel podem resultar em acessó-
rios de moda muito originais e glamourosos, 
e se provas se precisam, nada como visitar a 
banca da «Remains 52». Peças essencialmente 
em aço inoxidável, brilham na banca da «Gre-
enbeads», onde a bijuteria e os acessórios de 
moda são os protagonistas. 
A leitura é sempre enriquecedora, e na banca 
da Francisca Zambito poderá também encon-
trar uma variedade de livros que é sempre uma 
boa escolha para oferecer nesta quadra.

Numa época de tradições e de nostalgia, o 
«Passado Português» traz ao mercado produ-
tos que marcaram a história do nosso país e 
que tantas memórias nos fazem recordar, sen-
do uma escolha de presente maravilhosa para 
o seu natal. 
No Natal esquecemos um pouco a dieta e 
entregamo-nos às delícias da época, e na es-
colha de um presente mais doce, a «Melaria 
Portuguesa» traz o seu mel e um conjunto de 
produtos em torno desta gulosa iguaria.
E se as compras ainda não começaram, estão 
perto do fim ou requerem uma pausa, nada 
como pontuar com um miminho gastronómico 
para alimentar corpo e espírito. De salgados 
a doces, para comer ou beber, opções não fal-
tam no Mercado de Natal. Se seguirmos os 
costumes, começamos nos salgados, que po-
demos encontrar no «São Dubas» com a sua 
oferta gastronómica de paladares originários 
de várias partes do mundo. Na mesa portu-
guesa há pão com certeza, e na «Maria Além-
-Tejo» o pão e as broas de milho são os reis de 
uma banca onde se encontram também doces 
típicos da época. Para delícias exclusivamen-
te doces, a «Sweet Special by Ana» oferece 
um conjunto de bolos, doces e sobremesas de 
deixar água na boca, e a «Waffles e Coisas», 
como o próprio nome indica traz ao mercado 
os waffles, crepes e afins, que as nossas gen-
tes tanto gostam.  Para quem quiser provar a 
doçaria mais tradicional, a «Doçaria Regional 
do Alentejo», apresenta iguarias desta região 
com tão boa gastronomia. Neste mercado irá 
também encontrar um carrinho com algodão 
doce, pipocas e torrão de alicante, e ainda o 
«Rei das Castanhas», já tão bem conhecido 
dos montijenses. 
Para além de algumas bancas anteriormente 
referidas terem também bebidas muito cha-
mativas as «Raízes Ribatejanas» têm o dom 
de nos alegrar com diferentes bebidas que vão 
desde o chocolate quente, ao vinho quente, 
ginjinha e um conjunto de diferentes licores 
que ninguém vai querer deixar de provar. 
O Mercado de Natal está repleto de boas 
ofertas e para tornar a sua visita ainda melhor, 
este espaço conta o «Mercado Animado», com 
música, dança e muita animação que inclui 
atuações dos Batucando, United Dance Crew, 
Música Tradicional Portuguesa - Sinfonias e 
Tradições, Sinfonias e Eventos – Grupo de 
Cavaquinhos, Areias Strong Club, ANAU a 
Rufar, Dance Fusion e a Sociedade Filarmó-
nica 1º De Dezembro. 
Visitar o mercado de Natal é sem dúvida uma 
experiência imperdível!
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NATALIYA HRYNCHYK 

Natal a dobrar
Nataliya Hrynchyk abriu, amavelmente, as 

portas de sua casa para nos contar como é 
vivido o Natal divido entre duas nações. A nossa 
entrevistada nasceu a 1 de janeiro de 1975, em 
Zabolotiv , na região de kolomia na Snhatin de 
Ivano-Frankivsk Oblast, na Ucrânia. À procura 
de melhores condições de vida deixou a sua terra. 
Esteve em Itália, mas foi em Portugal, especifica-
mente no Montijo, que encontrou o seu porto de 
abrigo. Desde 2001 que aqui reside e por cá quer 
ficar.  O seu Natal é duplamente comemorado. 
Em dezembro e em janeiro, cumprindo a tradição 
portuguesa e ucraniana.  
Nos dias 24 e 25 de dezembro, Nataliya vai 
comemorar o Natal como manda a tradição por-
tuguesa. Na noite de consoada não faltará certa-
mente o bacalhau à mesa, as prendas debaixo da 
árvore e o bolo rei na sobremesa.
Mas, Nataliya Hrynchyk não vai esperar um ano 
para voltar a viver esta tradição. É no nosso Dia 
de Reis que começa uma nova ‘ronda’ natalícia 
em sua casa. Na Ucrânia o Natal é celebrado no 
dia 7 de janeiro, mas começa a ser celebrado no 
dia 6. De acordo com a tradição ucraniana, como 
nos explica, “todos os que moram em casa, tiram 
o dia para ajudar com as preparações para a festa: 

arrumar e limpar a casa, colocar lençóis e toalhas 
novas, preparar roupa nova para o Natal e come-
çar a preparar os pratos”. 
“Como símbolo de guarda da família, era feito um 
Diduh (significa avô), um boneco de palha e colo-
cado num canto, dentro da casa” conta Nataliya, 
acrescentando que “o importante ritual da noite 
de Natal é a decoração da mesa. Tradicionalmen-
te é coberta com palha fresca, são derramados al-
guns grãos e tudo isso é coberto com a toalha de 
mesa. Um dente de alho é colocado nos cantos da 
mesa sob a toalha, o que irá proteger a família de 
doenças e energias negativas”.
Uma curiosidade do Natal ucraniano “era o apa-
recimento da primeira estrela no céu. Só depois 
disso é que toda a gente se sentava à mesa para 
poder comer pela primeira vez nesse dia”, afirma. 
A gastronomia para esta data especial, bem dife-
rente da nossa, é igualmente saborosa “O princi-
pal prato que tem de estar na mesa é Kutiá, um 
doce composto por trigo em grão descascado, com 
passas, sementes de papoila, mel e nozes. Ingre-
dientes que representam ressurreição, eternidade 
e fertilidade. Só depois de se comer uma colher 
desta iguaria é que pode passar para aos outros 
pratos.” 

Tradicionalmente, para a ceia, são feitos 12 pra-
tos que têm de estar na mesa, e variam entre as 
várias zonas da Ucrânia. “Todos eles são quares-
mais. Como exemplo peixe, cogumelos, vareniki 
(massa com recheio cozida, neste caso com batata 
ou couve) borch (sopa ucraniana), golubtsi (fo-
lhas de couve em rolos, recheadas) vinigret (sala-
da de beterraba e outros legumes cozidos) entre 
outros”, esclarece.
Outra curiosidade é que após o jantar “tem de 
se deixar comida nos pratos e deixá-los na mesa, 
em homenagem aos espíritos dos parentes que já 
faleceram”, com a crença de que os «ausentes» 
irão tomar a sua parte da refeição da ceia.
No dia 7 de janeiro toda a gente se cumprimenta 
com a frase “Cristo ressuscitou” em vez de “Bom 
dia” e como resposta é dito “Verdadeiramente 
ressuscitou” ou “vamos louvá-lo”, refere a nossa 
entrevistada sublinhando que em relação à comi-
da, nesse dia os pratos já não são quaresmais “já 
não se faz quaresma, já se come de tudo, ovos, 
carne, linguiças e outros pratos”.
Na Ucrânia, neste dia, costumam ir à igreja assis-
tir à missa festiva e ir visitar os familiares.  
Um elemento importante da tradição são as can-
ções chamadas Koliada (koliadka). “As pessoas 

juntam-se em grupos e vão visitar amigos e fami-
liares para lhes cantar essas canções, compostas 
por desejos de felicidade, saúde e prosperidade e 
em troca recebem doces ou dinheiro. Considera-
-se que quantas mais pessoas vierem a sua casa, 
mais próspero será o ano”, finaliza. 
“Alegra-te! Oh, alegra-te terra, Filho de Deus 
nasceu!” é o início de uma dessas canções. Nata-
liya Hrynchyk confessa não ter alegria, nem von-
tade de comemorar o Natal, mas vai esforçar-se 
para dar à sua família as mesmas tradições que 
todos os anos os unem, embora o faça de ‘cora-
ção pesado’ este ano, por ver o seu país envolvido 
numa guerra “injusta e sem sentido”. 
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“As pessoas juntam-se em 
grupos e vão visitar amigos 
e familiares para lhes cantar 
essas canções, compostas por 
desejos de felicidade, saúde 
e prosperidade e em troca 

recebem doces ou dinheiro. 
Considera-se que quantas 
mais pessoas vierem a sua 

casa, mais próspero 
será o ano.”
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RENATO ALVES 

