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Muito se tem escrito e discutido sobre as questões 
da igualdade. Livros, artigos, opiniões, encontros 

e mesmo universidades foram dedicados à ideia da 
igualdade.
Temos de reconhecer que a ideia da igualdade, uma 
das mais antigas do mundo e das aspirações huma-
nas, foi crescentemente adotada pelas civilizações.
Importa ainda reconhecer que, nos últimos duzentos 
anos, a igualdade foi reconhecida por tratados, cons-
tituições e leis.
A construção da democracia foi sempre acompanha-
da por um consenso político para a consagração legal 
da igualdade. Começou pela ideia da igualdade entre 
todos os homens e a consequente abolição da escra-
vatura. Continuou pelo reconhecimento do direito ao 
sufrágio universal e da igualdade de género. Avançou 
com o reconhecimento dos Direitos da Criança, após 
os efeitos desastrosos das duas guerras mundiais, 
unanimemente aprovados pelas Nações Unidas. E, 
mais recentemente, a ideia de igualdade foi assegu-
rada para todas as pessoas com orientação sexual 
diferente, com o reconhecimento do casamento entre 
pessoas do mesmo sexo, e a adoção de crianças por 
casais do mesmo sexo.
Apesar dos progressos no plano legislativo, na prática, 
a igualdade ainda tem um longo caminho a percorrer 
para, entre nós, ultrapassar estereótipos e esbater as 
desigualdades na vida das pessoas.
Quando passa mais um Dia Internacional da Mulher, 
e recordamos as causas da igualdade, prestamos ho-
menagem ao papel desempenhado pelas mulheres 
montijenses.
Homenagem pública que pretende dar mais visibilida-

e d i t o r i a l

Março mês da Mulher 
e da Igualdade 

de ao trabalho das mulheres na luta pela igualdade 
de género, em particular aquelas que se distinguiram 
na linha da frente contra a pandemia. São médicas, 
enfermeiras, trabalhadoras na área da saúde.
A visibilidade e luta pelos direitos da Mulher constitui 
uma causa decisiva no aperfeiçoamento da democra-
cia e do progresso social.
Temos tido progressos positivos, como as conquistas 
emancipadoras das mulheres no plano jurídico, como 
o acesso a profissões anteriormente vedadas às mu-
lheres, a educação e a formação profissional.
Infelizmente, existem ainda muitos sectores onde são 
profundas as desvantagens das mulheres, nomeada-
mente no acesso a lugares de destaque na vida polí-
tica ou na gestão de empresas, na vulnerabilidade ao 
desemprego, na exclusão social, na maternidade, e na 
vida familiar. 
Nas situações negativas, há ainda a lamentar a chaga 
social da violência doméstica, de que continuam a ser 
vítimas principalmente as mulheres.  
A histórica prova que as desigualdades não são uma 
fatalidade. A mudança é possível, ultrapassando pre-
conceitos e estereótipos, e lutando por políticas inova-
doras e corajosas.

Nuno Canta
Presidente da Câmara

Temos tido progressos 
positivos, como as 
conquistas emancipadoras 
das mulheres no plano 
jurídico, como o acesso a 
profissões anteriormente 
vedadas às mulheres, a 
educação e a formação 
profissional.
Infelizmente, existem 
ainda muitos sectores 
onde são profundas 
as desvantagens das 
mulheres, nomeadamente 
no acesso a lugares de 
destaque na vida política 
ou na gestão de empresas, 
na vulnerabilidade ao 
desemprego, na exclusão 
social, na maternidade, e 
na vida familiar. 
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PRR

Município assina 
contratos-programa 
com entidades locais
No dia 9 de fevereiro teve lugar, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, a assinatura 
dos contratos programa, entre a Câmara Muni-
cipal do Montijo e diversas entidades locais, no 
âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR) na componente de respostas sociais no 
investimento das Operações Integradas em Co-
munidades Desfavorecidas na Área Metropoli-
tana de Lisboa.
Neste Plano, a Câmara Municipal do Montijo 
será a entidade descritora líder e as entidades 
executoras dos Planos de Ação das Operações 
Integradas Locais serão a União de Freguesias 
de Montijo e Afonsoeiro, a União Mutualista 
Nossa Senhora da Conceição, o Centro Social 
de São Pedro do Afonsoeiro, a CERCIMA, o 
Instituto Politécnico de Setúbal, a Associação 
para a Formação Profissional e Desenvolvimento 
do Montijo, a União de Freguesias de Pegões, a 
Santa Casa da Misericórdia de Canha e a Socie-
dade Recreativa Cruzamento de Pegões.

À exceção dos contratos-programa que dizem 
respeito a obras físicas com a União de Fre-
guesias de Pegões e a União de Freguesias de 
Montijo e Afonsoeiro, os restantes – imateriais 
- vão desenvolver-se em vários eixos de inter-
venção onde se concentram diversas vulnerabi-
lidades sociais e económicas: ambiente e valori-
zação do espaço público; cultura e criatividade; 
educação; cidadania e empoderamento das co-
munidades; emprego e economia local; saúde e 
dinamização social.
Recorde-se que na reunião de câmara de 25 de 
janeiro foram aprovados 22 contratos-programa 
com diversas instituições e juntas de freguesia 
do concelho, no âmbito do Plano de Recupe-
ração e Resiliência (PRR) - projeto “Comuni-
dades em Ação - Operações integradas metro-
politanas”, que envolve, uma verba no valor de 
cerca de seis milhões de euros de fundos comu-
nitários, para desenvolver ações nas freguesias 
de Montijo/Afonsoeiro e Pegões/Canha.

CULTURA

Câmara 
Municipal 
aceita 
doação de 
obras de arte
Os artistas plásticos Bárbara Assis Pacheco 

e Fernando Direito e o fotojornalista Sérgio 
Lemos doaram ao município do Montijo obras 
de sua autoria. A maioria das obras estiveram 
expostas em mostras na Galeria Municipal do 
Montijo. 
A artista plástica portuguesa, doou um 
desenho, designado por [Urso-de-Colar], 
realizado a tinta-da-china, vieux-chêne e 
acrílico s/papel, com medida 142x125cm, 
datado de 2022.
Por sua vez Fernando Direito, artista plástico 
português, fez a doação de um quadro acrílico, 
sem tela, com a medida 61x73cm e por último, 
o fotojornalista Sérgio Lemos, propôs a doação 
de duas fotografias da [Série “reality road #1”], 
fotos impressas em vinil, datadas de 2022, com 
medida 150x100cm.
As obras em questão vão integrar o acervo 
da câmara, mais especificamente da Galeria 
Municipal.
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Autarquia mostra desempenho 
orçamental de excelência
O Mapa de Desempenho Orçamental da 

Câmara Municipal do Montijo de 2022 
foi aprovado na reunião de câmara de 8 de fe-
vereiro. O presidente da Câmara, Nuno Can-
ta, destacou mais uma vez um “desempenho 
orçamental de excelência” com uma política de 
“contas certas” apresentada pela autarquia, que 
se reflete no mapa de desempenho apresentado 
cujo saldo de gerência apurado tem o valor de 
13.567.866,66€.
Em 31 dezembro 2022 a receita arrecadada 
pela Câmara Municipal do Montijo ascendeu a 
61.209.591,26€, a que corresponde uma taxa 
de execução de orçamento de 117,36%.
Para o crescimento da receita municipal contri-
buiu o Imposto Municipal sobre Transmissões 
Onerosas de Bens, designado por IMT, que teve 
um crescimento no ano 2022 relativamente ao 
ano 2021 de 4.375.809,88€.
A derrama municipal, só cobrada a grandes 
empresas com volumes de negócio superiores a 
150.000€ teve um crescimento de 290.208,23€ 
e a execução de projetos cofinanciados também 
aumentou 1.423.176,54€.
As receitas no âmbito do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR) fixaram-se no montante de 
780.365,17€.

Medidas de Apoio Económico 
e Social continuam em vigor
A Câmara Municipal do Montijo aprovou, na 

reunião de câmara de 11 de janeiro, medidas 
excepcionais de apoio económico e social, durante 
o ano 2023. 
O pacote de Medidas de Apoio Económico e So-
cial contempla a isenção de taxas municipais de 
pagamento mensal e anual; atos únicos e licenças 
mensais renováveis ou não renováveis, de ocupação 
do espaço público e publicidade a micro, pequenas 
e médias empresas e comércio local, com volume 
de negócios inferior ou igual a 150 mil euros. Estas 
isenções funcionam mediante requerimento apre-
sentado por parte das pessoas interessadas. 
Foi também fixada a isenção das taxas de estacio-
namento durante o mesmo período. 
A câmara mantém, ainda, os benefícios fiscais às 
famílias com a taxa de IMI no valor mais baixo na 
história da câmara (0,34%), o desconto de IMI 
para os agregados familiares com dependentes (20 
euros - 1 dependente, 40 euros – 2 dependentes, 
70 euros – 3 ou mais dependentes), e a devolução 
de 1% de IRS a todos os trabalhadores sujeitos a 
esta contribuição, com domicílio fiscal no Montijo.

Pelo contrário, a receita em sede de Imposto 
sobre Imóveis (IMI) teve uma diminuição em 
2022, “fruto das nossas políticas de abaixamen-
to de imposto”, conforme explicou o presidente.
No mapa de desempenho orçamental foi en-
tão apurado o saldo de gerência no valor de 
13.567.866,66€ do qual 780.365,17€ corres-
ponde à verba consignada no âmbito do PRR 
para financiar programa das operações em comu-
nidades desfavorecidas no concelho do Montijo.
No seguimento da aprovação do Mapa de De-
sempenho Orçamental, foi aprovada 1.ª Alte-
ração modificativa ao Orçamento municipal de 
2023, que integrou o saldo de execução de 2022 
no orçamento 2023.
Esta integração permite fazer face a compromis-
sos que transitaram de 2022 bem como dotar de 
orçamento outros projetos como: a construção da 
Loja de Cidadão, obras em habitação social, re-
cuperação de edifícios escolares, arranjos exterio-
res em escolas, recuperação do Centro de Saúde 
do Montijo, Afonsoeiro, Canha e Pegões e cons-
trução do Centro de Saúde do Bairro do Areias.
Foram ainda destacados pelo autarca outros in-
vestimentos a realizar como a construção de 30 
fogos no Bairro do Esteval (com componente de 
financiamento do PRR), recuperação de 100 

fogos no Bairro Novo do Esteval, construção de 
Alojamento Urgente Temporário, construção da 
Casa Mortuária de Sarilhos Grandes, reabilita-
ção do edifício da Trabatijo, entre outros.
As propostas foram aprovadas com 3 votos a fa-
vor do PS e com as abstenções do PSD e CDU.
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O Carnaval do Montijo 
foi um êxito
A edição de 2023 do Carnaval foi um suces-

so inquestionável. As ruas estavam cheias 
de pessoas que não quiseram perder a animação 
carnavalesca, de 18 a 21 de março.
Com entrada gratuita, os corsos, contaram com 
dez carros alegóricos e a participação de mais de 
1.000 foliões provenientes dos diversos clubes, 
associações e tertúlias do concelho de Montijo.
Os desfiles foram observados por milhares de 
pessoas num percurso que ia desde a Frente Ri-

beirinha, passando pela Avenida dos Pescadores 
e terminava na Praça da República e, pela pri-
meira vez, realizou-se um corso noturno.
A organização do Carnaval 2023 esteve a car-
go da Associação dos Antigos Alunos Somos 
Peixinho, tendo como promotores a Câmara 
Municipal do Montijo e a Junta de Freguesia da 
União das Freguesias do Montijo e Afonsoeiro. 
O evento contou, ainda, com os patrocínios da 
Florineve, da Adega Cooperativa de Santo Isi-

dro de Pegões e da Full Quest - Comunicação e 
Marketing.
Na reunião de câmara de 22 de fevereiro, o pre-
sidente da Câmara Municipal do Montijo, Nuno 
Canta, congratulou todos os intervenientes na reali-
zação da festividade referindo que “os organizado-
res e criativos têm procurado ano após ano renovar o 
corso, atualizar a sátira e os adereços carnavalescos 
conciliando a tradição com a modernidade. Este 
tem sido o segredo do sucesso do nosso carnaval.”



Aberto desde 4 de agosto de 1973, o res-
taurante ‘Girassol’, comemora este ano 50 

anos de existência. Nesta edição do Montijo 
à Mesa, falámos com a proprietária, Sandra 
Barata, que nos contou a história deste espaço 
de eleição, na freguesia de Sarilhos Grandes, 
dedicado a trazer à mesa, o que de melhor exis-
te na gastronomia tradicional portuguesa, de 
forma inovadora, aliada a um atendimento de 
excelência. 
Com ligação familiar a outro conhecido restau-
rante, a Casa das Enguias, foi lá que a mãe de 
Sandra, natural da Beira baixa, trabalhou pela 
primeira vez na freguesia. Posteriormente, de-

cidiu criar o seu próprio espaço - o ‘Girassol’: 
“Vim aqui fazer um ano de idade. Estive sem-
pre ligada ao restaurante, cresci aqui, tal como 
os meus filhos” afirma Sandra Barata. 
O conceito de cozinha tradicional portuguesa 
esteve sempre presente e a atual proprietária 
pretende mantê-lo, mas com um toque pessoal: 
“Há um grande respeito por tudo o que é tra-
dicional, na escolha dos produtos, na base da 
cozinha. Sempre foi assim, e continua a ser. No 
entanto, procuramos sempre melhorar e inovar. 
Não tenho torresmos, mas tenho croquetes de 
torresmos. Passa por conseguir, dentro daqui-
lo que as coisas são, dar um ‘upgrade’” afirma 
a proprietária, garantindo que “a gastronomia 
portuguesa é riquíssima de norte de sul, vou cer-
tamente manter, se possível por mais 50 anos. É 
uma gastronomia onde é possível criar”.
As sugestões passam por uma carta de entradas 
para partilhar, onde a proprietária destaca, en-
tre outras, as ‘favas com papada de porco ibé-
rico’. Os pratos principais mais procurados são 
o ‘rabo de boi’, como refere Sandra “vem gente 
de todo o lado para o comer” e as empadas - 
quer a de perdiz, ou a portuguesa – “feitas com 
o tão nosso ‘cozido’”, explica. 

RESTAURANTE  GIRASSOL 

Meio século a inovar 
a tradição 

As sobremesas têm, também, um papel de des-
taque na ementa: “Sou eu que as faço. Começo 
pela base, que advém da doçaria conventual, 
depois transformo. Por exemplo, coloco umas 
massas folhadas no meio de um morgado. Faço 
o que me apetece fazer. Nunca são as mesmas, 
mas as pessoas, de facto, vêm tanto pelos pratos 
como pelas sobremesas” conta a proprietária.
Sandra Barata causa ‘suspense’ para surpreen-
der, diariamente, os clientes: “A parte criativa 
ajuda-me muito, estou a sempre a mudar algu-
ma coisa, ou no espaço, cá dentro ou lá fora, 
ou nos doces ou na comida e as pessoas vêm, 
também, à procura da novidade porque sabem 
que a encontram”.
Nos vinhos, a proprietária, destaca além da 
qualidade, uma oferta diferenciada: “Temos 
uma carta fantástica. Tenho a preocupação de 
ir buscar o que as pessoas não conhecem, de pe-
quenos produtores, mas com muita qualidade. 
Depois tenho a particularidade de ter muitos 
vinhos a copo, usamos uma coisa interessante, o 
Couravin, um aparelho que permite retirar um 
copo de qualquer garrafa, deixando-a intacta, 
permitindo dar um leque de opções variadas aos 
clientes para provar mais do que um vinho.”

