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Mural 18, sob o lema "muralizados no apoio à cultura", é um evento cultural em 
rede, que une agentes culturais, municípios e cidadãos, em defesa da comunida-
de artística e do nosso património cultural, imaterial e material.
Música, teatro, dança, pintura de murais, entre outros, são algumas das áreas 
culturais e artísticas que integram a programação cultural em rede do Mural 18. 
Em janeiro de 2021 teve início a programação, que irá decorrer até setembro de 
2021, nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa. 
Convidamos os Artistas, Criativos e Técnicos da Cultura do Concelho do Montijo 
a integrar este Diretório que lhes permitirá uma maior promoção e divulgação 
do seu trabalho. Para o efeito podem contactar a Divisão de Cultura da Câmara 
Municipal do Montijo através do endereço cultura@mun-montijo.pt.
O Mural 18 resulta de uma candidatura apresentada pela Área Metropolitana de 
Lisboa, e pelos seus 18 municípios, no âmbito do Programa Operacional Regional 
de Lisboa 2020, e tem uma comparticipação financeira do Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional de 1,5 milhões de Euros.

No âmbito desta 
iniciativa cultural, 
Montijo irá receber a 
artista Tamara Alves 
que irá pintar um 
mural de arte urbana 
na empena do prédio 
localizado na Rua Jorge 
de Sena, 227 - Bairro do 
Esteval – Montijo.
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A partir de 21 abr., 
poderá acompanhar, 
ao vivo e, também, na 
plataforma Mural 18, 
a intervenção artística 
que irá prolongar-se 
durante o mês de maio.

https://www.mural18.pt/home
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Tamara Alves é uma artista visual e 
ilustradora portuguesa, atualmente 
radicada em Lisboa. É licenciada em 
Artes (ESAD-IPL) e mestre em Práticas 
Artísticas Contemporâneas (FBAUP) 
tendo como tema de investigação 
“Activismo Público em Contexto Ur-
bano”. 

Sempre se interessou por um tipo de 
trabalho inserido no mundo, fascina-
do pela estética das ruas e pelo con-
texto urbano, de forma a apresentar 
as suas obras na rua ou nos espaços 
públicos.
A artista tem vindo a tecer uma narra-
tiva que celebra de forma crua e poé-
tica a vitalidade primitiva das fortes 
sensações, do devir animal, da paixão 
bruta, em oposição à deliberação ra-
cional. Partindo da ideia de que os 
nossos instintos são o que nos define, 
a artista invoca um universo de figu-
ras humanas (femininas) e animais em 
interação com a paisagem natural e 
objetos imbuídos de uma forte carga 
simbólica que nos convida a abraçar 
sentimentos como um selvagem e 
indomado força motriz. Um univer-
so onde o amor, sempre amor (que é 
ferida, dor, lágrimas, mas não menos 
prazer, alegria, êxtase), pode ser fruto 
de um impacto, de um acidente, cres-
cendo dentro de nós como uma flor 
silvestre.

No final de maio, quando os 18 murais estiverem concluídos, será construído um 
roteiro de arte urbana na Área Metropolitana de Lisboa, com a totalidade das 
intervenções.

As obras servirão para responder ao repto lançado pela Área Metropolitana de Lis-
boa, relativamente à existência de traços comuns que caracterizem a identidade, 
a cultura e a vivência neste vasto território. Espelharão, por isso, uma visão pessoal 
e artística relacionada com o património cultural e natural, a arte, a cultura, e as 
respetivas vivências e apropriações, e não poderão conter referências xenófobas, 
sexistas, obscenas ou violentas.

"ANIMAL" Iminente Festival 2019, PT  tamaraalves.com

"WE ARE THE FLOWERS" Seat Art Cities curated 
by Vhils 2020, Carvoeiro, PT  tamaraalves.com

http://tamaraalves.com
http://tamaraalves.com
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visitar MONTIJO

VANSCAPE

→ PARA DESCOBRIR

Uma oferta diferenciadora 
de viver a tranquilidade da natureza!