Circo Dallas, 40 anos 
a espalhar magia 
Se há espetáculo característico do Natal, ele 

é o circo. Por isso, não podíamos falar de 
Natal sem falar da magia do circo. Malabaris-
tas, trapezistas, palhaços, equilibristas, músi-
cos, ilusionistas, contorcionistas ou acrobatas 
encantam crianças e adultos. 
Quem não vibra quando surgem os primeiros 
cartazes a anunciar a chegada do circo à cida-
de, o carro a percorrer as ruas com uma voz a 
anunciar o dia e o local do espetáculo, e quando 
se ouvem os primeiros sons da música que de 
imediato nos transporta para a tenda às riscas?
Renato Alves é o diretor do Circo Dallas, que 
celebra este ano o seu 40.º aniversário. A fa-
mília de Renato chegou ao circo na geração do 
seu avô, Joaquim Alves, conhecido como Sevla. 
“O meu avô não era do circo. Veio para o circo 
trazido pela irmã que casou com um artista de 
circo, de Viana do Castelo” e não mais parou: 
“era artista e equilibrista. Entretanto casou e 
formou o Circo Guarany. Em 1971 desistiu do 
Circo Guarany e criou o Circo Brasil. Poste-
riormente passou o circo para os filhos, mas es-
tes não se entenderam e o meu pai criou, então, 
o circo Dallas que estreou no dia 25 de dezem-
bro de 1982, no Porto, precisamente a cidade 
onde ele nasceu”. 
É com orgulho que conta: “já vamos na quinta 
geração. Já tenho uma neta com 13 anos que 
trabalha no trapézio e outra neta com 8 anos 
que vai ser aramista e está prestes a estrear”.
Renato conta-nos o seu percurso no circo: “Co-
mecei como palhaço, depois agarrei-me aos 
bonecos e comecei a ser ventríloquo, também 
trabalhei com póneis e cavalos e, entretanto, 
passei a apresentador de espetáculos e sou re-
presentante e diretor do circo”, mas como no 
circo toda a gente faz tudo “também sou empre-
gado de limpeza”, ressalva.  
Atrás do fascinante espetáculo há um negócio 
que depende do resultado das bilheteiras. O di-
retor queixa-se da falta de apoios, “O circo não 
é apoiado por ninguém. Nós queremos montar 
o circo e temos que, as vezes pedir terrenos par-
ticulares, pagar o licenciamento, pagar água, 
pagar luz, pagar impostos, pagar aos artistas”, 
mas garante que “É a nossa maneira de viver e 
não largamos o circo. A nossa vida é o circo”. 
Assim, o circo segue enquanto procura um novo 
território que o receba de braços abertos. E este 
Natal o Circo Dallas foi acolhido pelo concelho 
do Montijo. A autarquia contratou uma série 
de espetáculos a realizar nas freguesias, com en-
trada gratuita para a população: “Louvo o que 
a Câmara Municipal do Montijo fez porque há 

freguesias a que o circo não pode ir devido ao 
número de habitantes” e lamenta que “nem to-
das as autarquias façam estas iniciativas”. 
O espetáculo preparado tem uma duração de 
2 horas, conta com 16 artistas e com atrações 
como malabaristas, trapezistas, equilibristas, 
cómicos, icaristas, atiradores de bestas ou a atu-
ação da menina dos Cabelos de Aço. “O es-

petáculo é igual ao que costumamos apresentar 
com exceção da roda da morte porque não cabe 
dentro da tenda que levamos às freguesias”.  A 
receita do sucesso é fácil: “As famílias veem o 
espetáculo, comem pipocas ou algodão doce e 
divertem-se nesta quadra de Natal em que o cir-
co é tão importante para as crianças.  Afinal, 
não há Natal sem circo…”. 
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IRINA BOTNARU BURDUH

Emoções com sabor
Irina Botnaru Burduh, tem 34 anos, é natural 

da Moldávia, mora no Montijo, é Food Florista 
e criou a Niam Niam Gifts, que promete oferecer 
emoções com sabor. 
Ficou curioso? Passamos a explicar… Irina é espe-
cialista em fazer arranjos comestíveis.
“Fazemos bouquets comestíveis com qualquer tipo 
de ingredientes, mas somos especializados em fru-
tas, legumes, doces, frutas em chocolate, petiscos 
(enchidos, queijos, frutos secos) e marisco. Uma 
alternativa aos ramos florais e uma ideia criativa de 
presentes para mulheres, homens ou crianças”.  

Irina tirou a licenciatura em Gestão de Empresas e 
Mestrado em Economia da Inovação e Empreen-
dedorismo o que já fazia prever a criação de algo 
“fora da caixa”.  
“Sempre quis fazer algo meu, algo em que eu pu-
sesse a mão.  A ideia surgiu em julho de 2020, es-
távamos em pleno confinamento e em teletrabalho. 
Trabalhava como contabilista numa multinacional e 
queria algo que trouxesse mais criatividade à minha 

vida”. Foi na internet que Irina procurou negócios 
que pudesse abrir com o mínimo de capital “Sur-
giram-me várias ideias que têm bastante sucesso 
nos países de leste e a área dos ramos comestíveis 
é uma delas”. Da ideia à prática foi um instante: 
“Vi a fotografia de um arranjo e disse: acho que 
vou conseguir fazer isto! Não fazia ideia de como se 
montava, ou fazia, mas li os materiais que precisava, 
fui ao supermercado e comprei. O primeiro arranjo 
foi de frutas, e saiu lindamente. Nem eu esperava!”, 
conta Irina divertida.
Entretanto surgiram vários aniversários de amigos 

e familiares e Irina aproveitou a oportunidade para 
oferecer presentes únicos e deliciosos: “Oferecia ra-
mos feitos por mim e toda a gente perguntava onde 
tinha comprado”. 
O sucesso foi imediato e as reações não podiam 
ser melhores “Quem recebe fica mesmo surpreen-
dido. Primeiro com os tamanhos, porque não faço 
arranjos pequeninos, minimalistas. Então, primeiro 
veem o tamanho e depois olham para o arranjo e 

começam a questionar se o arranjo é mesmo co-
mestível. São reações de felicidade” que orgulham 
Irina: “dou mesmo a minha alma naquilo que faço, 
qualquer arranjo que faça, elaboro com muita dedi-
cação, como se fosse para mim ou alguém da minha 
família”.
A criatividade e originalidade são o ponto forte da 
Niam Niam Gifts. “Muitas vezes nos perguntamos 
o que oferecer a um familiar, amigo, colega, algo que 
seja criativo e inesquecível. Há mil e um motivos na 
nossa vida para fazer feliz a pessoa mais próxima 
e não queremos algo comum, de todo. Queremos 

surpreender e deixar uma lembrança saborosa”. 
Já alguma vez imaginou oferecer um bouquet de 
frutos silvestres? Ou surpreender a sua cara meta-
de com uma glamorosa caixa composta por rosas 
vermelhas e frutas em chocolate ou um maravilhoso 
arranjo com flores e macarrones?
Quer fazer sucesso nas festas das crianças? Experi-
mente oferecer um ramo de gomas e marshmallows 
em forma de gelado.
E quem já passou pela difícil tarefa de escolher 
prendas para homens? Acha que os homens não 
recebem ramos? Recebem sim, e que saborosos 
bouquets, cheios de petiscos!
E porque não surpreender os amigos na passagem 
de ano com um ramo gigante de marisco? E já ago-
ra, porque não complementar com o ananás mais 
desejado do ano que junta chocolates e champanhe?
E no Natal, época de partilha, amor e magia, pode 
sempre surpreender a família com cestos de Natal 
com frutos e chocolates, com ramos de abeto natu-
ral, com chocolates e nozes, com cabazes de petis-
cos ou com minis árvores de natal com chocolates. 
Neste caso, a imaginação não tem mesmo limites. 
Escolha um bouquet específico ou deixe o arran-
jo nas mãos de Irina, que adora o desafio: “Adoro 
apresentar a minha criatividade. Na Niam Niam 
Gifts somos únicos e inovadores, cada pessoa é 
dona do seu bouquet. Cada ramo é criado a gosto, 
com produtos frescos e de qualidade. Até os preços 
são flexíveis. Podem dizer-nos qual o orçamento que 
têm e nós encontramos as melhores opções”.  
Uma coisa podemos assegurar, o efeito “wow” 
está garantido! “Os nossos ramos não murcham, 
comem-se! Doce ou salgado, sirva-se à vontade!”.