Montijo à Mesa

A experiência gastronómica proporcionada pelo 
‘Girassol’ poderá custar uma média de 30/35€, 
com a garantia de que será surpreendido e re-
cebido por uma equipa que tem uma missão: 
“Que cada cliente se sinta em casa” garante 
Sandra Barata. 
O ambiente para isso contribui, com decoração 
e salas intimistas, destinadas a proporcionar 
a todos os clientes momentos memoráveis, em 
família, com amigos ou colegas de trabalho, 
acompanhados pelas delícias únicas que o ‘Gi-
rassol’ oferece. 
Sandra Barata, deixa um agradecimento a “to-
dos os que ao longo de 50 anos ajudaram a 
construir esta pequena grande família”, e garan-
te “mais 25 ou mais 50 anos, com a dedicação 
e o empenho de sempre.” 

RESTAURANTE  GIRASSOL
Endereço: Estrada Nacional 11, Broega 
Sarilhos Grandes, Montijo
Horário: 12h30 às 16h00 e 19h00 às 00h00 
Domingo - 12h30às 16h00 (Encerra à terça-feira)
Telefone: 21 289 1820
E-mail: geral.restaurantegirassol@gmail.com
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“Há um grande respeito por 
tudo o que é tradicional, na 

escolha dos produtos, na 
base da cozinha. Sempre foi 
assim, e continua a ser. No 

entanto, procuramos sempre 
melhorar e inovar”
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Medicação 
gratuita 
abrange 100 
beneficiários
A Câmara Municipal do Montijo, no âmbito do 

protocolo com a Associação Dignitude e o 
programa Abem atribuiu, a 100 beneficiários, 
cartões de farmácia, para aquisição gratuita 
de medicamentos, a agregados familiares que 
incluam pessoas com doença crónica ou patologia 
recorrente.
O período de receção de candidatura decorre 
de 6 de fevereiro a 3 de março. Os candidatos 
serão sinalizados pelo Serviço de Atendimento 
e Acompanhamento Social – SAAS Montijo, 
validada a sua elegibilidade pelos técnicos de 
atendimento social ou de RSI (Rendimento Social 
de Inserção) e encaminhados para a Divisão de 
Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde 
para abertura do processo. 
A documentação a apresentar para emissão do 
cartão de farmácia está definida no Regulamento 
de Atribuição de Apoios Sociais do Município do 
Montijo e, para além dos critérios de elegibilidade, 
serão tidos em conta fatores de ponderação como 
o menor rendimento per capita e a maior idade do 
preponente.
Recorde-se que a Câmara Municipal do 
Montijo aderiu, em 2021, à Rede Solidária 
do Medicamento, programa da Associação 
Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade 
Social, responsável pelo desenvolvimento, 
operacionalização e gestão do Programa 
Abem, que tem por objetivo garantir o acesso 
ao medicamento em ambulatório por parte de 
qualquer cidadão impossibilitado de adquirir os 
medicamentos comparticipados que lhe sejam 
prescritos por receita médica.

Miúdos e graúdos 
unidos em Dia de Afetos
No âmbito das Comemorações do Dia dos Afe-
tos, crianças e seniores, uniram-se num encontro 
de gerações para desenvolverem atividades con-
juntas e, claro, declarações de afeto, como abra-
ços, no JI da EB1 da Liberdade, no dia 14 de 
fevereiro.
Uma iniciativa conjunta do Gabinete Sénior da 
Câmara Municipal do Montijo, com o ‘Projeto 
Viver + com Saber’, projeto de literacia dirigido 
à população sénior em parceria com a Equipa de 
Saúde Escolar e as educadoras de sala do Jardim 
de Infância da Liberdade.
Para além das atividades, como histórias e jogos, 

teve lugar o ‘Momento do Abraço’ em que os se-
niores abraçam os mais novos e oferecem quatro 
almofadas, em forma de coração, uma por cada 
sala, criadas por Adelaide Santos, professora 
voluntária da disciplina de artes e agulhas do 
Atelier Seniores.
O objetivo da iniciativa foi potenciar a interge-
racionalidade que, por sua vez, beneficia crian-
ças e idosos, permite melhorar as competências 
socais e emocionais, potenciar as aprendizagens 
em conjunto, a troca de conhecimentos e experi-
ências, assim como a valorização dos saberes e o 
bem-estar.

Tolerância Zero à Mutilação 
Genital Feminina
Assinalou-se no dia 6 de fevereiro, o Dia 

Internacional da Tolerância Zero à Mu-
tilação Genital Feminina (MGF). No âmbito 
do dia de luta contra a MGF, a Câmara Mu-
nicipal de Montijo, convidou as turmas de 12.º 
ano das escolas secundárias e profissional do 
concelho para assistirem, no dia 7 de fevereiro, 
à exibição do Filme “A Tua Voz”, seguido de 
debate, com a Associação Mulheres Sem Fron-
teiras, representada pela Dra. Alexandra Alves 

Luís, no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida.
Participaram duas turmas da Escola Profissional e 
da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra e uma 
turma da Escola Secundária Jorge Peixinho, num 
total de 150 alunos e alunas e docentes.
Esta ação realizou-se no âmbito do PALPIC - 
Plano de Ação Local para a Igualdade, Género, 
Cidadania e Não-discriminação da Câmara Mu-
nicipal do Montijo.
Ainda no âmbito da luta contra a MGF a Equi-

pa para Igualdade na Vida Local da Câmara 
Municipal do Montijo realizou uma campanha 
digital que abordou as consequências nefastas 
deste violento procedimento.
Recorde-se que a Mutilação Genital Feminina 
(MGF) consiste em qualquer procedimento que 
envolva a remoção parcial ou total dos órgãos 
genitais externos ou qualquer dano infligido aos 
órgãos genitais de uma menina ou mulher por 
motivos não médicos.



César Augusto Costa e César Francisco Go-
mes Santos Costa são pai e filho, respetiva-

mente. Cuidam da saúde dentária dos montijen-
ses há muitos anos. O Laboratório de Próteses 
Dentárias abriu em 1978, na Rua do Hospital, 
e em 1999 surge a Clínica Dentária “Os Césa-
res”, na mesma rua. César, o pai, é por demais 
conhecido na nossa cidade, não só pela sua pro-
fissão, mas também pelos seus talentos em áreas 
tão díspares como a música e o futebol. O filho 
herdou, para além do gosto por um sorriso sau-
dável, o interesse pelo desporto. Uma dupla de 
sucesso.
O César Costa, pai, é natural do Barreiro. Che-
gou ao Montijo através de uma das suas grandes 
paixões – a música: “Era jovem e tinha um con-
junto com o meu compadre e amigo Jorge Fer-
nando. Estávamos no final dos anos 60 e viemos 
tocar ao antigo Café Portugal, foi aí que conheci 
a que viria ser a minha esposa. Estamos casados 
há 53 anos e temos um filho e uma filha”.
Enquanto vivia no Barreiro “Houve um dentista 
que me chamou para trabalhar com ele em próte-
ses dentárias. Fiquei fascinado. Especializei-me 
e abri o laboratório aqui no Montijo, no espaço 
que ainda hoje temos e que era do meu sogro. 
Em prótese dentária fui um dos pioneiros a tra-
balhar na área. Hoje estou reformado, mas ainda 
trabalho em part-time”.
A par da sua profissão, a música continuou sem-
pre a fazer parte da sua vida, e apesar de não ter 
feito daí carreira, ainda hoje “Vou aos karaokes 
e estão sempre a pedir-me para cantar músicas 
dos anos 60. A música vai fazer sempre parte de 
mim, felizmente, tenho muitos 
conhecimentos na área e che-
guei a organizar um espetácu-
lo no Cinema-Teatro Joaquim 
d’Almeida. Um sucesso que 
gostava de repetir”.
César Augusto Costa tem, ain-
da, um outro amor – o futebol: 
“O meu pai era dirigente do 
Barreirense e tirei a carteira 
de treinador. No antigo Clu-
be Desportivo de Montijo, fui 
campeão de juvenis e de junio-
res. Estive em Sarilhos Gran-
des como treinador do 1.º de Maio, contudo 
acabei por ter de abandonar para acompanhar a 
construção da clínica”.
Passemos para uma outra história. A do seu fi-
lho, César Francisco Costa.
Sempre no Montijo, César Costa, fez o seu per-
curso escolar até ao 12.º ano, onde o gosto pela 

ENTREVISTA

Césares de sucesso

medicina já era evidente: “Sempre gostei da área 
da saúde. Era bom aluno, todavia não tinha mé-
dia para entrar em medicina. Influenciado pelo 
meu pai, acabei por optar por medicina dentária. 
Concorri e entrei no Instituto Superior de Ciên-
cias Sul, em 1991”.
Seis anos depois, César Francisco, termina o 
curso com distinção: “Consegui começar logo 
a trabalhar em clínicas dentárias. Em 1999, o 
meu pai, abriu a clínica para nós e, desde então, 
que estou por conta própria, embora continue a 

trabalhar com uma clínica no 
Barreiro”.
A clínica “chegou a ter cin-
co funcionários”, conta o 
médico dentista numa épo-
ca em que a concorrência 
era inferior: “Hoje há mui-
tos concorrentes. Tem sido 
um percurso complicado. 
O meu pai reformou-se e o 
movimento reduziu. Agora 
só cá estou eu, a minha as-
sistente e temos um protésico 
que colabora connosco”.

“A medicina dentária evoluiu de tal forma que 
hoje as pessoas entram nas clínicas e são segui-
das por uma equipa de profissionais nas mais 
diversas áreas, como por exemplo, ortodontia, 
endodontia, periodontologia, entre outras , ou 
seja já não é como antigamente em que o mesmo 
médico fazia tudo”.

Apesar de se manter como médico dentista gene-
ralista, aproveitando a experiencia do pai, dedica 
muito do seu trabalho na reabilitação oral  dos 
pacientes com os mais diversos tipos de prótese 
removível. No entanto, trabalha em parceria com 
outras clínicas e gosta dessa dinâmica: “Nunca 
fui pessoa de fazer o trabalho a pensar apenas 
no dinheiro, independentemente de ficar mal ou 
bem feito. Felizmente, nunca tive queixas, por-
que faço o que sei fazer bem e o que não faço tão 
bem reencaminho  para  colegas de confiança. É 
assim que vou dormir descansado sabendo que 
trabalho de forma séria e que faço o melhor para 
o doente”. 
Para o médico dentista “Os clientes são prati-
camente como família. Como não trabalho ‘em 
massa’ como muitos dos meus colegas nas clíni-
cas franchisings, que são pressionados para ren-
tabilizar ao máximo o serviço e o tempo, posso 
gerir o meu horário e despender o tempo que 
entendo para cada cliente”.
Para o futuro, César Francisco Costa, quer conti-
nuar a dedicar-se à clínica e à boa relação estabe-
lecida com os clientes, embora, confesse: “Gostava 
de dedicar mais tempo ao desporto, que é o meu 
antidepressivo. A medicina dentária é uma profis-
são muito exigente. Gostaria de manter a clínica, 
mas também ter uma outra área a que me dedicar, 
quem sabe ligada ao desporto”. Por sua vez, o 
pai, César Costa, aos 73 anos, continua a aten-
der clientes “Sempre que necessário” e mantém a 
chama acesa de voltar a ser treinador de futebol.

Entre Nós
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“Houve um dentista 
que me chamou para 
trabalhar com ele em 

próteses dentárias. Fiquei 
fascinado. Especializei-me 
e abri o laboratório aqui 

no Montijo, no espaço que 
ainda hoje temos e que 

era do meu sogro.”
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EXPOSIÇÃO

Testemunhos
da riqueza
natural do
concelho
Até 18 de março está patente no Museu 

Municipal Casa Mora a mostra de fotografia 
“Montijo à descoberta da natureza” da autoria de 
Eduardo Martins. 
A exposição é um testemunho da riqueza da 
biodiversidade existente num território particular 
como o concelho de Montijo com duas regiões muito 
distintas e diferenciadas: a zona Oeste, área de maior 
densidade populacional, junto ao Estuário do Tejo, 
com grandes manchas de sapal, com as suas antigas 
marinhas e salinas, e a zona Este, de características 
rurais, agroflorestal, com extensa área de charneca, 
pinhal, eucaliptal e montado de sobro.
A exposição de entrada gratuita pode ser visitada 
de 3.ª feira a sábado das 09h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30.

GALERIA MUNICIPAL

Exposição coletiva ‘O Limite do Meio’ 
Está patente na Galeria Municipal do Monti-

jo a mostra coletiva de André Costa, Joana 
Galego, Mariana Malheiro, Rita de Almeida 
Leite, Sebastião Castelo Lopes e Teresa Arega 
intitulada “O Limite do Meio”.
Nesta mostra de jovens artistas, diversas vozes, téc-
nicas e suportes são colocados em confronto e em 
harmonia. Longe de constituir um inventário exaus-
tivo, apresenta diversas possibilidades do fazer artís-
tico, uma exploração dos limites da expressão.
A mostra estará patente ao público até 4 de mar-
ço e pode ser visitada de 3.ª a sábado, das 9h00-
-12h30 e das 14h00-17h30.

EXPOSIÇÃO 

Arquivo Municipal 
retratado em mostra 
no Mercado Municipal

Até 12 de março, está patente a exposição 
“Arquivo Municipal - Contributos para 

a Memória e Identidade da História Local” no 
Mercado Municipal. Uma mostra informativa e 
didática, que retrata o importante trabalho desen-
volvido no Arquivo Municipal do Montijo. 
O Arquivo Municipal é um serviço da Câmara 
Municipal do Montijo que tem à sua guarda os 
documentos produzidos e recebidos pelos serviços 
da própria autarquia, da Assembleia Municipal e 
dos Serviços Municipalizados de Água e Sane-
amento (SMAS) no decorrer das suas funções, 
bem como documentação produzida/recebida pe-
las várias instituições do concelho, no decurso da 
sua atividade. 
O arquivo procede igualmente ao tratamento téc-

nico de toda a documentação recebida, contribuin-
do assim para a memória e para o estudo do pas-
sado do nosso concelho, a qual pode ser acessível a 
qualquer cidadão, salvo determinados exemplares, 
devidamente justificados pelo seu estado de con-
servação ou condição de acesso.
Para além da leitura pública da documentação 
histórica, o Arquivo Municipal também possibili-
ta aos munícipes/cidadãos, entre outros serviços a 
consulta do Diário da República e a reprodução 
dos documentos à sua guarda.
A mostra por ser visitada de terça a domingo das 
7H00 às 14H00. Neste período vão também 
existir visitas guiadas ao Arquivo Municipal me-
diante inscrição através do e-mail: arquivomunici-
pal@mun-montijo.pt.
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83.º aniversário do 
nascimento de Jorge 
Peixinho
No âmbito do programa das comemorações do 

83.º aniversário do nascimento do Maestro 
Jorge Peixinho, no dia 20 de janeiro, a Câmara 
Municipal do Montijo procedeu à inauguração 
de um Mural de Arte Urbana intitulado “Os 
Sons da Natureza”, da autoria do artista Asur, 
no Jardim das Nascentes e à assinatura de dois 
protocolos, um com a Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa e outro com a Compa-
nhia Mascarenhas-Martins Associação Cultural.
Dentro das futuras instalações da Casa da Músi-
ca, foi assinado pelo presidente da Câmara Mu-
nicipal do Montijo, Nuno Canta e Levi Martins, 
diretor da Companhia Mascarenhas-Martins um 
protocolo que visa a criação de um programa de 
desenvolvimento cultural do auditório Casa da 
Música Jorge Peixinho por parte da associação.
Num segundo momento foi assinado, entre o 
presidente da câmara e o presidente da Faculda-

de de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 
Fernando António Baptista Pereira, um protoco-
lo com vista ao tratamento museológico do espó-
lio municipal do Maestro Jorge Peixinho.
O final da cerimónia contou com um apontamento 
musical do Grupo de Música Contemporânea de 
Lisboa (GMCL), fundado em 1970 por Jorge 
Peixinho, que foi o primeiro grupo português de 
música contemporânea, desempenhando um pa-
pel histórico de vanguarda na abertura da socie-
dade portuguesa à estética musical do seu tempo.
O Maestro Jorge Peixinho (1940-1995) nasceu 
no Montijo e foi um dos mais importantes com-
positores portugueses do século XX, tendo um 
papel fundamental na atualização do panorama 
musical do país entre 1961 e meados da década 
de 1980, não apenas através da sua atividade 
criativa, mas também enquanto incansável divul-
gador, ensaísta e intérprete.
 