Em nenhum outro momento da nossa história recente, o sentido da pala-
vra viajar foi tão entusiasmante e tão desejada a sua concretização. Respi-
rar o ar puro da natureza, olhar a imensidão do mar, saborear um piqueni-
que num parque ou no campo, constituem hoje, indispensáveis vivências 
para o bem-estar físico e espiritual que aspiramos - o balão de oxigénio 
para uma vida mais descontraída e feliz.
Tal foi o desígnio que motivou estes dois amigos, João Neves e Francis-
co Tomás, a darem asas ao sonho de partilhar um negócio, que propor-
cionasse aos clientes uma experiência de férias vividas com liberdade, de 
forma descontraída e genuína, usufruindo assim do que a amplitude da 
natureza nos pode oferecer. 
A VANSCASPE é uma empresa que apresenta um projecto alicerçado na 
oferta de um produto diferenciador, aluguer de autocaravanas, no intuito 
de poder proporcionar a descoberta de experiências que a vida ao ar livre, 
na proximidade com a natureza, nos pode oferecer.   
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CONTACTOS
VANSCAPE | 917 999 201

Web: www.vanscape.pt
Email: info@vanscape.pt

A Vanscape dispõe atualmente de seis autocaravanas: Van Ericeira, Van 
Nazaré, Van Arrifana, Van Super Tubos, Van Amália e Van Mariana; 
facilmente visualizadas no site www.vanscape.pt. Dispõem de equipa-
mento adequado a garantir as necessidades diárias de uma família que 
pretenda optar por um modelo de férias diferente sem prescindir da de-
sejável comodidade oferecida em qualquer outro tipo de residência para 
férias. A empresa, sediada em Sto. Isidro de Pegões, dispõe ainda de um 
escritório em Lisboa agilizando assim as acessibilidades dos clientes ao 
equipamento pretendido.

Em face das características e da fia-
bilidade dos serviços prestados, a 
Vanscape encontra-se inserida na 
Plataforma do Turismo de Portugal 
e no Registo Nacional de Turismo, 
garantindo, deste modo, o cumpri-
mento das exigências de certifica-
ção e qualidade pretendidas pelos 
consumidores.
Home is where you park it é uma 
mensagem simbólica, mas traduz 
de modo simples, uma ideia sin-
gular; a nossa casa é afinal o local 
onde podemos parquear uma 
caravana, para disfrutar de umas 
férias diferentes, libertos do stress 
e da rotina urbana, viajando até 
onde o nosso pensamento nos 
quiser levar.
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Participe!

À Descoberta 
do Património 
do Concelho

DESAFIO

A Cultura entra 
em sua Casa

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

→ Facebook da Câmara Municipal - @cmmontijo

07 abr. a 02 jun.
À Descoberta do Património do Concelho

Durante o mês de abril e até ao dia 02 de junho de 2021, iremos dar continuidade 
à iniciativa À Descoberta do Património do Concelho. Recorde-se que a iniciati-
va, consiste num jogo online composto por 14 rondas de perguntas e respostas, 
onde serão abordados os temas principais divulgados nos vídeos “A Cultura En-
tra em Sua Casa”. Semanalmente, às quartas-feiras, às 15h30, será publicado um 
novo vídeo no Facebook da autarquia e uma nova ronda de 10 perguntas com 
respostas de escolha múltipla.

quartas-feiras  15h30

O prémio para os vencedores das rondas 
consiste num livro da coleção de Estudos 
Locais da Câmara Municipal do Montijo 
subordinado a cada tema. A lista dos três 
vencedores de cada semana será divulgada 
após o término de cada ronda juntamente 
com a solução das perguntas.
Consulte as Normas de Participação AQUI

https://www.facebook.com/cmmontijo
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/writer_file/document/8027/descoberta_do_patrimonio_normas_de_participacao.pdf
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“Passados Complexos: Futuros Diversos”
Projeto SAND - Sarilhos Grandes Entre Dois Mundos: 
13 Anos de Investigação

18 abr. dom.  14h30

→ Transmissão em direto no Facebook do Projeto SAND

Programa
14H30 Abertura do Evento SAND - Sarilhos Grandes Entre Dois Mundos: 13 Anos 

de Investigação
 Nuno Canta (Presidente da Câmara Municipal do Montijo)
15H00 SAND- 13 Anos de Investigação: 2008-2021
 Paula Alves Pereira (Coordenadora do projeto e Arqueóloga)
15H15 De Sarilho o Grande a Sarilhos Grandes: o que a história local nos conta
 Roger Lee de Jesus (Bolseiro, CIAS, Universidade de Coimbra)
15H30 O contributo da Bioantropologia  para o estudo das populações do 