Instagram: 
https://www.instagram.com/niam_niam_gifts/
Facebook: 
https://www.facebook.com/niamniamgifts

“Na Niam Niam Gifts somos 
únicos e inovadores, cada pessoa 
é dona do seu bouquet. Cada 
ramo é criado a gosto, com 
produtos frescos e de qualidade. 
Até os preços são flexíveis.”
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MIMISTORE 

Um caso de sucesso 
no comércio tradicional
Sandra e Luís Nuno são proprietários das lojas 

MimiStore. Em 2016 inauguraram a primei-
ra loja no Montijo e, neste momento, têm três lojas 
abertas na cidade: MimiStore Woman, MimiStore 
Kids e MimiStore Fashion House e uma quarta 
loja prestes a abrir. No total, entre Montijo e Lis-
boa, são 12 lojas e 28 funcionários. 
Foi em 2001 que o casal começou a sua aventura ao 
abrir uma loja de acessórios de moda, num vão de 
escada, em plena baixa de Lisboa. “Foi o cumprir 
de um sonho porque queríamos ser empresários e 
ter negócio próprio”, conta Luís. 
Chegaram a ter três lojas na baixa da capital, mas 
a grande expansão deu-se com as lojas no espaço 
comercial do Metropolitano de Lisboa, como nos 
conta o casal: “Abrimos uma loja de acessórios no 
Metro do Marquês de Pombal. No Metro havia a 
particularidade de não se poder duplicar negócios 
e vimos nisso um potencial brutal. Houve lojas que 
foram ficando vagas e fomos abraçando outras áre-
as de atividade: roupa de criança, malas, perfumes, 
roupa de mulher…. Funcionou sempre muito bem 
e, a partir daí, fomos sabendo doutras lojas vagas 
noutras estações do metro e fomos abrindo novos 
espaços.”
Em 2016, Luís desistiu do emprego e, com 6 lojas 
e 3 filhos, decidiram apostar no Montijo, cidade 

natal de Sandra: “surgiu a oportunidade ficarmos 
com uma loja histórica no Montijo aberta há quase 
40 anos (as conhecidas Galerias Santos)”. 
“Começamos com um conceito misto com roupa de 
mulher e roupa de criança”. A aceitação foi imediata 
e “decidimos explorar a parte de criança e mais tarde 
acessórios, com a abertura de mais duas lojas.” 
A aposta foi bem-sucedida. “Estamos bastante sa-
tisfeitos com o negócio aqui no Montijo, até surpre-
endidos com a aceitação que temos e, para nós é 
continuar a apostar no Montijo”. Nesse sentido, em 
2023 preparam-se para abrir uma quarta loja, na 
Avenida Luís de Camões, junto à MimiStore Kids 
e MimiStore Fashion House. Ainda indecisos so-
bre o rumo a dar ao novo espaço destacam, contudo 
que: “Estamos em vias de poder, inclusive, passar 
para aqui parte bastante significativa da nossa ati-
vidade, nomeadamente o controlo das operações 
das 12 lojas, transformando este espaço no “quartel 
general” da nossa empresa, onde vamos, simulta-
neamente,  concentrar a área do comércio online, 
com toda a estrutura necessária, desde o estúdio de 
fotografia ao stock de artigos.”
O sucesso obtido é singular conforme confirmam 
os proprietários num misto de modéstia e orgulho: 
“achamos que somos um caso de sucesso no Monti-
jo porque nos últimos anos não se assiste a ninguém 

que venha para o comercio tradicional e faça aquilo 
que nós temos conseguido fazer”.
A receita assenta em trabalho e no cuidado e de-
dicação aos clientes. Sandra destaca um marco di-
ferencial “nunca encerramos à hora de almoço, ao 
sábado à tarde estamos abertos e a MimiStore está 
aberta ao domingo de manhã”. 
Fazer compras de Natal no comércio local faz par-
te da tradição e a MimiStore não é exceção. “No 
comércio tradicional temos uma dose de clientes 
fidelizados que sabem o que encontram quando 
vêm ter connosco, sabem a qualidade e que tipo de 
artigo vão ter. E isso dá-nos uma garantia mútua”, 
destaca Luís. 
Embora o conceito de compras de Natal tenha 
mudado, a importância mantém-se: “Com os des-
contos aplicados na altura da Blackfriday o Natal 
começa um bocadinho mais cedo. Não se sente o 
Natal como antigamente em que dobrávamos as 
vendas.  As vendas começam mais cedo e são mais 
espaçadas. Ainda assim investimos mais, enchemos 
a loja de artigos, e temos procura”. 
Numa compra física ou online , uma visita à MimiS-
tore promete o look completo de vestuário, calçado 
e acessórios para senhora e criança, com artigos que 
acompanham as atuais tendências e, dentro de um 
padrão excelente na relação qualidade/preço.  
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O Natal é sempre uma boa altura para ali-
mentar o gosto pela leitura. A escritora 

montijense Francisca Zambito está presente no 
Mercado de Natal, na Praça da República. A 
sua banca é pequena para albergar as inúmeras 
edições de que é autora. Obras para miúdos e 
graúdos. Escrever é um hobbie que a apaixona 
desde cedo, mas só depois de ser mãe e dos seus 
filhos a incentivarem decidiu publicar. Da lite-
ratura infantil à ficção, passando pelo romance, 
pela poesia e pelo drama. A autora confessa: 
“não paro de criar histórias na minha cabeça”.

FRANCISCA ZAMBITO  

A criadora de histórias
A autora tem 68 anos e nasceu em Portel. Des-
de a adolescência que reside no concelho do 
Montijo e embora tenha estado emigrada vinte 
anos em terras alemãs, voltou para esta cidade 
ribeirinha.
 “Desde miúda que sempre gostei de imaginar. 
As minhas paixões eram o teatro, escrever e 
contar histórias. Mas só bem mais tarde é que 
publiquei o primeiro livro. Eram os meus filhos 
pequenos quando me aventurei. Contava-lhes 
sempre a mesma história, mas todos os dias a 
contava de forma diferente. Eles disseram-me 

para escrever para não me esquecer. Foi o que 
fiz e desde então que não parei”, conta sorri-
dente.
Na Alemanha começou a escrever, “mas nunca 
publiquei nada, limitava-me a escrever e a guar-
dar na gaveta, aqui no Montijo é que comecei a 
escrever ‘a sério’ e a editar. O meu primeiro li-
vro veio na sequência de um desafio da Corpus 
Editora que pedia poesias.  “Tudo está ligado à 
Natureza”. Concorri e fui selecionada, foi pu-
blicado em janeiro de 2010.”
Em dezembro do mesmo ano publica o livro de 
prosa “A loucura do destino”, o primeiro roman-
ce, um livro de ficção baseado em factos verídi-
cos. Em agosto de 2011, sai o livro de poesia 
“É a Lei Da Vida”.  Em dezembro de 2012, 
uma história para crianças “O Gatinho Arisco” 
e em outubro de 2014, mais uma história infantil 
intitulada “Um Segredo no Castelo”.
Para além de escrever as histórias, desde 2015 

que visita jardins-de-infância e pré-escolares a 
contar as histórias. Das edições infantojuvenis 
de sua autoria consta também o livro “As qua-
tro estações” (2016).
A inspiração continua e em 2019 foi publicado 
o livro de ficção “A primeira noite em Lisboa”. 
No ano seguinte volta à literatura infantil com 
“Os desenhos ganham vida”, com ilustrações e 
desenhos das crianças da pré-primária da EB1 
do Esteval. 
Na Fnac pode encontrar o último livro de Fran-
cisca Zambito, “O Retrato Da Vida - O Sem 
Abrigo”, que a autora lançou em dezembro de 
2021.
A autora demora ‘por norma’ cerca de um ano 
a escrever cada obra, mas é sempre um desafio: 
“Inspiro-me na vida, no que se passa à minha 
volta. O essencial é ter imaginação e saber so-
bre o que vamos escrever, criar as personagens 
e os locais onde se desenrolam as histórias. É 
um processo. Muitas vezes escrevo e reescrevo.”  
Este Natal Francisca Zambito deixa o desejo 
que “sejamos solidários e que a leitura volte a 
ser um hábito e que os pais voltem a ler aos 
filhos” um hábito que julga se estar a perder 
mas que não a impede de afirmar “nunca vou 
desistir, vou escrever sempre”.