JUVENTUDE

V Mostra 
de Bandas
Até 10 de março estão abertas as inscrições para a 

V Mostra de Bandas, organizada pelo Gabinete da 
Juventude, da Câmara Municipal de Montijo. A Mostra 
está aberta a jovens com idade até 30 anos (inclusive). 
Podem participar bandas amadoras, sendo aceites todas 
as correntes musicais, em temas originais ou covers.
A iniciativa tem como objetivo incentivar a criatividade 
artística e musical dos jovens bem como a promoção e 
divulgação de novos talentos na área musical. 
Esta Mostra permite aos participantes a apresentação 
pública dos seus trabalhos e à banda vencedora atuar 
no Palco Juventude, na Semana da Juventude de 29 
de maio a 3 de junho 2023.
Condições de inscrição e informações em: 
www.mun-montijo.pt 

CASA DA MÚSICA

Ana Viana 
assina 
Identidade 
Gráfica Jorge 
Peixinho 
Vem do sul do país e conquistou o primeiro lugar no 

Concurso para a Identidade Gráfica da Casa da 
Música Jorge Peixinho. Chama-se Ana Viana e o seu 
trabalho conquistou o júri pela criatividade e inovação 
na área do design de comunicação. No total, foram 40 
os trabalhos apresentados a concurso por designers de 
comunicação provenientes de todo o território nacional.
Ana Viana, natural de Lagos (1984), é licenciada em 
Design de Comunicação pela Universidade de Lisboa 
(2007) cria e desenvolve vários tipos de projetos a título 
individual ou em parceria com artistas, performers e 
músicos.
A decisão foi tomada pelo júri composto por:  Isabel 
Castro, professora de design de comunicação da FBAUL, 
Nuno Canta, presidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Luís Teles, professor de música do Conservatório Regional 
de Artes do Montijo - CRAM, Carlos Vidal, artista plástico e 
professor da FBAUL e Manuela Marcelino, coordenadora 
do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas.
A proposta de identidade gráfica vencedora foi selecionada 
pela sua contemporaneidade, fácil apreensão e leitura, 
e pela sua capacidade de criar diferentes suportes 
de comunicação de uma forma diferenciada das 
demais, incorporando um conjunto de símbolos que 
permitem um diálogo profundo com o público, unindo o 
experimentalismo musical ao experimentalismo visual, 
refletindo o espírito da obra de Jorge Peixinho.
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DIA INTERNACIONAL 
DAS MULHERES

Município 
homenageia 
Mulheres 
Profissionais 
da Saúde 
Pública 
No âmbito das comemorações do Dia 

Internacional das Mulheres (8 de março), 
a Câmara Municipal do Montijo vai realizar dois 
eventos, no dia 9 de março: uma tertúlia sob 
o tema “As Mulheres do Ontem, do Hoje e do 
Amanhã” e a entrega de Medalhas de Distinção 
de Mérito Municipal a Mulheres profissionais de 
saúde pública que estiveram na linha da frente da 
pandemia COVID-19.
No dia 9 de março, às 10h00, a Sala da 
Assembleia Municipal - Galeria Municipal irá 
receber a Tertúlia “As Mulheres do Ontem, do 
Hoje e do Amanhã”, dinamizada por Marina 
Birrento, Conselheira Municipal para a Igualdade 
da Câmara Municipal de Montijo. Uma iniciativa 
promovida pelos Projetos de Envelhecimento 
Ativo. Este evento tem como objetivo destacar o 
papel das mulheres ao longo do tempo e discutir 
os desafios que ainda enfrentam hoje e no futuro.
No mesmo dia, às 18h00, o Salão Nobre dos 
Paços do Concelho será o palco da Cerimónia 
de Entrega de Medalhas de Distinção de Mérito 
Municipal. A Câmara Municipal do Montijo irá 
prestar homenagem às mulheres profissionais 
de saúde pública que se distinguiram na linha da 
frente do combate à pandemia COVID-19. 
Segundo o European Parliamentary Research 
Service (EPRS), na União Europeia, durante a 
pandemia, dos 49 milhões de profissionais de 
saúde que estiveram na linha da frente, cerca de 
76% eram mulheres (Fonte: EPRS do PE – 2020, 
EIGE – 2019).
Através desta iniciativa, a Câmara Municipal 
pretende reconhecer o papel preponderante 
das mulheres da saúde pública na promoção 
da saúde e bem-estar de toda a população do 
Concelho do Montijo durante a pandemia.
A Câmara Municipal do Montijo convida toda 
a população a participar nestes eventos e a 
juntar-se na celebração do Dia Internacional das 
Mulheres, em reconhecimento da importância e 
do valor das mulheres na sociedade.

CTJA 

O Punho” – Espetáculo 
Comemorativo do Dia 
Mundial do Teatro
O Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida assina-

la o Dia Mundial do Teatro com o espetá-
culo “O Punho” da Escola de Mulheres - Ofi-
cina de Teatro, dia 25 de março, às 21h30. A 
entrada é gratuita. 
«O Punho» tem como Intérpretes e cocriado-
res: Maria d’Aires, Margarida Cardeal, André 
Levy, Marta Lapa, Vítor Alves da Silva, André 
Leitão, Hugo Nicholson e Ruy Malheiro.
Este espetáculo é a derradeira peça de Bernardo 
Santareno (1980) e reúne em palco duas mulhe-
res fortíssimas que são das mais belas e comoven-
tes personagens do teatro português. Em lados 
opostos da barricada, a camponesa Maria do Sa-
cramento e a latifundiária D. Mafalda assumem-

-se simultaneamente como protagonistas e antago-
nistas no decorrer da luta de classes que marcou o 
Alentejo durante o período da Reforma Agrária. 
A ação passa-se ao longo de três anos, antes, 
durante e depois da Reforma Agrária, época 
marcante e fraturante da história de Portugal na 
década de 1970 e que, atualmente, quase se tor-
nou um tabu. Mais do que construir uma boa 
cena teatral, Bernardo Santareno dá-nos uma vi-
são humana, sem maniqueísmos, acentuando na 
ação o sentido de classe, o sofrimento e os afetos 
das suas personagens.
Uma peça em que um coro trágico, à maneira do 
teatro clássico da antiguidade grega, vai subli-
nhando ou suscitando a ação.

Janeiras no Salão Nobre
No dia 6 de janeiro, cumprindo a tradição de 

Natal, o Grupo Coral do Montijo, o coro 
da Academia Sénior de Pegões e Canha, o grupo 
musical Força de Viver, da Academia Sénior de 
Sarilhos Grandes, o grupo musical da Academia 
Sénior da Atalaia, Alto Estanqueiro e Jardia, o 
coro dos Ateliers Sénior do Montijo e o grupo 
musical Tempos e Contratempos, da Universi-
dade Sénior do Montijo, foram recebidos pelo 
Presidente da Câmara no edifício dos Paços do 
Concelho, onde cantaram as Janeiras.



ESPECIAL
Igualdade de Género
RUMO A UM 
MUNDO MAIS 
JUSTO E 
IGUALITÁRIO
A igualdade de género é um tema que tem sido amplamente 

discutido nas últimas décadas, não só em Portugal, 
mas em todo o mundo. Embora tenham sido feitos avanços 
significativos em termos de igualdade de direitos entre homens 
e mulheres, ainda há muito a ser feito para garantir que todas 
as pessoas, independentemente do seu género, tenham acesso 
a oportunidades e sejam tratadas com respeito e dignidade.
A luta pela igualdade de género tem raízes históricas 
profundas, com mulheres de todo o mundo lutando por direitos 
básicos, como o direito de votar, o direito à educação e o direito 
ao trabalho remunerado. Nos últimos anos, a discussão tem se 
concentrado em questões mais complexas, como a violência 
contra mulheres, a desigualdade salarial e a sub-representação 
de mulheres em cargos políticos e de liderança.
Embora a igualdade de género não beneficie apenas as 
mulheres, mas toda a sociedade, ainda há uma resistência 
significativa à mudança, principalmente de pessoas que se 
sentem ameaçadas pelo progresso da igualdade. 
Os textos e entrevistas que se seguem destacam o mérito de 
instituições e de pessoas que souberam se insurgir para mudar 
estigmas. Foi nosso objetivo explorar temas relacionados à 
igualdade de género em todas as áreas da vida, incluindo 
educação, política, cultura e desporto.
Esperamos com esta edição criar um espaço para discussão 
e reflexão sobre o que ainda precisa ser feito para alcançar a 
igualdade completa. Ao fazer isso, esperamos inspirar a ação e 
a mudança necessárias para construir um mundo mais justo e 
igualitário para todos.
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ESPECIAL 
IGUALDADE
DE GÉNERO

LARA CRUZ E CARINA PINTADO

As mulheres não brincam 
à bola, elas jogam futebol
Portugal está a fazer história no futebol femini-

no e qualificou-se pela primeira vez para um 
Mundial. Guarda-redes, ponta de lança, defesa, 
avançado, médio, seja qual for a posição, em cam-
po, está a aumentar o número de jovens e mulhe-
res praticantes de futebol feminino. No Montijo, 
nasceu, esta época desportiva, uma equipa femi-
nina de futebol sénior. É do Clube Olímpico do 
Montijo e está a dar provas de ser uma boa aposta. 
Para a conhecer melhor, o Montijo Hoje esteve 
à conversa com Lara Cruz, , técnica-adjunta – e 
diretora técnica de formação masculina do Clube 
Olímpico do Montijo - e Carina Pintado, guarda-
-redes e capitã de equipa. 
Lara Cruz tem 27 anos e uma paixão: “A mi-
nha vida gira toda em volta do futebol”, confessa 
a treinadora que tem assistido ao crescimento do 
desporto no feminino: “Tem evoluído, aos poucos, 
em termos de condições, protagonismo e visibili-
dade”. A entrevistada não cresceu num ambiente 
ligado ao futebol: “Só o meu avô é fanático e talvez 
venha dele este ”bichinho”, explica a treinadora 
que, desde pequena, “brincava com uma bola, en-
quanto a minha irmã preferia as bonecas”. Aos 13 
anos começou a jogar até entrar na universidade, 
onde tirou o curso de treinadora de futebol, uma 
formação que teve continuidade com um mestrado 
em treino desportivo de futebol. 

Num mundo, ainda, esmagadoramente masculino, 
Lara, como mulher, já passou por muitas situações 
constrangedoras: “Na faculdade as turmas eram 
quase só rapazes. Tive professores que me diziam 
que o futebol feminino não era futebol. Também 
passei por situações como treinadora principal em 
que colegas das equipas adversárias só se dirigiam 
aos meus adjuntos”. Desafios que soube sempre 
ultrapassar: “Ou nos calamos e sorrimos, o que 
acontece, mas sabemos que é errado, ou impomo-
-nos. É complicado de gerir, mas a minha melhor 
resposta foi sempre conseguida, com resultados, 
em campo”. A convite do treinador principal da 
equipa, Ernesto Catarino, Lara aceitou o cargo 
de treinadora adjunta e não poupa elogios ao clu-
be “Temos condições e muito potencial” afirma, 
confiante.
Trabalha no mundo do futebol feminino e masculi-
no e, por isso, fala com experiência das igualdades 
e diferenças: “Se nos dedicarmos simplesmente 
ao futebol é fácil trabalhar nos dois contextos. Há 
aspetos psicológicos, físicos e fisiológicos diferen-
tes, porém ambos são futebol. Têm muitas seme-
lhanças, mas não se pode colocar tudo no mesmo 
saco. O futebol feminino é diferente e especial por 
isso”. Um dos pontos em comum é a ambição: 
“Não pensem que não se pode ou as mulheres não 
querem ser ‘puxadas’. Isso é mentira, elas querem 

evoluir. A nível de planeamento de treino tem que 
haver diferenças pelos aspetos fisiológicos específi-
cos, mas, de resto, não pode haver diferenças”, ga-
rante. Já treinou todas as faixas etárias: “Sub-10, 
até um homem de 50 anos e uma mulher de 40”. 
Carina Pintado tem 28 anos e joga desde os 11 
anos de idade. Já passou por muitos clubes onde 
teve excelentes resultados. Foi também por convite 
de Ernesto Catarino que veio para o Olímpico: 
“Conhece-o desde tenra idade, foi o treinador que 
me formou para ser a guarda-redes que sou hoje. 
Aceitei o projeto do Olímpico, também, por gos-
tar das condições e o facto de estar a estudar não 
me permite outros voos”, comenta.
A jogadora, para além do futebol, divide-se en-
tre o trabalho (é militar) e o curso de técnico 
especializado em Educação Física: “Não é fácil 
trabalhar, estudar e jogar futebol, contudo sem-
pre consegui conciliar tudo. É uma questão de 
organização” explica a entrevistada que “gostava 
que o futebol fosse a minha profissão de eleição. 
Ainda vou a tempo que isso se torne realidade, 
no entanto, o futebol feminino ainda não chegou 
a esse patamar em todo o lado”, lamenta, ressal-
vando que há sinais de mudança: “Estamos a ca-
minhar para lá, assim apareçam mais clubes que 
deem oportunidades às jogadoras de alcançarem 
os seus sonhos”.

“A nível de 
planeamento de 
treino tem que haver 
diferenças pelos 
aspetos fisiológicos 
específicos, mas, 
de resto, não pode 
haver diferenças”
Lara Cruz
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Também a guarda-redes cresceu a ‘desbravar ca-
minho’ num campo extremamente masculiniza-
do: “Sou de uma geração em que ouvia o homem 
dizer ‘Futebol não é para meninas’. Por jogar à 
bola era Maria-rapaz, rapariga de bigode. Infe-
lizmente, ainda hoje isso acontece e irá continuar 
enquanto existirem desigualdades”. 
A jogadora respondeu a estes preconceitos com a 
mesma destreza que a caracteriza em campo: “Só 
me dava motivação para continuar a jogar à bola 
e fazer aquilo que me fazia feliz. Os títulos que 
tenho, são a prova do que sou capaz. Sempre lutei 
para alcançar os meus objetivos e por isso cheguei 
à seleção depois de ouvir um treinador dizer que 
nunca iria ser guarda-redes na vida”.

Num futuro próximo, Carina pretende “Estar 
a jogar na Liga BPI. Sei que tenho qualidade 
para jogar ao mais alto nível” e deixa o ape-
lo a meninas e raparigas que gostam de jogar 
futebol: “É preciso dizer nas escolas que há a 
equipa de futebol feminino e não precisam de 
jogar com os rapazes”.
Na presente época, 2022-2023, a equipa do 
Clube Olímpico do Montijo que disputou a 1.ª 
fase do Campeonato Nacional seniores 3ª Di-
visão (não passando à 2.ª fase) e agora está a 
jogar a Taça Nacional Feminina.
Como nos disse Carina “Há lugar para a mu-
lher no futebol. Estamos cá e temos grandes 
qualidades”.