Montijo (Pátio de Água) e de Sarilhos Grandes
 Bruno M. Magalhães (Bolseiro, CIAS, Universidade de Coimbra) e Ana Luísa 

Santos (Departamento de Ciências da Vida, CIAS, Universidade de Coimbra)
15H45 “Um homem de mau coração” e “escandaloso”: o Padre António de Gou-

veia Cardoso de Sarilhos Grandes, dos documentos aos ossos
 Paula Alves Pereira, Roger Lee de Jesus e Bruno M. Magalhães
16H00 O projeto SAND: perspetivas futuras
 Paula Alves Pereira e Ana Luísa Santos
16H15 Encerramento da sessão
 Sara Ferreira (Vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Montijo)

Moderação:  Margarida Sobral Neto (Centro de História da Sociedade e da Cultura, 
Universidade de Coimbra)

→ DIA 
INTERNACIONAL
DOS MONUMENTOS
E SÍTIOS 18 DE ABRIL

Inscrição através do formulário para os interessados em colocar questões aos 
oradores. Após validação da inscrição será remetido o link zoom, ID da reunião 
e senha de acesso.

7ABRIL 2021

https://www.facebook.com/projetoSAND
https://forms.gle/W3wVW3rXrWBCQ9L77
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→ DIA MUNDIAL DO LIVRO E DO DIREITO
     DE AUTOR 23 DE ABRIL

A "Banda d'Além" 
e a Cidade de Lisboa 
durante o Antigo 
Regime

23 abr. sex.  18h00

Sala da Assembleia Municipal 
- Edifício da Galeria Municipal

Uma obra fundamental para o estu-
do e compreensão da relação dos 
concelhos ribeirinhos da margem 
esquerda do Tejo com a cidade de 
Lisboa durante o Antigo Regime.
Este espaço, que até ao século XVI 

LANÇAMENTO DO LIVRO

de António Gonçalves Ventura

I Volume da 2.ª Série da 
Coleção Estudos Locais

Este evento está sujeito a alterações devido à evolução da atual situação epidemiológica.
No cumprimento das orientações da DGS, o uso de máscara de proteção é obrigatório.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS8

funcionou como mercado abastecedor de uma série de produtos de primeira ne-
cessidade à capital do reino a partir da exploração do sal, vinha, peixe, moagem e 
panificação, lenha, carvão e madeira, graças à sua posição estratégica e às dificul-
dades no seu controlo pelos representantes do poder central, muitas vezes com 
a conivência dos órgãos do poder local, reclamava agora o seu quinhão, interfe-
rindo das mais diversas formas na circulação dos produtos destinados a Lisboa, 
constituindo um sério obstáculo às travessias de pessoas e bens, num claro des-
respeito pelos normativos estabelecidos.
António Gonçalves Ventura, reflete sobre os efeitos da ação humana e a natureza 
do mercado, aliados a fatores de ordem diversa, que criaram novas linhas de força 
a partir de novos eixos de circulação e distribuição.
O principal pólo de desenvolvimento económico que se situou até ao século XVI 
junto do rio Coina e do porto desta vila assistiu, a partir de então, à deslocação 
desse protagonismo para Aldeia Galega, o principal porto de ligação entre a capi-
tal do reino, o Sul do país e da Espanha.

*

*
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→ COMEMORAÇÕES 
    DO 47.º ANIVERSÁRIO

Sessão Comemorativa do 25 de abril

25 abr. dom.  15h00

Intervenções Políticas do Presidente da Câmara Municipal do Montijo, da Pre-
sidente da Assembleia Municipal do Montijo e dos representantes dos Partidos 
Políticos com assento na Assembleia Municipal.

→ Facebook da Câmara Municipal - @cmmontijo

Vitorino
24 abr. sáb.  11h00

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida

Neste espetáculo comemorativo do 25 de Abril, o cantor fará uma viagem pe-
las suas canções mais marcantes, Menina estás à janela, Queda do Império, 
entre outros grandes êxitos intemporais do Artista.
Para além das suas músicas, Vitorino também interpretará canções do grande 
mestre da música contemporânea Portuguesa, ZECA AFONSO.