“Inspiro-me na vida, no que se 
passa à minha volta. O essencial 
é ter imaginação e saber sobre 
o que vamos escrever, criar as 
personagens e os locais onde se 
desenrolam as histórias. É um 
processo. Muitas vezes escrevo e 
reescrevo.”
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Ana Maria Ferreira tem 43 anos e há uma dé-
cada que trabalha na equipa educativa do Lar 

de Infância e Juventude Abrir Caminhos, uma va-
lência do Centro Social de São Pedro do Afonsoei-
ro onde, neste momento, estão dez jovens mulheres, 
entre os 12 e os 18 anos. 
Neste Natal o seu desejo é que todas as Jovens em 
acolhimento residencial possam ir a casa passa-lo 
com a sua família. Mas se não for possível dese-
jamos que se sintam num ambiente acolhedor, tão 
aproximado como uma família, porque nesta casa 
as luzes também brilham, há amor e calor humano.
Estas jovens, por várias razões: situações disfuncio-
nais graves a nível familiar, pela ausência da mesma, 
por comportamentos que as colocam em situação de 
perigo e/ou risco, entre outros, são encaminhadas 
para este tipo de equipamento pelo Tribunal de Fa-
mília e Menores ou pela Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens (CPCJ), através de sinalizações 
emanada pela segurança social.
Na sua intervenção, a casa de Acolhimento con-
ta com uma equipa multidisciplinar especializada 
(Equipa Educativa e Equipa Técnica), a Ana Fer-
reira é uma das Educadores de serviço. É objectivo 
de ambas as Equipas, promover, sempre que possí-
vel, o retorno das menores à família e o acompanha-

ANA MARIA FERREIRA  

Garantia de uma 
consoada “familiar”

mento a vários níveis: social, emocional, psicológico, 
e quando não existe resposta, prepara-se a jovem 
para a autonomia de vida.
Ana afirma que na Abrir Caminhos “aprendem de 
tudo: que precisam de continuar a estudar, a reali-

zarem as suas tarefas, a ter um pouco mais de res-
peito pelos adultos e pelo próximo… basicamente a 
aprendem as regras da sociedade”.
Estes objectivos só são possíveis de serem alcança-
dos “com trabalho diário, com paciência, dando-
-lhes todos os conhecimentos que conseguimos 
como se fosse a nossa casa, a casa delas”. 

“Trabalhar aqui é acompanhá-las sempre em tudo. 
Tentamos que cumpram as regras, acompanhá-las 
na escola, nas consultas e que esta seja uma casa 
familiar, para elas se sentirem um pouco em casa 
delas, para que depois as possamos ‘trabalhar’ 
para que possam regressar para junto das famílias” 
(quando possível). 
Natal é tempo de família, mas, por várias razões, 
nem todas estas jovens conseguem passar esta épo-
ca com as suas. Por isso, nesta casa de acolhimento 
toda a equipa se esforça para que o ambiente seja 
tão semelhante quanto possível ao de uma habita-
ção familiar. Nesta quadra “nada vai faltar na mesa, 
preparada com o mesmo amor e o mesmo cuidado 
que na nossa casa” pelas trabalhadoras como Ana 
Ferreira que nos confessa que por mais boa vontade 
que tenham sabem que “nunca é a mesma coisa, 
nota-se que sentem a falta da família, mas tentamos 
que corra o melhor possível”.   
 “Com paciência, carinho e amor é tudo é possível. 
É um trabalho muito gratificante”, comenta a auxi-
liar de acção educativa. 
Neste Natal deseja ‘às meninas’ que vão a casa “que 
tragam felicidade e boas novas “e às que ficam na ins-
tituição “que gostem de cá estar e passar esta época”. 
Nós estamos cá para proporcionar o melhor!

“Natal é tempo de família, 
mas, por várias razões, nem 

todas estas jovens conseguem 
passar esta época com as suas. 

Por isso, toda a equipa se 
esforça para que o ambiente 
seja tão semelhante quanto 

possível ao de uma habitação 
familiar”
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Foi no dia 26 de novembro que o Natal chegou 
ao Montijo. 

O início do programa Natal com Arte ficou mar-
cado pela inauguração da Exposição de Fernando 
Direito intitulada “Pintura – a produção de um 
gesto”, na Galeria Municipal, da inauguração da 
iluminação de Natal e da abertura do Mercado de 
Natal e da Pista de Gelo.
A abertura da Iluminação de Natal juntou centenas 
de pessoas e contou com um apontamento musical 
da Orquestra de Sopros e Percussão do Conserva-
tório Regional de Artes do Montijo.
No dia 27 nem a chuva demoveu centenas de 
crianças de receber o Pai Natal. A parada percor-
reu várias artérias e bairros da cidade até à Praça 
da República, onde se encontra a “Casinha do Pai 
Natal”.
De 26 de novembro a 8 de janeiro 2023, o Natal 
com Arte no Montijo apresenta, como habitual-
mente, uma programação diversificada, descentra-
lizada e gratuita, direcionada a todos os públicos, 
com uma oferta cultural que reforça os encontros, os 
laços e a união entre as pessoas, através da partilha 

Natal invadiu o Montijo

ESPECIAL 
HISTÓRIAS
DE NATAL
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de momentos marcantes próprios da quadra nata-
lícia. 
As grandes novidades deste ano, são a Pista de 
Gelo, na Praça Gomes Freire de Andrade, uma 
experiência dirigida essencialmente a um público 
infantojuvenil onde os mais crescidos poderão tam-
bém experienciar momentos únicos em família, e o 
Circo de Natal que irá passar pelas freguesias do 
concelho para encantar os mais pequenos. 
O público infantil é privilegiado com uma progra-
mação que inclui a “Hora do Conto” com leitura 
dedicada à época natalícia, ateliers e oficinas cria-
tivas, vários espetáculos de teatro infantil, animação 
de rua e espetáculos de Natal no Cinema-Teatro 
Joaquim D’Almeida.
O Mercado de Natal, à semelhança de anos an-
teriores, decorre na Praça da República com as 
tradicionais iguarias de natal e artesanato. O Mer-
cado de Natal conta este ano com muita animação, 
através de iniciativas dinamizadas pelo movimento 
associativo local.
O ciclo de concertos intitulados “Uma Igreja, Um 
Concerto” leva a música de Natal a várias igrejas do 
concelho, levando música ao Património edificado 
mais emblemático da época natalícia. 
De 1 a 3 de dezembro, a Young Flea Market, uma 
iniciativa do Gabinete da Juventude, contou com 
uma programação para os jovens com Dj’s, dan-
ça, workhops e uma campanha de recolha de bens 
alimentares de primeira necessidade a reverter para 
as famílias carenciadas do concelho e uma Feira de 
Artigos em 2.ª mão. 
No sábado, dia 3 de dezembro, o Museu Municipal 
e o Posto de Turismo inauguraram a XIV Edição da 
Exposição de Artesanato “A Arte dos Presépios”.
O Museu Municipal e o Posto de Turismo rece-
bem a XIV Edição da Exposição de Artesanato 
“A Arte dos Presépios”, na já tradicional mostra de 
artesanato onde se pode apreciar os trabalhos de vá-
rios artesãos, inteiramente dedicados à arte religiosa, 
tradição e arte da cerâmica.
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No centro do Montijo, o comércio encontra um 
ponto ímpar na proximidade com os consu-

midores, trata-se do Mercado Municipal. Frutas 
ou hortícolas, carne ou peixe, pão ou bolos, quei-
jos ou enchidos, entre outras ofertas, compõem um 
conjunto de artigos disponíveis no mercado muni-
cipal. Aqui encontra qualidade e a frescura que 
caracterizam o comércio local, um atendimento 
próximo e cuidado e cuma variedade que enche o 
olho e certamente proporciona um sorriso a quem 
visita o mercado.
O Mercado Municipal divide-se em três sectores, 
nomeadamente os pisos inferior e superior e área 
exterior. 
No piso inferior encontramos a nave da fruta, 
onde existem doze bancas de frutas e hortícolas, 
dois talhos, duas bancas de pão e queijos, uma de 

pão e bolos, uma outra com produtos tradicionais 
portugueses e bacalhau, e ainda um café. No piso 
superior temos à disposição a nave do peixe, com 
trinta e duas bancas de peixe e ainda uma exclusi-
vamente de marisco. 
No exterior do mercado podemos ainda encontrar 
uma loja da EDP, um chaveiro e sapateiro, uma 
padaria, uma loja de bolos, uma loja de alimentos 
para pássaros, duas salsicharias e quatro cafés. 
A oferta é vasta e rica, não deixa nenhum visitan-
te indiferente e não defraudará as expetativas de 
quem opte pela tradição de ir ao mercado muni-
cipal. 
Começando no piso inferior, percorrendo as ban-