“Gostava que o futebol 
fosse a minha profissão 
de eleição. Ainda vou 
a tempo para que isso 
se torne realidade, 
no entanto, o futebol 
feminino ainda não 
chegou a esse patamar em 
todo o lado.
Estamos a caminhar 
para lá, assim apareçam 
mais clubes que deem 
oportunidades às 
jogadoras de alcançarem 
os seus sonhos”
Carina Pintado

Montijo vence 
6.ª Edição do 
Prémio “Viver 
em Igualdade” 
A Câmara Municipal de Montijo venceu, em 

outubro de 2022, a 6ª Edição do Prémio “Viver 
em Igualdade”, este prémio é uma iniciativa bienal, 
promovida pela CIG - Comissão para a Cidadania 
e a Igualdade de Género, no âmbito da Estratégia 
Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 
(ENIND) – Portugal + Igual, que tem como objetivo 
distinguir e reconhecer Autarquias com boas práticas 
na integração da dimensão da Igualdade de Género, 
Cidadania e Não-discriminação. 
A autarquia, tem vindo a construir um caminho onde 
transversaliza na sua política pública a perspetiva da 
igualdade, género e cidadania e não-discriminação, 
sendo que, neste momento ainda se encontra a 
desenvolver uma estratégia local que espelha e 
honra o prémio com que foi distinguida. Em março de 
2020, apesar de todos os constrangimentos devido 
à pandemia da COVID-19 a Câmara deu início ao 
Plano Municipal para a Igualdade - o PALPIC – Plano 
de Ação Local para a Igualdade, Género, Cidadania 
e Não-discriminação da Câmara Municipal de 
Montijo. A pandemia obrigou a autarquia a criar um 
plano de contingência, com medidas alternativas 
para as atividades previstas, privilegiando todos 
os canais digitais de comunicação para o efeito, 
e presencialmente quando possível, promovendo 
todas as suas atividades e garantiu, por isso, a 
implementação das políticas publicas de igualdade. 
A construção da Equipa para a Igualdade na Vida 
Local, com 10 elementos, coordenada pelas por 
duas Conselheiras Locais para a Igualdade, foi 
fundamental para a implementação, sustentabilidade 
e continuação das ações desenvolvidas, dentro e 
fora da organização. Assim, nas áreas de intervenção 
estratégica que cada elemento desta equipa 
representa, desenvolvem todos os dias políticas 
de forma especializada, nas áreas de intervenção 
estratégicas que o PALPIC prevê. 
Foram promovidos três anos de atividades 
relevantes e coerentes, cujo o único objetivo foi, e 
é, a implementação de medidas que garantam os 
resultados alcançados e que estes, por sua vez, 
perdurem no tempo e sejam motores de mudança da 
tão almejada igualdade. 
Também é importante afirmar que atividades do 
PALPIC da Câmara Municipal de Montijo, ganharam 
a candidatura ao financiamento do POISE, T.O. 
1.6. balcão 2020, POR LISBOA, apoio técnico à 
elaboração e monitorização da execução e avaliação 
dos planos para a Igualdade. Este financiamento 
obriga a Autarquia do Montijo a construir e 
desenvolver o seu Plano, a apresentar publicamente 
a sua avaliação e a replicar junto de outras 
entidades as suas boas práticas, como garantia de 
transparência todos estes documentos e atividades 
podem ser consultados em www.mun-montijo.pt.

Divisão Desenvolvimento Solidariedade 
e Promoção da Saúde
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ENTREVISTA  SANDRA RIBEIRO PRESIDENTE DA CIG 

Montijo reconhecido como um dos 
melhores locais para viver em igualdade
A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género (CIG), presidida por Sandra Ribeiro, 
é o organismo nacional responsável pela promoção 
e defesa da igualdade entre mulheres e homens, um 
princípio fundamental da Constituição da Repú-
blica Portuguesa. Há 17 anos que a Câmara Mu-
nicipal do Montijo mantém o protocolo com esta 
instituição, tendo sido aprovada, a renovação do 
mesmo, recentemente na reunião de câmara de 25 
de janeiro. O trabalho da CIG 
junto da autarquia do Monti-
jo e a importância da distinção 
atribuída ao município - prémio 
“Viver em Igualdade” foram 
algumas das questões abordas 
nesta entrevista.
Montijo Hoje - Como des-
creve o trabalho da CIG 
junto das autarquias locais, 
em especial, a do Montijo?
Sandra Ribeiro - A Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade 
de Género (CIG), enquanto or-
ganismo do Estado que coorde-
na os Planos Nacionais de Ação 
atualmente integrados na Estra-
tégia Nacional para a Igualdade 
e a Não Discriminação 2018-
2030 (ENIND), tem como 
papel principal articular a sua 
implementação, quer ao nível da 
administração pública central, 
quer na ligação à administração 
pública local, com o objetivo de 
contribuir para a eliminação da 
discriminação baseada no sexo e 
para a construção de uma sociedade alicerçada no 
exercício da cidadania. 
Nesse sentido, da cooperação entre a administração 
pública central e a administração pública local, tem 
resultado a celebração de protocolos de cooperação 
entre a CIG e as Câmaras Municipais interessadas, 
onde se enquadra o Município do Montijo, que 
dispõe de um Protocolo de Cooperação celebrado 
com a CIG desde 2006, que vem renovando. Nesse 
âmbito, a CIG vem cooperando e prestando apoio 
técnico aos Municípios, por exemplo através da 
disponibilização de formação para os seus recursos 
humanos (oferta formativa em que o Município do 
Montijo tem participado), reconhecendo o papel 
das Câmaras Municipais enquanto entidades privi-
legiadas para a concretização de ações e medidas 
que permitam a territorialização e a apropriação lo-
cal dos objetivos da ENIND. 
Esse objetivo só se consegue concretizar ao nível lo-
cal através da adoção de Planos Municipais para 
a Igualdade por parte das Câmaras Municipais, 
integrando a perspetiva de género nos domínios de 
ação do município (o chamado mainstreaming de 

género), como prevê a própria Lei que estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (alínea q) 
do artigo 33.º da Lei nº 75/2013). De facto, tem 
sido uma mais-valia para o país, a adoção crescente 
de Planos Municipais para a Igualdade por parte 
dos Municípios Portugueses, enquanto compromis-
sos políticos estratégicos essenciais para o combate 
às desigualdades locais diagnosticadas e enquanto 
instrumentos para a resolução partilhada dos proble-

mas identificados, numa lógica 
de trabalho em rede. 
Disso é exemplo o Município do 
Montijo, que tem evidenciado 
um percurso continuado de in-
tervenção e investimento em me-
canismos diversos de atuação na 
área da igualdade entre mulhe-
res e homens, cidadania e não 
discriminação, nomeadamente 
por via da adoção do seu último 
Plano Municipal para a Igual-
dade, que decorreu entre 2020 
e 2022, que integrou eixos de 
atuação municipal com enfoque 
nos três domínios da ENIND: 
Igualdade entre mulheres e ho-
mens; Prevenção e combate à 
violência contra as mulheres e 
à violência doméstica; Comba-
te à discriminação em razão da 
orientação sexual, identidade e 
expressão de género, e caracterís-
ticas sexuais.
Realça-se que o Município do 
Montijo tem feito uma impor-
tante aposta, nomeadamente em 

ações dirigidas à juventude, cultura e educação, ten-
do aderido, por exemplo, ao Programa “Engenhei-
ras por Um Dia”, coordenado pela CIG e à campa-
nha “Mobiliza-te Contra O Sexismo!”, realizada no 
âmbito da parceria da CIG com a Plataforma Por-
tuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) no 
quadro do Projeto Europeu Mobiliza-te Contra o 
Sexismo. Destaca-se, ainda, a integração desta au-
tarquia na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de 
Violência Doméstica e a adesão à Rede de Municí-
pios Solidários (fogos de habitação prioritários para 
vítimas de violência doméstica).  
Aguarda-se com muito interesse os resultados da 
avaliação do Plano finalizado em 2022 pelo Muni-
cípio do Montijo, que contou com financiamento do 
Programa Operacional Regional de Lisboa (POR 
Lisboa), bem como a elaboração do próximo Pla-
no Municipal para a Igualdade do Montijo, que 
dará continuidade à estratégia de territorialização 
das políticas de igualdade e não discriminação da 
ENIND.
MH - Qual a importância de um município 
receber a distinção do prémio “Viver em 

Igualdade” na promoção das políticas pú-
blicas?
SR - A atribuição de Prémios é um exemplo de 
ações, coordenadas pela CIG, que visam incen-
tivar a integração local da dimensão da perspetiva 
da igualdade entre mulheres e homens em diversas 
áreas de atuação municipal. Disso é exemplo o Pré-
mio Bienal “Viver em Igualdade”, uma iniciativa 
promovida pela CIG desde 2012, que reconhece 
e distingue Municípios com boas práticas na inte-
gração dessa dimensão, quer na sua organização ou 
funcionamento interno, quer nas políticas públicas 
locais que implementam através das atividades por si 
desenvolvidas e do serviço público prestado.
A distinção do Prémio “Viver em Igualdade” re-
trata um compromisso político de vários Municípios 
Portugueses, em muitos casos continuado, em prol 
da promoção da igualdade na vida concreta de mu-
lheres e homens, o que revela que várias autarquias 
estão a adotar estratégias adequadas de mainstrea-
ming de género, num trabalho diário e de proximi-
dade junto das populações.
O Município do Montijo foi distinguido com o Pré-
mio “Viver em Igualdade” logo na sua 1ª edição 
2012-2013. Em 2022 realizou-se a 6ª Edição deste 
Prémio e depois de um interregno nas candidatu-
ras apresentadas pelo Município do Montijo a este 
Prémio, voltou a concorrer à última edição, tendo 
sido distinguido com um certificado de mérito, vá-
lido durante o biénio 2022-2023, destinado a ser 
usado na comunicação da autarquia, onde se atesta 
que o município referido foi reconhecido como um 
dos melhores locais para viver em igualdade.
MH - Uma vez que o município do Mon-
tijo irá, em breve, elaborar um novo Plano 
Municipal para a Igualdade gostaríamos de 
saber para quando está prevista a nova Es-
tratégia Nacional de Políticas Públicas para 
a Igualdade?
SR - A ENIND (Estratégia Nacional para a Igual-
dade e a Não Discriminação 2018-2030) organiza-
-se em eixos que se assumem como quatro grandes 
metas de ação global e estrutural até 2030 para a 
consecução da igualdade e da não discriminação. 
Esta estratégia integra 3 Planos, com vigência de 
4 anos, a saber, o PAIMH (Plano de Ação para 
Igualdade entre Mulheres e Homens), o PAVMVD 
(Plano de ação para a prevenção e o combate à vio-
lência contra as mulheres e à violência doméstica) e 
o PAOIEC (Plano de ação para o combate à discri-
minação em razão da orientação sexual, identidade e 
expressão de género, e características sexuais).
Os 3 Planos, que vigoraram até 2021, foram objeto 
de avaliação interna e externa em 2022 e os novos 
Planos (2023/2026) submetidos a consulta pública. 
Assim, a Estratégia ENIND, Portugal + Igual, 
tem vigência até 2030, sendo que os 3 Planos re-
feridos, que contêm as medidas para os próximos 4 
anos, se encontram em circuito legislativo.
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“O Município do Montijo 
tem evidenciado um 

percurso continuado de 
intervenção e investimento 
em mecanismos diversos 
de atuação na área da 

igualdade entre mulheres 
e homens, cidadania e 
não discriminação”
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CAROLINA CASTRO 

O mar de sonhos de Carolina  
Longe vão os tempos em que as meninas brin-

cavam as casinhas e às bonecas, vestiam cor de 
rosa e vestidos rodados porque isso sim, eram “coi-
sas de meninas”.
Carolina Castro, tem 8 anos e frequenta o 3.º ano. 
Quando crescer quer ser veterinária. A sua comida 
preferia é bacalhau com natas, com azeitonas, como 
ressalva. 
Gosta da cor verde, de passear a sua cadela Amy e 
de jogar futebol. 
Durante cerca de 3 anos praticou ginástica artística, 
“sei fazer rodas, pinos, mortais no trampolim, e fa-
zer exercícios nas barras, trave e solo”. 
Foi no início desta época que começou a jogar futsal 
na Academia Desportiva Infantil e Juvenil Bairro 
Miranda, onde integra a equipa dos traquinas. 
O gosto pelo futebol surgiu no intervalo das aulas 
ao jogar com os colegas no pavilhão da escola.  “Eu 
jogava futebol na escola e pedi aos pais para sair da 
ginástica e ir para o futsal”. 
O pai, Ricardo Castro, conta-nos que o pedido foi 
recebido de forma natural. “Começámos a perceber 
o interesse, pediu para comprarmos uma bola, con-
tava muitas histórias dos jogos no pavilhão da escola 
e notávamos que, cada vez mais, era um assunto que 
trazia e a entusiasmava”. O único pedido dos pais 
foi “garantir que tinha a certeza. Como o pedido 
surgiu entre os meses de abril e maio, não competiu 
mais, mas manteve os treinos de ginástica até ao final 

da época, altura em que nos confirmou que queria 
mesmo sair”. 
O fim da época coincidiu com a mudança da famí-
lia de Lisboa para o Montijo. Em setembro Caro-
lina foi experimentar os treinos de futsal da Acade-
mia Desportiva Infantil e Juvenil Bairro Miranda, 

“gostou, ficou e tem sido muito assídua”, conforme 
nos conta o pai.  
Carolina treina duas vezes por semana e o fim de 
semana é preenchido com jogos e torneios, mas ga-
rante que não se cansa, “Divirto-me muito a jogar”. 
A posição também já está definida: “Gosto de jogar 
no fixo”, ou seja, como jogador mais recuado, perto 
do guarda-redes. Por norma, é o fixo que fica encar-
regue de intercetar as jogadas dos adversários, criar 
jogadas, gerar situações de vantagem no ataque, or-
ganizar a marcação e a saída de bola de sua equipa.
Carolina é a única menina a jogar neste escalão do 
clube e é num misto de inocência e simplicidade 

que confessa que “gostava de ter mais meninas, mas 
praticamente todas já têm um desporto e nenhuma 
joga à bola”. Ainda assim, deixa o convite: “venham 
experimentar, se gostarem ficam e se não gostarem 
podem ir para outra atividade”. 
Para o pai o mais importante é que “ela se diverta. 
Na cabeça dela não existe a questão de serem meni-
nos ou meninas. São todos amigos e está a fazer o 
que gosta. Ela vai muito contente para os treinos e 
jogos e vem sempre muito contente”.  
Além da evolução que já nota em Carolina enquanto 
jogadora Ricardo Castro destaca também o ambien-
te do clube: “O Carlos Félix [treinador e dirigente 
do clube] gera um ótimo ambiente. Ele defende que 
todos os que vão ao jogo jogam, não há aquela coisa 
de competição, que têm que ganhar.  Vai para lá do 
jogo e das regras do jogo. É comunidade, é fair play, é 
formação enquanto pessoas”. 
O mundo de uma criança é do tamanho dos seus 
sonhos e fantasias. Carolina tem o futuro pela frente 
e um mar de sonhos para realizar com a certeza que 
pode escolher ser tudo o que ela quiser.

“Gostava de ter mais meninas, 
mas praticamente todas já têm um 
desporto e nenhuma joga à bola.