ABRIL 2021

Este espetáculo está sujeito a alterações devido à evolução da atual situação epidemiológica.*

*

https://www.facebook.com/cmmontijo
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VÍDEO // M/6 // Gratuito

10 abr.
sáb.  21h30

SE O JOAQUIM 
D’ALMEIDA 
SOUBESSE

Como se filma um teatro fechado? Foi a partir desta interrogação que, durante o 
período de confinamento, Levi Martins e Adelino Lourenço percorreram o Cinema-
-Teatro Joaquim d’Almeida com uma câmara e projetores que habitualmente ilu-
minam o palco e não os bastidores. Um teatro à espera do público, em silêncio, 
observado pelo busto do Ator que lhe deu nome, cheio de segredos, memórias 
de outros tempos, incluindo o longo período, entre 1991 e 2005, em que tal como 
agora foi necessário esperar até que as portas voltassem a abrir. 
Este vídeo, que antecede a reabertura do Cinema-Teatro ao público, partiu de uma 
proposta de Ana Lopes Jacinto, coordenadora do CTJA, e foi produzido pela Com-
panhia Mascarenhas-Martins.
Realização, câmara, som e montagem: Levi Martins | Iluminação e apoio técnico: 
Adelino Lourenço | Vozes: Adelino Lourenço, João Jacinto, Levi Martins, Maria 
Mascarenhas, Susana Bordeira e Tiago Alves de Matos.

Companhia 
Mascarenhas-Martins

→ ESTREIA ABSOLUTA no Facebook do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida  
@ctjamontijo

OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA  |  LOTAÇÃO REDUZIDA PARA 50%
ATRIBUIÇÃO DE BILHETES EM LUGARES INTERCALADOS

https://www.facebook.com/ctjamontijo
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INFORMAÇÕES  21 232 78 82 | bilheteira1@mun-montijo.pt
(LEVANTAMENTO DE RESERVAS ATÉ 24H ANTES DO ESPETÁCULO)

Comemorações 
do 25 de Abril

VITORINO

Vitorino Salomé é o cantor mais repre-
sentativo do Alentejo e da sua música, a 
voz maior do cante alentejano.
Com uma longa carreira e com mais de 
30 discos editados que, alcançaram na 
sua maioria ouro e platina, Vitorino é um 
cantor universal tendo feito parcerias 
em disco e espetáculos com músicos e 
cantores das mais diversas nacionalida-
des e nos mais diversos estilos musicais.

MÚSICA // M/6 // Gratuito // 
Duração: 90m

24 abr.
sáb.  11h00

É um dos mais conceituados cantautores da música portuguesa e 
um dos poucos cantores portugueses condecorados com a Cruz 
da Liberdade por um Presidente da República pela sua relevância 
cultural.
A obra musical de Vitorino é reconhecida como uma 
das mais importantes pela sua originalidade e 
grande qualidade musical.
Vitorino ficará para sempre na história da 
música portuguesa como o mais impor-
tante divulgador e embaixador da música 
Alentejana.
Neste espetáculo comemorativo do 25 de 
Abril, o cantor fará uma viagem pelas 
suas canções mais marcantes, Menina 
estás à janela, Queda do Império, entre ou-
tros grandes êxitos intemporais do Artista.
Para além das suas músicas, Vitorino também 
interpretará canções do grande mestre da músi-
ca contemporânea Portuguesa, ZECA AFONSO.

ABRIL 2021

Este espetáculo está sujeito a alterações devido à evolução 
da atual situação epidemiológica.

*

*
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WORKSHOP // Gratuito

29 abr.
qui.  19h00

WORKSHOP 
DE DANÇA

United Visionary Arts

A United Visionary Arts abre a toda a comunidade um workshop de dança no dia 
29 de Abril, Dia Mundial da Dança, no Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida. 
Devido aos tempos difíceis que estamos a viver, devido à pandemia COVID-19, 
neste ano de 2021 tentamos retomar o que ficou suspenso em 2020. Com artistas 
nacionalmente conceituados, abrimos à comunidade um workshop intensivo de 
dança contemporânea com o duo de bailarinos profissionais, Tiago Coelho e Cata-
rina Casqueiro, e um workshop de danças de salão com a experiente e consagrada 
bailarina Guida Araújo.