MERCADO MUNICIPAL 

Qualidade e frescura
cas da fruta, o olhar para na palete de cores à sua 
frente, e seja qual for a fruta, vai estar disponível. 
A banca do ‘Chico Bananeiro’, de Francisco Go-
mes, é um dos exemplos de variedade e qualidade, 
quer seja na fruta e nos legumes, ou nos queijos e 
enchidos. 
No que à fruta diz respeito, uma das bancas mais 
conhecidas dos visitantes é também a de Arlindo 
Sousa e a ‘banca da Paula’, com muitos anos de 
experiência, sempre a procura de oferecer o me-
lhor aos seus clientes. 
Destacámos estas duas bancas como exemplo, 
também pela antiguidade e reconhecimento, mas 
qualquer uma das restantes se preocupa, diaria-
mente, com a qualidade do seu produto e segura-
mente darão resposta às suas necessidades. Mas 
há muitas mais opções, como a banca de produtos 

100% biológicos, de Elsa Goncalves – “Da Hor-
ta à Table”, entre outras.
Tal como na fruta, os talhos à disposição do clien-
te, quer no exterior, quer no interior do mercado, 
apresentam carne fresca, fornecida por produtores 
com o devido reconhecimento, e à qual não poderá 
resistir, sabendo que os seus pratos ficarão certa-
mente mais ricos. Bons exemplos de qualidade, 
variedade e frescura são o talho de Manuel Sa-
coto, no interior do mercado, ou a salsicharia da 
Dona Paula no exterior, sendo que tal como nos 
restantes, a sua maior dúvida não será comprar ou 
não, mas sim o quê. 
Antes de subirmos ao piso superior, podemos 

completar um pouco o nosso ‘cabaz’, com o pão e 
os queijos da Dona Soraia, ou com o Bacalhau de 
Nuno Oliveira, na banca do ‘Bacalhau Fiel ami-
go’. Em parceira com Nuno Oliveira, está Sérgio 
André, proprietário da marca e da banca ‘O Pas-
sado Português’, onde encontramos os produtos 
mais tradicionais da história do nosso País, desde 
enlatados, farinhas, bebidas, produtos de higiene, 
entre outros, são produtos já difíceis de encontrar 
e que aqui se juntam, tal como a nostalgia que 
acarretam. 
Ainda antes de subir, percorrendo o mercado pela 
sua faixada exterior, podemos apreciar o pão do 
senhor João Gomes ou parar para um cafezinho 
na Dona Nina Pocinho. Nuno Joaquim, também 
no exterior do mercado, apresenta-se como a solu-
ção para quem procura um sapateiro ou chaveiro, 

ofícios tão necessários e por vezes esquecidos no 
nosso quotidiano. Para quem tem nas aves a sua 
companhia, o alimento das mesmas pode ser ad-
quirido junto do Sr. Eduardo Ribeiro.  
Ainda não chegámos ao segundo piso e já temos 
tanto para contar!
Finalmente no piso superior, o peixe e o maris-
co são os protagonistas, e por entre as 33 bancas 
à sua disposição, primeiro serão os seus olhos a 
enchê-lo de apetite, e quando experimentar o que 
adquiriu, o regresso é garantido. Alfredo Ribeiro 
é o proprietário de cinco das bancas de peixe, onde 
a variedade e a frescura são garantidas. Marceli-
no Sousa, que conta com três bancas, é outro dos 
grandes responsáveis por fazer o visitante salivar 
com a sua oferta de peixe, e a experiência e conhe-
cimento da sua equipa. O tão apreciado marisco, 
que tantos portugueses não dispensam nas mais 
especiais ocasiões, é uma das ofertas em várias 
bancas, e especialmente na de Luis Ribeiro, que 
se destina exclusivamente a comercializar estas in-
críveis iguarias que o mar e a costa oferecem. 
Com tanta oferta, tanta qualidade, e com a simpa-
tia e proximidade que o comércio tradicional tão 
bem representa, razões não faltam para visitar e 
fazer as suas compras no Mercado Municipal.
Por fim, um especial agradecimento a todos os 
comerciantes que diariamente fazem do mercado 
municipal a sua casa, com a maior dedicação e 
constante preocupação em oferecer apenas o me-
lhor aos seus clientes.

“Com tanta oferta, tanta 
qualidade, e com a simpatia e 
proximidade que o comércio 
tradicional tão bem representa, 
razões não faltam para visitar e 
fazer as suas compras no Mercado 
Municipal”

ESPECIAL 
HISTÓRIAS
DE NATAL
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Campeonato Nacional de Tiro Com 
Arco bate recorde de presenças
Nos dias 30 de outubro e 13 de novem-

bro, teve lugar o Campeonato Nacional 
de Tiro Com Arco, no Pavilhão n.º 2 do 
Parque de Exposições Acácio Dores. 
A iniciativa, que contou com a participação 
de arqueiros de todo o país, foi promovida 
pela Federação Portuguesa de Tiro Com 
Arco e pela equipa de Tiro com Arco do Gi-
násio Clube do Montijo.
A 1.ª prova do Campeonato Nacional de 
Tiro Com Arco contou com a participação 
de 150 arqueiros.  Na 2.ª Prova estiveram 
presentes 172 atiradores de todo o país, ba-
tendo o recorde de presenças numa só prova, 
segundo a organização.
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A XVI edição da Maratona BTT de Canha, 
uma das provas mais emblemáticas do conce-

lho do Montijo, realizou-se no dia 4 de dezembro.
A maratona teve dois percursos disponíveis, com 
distâncias de 35km e 60km e contou com a partici-
pação de 600 atletas, que encheram e coloriram os 

DESPORTO

Maratona de BTT 
voltou a Canha 

DESPORTO

Passeio 
Noturno de 
BTT percorre 
Montijo 
O VI Passeio Noturno de BTT, organizado 

pela Academia Desportiva Infantil e Juvenil 
Bairro Miranda, realizou-se no passado dia 19 de 
novembro, com cerca de 50 participantes..

campos da freguesia e animaram a vila de Canha. 
No final da prova, e num compromisso ambiental, 
a organização eliminou do percurso todos os sinais 
da passagem da Caravana do BTT, nomeada-
mente fitas e sinalética da marcação bem como o 
lixo produzido.
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No âmbito das comemorações do aniversário da 
União Mutualista Nossa Senhora da Concei-

ção, a instituição procedeu à apresentação do livro 
“150 anos ao serviço dos cidadãos do Montijo”, no 
foyer no Cinema Teatro Joaquim d’Almeida, no dia 
18 de novembro.
A apresentação do livro contou na mesa de abertu-
ra com a presença do presidente da Câmara Mu-
nicipal do Montijo, Nuno Canta, do presidente da 
UMNSC, Pedro Santos, e do autor do livro, o jor-
nalista Carlos Simões.
O presidente da instituição referiu que este livro se refe-
re às últimas duas décadas e meia da instituição (uma 
vez que os primeiros 125 anos da instituição já foram 
retratados em livro) e que “o objetivo deste documento 
é contar a história que ainda não foi contada e, princi-
palmente, registrar através do discurso dos próprios, a 
forma como os intervenientes, com responsabilidade na 
instituição viveram e sentiram a união mutualista”.