Venham experimentar, se gostarem 
ficam e se não gostarem podem ir 

para outra atividade”



JACINTO PEREIRA 

A criança em primeiro lugar
A ABRIGO – Associação Portuguesa de 

Apoio à Criança foi fundada a 30 de setem-
bro de 2002 e reconhecida como IPSS a 22 de 
agosto de 2005. 
Desde maio de 2015 que tem em funcionamen-
to a resposta social CAFAP (Centro de Apoio 
Familiar e Aconselhamento Parental), com acom-
panhamento (atendimento) permanente a 80 
famílias dos concelhos de Montijo e Alcochete, 
conforme explica Jacinto Guilherme Pereira, pre-
sidente da Direção da Abrigo, que nos falou do 
trabalho desenvolvido pela associação.
A intervenção do CAFAP atua de acordo com 
duas linhas de intervenção: preservação e reuni-
ficação familiares. No âmbito da preservação, o 
propósito é essencialmente intervir com a família 
no sentido de evitar a retirada das crianças, “O 
objetivo é o de trabalhar com famílias no desen-
volvimento de competências parentais, em áreas 
como a economia doméstica, emprego ou saúde, 
dinâmicas familiares, por exemplo”. 
Nos casos em que foram adotadas medidas que 
determinaram que as crianças fossem retiradas e 
residencializadas (institucionalizadas), a interven-
ção passa a ter como finalidade a eventual reuni-
ficação familiar, ou seja, criação de condições na 
família de origem, ou outra que se constitua, para 
que as crianças regressem ao meio natural de vida. 
“As crianças chegam à associação através das 
entidades que envolvem esta temática como: os 
tribunais, a Segurança Social, as Equipas Mul-
tidisciplinares de Assessoria aos Tribunais, as 
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, 
serviços de saúde, estabelecimentos de ensino ou 
serviços de ação social. São essas entidades que 
sinalizam e encaminham depois para a equipa da 
Abrigo fazer essa intervenção junto das famílias” 
explica o presidente da direção, afirmando que 
“desde 2015 já foram intervencionadas mais de 

300 famílias num total de mais de 600 crianças”.   
A 11 de novembro de 2022 a Abrigo assinou um 
acordo com a Segurança Social para implementa-
ção da resposta social (do) acolhimento familiar 
em seis concelhos do Arco Ribeirinho Sul: Mon-
tijo, Alcochete, Barreiro, Moita, Seixal, Almada. 
Jacinto Pereira explica que o Acolhimento Fami-
liar é a nova medida preconizada pelo Estado, 
relegando para segunda 
opção o acolhimento re-
sidencial e privilegia o 
acolhimento em “famílias 
comuns que se disponibi-
lizam para recebê-las du-
rante um período de tem-
po e até que seja feito um 
trabalho com a família do 
outro lado. É um proces-
so provisório e transitório. 
Não é adoção. As famílias 
de acolhimento não podem 
adotar as crianças”.
O papel da Abrigo é, a montante, fazer a iden-
tificação e seleção das famílias, a criação de uma 
bolsa de famílias, fazer formação às famílias de 
acolhimento e ser um canal de ligação entre instân-
cias oficiais e essas famílias. A Abrigo acompanha 
estas famílias até ao momento em que há um rela-
tório favorável para a criança voltar à sua família 
de origem ou que, por outro lado, determina que 
ela seja encaminhada para adoção”. 
O acolhimento residencial é um dos projetos ân-
cora da Abrigo e vai ser desenvolvido em paralelo 
com o acolhimento familiar. “Há muitas crian-
ças que não são suscetíveis de ser acolhidas em 
famílias comuns por diversas razões, como serem 
portadoras de deficiência, terem problemas graves 
derivados dos próprios factos que deram origem 
à retirada da criança, doenças graves, doenças 

do foro mental, entre outras, e que precisam de 
intervenção especializada” elucida o presidente 
da direção acrescentando que “se por um lado se 
pretende que se possa acolher as crianças e jovens 
maioritariamente em meio familiar, também é ne-
cessária a existência de uma estrutura de acolhi-
mento residencial, sempre que necessário”. 
A Abrigo tem em projeto a construção de um 

novo edifício, a instalar em 
terreno cedido pela Câma-
ra Municipal do Montijo, 
que albergará a sede da 
associação, o CAFAP, o 
Acolhimento Familiar e 
também a Casa de Acolhi-
mento Residencial. 
A primeira fase a avan-
çar será o edifício frontal 
e, numa segunda fase, a 
Casa de Acolhimento Re-
sidencial. Neste momento, 
“a arquitetura está licen-

ciada, vamos entregar os projetos de especialidade 
e iniciar com a obra o mais rápido possível. Es-
peramos num curto espaço de tempo ter tudo isto 
instalado e a funcionar”. 
Em parceria com a Câmara Municipal de Alco-
chete, a associação criou um protocolo para um 
Centro de Investigação e um Centro de Documen-
tação que está instalado na Biblioteca Municipal 
e já tem mais de 600 referências bibliográficas. 
“Neste momento, estamos também em parceria 
com o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, 
a estruturar um projeto para o tornar um centro de 
documentação digital” explana Jacinto Guilherme 
Pereira, adiantando que foi, também, desenhado 
com o Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade de Lisboa um estudo 
de caracterização realizado por projeto piloto dos 
concelhos de Montijo e Alcochete.
Ainda na investigação na área das crianças em risco, 
Jacinto Pereira refere: “Estamos a delinear um novo 
projeto, que já envolve todas as principais universi-
dades do país bem como uma serie de instituições”. 
É no trabalho em rede, que a Associação, aposta 
para atingir os objetivos de forma cada vez mais 
qualificada “Sempre o fizemos e vamos continuar 
a fazer. Quanto mais gente trouxermos para dentro 
do projeto, mais colaboração, mais inputs melhor, 
não queremos afastar ninguém, só trazer pessoas 
para a causa” diz, convicto, o presidente.
Neste processo, Jacinto Pereira, salienta que o 
Montijo, enquanto cidade, município e concelho é 
uma referência na área social, devido à qualidade 
das instituições, ao número de instituições, ao traba-
lho que é feito e à articulação entre todos”. 
Ao trabalhar com os mais pequenos, a Abrigo, está 
a trabalhar o futuro do nosso país, afinal, “um país 
que não trata e não cuida das suas crianças com a 
dignidade que lhe é devida, também não cuida do 
seu futuro”.

“A Abrigo tem em projeto a 
construção de um novo edifício, 

a instalar em terreno cedido 
pela Câmara Municipal do 
Montijo, que albergará a 

sede da associação, o CAFAP, 
o Acolhimento Familiar e 

também a Casa de Acolhimento 
Residencial.”
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OPINIÃO 

Montijo - Igualdade de Género 
e Desenvolvimento Local
Catarina Marcelino
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTIJO

A igualdade de género e de combate à dis-
criminação, na década de 20 do Século 

XXI, tem de ser uma dimensão integrada no 
planeamento e gestão do território.
A Constituição da República Portuguesa, no 
seu artigo 13º “Princípio da Igualdade”, refere 
no ponto 2 que “ninguém pode ser privilegiado, 
beneficiado, prejudicado, privado de qualquer 
direito ou isento de qualquer dever em razão do 
sexo, raça, língua, território de origem, religião, 
convicções políticas ou ideológicas, instrução, 
situação económica, condição social ou orien-
tação sexual.”
Também a Carta Europeia para a Igualdade 
das Mulheres e dos Homens na Vida Local, 
promovida pelo Conselho dos Municípios e Re-
giões da Europa, refere que “para conseguir a 
instauração de uma sociedade baseada na igual-
dade, é fundamental que as coletividades locais 
e regionais integrem plenamente a dimensão de 
género nas suas políticas, organizações e práti-
cas. “
Estes referenciais vêm reiterar a ideia de que 
uma sociedade mais desenvolvida está intima-
mente relacionada a uma efetiva igualdade en-
tre mulheres e homens. 
Esta perspetiva estimula-nos a olhar para o 
nosso Concelho nesta dimensão e permite-nos 
fazer uma reflexão sobre a evolução do nosso 
território, numa perspetiva de género, nos quase 
50 anos de democracia e de poder local demo-
crático.
Nestas décadas de poder local democrático, o 
Montijo tem contado com homens e mulheres 
nos lugares de poder e de tomada de decisão. 
O nosso Município foi governado, neste pe-
ríodo, por duas mulheres, durante 24 anos, e 
contou com outras mulheres nos executivos, no-
meadamente no atual, com uma mulher Vice-
-Presidente de Câmara, uma Presidente de Jun-
ta de Freguesia e a Presidente da Assembleia 
Municipal. Em todos os órgãos é cumprida a 
paridade prevista na Lei.
A experiência diversa de quem governa, in-
fluencia sempre o exercício do poder e da to-
mada de decisão, razão pela qual a paridade é 
tão importante, não só pela representatividade 
de quem elege, mas também pelas experiências 
diversificadas que trazem à governação.
A governação do território implica ter em conta 
a sua caracterização cultural e socioeconómi-

ca, procurando responder às necessidades das 
pessoas que aí vivem e/ou trabalham e para as 
quais, mais uma vez, a dimensão de género nos 
seus papeis sociais tem uma forte relevância.
Sendo o Montijo um concelho da Área Me-
tropolitana de Lisboa, tem movimentos pendu-
lares diários e por isso necessita de respostas 

especificas à conciliação da vida familiar com a 
vida profissional.
Em Portugal a participação das mulheres no 
mercado de trabalho a tempo inteiro é muito 
significativa e o uso do tempo por mulheres e 
homens tem assimetrias, havendo um maior nú-
mero de horas do tempo das mulheres utilizado 
em tarefas domésticas do cuidado.

“A governação do território 
implica ter em conta a sua 
caracterização cultural e 

socioeconómica, procurando 
responder às necessidades 
das pessoas que aí vivem 
e/ou trabalham e para as 

quais, mais uma vez, a 
dimensão de género nos seus 
papeis sociais tem uma forte 

relevância.”
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Esta realidade leva à necessidade de ter uma po-
lítica local de conciliação da vida familiar com a 
vida profissional, que ofereça uma boa cobertu-
ra da rede de creche e pré-escolar com horários 
alargados e compatíveis com os horários das 
famílias. A Câmara Municipal de Montijo tem 
vindo, ao longo dos últimos 22 anos, a investir 
na rede de pré-escolar com serviço de apoia à 
família, assim como, desde 2006, vem garantin-
do ao nível do 1º ciclo, atividades extracurricu-
lares no período da tarde.
Acresce a esta opção de investimento na educa-
ção do concelho, a participação na política me-
tropolitana de transportes públicos, para dentro 
e para fora do concelho, a preços acessíveis, e 
urbanizações com centralidades que promovem 
serviços adequados e espaços verdes com áreas 
de lazer.
Para além deste investimento nas políticas de 
conciliação da vida familiar com a vida profis-
sional que têm pautado a estratégia do muni-
cípio, reconhecida por prémios como o prémio 
Autarquias Familiarmente Responsáveis” ou 
o prémio” Viver em Igualdade”, tem havido 
também da parte do Município um forte in-
vestimento em política pública de combate à 
violência doméstica, expressão máxima da de-
sigualdade de género. 
A Câmara Municipal de Montijo tem vindo, 
desde o final do século XX, a desenvolver um 
conjunto de respostas às vítimas de violência 
doméstica, muitas delas pioneiras na política 
autárquica, com o suporte da Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género (CIG).
O Município tem, desde 1998, um Espaço de 
Atendimento a Vítimas de Violência Domés-
tica, existe uma rede de intervenção de parce-
rias locais desenvolvida com o contributo de 
protocolos com ONG especializadas como a 
Associação Mulheres Contra a Violência e a 
Associação de Mulheres Juristas. A Câmara 
do Montijo foi entidade promotora de uma casa 
abrigo no concelho cuja gestão está a cargo da 
União Mutualista Nossa Senhora da Concei-
ção.
Através do “Plano de Ação Local para a Igual-
dade e não Discriminação”, o Município afir-
ma uma estratégia e um plano, com medidas 
concretas, que concorrem para um concelho 
que promove verdadeiramente uma comunidade 
mais justa, mais desenvolvida e mais resiliente.
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Todos os anos demasiadas mulheres morrem 
vítimas de violência doméstica por parte dos 

maridos, namorados ou ex-companheiros. Mor-
rem também às mãos de filhos, pais e de outros 
familiares. E os homens também não escapam a 
estas estatísticas negras. 
Muitas das vezes, a violência doméstica acontece 
no local onde, à partida, se estaria mais seguro e 
protegido, dentro da própria casa.
Carlos Felício conhece bem esta negra realidade. 
O agente principal da esquadra da PSP do Mon-

tijo trabalha, desde 2020, na investigação crimi-
nal, com foco exclusivo na violência doméstica e 
é responsável por todo a trabalho a nível de inves-
tigação e apoio (inquirições, recolha de provas e 
diligências). Nos três anos, registou, anualmente, 
uma média de 100 processos de investigação cri-
minal de violência doméstica na área de interven-
ção da PSP do Montijo. 
O agente principal destaca que “a violência do-
méstica está cada vez mais participada. Era co-
nhecida, mas não participada”. Conforme nos 
transmite, nos processos que tratou “70% das 
vítimas eram mulheres, entre 25 a 30% homens 
e tenho a decorrer também um processo entre um 
casal homossexual, neste caso homens”. 
Com vista a uma maior eficácia e celeridade do 
procedimento o Conselho Superior do Ministério 
Público constituiu, no âmbito das secções distri-
tais dos DIAP de Lisboa e do Porto, Secções Es-
pecializadas Integradas de Violência Doméstica 
(SEIVD).
As SEIVD permitem que além da investigação 

CARLOS FELÍCIO  

Dormindo com o inimigo
da violência doméstica, os agentes afetos, como 
Carlos Felício, tenham outro núcleo de atribuições 
que permite o rápido desenvolvimento de proce-
dimentos, designadamente na articulação com os 
órgãos de polícia criminal, com as entidades vo-
cacionadas para a proteção das vítimas e com a 
jurisdição de família e crianças. 
“Eu recebo a queixa e trato da parte criminal. 
Para acompanhamento social, psicológico ou jurí-
dico reencaminhamos para os serviços mais espe-
cializados”, explica. 
O Município do Montijo tem uma rede de apoio 
a mulheres em situação de violência doméstica, di-
namizada pela Câmara Municipal do Montijo, da 
qual fazem parte várias entidades parceiras locais, 
como a PSP, que permitem uma intervenção em 
crise ou de acompanhamento con-
tinuado. 
Esta rede é fundamental no apoio 
capaz e transversal da vítima, quer 
seja na apresentação da queixa, no 
acompanhamento psicológico, na 
saída de casa, no reencaminha-
mento para estruturas de acolhi-
mento, no apoio social e alimentar 
ou no apoio psicoterapêutico a víti-
mas e sobreviventes. 
Aquando da apresentação de 
queixa por parte da vítima, a mes-
ma é avaliada através de uma ficha 
de avaliação de risco, uma mais 
valia na definição na intervenção da PSP, que 
permite ajustar as medidas a adotar em relação à 
vítima e ao agressor. 
Uma das respostas à vítima pode ser “a teleassis-
tência, que é um aparelho ligado à Cruz Vermelha 
Portuguesa (CVP). O aparelho tem um botão de 
pânico e também um botão de voz através do qual 
a vítima pode fazer uma chamada à CVP. Ao ser 
ativado é também registada a georreferenciação o 
que permite que, mesmo que a vítima esteja a ser 
alvo de agressão e não possa falar, ou que o agres-
sor parta ou lhe retire o botão, a CVP tem aces-
so à georreferenciação e consegue encaminhar a 
PSP ou GNR para as coordenadas registadas” e 
refere que “desde agosto ate final do ano passado 
entreguei cerca de 30 teleassistências, mais uma 
vez na área de intervenção da PSP do Montijo”.  
O agente é o ponto de contato entre vítima e a cruz 
vermelha e também entre a mesma e o Ministério 
Público “Faço o acompanhamento das vítimas. 
Mediante a ficha de risco o acompanhamento vai 
de quatro ate 120. Estou em contato semanal com 
elas até que o tribunal diga que já não é necessá-
rio porque o caso foi para julgamento, houve uma 
suspensão ou o processo arquivou”.
Embora o crime seja público e cada vez mais par-
ticipado “há casos em que as vítimas apresentam 
queixa e posteriormente desistem do procedimen-
to criminal. Por ser um crime público não podem 

desistir da queixa, só do procedimento criminal. 
Mas chegam aqui e não querem falar, as testemu-
nhas não querem falar, e a prova é difícil”, refere 
Carlos Felício. O agente tem também de “perceber 
se este desejo de não procedimento criminal é da 
vontade da vítima ou por coação de familiares ou do 
próprio agressor. É a minha perceção, faço o meu 
relatório e informo o Ministério Público. Acontece 
também que algumas vítimas caem no erro de des-
culpar - porque eles pedem desculpa, porque foi só 
aquela vez… e ao fim de algum tempo estão cá de 
novo porque voltaram a ser agredidas”. 
A experiência permite-lhe reconhecer padrões e o 
agente principal diz que, salvo raras exceções, “o 
agressor que agrediu uma vez, volta a agredir”. 
Uma das medidas para reduzir a reincidência e 

proteger as vítimas é a existência 
de programas dirigidos a agresso-
res de violência doméstica, dentro 
das cadeias e no seio da comuni-
dade. 
Carlos Felício revela também que 
o ‘padrão do agressor’ está muitas 
vezes relacionado com “desempre-
go, dificuldades financeiras e ví-
cios, maioritariamente o consumo 
de álcool e droga”. Nos casos em 
que fica comprovado um proble-
ma de adição relacionado álcool 
ou estupefacientes, “este tem que 
se inscrever em tratamentos de re-

abilitação e fazer prova de realização do mesmo. 
Depois, há casos de sucesso e casos de não sucesso. 
Há indivíduos que reincidem com a mesma vítima 
ou com outra vítima. Temos agressores com várias 
vítimas”, explica-nos o agente. 
A violência no namoro integra, também, o qua-
dro legal do crime de violência doméstica. Neste 
âmbito, nos últimos três anos, conta Carlos Felí-
cio, no Montijo, foram reportadas 10 queixas “às 
vezes são os pais que trazem os filhos e, outras ve-
zes, é a Escola Segura que nos traz os casos”. As 
equipas do programa Escola Segura asseguram a 
vigilância das zonas escolares e contatos de pro-
ximidade com a comunidade educativa, desenvol-
vendo, também, entre outras atividades, ações de 
sensibilização que debatem temas como a violência 
no namoro, pretendendo consciencializar os jovens 
da importância de denunciar este tipo de crime e 
dar-lhes ferramentas para que travem comporta-
mentos violentos contra si ou contra outros.
A violência doméstica é transversal. As vítimas 
podem ser ricas ou pobres, de qualquer idade, 
sexo, religião, cultura, grupo étnico, orientação 
sexual, formação ou estado civil.
A mensagem essencial é “apresentar queixa e não 
ter medo. As pessoas começam a perceber que 
existe resolução para o problema e que o agressor 
é condenado ou chamado a justiça pelo que fez.  
Se não estão bem na relação é sair!”.

“Algumas vítimas 
caem no erro de 
desculpar - porque 
eles pedem desculpa, 
porque foi só aquela 
vez… e ao fim de 
algum tempo estão 
cá de novo porque 
voltaram a ser 
agredidas”
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A vice-presidente da Câmara Municipal do 
Montijo, Maria Clara Silva, é responsável 

pelas áreas da Educação, Desenvolvimento So-
cial e Saúde, Gestão Financeira e Patrimonial, 
Recursos Humanos e Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens, entre outras pastas. No âm-
bito desta edição especial quisemos saber quais 
as respostas que o município tem desenvolvido 
no contexto das questões da Igualdade de Gé-
nero, Cidadania e Não Descriminação.

Montijo Hoje - Como tem a câmara municipal 
procurado responder aos desafios da igualdade 
de género, no âmbito da política da Estratégia 
Nacional para a Igualdade e a Não-Discrimina-
ção?
Vereadora Maria Clara Silva - A Câmara 
Municipal do Montijo tem um histórico de 25 
anos de política pública para a Igualdade, Cida-
dania e Não Discriminação, quando em 1998 
assinou o primeiro protocolo com a Comissão 
para a Igualdade e Direitos das mulheres, atual 
(CIG).
Nos termos da Estratégia Nacional para a igual-
dade e Não Discriminação, criou a Equipa para 
a Igualdade na Vida Local (EIVL), constituída 
por dez elementos com competências de propor, 
conceber, coordenar, implementar, acompanhar e 
avaliar as medidas e as ações desenvolvidas no 
âmbito do Plano Local para a Igualdade e Ci-
dadania.
A equipa, constituída, pretende adquirir os co-
nhecimentos que necessita para determinar as 
melhores estratégias, dentro das respetivas áreas, 
para que a política pública de igualdade e não-
-discriminação seja disseminada por todas as áre-
as de intervenção que se considerem prioritárias.
O Plano de Ação Local para a Igualdade Ci-
dadania e Não-discriminação, da Câmara Mu-
nicipal de Montijo reflete a linha de atuação po-
lítica da Estratégia Nacional para a Igualdade e 
a Não-Discriminação reunindo  um conjunto de 
áreas de atuação que visam intervir na comunida-
de local e contribuir para eliminação: “dos estere-
ótipos de género, que estão na origem das discri-
minações em razão do sexo diretas e indiretas que 
impedem a igualdade substantiva entre mulheres 
e homens, reforçando e perpetuando modelos de 
discriminação históricos e estruturais”
tal como inscrito na Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio .
MH - Que avaliação faz das parcerias da Rede 
Social na resposta às situações de emergência so-
cial no concelho?
MCS - A Rede Social e Montijo Saudável tem 
grande importância no encontro de respostas inte-
gradas para todas questões sociais no Concelho.
Em situações de violência doméstica, o Espa-
ço Informação Mulheres dinamiza a Rede de 

ENTREVISTA MARIA CLARA SILVA  

“Estamos no caminho certo”
Apoio a Mulheres em Situação de Violência 
(RAMSV), criada em 2005, através da assina-
tura de um protocolo de parceria com diversas 
instituições locais e/ou com serviços descentrali-
zados da administração central.
Com este Protocolo pretendeu-se disponibilizar 
uma resposta mais eficaz às sobreviventes de vio-
lência doméstica, bem como prevenir a reincidên-
cia do agressor.

A Rede só tem condições para funcionar porque 
os parceiros da Rede Social e Montijo Saudável 
estão sempre atentos e disponíveis, para encon-
trar as melhores soluções para as vítimas de vio-
lência doméstica.
MH - Que significado tem o Prémio “Viver em 

Igualdade 2022”, atribuído ao município do 
Montijo?
MCS - O Prémio “Viver em Igualdade” tem 
grande significado, pois vem distinguir e reco-
nhecer as boas práticas da Autarquia na inte-
gração da dimensão da Igualdade de Género 
Cidadania a Não Discriminação, tanto a nível 
interno, como em todo o território.
Este prémio é uma iniciativa bienal da Comissão 

para a Cidadania e Igualdade de Género e in-
tegrado na Estratégia Nacional, Portugal Mais 
Igual.
Este prémio por um lado mostra-nos que esta-
mos no caminho certo, a escola a tempo inteiro, a 
compatibilização da vida profissional com a vida 
pessoal, o acesso sem discriminação a homens e 
mulheres nos diferentes cargos autárquicos, mas 
por outro e ao contrário do que muitos teimam em 
afirmar, mostra-nos que ainda há muito para fazer.
O quadro legal espelha uma sociedade mais 
igual, mas a prática diária não concretiza esta 
realidade, as mulheres auferem em média menos 
16,7%, que os homens e a grande maioria das 
vítimas de violência doméstica são mulheres, es-
pancadas e mortas, na presença dos filhos, por 
homens a quem um dia amaram.
Viver em igualdade, exige uma vivencia diária de 
direitos iguais e é esse o caminho que queremos 
continuar a trilhar, na construção de um Monti-
jo, Mais Solidário, Mais Igual.

“Estamos no caminho certo, 
a escola a tempo inteiro, a 
compatibilização da vida 

profissional com a vida pessoal, 
o acesso sem discriminação 

a homens e mulheres nos 
diferentes cargos autárquicos, 

mas por outro e ao contrário do 
que muitos teimam em afirmar, 
mostra-nos que ainda há muito 

para fazer”
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A igualdade de género na escola é uma temática 
presente na missão do Agrupamento de Es-

colas Poeta Joaquim Serra. O tema é tratado em  
Educação para a Saúde e Estratégia Educação 
para a Cidadania, e ainda faz parte dos domínios 
obrigatórios em todos os anos de escolaridade e na 
educação pré-escolar. “A Educação para a Cida-
dania é transversal a todas as disciplinas e áreas 
curriculares, e todos os alunos são encorajados a 
participar, independentemente do ano ou nível de 
escolaridade”, explicaram ao Montijo Hoje as do-
centes da Equipa de Cidadania/PES (Projeto de 
Educação para a Saúde): Ana Albuquerque, Lisa 
Ferrinho e Paula Ramos.
“É importante perceber que, quando mencionamos 
as aulas de Educação para a Cidadania, estamos a 
falar de duas situações possíveis. Em primeiro lu-
gar, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, 
que existe formalmente nos 2.º e 3.º ciclos e, no 
nosso Agrupamento, no 1.º ciclo, através da disci-
plina de Projeto. Em segundo lugar, a abordagem 
dos domínios da Cidadania em qualquer ano de 
escolaridade ou disciplina”, neste caso, esclarecem, 
é “Transversal a todo o Agrupamento e a toda a 
atividade do mesmo”.
Combater os estereótipos na sala de aula é estar 
atento ao que se fala no contexto escolar e ao modo 
como os alunos se interrelacionam: “Reparámos 
que há mais facilidade por parte das raparigas em 
participar, expressar as suas emoções e mostrar as 
suas vulnerabilidades. A maior resistência dos ra-

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS POETA JOQUIM SERRA 

A igualdade de género 
na escola: como abordar 
e combater estereótipos

pazes revela o quão importante é criar espaços de 
diálogo sobre estes assuntos”. Ultrapassar estigmas 
passa também por “gerar debates na sala de aula, 
mas também ouvindo testemunhos, procurando his-
tórias de vida e exercitando o pensamento crítico”. 
Para este corpo de docentes é necessário “Orien-
tar os alunos para a compreensão do porquê da 
existência de estereótipos e levá-los a pensar como 
combatê-los, através da interiorização de valores hu-
manistas e de justiça humana e social”. 
Implementar dinâmicas que propiciem o desenvolvi-
mento de competências socioemocionais, de empa-
tia e de relacionamento interpessoal, tem sido vital, 
relatam: “Os alunos são incentivados a ‘calçar os 
sapatos do outro’, sendo mesmo este o nome de um 
dos exercícios utilizados, compreender como o outro 
se sente e porque pensa ou reage de uma determi-
nada maneira”. Tudo isto se consolida nos projetos 
de intervenção que os discentes desenvolvem e que, 
muitas vezes, não ficam só dentro da sala de aula, 
mas que são partilhados na escola, entre pares, tur-
mas e, às vezes, até em trabalho colaborativo inter-
turmas e interciclos. 
A Equipa de Cidadania/PES desenvolve, ainda, 
projetos estabelecidos “Em parceria com entidades 
externas à escola e que beneficiam de formação ou 
de programas externos. Outros, dinamizados pelos 
alunos, têm como público-alvo os pais e encarrega-
dos de educação e outros elementos da comunida-
de escolar e educativa”. O espaço é limitado para 
descrever todas as ações que, neste âmbito, o Agru-
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pamento está a desenvolver. Entre outras, destaque 
para a Semana dos Direitos Humanos; a Semana 
da Empatia; o Dia dos Afetos; a Feira da Saúde; o 
Dia Mundial do Combate ao Bullying; a Semana 
contra a Violência; Sessões sobre Cyberbullying e o 
Programa ‘Mente Feliz’, desenvolvido pelo Serviço 
de Psicologia e Orientação do Agrupamento, que 
visa a promoção de competências socioemocionais.
Para além disso, em sinergia com o ISPA, e no âm-
bito da prevenção do bullying, destacam o “Projeto 
Dar Palco à Diferença”. Com a iniciativa “Dove 
Eu Confiante”, realizam-se workshops promotores 
de autoestima e aceitação do corpo e o “Inspira Ac-
ção” – que forma mediadores escolares, e interlocu-
tores em direitos humanos.
Em parceria com o Projeto RODA CLDS4G 
Montijo, estão a desenvolver: Projeto “Desafiar 
Estereótipos”, que aborda a discriminação em 
função do género, “Nomeadamente na conciliação 
entre a vida pessoal, familiar e profissional, nos 
contextos de poder e de tomada de decisão e em 
casos de violência de género”; Programa “I Am”, 
que trabalha o desenvolvimento de competências 
emocionais e em articulação com a Academia de 
Líderes Ubuntu, fazem formação e desenvolvem 
várias atividades promotoras de competências so-
cio emocionais.
Ainda para promover a representatividade dos 
diversos géneros e orientações sexuais, a Equipa 
conta com outros apoios - para além do apoio do 
Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupa-
mento – “Há vários anos, trabalhamos com a rede 
ex aequo, uma associação de jovens lésbicas, gays, 
bissexuais, trans, intersexo e apoiantes, que tem fei-
to um trabalho extraordinário com os nossos alu-
nos. Articulamos também com a Saúde Escolar, 
a ILGA, o Núcleo de Pedopsiquiatria do Centro 
Hospitalar Barreiro-Montijo, o Instituto Superior 
de Psicologia Aplicada, a Associação de Líderes 
UBUNTU, o Centro Comunitário + Cidadão e 
a Casa Gui, o Projeto RODA CLDS4G Monti-
jo, entre outros”.  
Para estas docentes “Os alunos aprendem atra-
vés dos desafios da vida real, indo para além da 
sala de aula, no exercício de uma cidadania ativa”. 
Cabendo à escola a responsabilidade de “abrir as 
portas à cidadania ativa de cada criança, de cada 
jovem, de cada indivíduo, cuja formação não se 
esgota naquilo que a família e o ensino lhe podem 
oferecer, mas antes no que o mundo lhe exige e 
na sua ousadia de o transformar e de participar 
ativamente na evolução da própria Humanidade” 
destacam as professoras.
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Março é o mês dos livros, do teatro, da po-
esia e é também o mês da Mulher. Neste 

mês celebra-se a arte, e ao mesmo tempo a eman-
cipação e a afirmação do papel da mulher na so-
ciedade. Neste sentido, a Galeria Municipal do 
Montijo vai ter patente a exposição de pintura 
e desenho: ‘Objeto entre objetos’, de Nicoleta 
Sandulescu, jovem artista plástica. Ao Montijo 
Hoje, a artista, deixou um comentário sobre o 
seu trabalho, percurso, e uma pequena reflexão 
sobre o papel da arte na promoção da igualdade 
de género.
Nicoleta Sandulescu nasceu na Moldávia, em 
1994. Vive e estuda em Lisboa. Aqui concluiu 
os seus estudos na Faculdade de Belas Artes 
de Lisboa, destacando-se no seu percurso, em 
2021, a Exposição individual Na Casa do Cor-
po - Luxemburgo, Centro Cultural Português – 
Camões e, em 2022, a participação na 9ª edição 
da Bienal Internacional de Arte de Pequim. Dos 
Prémios e distinções enfoque para:  1º Prémio da 
2ª edição do Prémio Paula Rego - Cascais, Casa 
das Histórias Paula Rego (2017); Finalista 
Prémio Arte Emergente Fundação Millennium 
BCP, JustLX (2019). Finalista Prémio A Arte 
Chegou ao Colombo - Museu Coleção Berardo, 
Lisboa (2020) e o 1º Prémio de Fotografia - 
Sintra, MUSA  2021 .
Sobre o seu trabalho Nicoleta refere: “Trabalho 