LANÇAMENTO 

União Mutualista edita obra sobre 
último quarto de século da instituição

Carlos Simões agradeceu a oportunidade e afirmou 
ter sido um privilégio “falar com antigos e atuais diri-
gentes da instituição”. O autor esclareceu que os lei-
tores “vão encontrar o testemunho dos que lutaram, 
das pessoas que, em determinada altura, arriscaram 
a sua segurança pessoal para permitir que esta ins-
tituição não se afundasse, uma iniciativa notável”.
O presidente da Câmara Municipal do Montijo foi 
um desses testemunhos e, na apresentação, mencio-
nou que “a criação desta mutualidade se deveu a um 
punhado de montijenses que apostaram na solidarie-
dade, na força conjunta para resolver os problemas 
sociais e dar respostas aos locais, às populações vizi-
nhas e, sobretudo aos mais carenciados”.
As dificuldades que a instituição enfrentou, desta-
cou o autarca, também “voltaram a ser resolvidos 
por um punhado de montijenses que não deixaram 
desaparecer uma das mais importantes instituições 
de solidariedade social da cidade do Montijo”.

ASSOCIATIVISMO 

Câmara volta a apoiar 
associações do concelho
A Câmara Municipal do Montijo aprovou nas 

reuniões de câmara, realizadas a 2, 16 de no-
vembro e 14 de dezembro, um conjunto de contratos-
-programa, de apoios financeiros e não financeiros a 
diversas instituições do concelho num valor global de 
aproximadamente 170 mil euros.
Assim, na reunião de 2 de novembro, foi atribuído 
à União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, 
o valor de 30 mil euros, para comparticipação na 
aquisição de uma viatura elétrica adaptada aos ser-
viços de apoio domiciliário. Ao Centro de Ação 
Social e Cultural das Faias, foi atribuído um valor 
de 13.152,00€, para aquisição de dois toldos, para 
a compra e instalação de dois aparelhos de ar con-
dicionado e ainda para a renovação do equipamento 
do centro de dia.
Na mesma reunião foram também aprovados con-
tratos-programa com apoios financeiros incluídos 
à United Visionary Arts (20.000€), Associação 
Onze & Tal (8.000€) e ao Vasco da Gama Futebol 
Clube da Lançada (7.000€).  
Foi, também, aprovado um protocolo de colaboração 
entre o município do Montijo, a Junta de Freguesia 
de Canha, a Associação Humanitária dos Bombei-

ros Voluntários de Canha e a Associação para o De-
senvolvimento Desportivo no âmbito da realização 
da XVI Maratona BTT Canha, que decorreu a 4 
de dezembro, com o apoio monetário no valor de 
mil euros.
A estes apoios não financeiros acrescem valores não 
financeiros que, no caso destes Contratos-programa, 

podem atingir os 10.500€, e incluem, por exemplo, 
a isenção de taxas e a cedência e utilização de espa-
ços culturais.
Na reunião de câmara de 16 de novembro foram 
aprovados, por unanimidade, contratos-programa 

de desenvolvimento desportivo com diversas associa-
ções para a época 2022/2023, num valor de aproxi-
madamente 50 mil euros entre apoios financeiros e 
não financeiros. 
Os apoios financeiros atribuídos ao movimento as-
sociativo perfazem um total de 44.117,50€ às se-
guintes instituições: Clube Olímpico do Montijo 
(30.000€), Academia Dance Fusion (10.000€) e 
OMNIS FACTUM Associação (4.117,50€).
Na reunião de câmara realizada a 14 de dezembro 
foi aprovado um Protocolo de Colaboração entre 
o Município do Montijo e a associação Sinfonia 
& Eventos com um apoio financeiro no valor de 
9.000€ e um apoio não financeiro num valor que 
pode atingir 10.000€.
À “Liga dos Amigos do Hospital do Montijo” foi 
atribuído um apoio no valor de 400€ para desenvol-
vimento das suas atividades habituais, à Sociedade 
Filarmónica 1.º de Dezembro 2.603,91€ para su-
portar o encargo com as despesas de reabilitação da 
fachada do pavilhão e à Sociedade Recreativa de 
Pegões Velhos um apoio de 5.900€ para execução 
de obras de reparação e pintura do salão de festas.
Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. 
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PATRIMÓNIO

Autarquia 
comparticipa 
restauro de 
sacrário 
Na reunião de câmara de 30 de novembro foi 

aprovado um apoio financeiro à Santa Casa 
da Misericórdia do Montijo, no valor de dois mil 
euros para comparticipação nas despesas de 
conservação e restauro do sacrário da Igreja da 
Misericórdia.
O sacrário encontra-se no altar mor da Igreja da 
Misericórdia, sita na Praça 1.º de Maio, na cidade 
de Montijo, edifício classificado como Imóvel de 
Interesse Público.
A proposta foi aprovada por unanimidade.

ANIVERSÁRIO 

Associação Náutica 
Montijense comemorou 
13.º aniversário
A Associação Náutica Montijense – ANAU 

comemorou treze anos de vida, no dia 12 de 
novembro, na sede da coletividade, junto à Frente 
Ribeirinha do Montijo.
O evento começou com a atuação do grupo 
ANAU a Rufar seguindo-se as intervenções do 
presidente da associação, Luís Carlos Anjos e do 
vereador da Câmara Municipal do Montijo, José 
Manuel Santos.
O presidente da direção da ANAU, Luís Vaz 
Anjos, agradeceu o apoio dos sócios, entidades ofi-
ciais e amigos da associação: “É muito gratificante 
ter-vos aqui, é sinal do reconhecimento do traba-
lho que temos desenvolvido”. O presidente da 
ANAU referiu que, após tempos difíceis, devido 
aos constrangimentos provocados pela pandemia, 

é hora “de marcar o início de uma nova temporada 
do retomar das nossas atividades náuticas que são 
muito requisitadas. Não estamos parados. Conse-
guimos, com o apoio da Câmara, restaurar uma 
embarcação que faz 100 anos em 2023. É um feito 
extraordinário, que nos orgulha muito”.
Em representação da Câmara Municipal do Mon-
tijo esteve o vereador José Manuel Santos que enal-
teceu “o importante trabalho desenvolvido ao longo 
dos anos pelo Luís Anjos e a sua equipa. Espero 
que os próximos anos sejam frutuosos. Da parte da 
autarquia, podem contar com o nosso apoio.”
Aos sócios com dez anos foram atribuídas salvas. 
No final da cerimónia houve troca de oferendas 
entre a associação, sócios, convidados e entidades 
oficiais.

Carnaval 2023 
com desfile noturno
Dois corsos carnavalescos diurnos, a realizar 

no domingo e na terça feira de Carnaval e - a 
grande novidade - um corso noturno. Vai ser assim 
o Carnaval 2023 no Montijo. A organização do 
Carnaval está a cargo da Associação dos Antigos 
Alunos Somos Peixinho, com o apoio e participa-
ção da Câmara Municipal do Montijo, da Junta de 
Freguesia da União das Freguesias do Montijo e 
Afonsoeiro e do movimento associativo.
Para a efetivação das festividades torna-se necessário 
planear e executar as tarefas de operacionalização 
de toda a logística do evento, como a construção 
dos carros alegóricos para os corsos carnavalescos, a 
contratação de músicos, a aquisição de fantasias de 
carnaval, entre outras.

Tendo em vista a organização da festividade foi atri-
buído, à entidade organizadora, um apoio financeiro 
no montante de 165.000€, para a criação dos temas 
e conceção estética e escultórica de dez carros ale-
góricos, na reunião de câmara de 16 de novembro.
“O Carnaval é muito importante para a cidade, 
é uma das manifestações culturais que distingue o 
Montijo” afirmou Nuno Canta, presidente da Câ-
mara Municipal do Montijo, na reunião.
Recorde-se que no ano de 2020 - último ano em 
que o Carnaval do Montijo se realizou devido aos 
constrangimentos impostos pela pandemia – a cida-
de recebeu cerca de 70.000 pessoas.
A proposta foi aprovada com 3 votos a favor do PS, 
2 votos a favor da CDU e 2 votos contra do PSD.

Montijenses 
aprendem Suporte 
Básico de Vida
Foram mais de 100 pessoas que, no dia 5 de 

novembro, se reuniram na Praça da República para 
participar na ação de masstraining de Suporte Básico 
de Vida dinamizada pela Clínica CUF Montijo, com o o 
apoio da Câmara Municipal do Montijo.
A ação, de inscrição gratuita, foi coordenada pelos 
profissionais de saúde da Academia CUF e consistiu 
no ensino da prática de Suporte Básico de Vida (SBV) 
incidindo na chamada ao 112, nas informações a 
transmitir aos profissionais do INEM ou nas manobras 
mais eficazes de reanimação (testadas em manequins 
preparados para o efeito), com o objetivo de dotar os 
participantes de um conhecimento que lhes permite agir 
adequadamente em caso de emergência.
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OBRAS

Beco do Forte 
calcetado
Encontra-se em execução o calcetamento do Beco 

do Forte, junto à Praça da República. 
A intervenção integra a empreitada de execução 
e recuperação de zonas calcetadas no Concelho 
que se destina a reparar zonas calcetadas que 
se encontram danificadas e a calcetar outras que 
necessitam de aplicação de calçada, em todo o 
concelho.
O valor da empreitada é de 83.920,00€ mais IVA.