NICOLETA SANDULESCU  

Arte no feminino
sobretudo com pintura, desenho e a fotografia. 
O corpo performativo, como instrumento e como 
casa/morada de onde partem ações, a exploração 
e o confronto do mesmo com vários espaços estão 
na origem do próprio processo artístico”.
Numa pequena reflexão sobre o papel desempe-
nhado pela arte, na promoção da igualdade de 
género a artista refere: “Penso que o papel da 

arte é importante na promoção da igualdade de 
gênero. Ou melhor, no contexto da cultura, da 
arte, se conseguem criar condições que fomentem 
a igualdade e permitam desconstruir estereótipos 
sociais sensibilizando, consciencializando e dan-
do maior visibilidade à problemática estimulando 
a reflexão sobre a mesma”.
“Sabemos também que, no contexto artístico, a 

mulher foi vista apenas como objeto de admira-
ção artística e não como criadora durante muitos 
anos. Agora, através da criação artística, as mu-
lheres exprimem as suas inquietações e vivências 
e questionam os seus papéis sociais” garante.
Relativamente à exposição que irá apresentar 
no Montijo, Nicoleta Sandulescu, afirma: “Na 
exposição apresentarei um conjunto de trabalhos 
que criarão pela primeira vez diálogo no espaço 
da Galeria Municipal do Montijo. Como tal, a 
exposição terá um arco temporal bastante longo”.
“O que une as obras apresentadas será o ques-
tionamento do corpo enquanto espaço. Nes-
tes trabalhos o próprio corpo e a casa parecem 
combinar-se numa só coisa. Aquilo que os liga 
é a presença de um no outro. O corpo marca o 
espaço, tal como o espaço deixa de o ser se não 
o pensarmos como habitado pelo corpo. Como 
também a ideia do corpo como instrumento, 
como objeto para criar a imagem. Este corpo ins-
trumento aparece rodeado de objetos domésticos 
que gravitam entre dois pólos, variando do estri-
tamente utilitário ao simplesmente decorativo e 
que se tornam “acessórios de cena” de um palco 
de vivências inventadas” explana a artista.
Num futuro próximo, Nicoleta Sandulescu, vai 
integrar exposições coletivas no Museu Nacional 
Soares dos Reis e na Fundação D. Luís I, Cen-
tro Cultural de Cascais.

“No contexto artístico, a mulher 
foi vista apenas como objeto 
de admiração artística e não 

como criadora durante muitos 
anos. Agora, através da criação 
artística, as mulheres exprimem 
as suas inquietações e vivências 

e questionam os seus papéis 
sociais”



SAÚDE 

CUF Montijo 
oficialmente inaugurada
Realizou-se no dia 23 de fevereiro, a inaugu-

ração oficial da Clínica CUF Montijo, que 
contou com a presença do presidente da Câmara 
Municipal do Montijo, Nuno Canta, do presi-
dente da Comissão Executiva da CUF, Dr. Rui 
Dinis, do administrador da Cluster Descobertas, 
Pedro Bastos, do diretor do Hospital CUF Des-
cobertas, André Ramos e da gestora da clínica 
CUF Montijo, Vera Rosa. 
Na inauguração estiveram ainda presentes o 
vereador, José Manuel Santos, o presidente 
da Junta de Freguesia da União de Freguesias 
do Montijo e Afonsoeiro, Fernando Caria, e o 
presidente do Conselho de Administração da 
União Mutualista Montijo, Pedro Santos. 
No momento de descerramento da placa o pre-
sidente da Comissão Executiva da CUF referiu 
que “é com muita satisfação que a CUF chega 
ao Montijo e reforça a rede de 24 unidades em 
15 concelhos” e destacou o “investimento de cer-
ca de 10 milhões de euros na clínica onde hoje 
trabalham 120 pessoas, com muita tecnologia e 
com uma oferta que pensamos que vai ser muito 
útil para população do Montijo e concelhos à 
volta”.
Rui Dinis salienta que “além de prestar cuida-
dos de saúde temos uma matriz muito centrada 
em fazer parte da comunidade” e realça a “feliz 
coincidência de termos, hoje, passado a fazer 

parte Conselho Local de Ação Social e de Saú-
de (CLASS). É com enorme felicidade que o 
fazemos e nos juntamos ao CLASS, juntamente 
com as outras instituições do concelho e fazemos 

parte da vida desta comunidade”.
O presidente da Câmara Municipal do Monti-
jo, Nuno Canta, referiu que “ao abrir portas a 
CUF transportou-nos para um lugar de cuida-
dos de saúde para as pessoas, um polo de desen-
volvimento e de criação de emprego qualificado. 
Um símbolo do que queremos para o futuro da 
cidade, um Montijo moderno, desenvolvido e so-
bretudo mais justo para todos”. 
Para o autarca “ter um grupo privado de saúde a 
investir na cidade é um voto de confiança e apela 
para que tenhamos a consciência da necessidade 
de o setor privado da saúde ser importante ao 
desenvolvimento das terras”. Nuno Canta des-
tacou a importância “de sermos claros nas polí-
ticas de saúde que apresentamos aos cidadãos. 
Temos condições de saúde para poder clarificar 
o espaço de cada um e orientar uma política de 
saúde de modo a poder responder aos cidadãos e 
ter ganhos em saúde, porque quer o setor priva-
do quer o público, estão empenhados nos ganhos 
de saúde para a população”. 
A nova unidade CUF Montijo é constituída por 
30 gabinetes, uma equipa composta por mais de 
120 colaboradores, um corpo clínico de referên-
cia e a mais recente tecnologia em equipamen-
tos de diagnóstico e tratamento, e disponibiliza 
também atendimento médico, cuidados de enfer-
magem e meios complementares de diagnóstico 
e consultas em várias especialidades médicas e 
cirúrgicas.
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ASSOCIATIVISMO

Ateneu 
comemora 
aniversário 
O Ateneu Popular do Montijo comemorou o seu 83.º 

aniversário, no dia 21 de janeiro, com um almoço 
comemorativo no Musical Clube Alfredo Keil.
O Ateneu Popular é uma associação fundada a 15 
de dezembro de 1939 com o objetivo de divulgar 
e promover a cultura e o desporto no concelho de 
Montijo. Ao longo da sua história tem desempenhado 
um papel insubstituível na divulgação cultural e no 
desenvolvimento do desporto, em particular o xadrez, 
tendo marcado sucessivas gerações de montijenses. 
São 83 anos ao serviço da Cultura e do Progresso 
do Montijo, conforme gravado na insígnia do Ateneu, 
duma instituição que soube resistir à mudança dos 
tempos, adaptar-se, continuando a oferecer atividades 
culturais e desportivas à população da nossa 
freguesia e concelho.

CULTURA 

PICA homenageia 
Eugénio de Andrade
O PICA - Projeto de Intervenção Cultura e Artes 

apresentou, no dia 14 de fevereiro, na Galeria 
Municipal, “Só as tuas mãos trazem os frutos”, uma 
homenagem ao poeta Eugénio de Andrade, no ano 
em que se comemora o centenário do seu nascimento.
Nesta criação original a poesia do autor cruzou-se 
com a de outros grandes poetas de língua portugue-
sa, fazendo fluir diálogos entre diferentes poemas, 
para deles brotarem frutos, flores, sabores e amores.
Eugénio de Andrade, pseudónimo de José Fonti-
nhas, nasceu a 19 de janeiro de 1923 no Fundão. 

Manteve sempre uma postura de independência 
relativamente aos vários movimentos literários com 
que a sua obra coexistiu ao longo de mais de cin-
quenta anos de atividade poética. Revelou-se em 
1948, com As Mãos e os Frutos, a que se seguiria, 
em 1950, Os Amantes sem Dinheiro. Os seus li-
vros foram traduzidos em muitos países e ao longo 
da sua vida foi distinguido com inúmeros prémios, 
entre eles o Prémio Camões, em 2001. Morreu a 
13 de junho de 2005 no Porto, cidade que o aco-
lheu mais de metade da sua vida.

GABINETE SÉNIOR 

Sessões sobre Inteligência Emocional
No passado dia 24 de janeiro, decorreu na Aca-

demia Sénior de Sarilhos Grandes, a primeira 
sessão de esclarecimento dedicada ao tema “Inteligên-
cia Emocional”, organizada pelo Gabinete Sénior da 
Câmara Municipal do Montijo. As sessões de escla-
recimento, no âmbito da Agenda Sénior 2023, vão 
percorrer as várias freguesias do concelho do Montijo.
As sessões têm como oradora Ester Serra, psicóloga 
e professora voluntária na Universidade Sénior do 
Montijo, terapeuta em medicina (chinesa e indiana) e 
formadora na área comportamental.
No dia 24 de fevereiro, a sessão teve lugar na Junta 
de Freguesia de Canha e na União das freguesias de 
Pegões.
No mês de março, a delegação da União das fregue-
sias de Montijo/Afonsoeiro, no Afonsoeiro receberá, 
no dia 24, a sessão de esclarecimento, às 10h00 e 
às 15h00, a sessão decorrerá, na sala multiusos da 
Quinta do Saldanha. 
O ciclo de sessões terminará  dia 18 de abril, na Aca-
demia Sénior da Atalaia e Alto-Estanqueiro Jardia.
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AMBIENTE

Separação 
e reciclagem 
de biorresíduos 
A  partir de 31 de dezembro de 2023, a separação na 

origem e reciclagem de biorresíduos passa a ser 
obrigatória em todo o território nacional. 
A separação dos resíduos orgânicos, ou biorresíduos, 
produzidos diariamente pela população na preparação 
de alimentos, resulta num conjunto de benefícios 
globais, concretamente na diminuição do espaço 
ocupado em aterros, no aproveitamento de recursos 
para a produção de adubo e energia e na redução da 
emissão de gases com efeito de estufa.
É com esta preocupação que o Município de Montijo 
se encontra a preparar estruturalmente para poder 
dar resposta, de forma gradual e progressiva, à 
necessidade de recolha de biorresíduos no seu 
território. 
Numa primeira fase, o Município adquiriu 250 
contentores de cor castanha e devidamente 
identificados para colocação na via publica com 
identificador eletrónico, que facilitará a gestão de 
recolha e manutenção dos mesmos. Foram ainda 
adquiridos outros equipamentos de várias dimensões, 
para disponibilizar aos aderentes do projeto, quer 
munícipes quer estabelecimentos de restauração e 
cantinas.
A implementação iniciar-se-á nos Bairros Periféricos 
da União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, com 
prévia comunicação e sensibilização à população, 
para que compreenda melhor a importância da 
separação e deposição adequada destes resíduos 
nos equipamentos próprios para o efeito.
Este projeto resulta de uma candidatura ao Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos (PO SEUR), cofinanciado pelo Fundo de 
Coesão no âmbito do Programa Portugal 2020, que 
representa um investimento total de 919.769,40€ - 
sendo elegível para cofinanciamento o montante de 
827.413,76€ a que corresponde o financiamento FC 
(75%) de 500.000,00€.

O Cemitério São Sebastião, no Montijo, está a ser alvo de obras de conservação.
Com esta empreitada pretende-se a ampliação do cemitério, a criação de uma zona para lavagem dos 

ossos, execução de uma zona para a recolha de resíduos e também a recuperação de arruamentos.
A obra tem um valor de 144.985,00€.

OBRAS 

Cemitério de S. Sebastião 
em ampliação

WORKSHOP 

Benefícios da Biodanza
O primeiro workshop itinerante sobre os “Bene-

fícios da Biodanza” realizou-se na sexta-feira, 
dia 3 de fevereiro, mais concretamente na delegação 
da União das Freguesias de Montijo/Afonsoeiro, 
no Afonsoeiro, na parte da manhã, e na Sala Mul-
tiusos da Quinta do Saldanha, na parte da tarde. 
O que é, como fazer e quais os benefícios da Bio-
danza são os temas desenvolvidos por Paulo Parda-
na, sociólogo por formação e facilitador de Biodan-
za por paixão.

O ciclo de workshops tem continuidade no dia 17 de 
março, às 15h00, na Academia Sénior de Atalaia, 
Alto Estanqueiro e Jardia. A 4 de abril a iniciativa, 
terá lugar às 10h00, na Junta de Freguesia de Canha 
e, às 15h00, no auditório da Junta de Freguesia da 
União das Freguesias de Pegões.
O último workshop dedicado à Biodanza terá lugar 
no dia 19 de maio, às 15h00, na Academia Sénior 
de Sarilhos Grandes. A entrada é gratuita e aberta a 
toda a comunidade sénior do concelho.
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ÁGUA E SANEAMENTO 

Reforço de investimento nos SMAS
Por via do aumento do número de consumi-

dores, empresas e de um acerto de fatura-
ção com a SIMARSUL “conseguimos neste 
mapa orçamental ter um saldo de gerência de 
1.253.270,39€” referiu o presidente da Câmara 
Municipal do Montijo, Nuno Canta, acrescen-
tado que o saldo será utilizado para “reforçar a 
despesa corrente, em concreto o pagamento da 
faturação à SIMARSUL (550 mil euros) e nos 
investimentos para 2023”.

A declaração do presidente da câmara foi pro-
ferida na reunião de câmara de 8 de fevereiro, 
data em que foi aprovado o mapa de desempenho 
orçamental e a 1.ª revisão ao orçamento de mo-
dificação dos documentos previsionais de 2023, 
dos Serviços Municipais de Água e Saneamento 
(SMAS) do Montijo.
O presidente da câmara anunciou o reforço de in-
vestimentos estruturantes no Plano Plurianual de In-
vestimentos para 2023, tais como: a reabilitação do 

Reservatório Elevado R1 (400 mil euros este ano e 
300 mil no próximo); a reabilitação do Reservatório 
Elevado da Atalaia R2 (cerca de 100 mil euros); a 
aquisição de equipamentos (também no valor apro-
ximado de 100 mil euros); a ampliação e beneficia-
ção da rede de saneamento, em particular na zona 
do bairro novo do parque (cerca de 100 mil euros) e 
o aumento da verba para estudos e projetos.
As propostas foram aprovadas com 3 votos a fa-
vor do PS e com as abstenções do PSD e CDU.

Continua em desenvolvimento a obra de 
pavimentação da nova Avenida António 

Mourão, antiga Estrada Nacional 4.
Já estão concluídos os trabalhos de construção 
de rede de coletores de saneamento da via, no-

OBRAS

Avenida António Mourão 
na fase final

meadamente domésticos e pluviais. A interven-
ção contemplou também a renovação da con-
duta de abastecimento de água e a construção 
de uma baía de retenção no estacionamento do 
supermercado Aldi.

Presentemente estão a ser construídos lancis, 
passeios e ciclovias e futuramente vai iniciar-se a 
colocação de pavimento na avenida. 
A obra realiza-se no âmbito do contrato de urba-
nização do supermercado Aldi.
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PEGÕES 

Execução 
de calçadas 
em Sto. Isidro
A Câmara Municipal do Montijo está a proceder à 

execução de calçadas em passeios na Avenida 
de Santo Isidro de Pegões, na freguesia da União de 
Freguesias de Pegões.
A intervenção tem como objetivo melhorar as condições 
de circulação pedonal, a segurança rodoviária de todos 
os utentes da via e oferecer aos moradores condições 
semelhantes de acessibilidade.
O encargo total da obra é de 40.586,22€.

CANHA

Pavimentações 
no Carrapatal 
Estão a decorrer obras de pavimentação no 

Carrapatal, em Canha.
As intervenções no Caminho Joaquim Vitorino e 
no Caminho Pedro Veríssimo têm como objetivo 
melhorar as condições de circulação viária, 
segurança rodoviária e de salubridade, de todos os 
utentes destas vias e consistem na pavimentação das 
vias e execução de valetas.
A intervenção contempla a execução de uma 
estrutura de pavimento novo com um perfil 
transversal com uma plataforma de largura variável 
de acordo com a via a intervencionar.

Está a decorrer a empreitada de traba-
lhos de recuperação de Fogos Devolutos 

em Habitações Sociais. Os edifícios a inter-
vencionar localizam-se no Bairro do Esteval, 
Bairro da Caneira, Atalaia e Afonsoeiro. 
As obras, adequadas a cada um dos fogos, 
contemplam, por exemplo, a pintura de pare-
des e tetos, a revisão e afinação de estores dos 
vãos de janela, a reparação de caixa de cor-
reio, a reparação de estendal, a revisão da rede 
de águas, incluindo monotorização de todas as 
tubagens e equipamentos, fornecimento e mon-
tagem de torneiras, a revisão com reparação de 
instalação elétrica, a revisão das canalizações 
de esgotos da cozinha e instalações sanitárias, 
a substituição de todo o material deteriorado, 
bem como a recuperação de portas interiores 
da habitação incluindo substituição se neces-
sário de aduelas, aros, ferragens, puxadores e 
fechaduras.
Até ao momento foram concluídos e entregues 
dois apartamentos.
O valor da obra é de 78.906,25€.

OBRAS

Câmara Municipal recupera 
habitações sociais

OBRAS 

Nova passagem hidráulica 
em funcionamento
Já se encontra concluída a remodelação da pas-

sagem hidráulica construída na Av. António 
Mourão, antiga Estrada Nacional 4.
A passagem hidráulica vai permitir um mais efi-
caz escoamento de água, tendo sido executada 
com elementos pré-fabricados em betão armado, 
em forma de U, sendo que cada seção tem dois 
módulos, com um 1.50 m de comprimentos, 3.50 
m de largura e 1.90 m de altura.
Antes da colocação desta passagem hidráulica, 

procedeu-se à demolição da antiga bem como à 
limpeza da linha de água a montante e a jusante.
Posteriormente, foi feita a base para receber os 
elementos, base essa constituída por elementos 
em pedra de calcária irregular e de seguida foi 
colocada brita para preencher os vazios e foi exe-
cutada uma almofada de betão armado.
Por último, em cima da base foi executada uma 
almofada de areia e cimentos para nivelar a laje e 
receber os elementos pré-fabricados.
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OBRAS 

Nova avenida em 
construção no Areias
Encontra-se a decorrer a obra de construção da Avenida Rainha Santa Isabel, uma nova avenida na 

cidade de Montijo, que fará a ligação entre o Bairro das Colinas do Oriente e a Circular Externa. 
Estão já concluídas as redes de saneamento e a instalação de candeeiros de iluminação pública. 
Posteriormente será executado o calcetamento dos passeios e a pavimentação da estrada. SARILHOS GRANDES

Cemitério Pinhal 
do Fidalgo 
em obras  
Estão em curso as obras de Conservação e 

Ampliação do Cemitério Pinhal do Fidalgo. 
Os trabalhos consistem essencialmente na abertura 
de um novo talhão; na execução de uma zona 
reservada a resíduos, incluindo a instalação de 2 
portões de grandes dimensões; na instalação de 
estrutura modular de arrumos para os serviços; na 
adaptação de um armazém para zona de tratamento 
e acondicionamento de ossadas.
O projeto inclui também a execução de nova rede de 
água e esgotos e a recuperação de percurso interior 
de acesso ao novo talhão e zona de resíduos.
A obra teve um valor da adjudicação: 136.859,00€.

OBRAS

Readaptações 
na Rua da 
Bela Vista
No âmbito da empreitada de trabalhos diversos 

no concelho estão a decorrer trabalhos de 
readaptação de caleiras e sumidores na Rua da Bela 
Vista, com o objetivo de minimizar a acumulação de 
águas pluviais e os danos causados pela chuva.

Intervenção na 
Rua da Escola 
primária
A Rua da Escola Primária, na freguesia de 

Sarilhos Grandes, está a ser alvo de obras de 
Repavimentação e Intervenção em Infraestruturas. 
A rua apresentava desgaste acentuado compatível 
com a idade e com a sua utilização, bem como 
deficiências estruturais em coletor de águas residuais 
e rede de abastecimento.
Os trabalhos centram-se na substituição da rede de 
saneamento de águas residuais, com a substituição 
integral do coletor, caixas de visita e ramais, bem 
como a substituição da rede de abastecimento de 
águas. Por fim, irá proceder-se à substituição da 
calçada grossa, na pavimentação e readaptação para 
a cota do novo pavimento de tampos e aros de caixas 
de visita e à repavimentação da via
A obra tem o valor de 134.315,41€.

OBRAS

Calcetamento da 
Travessa do Cais
A Câmara Municipal do Montijo está a realizar a oba 

denominada “Calcetamento da Travessa do Cais 
e Troço da Rua Manuel Neves Nunes de Almeida”. 
A intervenção contempla o arranque de calçadas 
em passeio, a remoção de pedra de granito em 
estrada, o arranque de lancil de calcário, a fresagem 
de pavimento betuminoso, o fornecimento e 
assentamento de sumidouros, o alargamento de 
passeios, o fornecimento e assentamento de lancil 
em Pedra  Lioz e de lancil em pedra de calcário bem 
como o fornecimento e assentamento de calçada de 
calcário vidraço branco  em passeios e de calçada de 
granito cinza em zona viária. 
A obra tem um valor de adjudicação de 141.257,96€.
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Espaço Oposição

PSD | Montijo e o estado da Proteção Civil
O PSD de Montijo vem de a muitos anos dando voz às 
preocupações da população e da corporação de Bombei-
ros Voluntários de Montijo, pelo que considera insustentá-
vel o estado de operacionalidade do serviço de Protecção 
Civil. 
Pela cidade de Montijo e seus acessos circulam diariamen-
te dezenas de milhares de pessoas e veículos, só no Fórum 
de Montijo por dia acedem cerca de 35 mil pessoas;
Há anos que os Bombeiros enfrentam graves dificuldades 
financeiras e sofrem de falta de equipamentos, designada-
mente fardamento;

CHEGA | O estado da Economia
Apesar dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliên-
cia (PRR), para implementar um conjunto de reformas e 
investimentos destinados a repor o crescimento económico 
sustentado, e um crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB), o que se tem verificado na realidade é uma queda 
do PIB.
Estamos cada vez mais na cauda da europa, e segundo 
as últimas estatísticas tendo o PIB registando uma queda 
homologa de 2,5% em relação ao 2 trimestre de 2022, 
traduzindo uma desaceleração das exportações de bens e 
serviços.

A má execução do PRR deve-se principalmente na di-
ficuldade nas candidaturas derivado ao excesso de buro-
cracia implantada nas mesmas, no arranque tardio dos 
programas operacionais, nomeadamente, nas aprovações 
tardias, e complexidade dos programas de candidatura o 
que se traduz diretamente num impacto económico e social 
brutal, e deixando assim Portugal a beira de uma enorme 
crise económica e de um não crescimento sustentável da 
economia portuguesa.
Apesar dos repetidos avisos do Tribunal de Contas, para 
o risco de incumprimento do PRR, advertindo para várias 

Há anos que o quartel está degradado e com problemas 
estruturais, perdemos os financiamentos dos fundos comu-
nitários necessários à sua modernização, no valor de mais 
de meio milhão de Euros;
Há anos que a estrutura da protecção civil não tem meios 
nem capacidade técnica adequada, nem coordenação da 
estrutura da protecção civil que no essencial apenas existe 
no papel;
Há anos que as forças policias tem carência de efectivos e 
de equipamentos;
A boa vontade e abnegação dos bombeiros e forças poli-

causas nas dificuldades de implementação especialmente 
sobre os prazos de execução, continuam a existir grandes 
dificuldades. Assim é fundamental que se acelere a execu-
ção do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e se 
simplifique procedimentos e que se melhore serviços nas 
entidades relevantes. A solução para cumprir as metas e 
aplicar todos os fundos pode mesmo vir a ser simplificar e 
desburocratizar.

Nuno Pires
Coordenador da Concelhia do Montijo Partido Chega

ciais não chegam para suprir a incapacidade do executivo 
socialista da câmara e das juntas de freguesia;
São por de mais evidentes os problemas de operacionali-
dade da protecção civil designadamente dos bombeiros de 
Montijo que afectam gravemente o socorro à população. 
E perante este cenário o que faz a nossa Autarquia e o 
PS Montijo, enterram a cabeça na areia, limitando-se a 
anualmente conceder milhares de euros em subsídios aos 
bombeiros e estancando a operacionalidade da Protecção 
Civil pela ausência de meios e falta de capacidade política 
para implementar a estrutura necessária à Protecção Civil.

BE | Ainda as Jornadas Mundiais da Juventude 
Continuamos a assistir incrédulos ao despesismo que este 
evento representa.
Vejamos 2 exemplos
Espanha em 2011 os custos rondaram os 50€ milhões 
pagos pela igreja, pelos participantes, por empresas pri-
vadas e patrocinadores. Sem investimento publico direto.
Brasil em 2013 os custos rondaram 21€ milhões dos quais 
4€ milhões pela parte do Estado e o restante custeado pela 
igreja/ participantes, empresas privadas e patrocinadores.
Recordemos o nosso caso, em Portugal:
Despesas totais com as Jornadas Mundiais da Juventude 
2023 em Lisboa rondarão os 160€ milhões

Desta parte o Estado Português, laico gastará a modica 
quantia de 80 milhões entre Estado e autarquias en-
volvidas, Lisboa e Loures, a este valor somam-se mais 
80 milhões investidos pela Igreja perfazendo então os 
160€ milhões.
De acordo com as obras públicas realizadas no nosso 
país o valor final deverá ser manifestamente superior, 
com as habituais derrapagens, facilitismos, ajustes dire-
tos, negócios de amigos, entre outros exemplos…
Torna-se incompreensível não existir dinheiro para fo-
mentar políticas de habitação efetiva, promover o investi-
mento sério na educação e nas escolas, na saúde não ser 

possível aumentar e melhorar os vencimentos do pessoal, 
nas polícias, entre outros inúmeros exemplos de carência 
de investimento.
É incompreensível sequer que se equacionem estes gastos 
desmesurados quando as vidas da maioria dos cidadãos 
piora com o aumento das despesas.
É urgente exigir do poder político decisor que reoriente 
os investimentos para onde é realmente necessário.

Ricardo Caçoila
Bloco Esquerda Montijo

OBRAS

Construção de 4 salas na EB da Liberdade
Estão em construção 4 salas de aula na Escola Básica da 

Liberdade. A edificação deste conjunto de salas visam au-
mentar a capacidade do equipamento de ensino e vão ser im-
plantadas na área complementar à Escola Básica do Bairro da 
Liberdade.
A solução encontrada consubstancia-se em dois núcleos de 
salas que partilham zonas de expressão plástica, apoiados 
por um núcleo de instalações sanitárias e também uma zona 
de arrumos e zona técnica. Uma das principais novidades da 
presente proposta é um recreio coberto onde os alunos podem 
estar protegidos dos elementos e que pode funcionar também 
como zona de reunião informal, ponto de encontro ou outras que 
a área permita.
A ideia base do projeto visa uma grande simplicidade construti-
va e estrutural, procurando com isso maximizar a economia de 
recursos e também o tempo de execução, algo que na presente 
fase do projeto é já refletido.
A obra tem um valor de adjudicação de 419.978,22€ e um prazo 
de execução de 365 dias.
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A Câmara Municipal do Montijo já iniciou as 
obras de “Requalificação e Ampliação do 

Canil/Gatil Municipal do Montijo”.
A presente intervenção tem como objetivo fundamen-
tal dotar o novo edifício das condições necessárias 
ao cumprimento dos critérios funcionais, legais e de 
conforto contemporâneos, que se irá traduzir numa 
melhoria significativa das instalações oferecendo aos 
seus usuários melhores condições de utilização.
Após a requalificação o complexo aumenta a 
capacidade de alojamento para cães e acres-
centa condições para acolhimento de gatos. 
A obra contempla também a execução de es-
paços de apoio. A área administrativa/logística 
inclui uma receção e um armazém de apoio. A 
área clínica contempla a construção de uma sala 
de cirurgia e esterilização de animais, enfermaria 
com recobro, gabinete técnico e espaço para ba-
nhos e tosquias.
O espaço vai também contar com uma área para 
banhos e tosquias.
A obra tem um valor de adjudicação de 
586.000,00€ e um prazo de execução de 270 dias. 

EQUIPAMENTO 

Canil Municipal em 
requalificação e ampliação

OBRAS

Área envolvente 
ao Motoclube 
calcetada
A área envolvente à sede do Motoclube está a ser 

alvo de obras de calcetamento.
A intervenção inclui a escarificação da base existente 
em tout-venant, o fornecimento e assentamento de 
pavimento em Pavê e de lancil guia em betão, a 
execução de caldeira com (1,50x1,50m), em lancil 
guia em betão e o fornecimento e assentamento de 
grelhas de arrelvamento em betão, no espaço livre 
das caldeiras, em redor das árvores.
A obra tem um valor de 43.483.09€.

PATRIMÓNIO
Lanternim
da Casa Mora
No âmbito da política de preservação do património 

municipal, a Câmara Municipal do Montijo procedeu 
à manutenção do lanternim da Casa Mora. 
A Casa Mora apresenta uma fachada requintada, no 
desenho das molduras dos vãos, da guarda de ferro do 
piso nobre ou dos modilhões que sustentam a varanda, 
e nos materiais utilizados, não faltando, no telhado, um 
curioso lanternim decorado com vidros coloridos e duas 
platibandas constituídas por elementos cerâmicos, a da 
fachada da frente pontuada por quatro estatuetas hoje 
desaparecidas. O interior da casa recebeu igual cuidado 
no refinamento das artes decorativas, destacando-se 
magníficos estuques, frescos e escaiolas.
Adquirida na década de 80 do século XX pela Autarquia, 
com vista a albergar a Biblioteca Municipal Manuel 
Giraldes da Silva, a Casa Mora tornou-se, em 1993, 
sede do Museu Municipal. O edifício é popularmente 
conhecido por Casa Mora em razão do casamento da 
filha dos proprietários, Maria Antónia Tavares, com o 
médico Manuel Justiniano Mora.

OBRAS

Repavimentação 
e renovação de 
infraestruturas da 
R. João Pedro Iça
A Câmara Municipal do Montijo iniciou a obra de 

repavimentação e renovação de infraestruturas da 
Rua João Pedro Iça.
A empreitada contempla a renovação/substituição das 
infraestruturas de águas e esgotos e a repavimentação 
do arruamento. O projeto desenvolvido tem como 
objetivo a melhoria da acessibilidade e da segurança 
de circulação, dotando a área intervencionada de 
lugares de estacionamento organizados e acessos 
convenientes que possibilitem, por um lado, uma eficaz 
fluidez do tráfego, e por outro, uma perfeita interligação 
à rede viária existente.
O encargo total do contrato é de 349.165,49€.