OBRAS

Pintura de 
sinalização 
horizontal
Está a decorrer a Empreitada de Sinalização 

Horizontal em diversos arruamentos do concelho 
do Montijo nomeadamente a pintura de traçado das 
vias, estacionamentos, passagens de peões, etc. 
Foram pintadas antes do início do ano letivo, 
passadeiras junto aos estabelecimentos escolares e 
zonas adjacentes. 
A obra tem um valor de 94.310,50 € mais iva e 
continuará a decorrer no próximo ano.

Está a decorrer a empreitada correspondente à primeira fase da pavimentação de vários arruamentos 
no bairro Miranda, na Freguesia de União Freguesias de Atalaia e Alto-Estanqueiro – Jardia, no-

meadamente, Rua das Perdizes, Rua dos Gaviões, 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.

OBRAS

Pavimentação do Bairro 
Miranda já começou

Pavimentos 
recuperados em 
Sarilhos Grandes
ACâmara Municipal do Montijo tem em curso a 

empreitada de Recuperação de Pavimentos em 
Arruamentos na freguesia de Sarilhos Grandes.
Com a intervenção pretende-se melhorar os atuais 
acessos na Rua Humberto Delgado, Rua Marquês 
de Pombal e Rua 28 de Setembro, assegurando a 
segurança pedonal e rodoviária desta área. Uma 
mobilidade eficaz e segura que permita a ocorrência 
da acessibilidade é um dos principais objetivos desta 
intervenção.
Os trabalhos centram-se na substituição da calçada 
grossa, formação de valetas, assentamento de lancil, 
tampos e aros de caixas de visita e readaptação para a 
cota do novo pavimento.
A obra tem um valor de 112.870,95€ mais IVA.

OBRAS

Nova Vedação no 
parque das piscinas
A Câmara Municipal do Montijo instalou uma 

vedação em madeira no parque infantil do Parque 
Urbano das Piscinas.
Todas as madeiras foram tratadas em autoclave 
conferindo maior durabilidade, com aplicação de 
inseticida e fungicida.
A obra foi adjudicada pelo valor global de 8.428,57€.
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Orçamento dos SMAS destaca 
investimentos para 2023
Os Serviços Municipalizados de Água e Sa-

neamento do Montijo (SMAS) vão contar 
com um orçamento de 7 milhões euros para o ano 
de 2023. Os documentos previsionais foram apro-
vados na reunião de câmara de 16 de novembro, 
com os votos a favor do PS, a abstenção da CDU 
e os votos contra do PSD.
“O orçamento dos SMAS responde aos desafios 
da gestão de um recurso escasso, dos custos de ener-
gia crescentes, ao investimento na substituição de 
infraestruturas e às necessidades de todos os monti-
jenses. É com investimento e inovação, bem como, 
com modernização e justiça social, que robustece-
mos os nossos serviços municipais, que fazem o ser-

viço público de abastecimento de água e tratamento 
das nossas águas residuais e que melhoramos, cer-
tamente, a vida das pessoas”, afirmou o presidente 
da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta.
As receitas correntes que assumem maior signifi-
cado são a venda de água e a tarifa de sanidade.
Sobre os investimentos, o presidente da câmara 
destacou “a construção de três estações de trata-
mento de águas e de uma célula apoiada no reser-
vatório do Corte das Cheias”.
Nuno Canta salientou que a maior fatia de in-
vestimento definido no orçamento dos SMAS 
“continua a ser aquela que é redirecionada para 
a substituição e renovação das infraestruturas de 

abastecimento e drenagem das águas residuais 
e pluviais” e que “na componente mais natural, 
relacionada com a gestão das águas pluviais, nas 
valas e nos corredores verdes, continuamos os in-
vestimentos nas bacias de retenção, na frente ri-
beirinha, da Quinta das Nascentes, do Penas e 
do Esteval aliando espaços, de lazer e culturais, a 
bacias de retenção em cenário de cheia”.
O autarca explicou ainda que, “por forma a manter 
um orçamento equilibrado, perante as condições exter-
nas tão exigentes e continuar a garantir o acesso a um 
bem essencial como é a água, propomos uma atuali-
zação dos preços dos serviços em 2,7%, valor muito 
abaixo da inflação prevista para o final deste ano”.

Presidente da Câmara apresenta Relatório 
Financeiro “positivo e com contas certas”
Decorrido o primeiro semestre do ano de 2022, 

na reunião de câmara de 2 de novembro, o 
presidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Nuno Canta, apresentou as conclusões do Relató-
rio Semestral elaborado pelo Auditor Externo, no 
cumprimento do previsto na Lei n.º 73/2013, de 
03 de setembro na sua redação atual.
“O documento foi elaborado com base em infor-
mação isenta, preparada por entidade externa e 
independente dos órgãos municipais, que permite 
monitorizar e acompanhar a evolução da gestão 
financeira municipal” afirmou o presidente da Câ-
mara.
Nuno Canta transmitiu que, de acordo com o re-
latório, “a situação financeira do Município do 
Montijo, no primeiro semestre de 2022, continua 
positiva e com contas certas”, sendo que “o resul-
tado líquido apresentado é positivo em cerca de 
2.956.484,67€.”
“A despesa paga foi de 19.637.959,55 euros 
correspondendo a um grau de execução do orça-
mento anual de 37,70% e a um aumento global 
de 4.042.892.80 milhões de euros, quando com-
parado com o período homólogo de 2021” infor-
mou Nuno Canta realçando que as despesas com 
o pessoal, a aquisição de bens e serviços, as trans-
ferências correntes e aquisição de bens de capital 
“têm um peso bastante significativo na estrutura da 
despesa do município, perfazendo assim um total 
de 95,40% do total da despesa”.
O autarca informou, também, que se verificou “um 
aumento do passivo acompanhado de um incremen-
to no ativo líquido de imparidades, que a solvabili-
dade está num nível satisfatório e que os principais 
aumentos dos ativos fixos tangíveis ocorridos no 1. ° 
semestre de 2022 são referentes às Empreitadas da 
Reabilitação da ciclovia na Av. D. João II”.

O relatório semestral destaca, ainda outras “interven-
ções diversas em habitações sociais; recuperação de 
pavimentos e órgãos de drenagem na Estrada dos 4 
Marcos em Sarilhos Grandes; reabilitação da Rua 
Miguel Pais; recuperação de pavimentos e órgãos de 
drenagem na Estrada Real; iluminação do Campo 
de futebol do Bairro da Liberdade; Casa da Mú-
sica Jorge Peixinho, iluminação da ciclovia da Rua 
Cidade de Guimarães; Centro Escolar do Afonso-
eiro; reabilitação da Praça 1.° Maio e do Largo do 
Guitarrista e também aquisição de terrenos, desig-
nadamente a aquisição de seis lotes para construção 
de habitação social, sitos no alto da Caneira”, disse.
A receita cobrada no primeiro semestre de 2022 
comunicou o presidente “atingiu o montante de 
34.215.629,76 €, correspondendo a um grau 
de execução do orçamento de 65,69% e a um 
aumento global de 3.680.082,49 €, quando 

comparado com o período homólogo de 2021”.
A principal receita do Município refere-se “aos 
impostos diretos, transferências correntes, venda 
de bens e serviços correntes, ativos financeiros e à 
aplicação do saldo da gerência anterior, perfazendo 
um total de 91,67% da receita cobrada líquida”, 
declarou.
O presidente da câmara assegurou que a receita co-
brada no primeiro semestre de 2022 foi superior à 
despesa paga, sublinhando que “ao longo de todo o 
relatório, o Revisor Oficial de Contas não identifica 
qualquer incumprimento de disposições legais em 
matérias financeiras”.
“O presente relatório, demonstra uma autarquia 
financeiramente equilibrada e com capacidade para 
fazer face ao investimento atualmente em curso e 
planeado nos documentos previsionais anuais e plu-
rianuais” concluiu.
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Espaço Oposição

PSD | A APAM e o Jantar de Natal
Realizou-se um Jantar de Natal dos funcionários da 
CMM e dos SMAS que foi suportado através de um 
donativo de 7200.00 euros da autarquia à APAM, apoio 
esse a que o PSD votou contra. 
Ora, o PSD votou contra por pura e simplesmente achar 
que um momento critico em termos sociais como aque-
le que atravessamos, não se coaduna com operações de 
charme político como este que o PS fez com o conluio da 
APAM. 
Aquilo que deveria ter sido feito era apoiar os funcionários 
mais desfavorecidos da autarquia, pela oferta de um cabaz 

IL | Mudança exige-se
O socialismo nas mais diversas formas, todas estatizan-
tes e mais ou menos autoritárias, não é a resposta para 
os problemas da nossa sociedade. Se o fosse, após tantos 
anos no poder, não seríamos ultrapassados continuamente 
por países, há pouco aderentes à comunidade europeia. O 
estado da saúde, educação, justiça ou transportes (só para 
nomear alguns) é exemplo da governação sem rumo a que 
o País está sujeito. Enquanto assistimos ao campeonato do 
mundo, bálsamo para os nossos problemas diários, nâo 

podemos deixar de nos questionar se na espuma dos dias, 
deixamos de ambicionar mais para a nossa cidade e, por 
inerência, para o País. Cá no burgo, a Câmara Munici-
pal aposta numa abordagem esbanjadora no maior orça-
mento levado a votação onde, com a ajuda da esquerda 
(que muito se queixa mas dá sempre a mão) passou na 
votação. Impunha-se uma diferente abordagem, propondo 
uma mudança de paradigma na forma de olhar a cidade. 
Ir além da espera do Aeroporto, satisfeitos com o benefí-

de natal aos que auferem o salário mínimo nacional, ou au-
mentando o valor das comparticipações em termos sociais. 
A direção da APAM deveria ter reivindicado mais apoios 
sociais para os seus associados possibilitando assim o alar-
gamento da cobertura de benefícios aos mais desfavoreci-
dos que poderia passar pela concretização de um seguro 
de vida coletivo para os seus sócios. 
Como é que uma associação que não tem contas apro-
vadas desde 2019 e cuja direção se encontra em gestão 
corrente, toma decisões deste género sem consultar os seus 
associados. 

cio que a ponte trouxe. Exige-se mudança. Por isso, caro 
Montijense, é importante ser perseverante e obstinado 
para levar de vencida a letargia que assola a Cidade e o 
País. A IL não deixará de lutar por essa mudança. 
Iniciativa Liberal- NT do Montijo

Iniciativa Liberal - NT Montijo

Se pensarmos bem, estes 7 200.00 euros fariam toda a 
diferença pela positiva na vida de quantos estão neste mo-
mento a atravessar uma fase má devido a conjetura econó-
mica que só tem tendência a agravar no próximo ano se a 
direção da APAM tivesse tido a coragem de não embar-
car em esquemas dúbios.  
--- / ---
Atendendo á quadra festiva que atravessamos, desejamos 
a todos os Munícipes e em especial aos Funcionários da 
Autarquia um Feliz Natal e Um Próspero Ano Novo de 
2023. 

BE | Custo de vida 
O final do ano de 2022 e início do ano de 2023 
está-se a tornar numa das  mais difíceis e dramáticas 
épocas para as famílias portuguesas nos últimos anos.
A crescente subida dos preços de todo o tipo de bens, 
quer dos bens básicos, como a alimentação quer de ou-
tros tipos de bens aumentam a pobreza em Portugal. 
O que antes era acessível tornou-se atualmente quase 
inatingível para uma grande parte da população.
Uma simples ida ao supermercado tornou-se um 
drama para milhares de famílias em Portugal pelos 
preços exagerados que se estão a praticar na gene-

ralidade dos produtos e em especial na alimentação.
Tem sido relatado em vários municípios do nosso país 
o crescente número de crianças que chegam às escolas 
sem o pequeno almoço tomado em casa e em que a 
única refeição quente é a que tomam na escola.
As deslocações de e para as escolas dos alunos tam-
bém tem um forte impacto no orçamento das famílias.
Propostas como as refeições gratuitas nos refeitórios es-
colares da escola pública, fichas escolares para todos nos 
níveis do ensino obrigatório, transportes gratuitos para 
estudantes desde o básico até ao ensino universitário, 

ou até um incentivo aos alunos que se desloquem para 
a escola a pé ou de bicicleta (reduzindo o movimento 
de automóveis junto às escolas e reduzindo o impacto 
ambiental), entre outras podem contribuir decisivamente 
para que o peso da educação nas famílias possa ser me-
nos oneroso para o orçamento familiar.
É também desta forma que também os poderes autár-
quicos podem dar uma contribuição às famílias.

Ricardo Caçoila
Bloco Esquerda Montijo

SMAS

Mais eficiência 
no abastecimento
público 
de água
Os Serviços Municipalizados de Água e Sanea-

mento do Município de Montijo (SMAS) têm em 
curso uma empreitada para instalação de sensores 
e transmissores de fluxo (caudalímetros), nas cap-
tações e reservatórios de abastecimento público. 
Estes trabalhos permitirão substituir equipamento 
que se encontrava bastante danificado e assim efe-
tuar uma gestão mais eficiente no abastecimento 
público de água à população. 

SMAS

Selo de Qualidade 
Exemplar de Água 
Para Consumo 
Humano
O Município do Montijo, através dos Serviços Municipa-

lizados de Água e Saneamento de Montijo, voltou a 
conquistar o Selo de Qualidade Exemplar de Água para 
Consumo Humano, na edição 2022. 
A percentagem de água segura fornecida no concelho do 
Montijo é de 99,67%.
A iniciativa, integrada nos objetivos estatutários da ERSAR, 
visa identificar, distinguir e divulgar casos portugueses de 
referência relativos à prestação dos serviços de abasteci-
mento público de água, saneamento de águas residuais ur-
banas e gestão de resíduos urbanos, avaliada nos termos 
dos vários ciclos de regulação da ERSAR.
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No âmbito do contrato de fornecimento e aplicação de campo relvado sintético 5 no polidesportivo 
da Atalaia, a Câmara Municipal do Montijo está a aplicar piso sintético, que incluirá marcação de 

futebol 5 e marcação de vólei.
A obra tem um custo de 21.036€ acrescido de IVA.

EQUIPAMENTO 

Polidesportivo da Atalaia 
recebe sintético

OBRAS

Reabilitação 
da Rua dos 
Romeiros
A Câmara Municipal do Montijo procedeu à 

reabilitação de pavimento em calçada na Rua 
dos Romeiros, na Atalaia. A intervenção teve como 
objetivo a recuperação de caminhos em calçada junto 
ao edificado e parque infantil na Rua dos Romeiros, 
melhorando substancialmente as condições de 
circulação e, por consequência, as condições de 
segurança do arruamento em questão.
A obra teve um custo de 29.949,00€

MOBILIDADE

Plataforma 
elevatória 
instalada na EB 
2/3 de Pegões
Foi instalada uma plataforma elevatória inclinada na 

Escola EB 2/3 de Pegões.
A colocação da plataforma elevatória no vão de escada 
de acesso ao 1º piso visa a adequação do espaço 
existente a pessoas com mobilidade condicionada.
O fornecimento e instalação da plataforma elevatória 
inclinada teve um custo de 14.000,00€ mais IVA.

OBRAS

Rua Gago 
Coutinho 
repavimentada
A Câmara Municipal do Montijo está a realizar a 

obra de recuperação de pavimentos na Rua Gago 
Coutinho. 
A primeira fase da obra decorre no troço da Rua 
Gago Coutinho, compreendido entre a Rua D. Jorge 
e a Rua Manuel Giraldes da Silva. Após a reparação 
do troço referido a obra será realizada no troço da 
Rua Gago Coutinho, compreendido entre a Rua 
Manuel Giraldes da Silva e a Rua Mário Miguel 
Sousa Rama.

EQUIPAMENTO

Relvado sintético 
no polidesportivo 
do Pavilhão N.º1
Está a decorrer a obra de substituição do 

revestimento do pavimento do polidesportivo 
adjacente ao Pavilhão Municipal N.º1, no Montijo. 
Está a ser aplicado um novo piso de relvado sintético 
com marcação de futebol 5.
O valor da obra é de 26.565,00€ mais IVA.
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