COMEMORAÇÕES DO 
DIA MUNDIAL DA DANÇA

Workshop DANÇAS DE SALÃO (com Guida Araújo)
19:00 – 20:30
Workshop DANÇA CONTEMPORÂNEA 
(com Tiago Coelho e Catarina Casqueiro)
19:00 – 21:00

HORÁRIO DA BILHETEIRA CTJA *
Segunda a Sexta 15h00 - 19h00 | Em dias de espetáculo, 

abre 2h antes do início do mesmo

INFORMAÇÕES  21 232 78 82 | bilheteira1@mun-montijo.pt
(LEVANTAMENTO DE RESERVAS ATÉ 24H ANTES DO ESPETÁCULO)

OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA  |  LOTAÇÃO REDUZIDA PARA 50%
ATRIBUIÇÃO DE BILHETES EM LUGARES INTERCALADOS

Inscrições até 28 de Abril 
através dos contactos e horários da Bilheteira

* O horário poderá ser alterado devido à avaliação quinzenal do estado 
epidemiológico do país.
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www.mun-montijo.pt @ctjamontijo

NÓ
Companhia 

Mascarenhas-Martins

Passo número um: pendurar a gravata ao pescoço... Enquanto Pedro termina a sua 
rotina diária, questiona-se porque tem de ser sempre assim. A extremidade larga 
voltada para a direita, com a costura voltada para fora. A ponta acima do umbigo. 
Dois: passar a extremidade larga por detrás da estreita, para a esquerda. Não é 
que nunca tenha pensado no assunto, mas há sempre aquele dia em que o fami-
liar se torna irreconhecível, como quando uma palavra, de tantas vezes repetida, 
passa a ser um som desprovido de sentido. Três: trazer a mesma extremidade para 
a direita, pela frente. Mas e depois, o que fazer? Quatro: deslizar para cima. Cinco: 
puxar para baixo. Seis: apertar. Sete: deslizar. Fazer o quê? Veste o casaco. Passa o 
pente pelo cabelo. Oito: ajustar. Sai. Nove: reunião na Associação de Estudantes. 
Dez: Pedro é o presidente.

07, 08 e 09 mai.
sex., sáb.  21h30

dom.  16h30
TEATRO // M/14 // 7,50 €

5€ - jovens até 30 anos, estudantes 
de artes e profissionais do espetáculo

© Levi Martins

DESTAQUE 
MAIO

Com: André Alves, André Reis, João 
Jacinto, Pedro Nunes e a voz de 
Miguel Branco
Texto e encenação: Maria Mascarenhas
Textos adicionais: Miguel Branco
Cenografia e luz: Adelino 
Lourenço e Maria Mascarenhas
Guarda-roupa: Ana Simão
Música e som: André Reis e Levi Martins
Direção de produção e 
comunicação: Levi Martins
Design gráfico: António Santiago
Mediação artística e cultural: Beatriz 
Sequeira
Parceiro Institucional: República 
Portuguesa – Ministério da Cultura
Apoio: Câmara Municipal do 
Montijo, Câmara Municipal de 
Setúbal, Junta de Freguesia da 
União das Freguesias de Montijo e 
Afonsoeiro, Sociedade Filarmónica 1.º 
de Dezembro

ABRIL 2021
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07 mai.
Encontro da Cultura da Região de Setúbal

Fórum Luísa Todi - Setúbal

A Associação de Municípios da Região de Setúbal, na qual se in-
sere o município do Montijo, vai realizar um Encontro que preten-
de ser um espaço aberto à participação e contributo de todos os 
intervenientes na vida Cultural da Região. Um Encontro que surge 
da necessidade da reflexão constante e aprofundamento sobre 
o papel da Cultura e o trabalho na Área Cultural na nossa região.
Os interessados em participar têm já disponíveis online a Ficha de 
inscrição e o Programa do Encontro em https://cultura.amrs.pt
Contamos com a participação de todos!

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

O V Concurso Internacional de Compo-
sição GMCL/Jorge Peixinho é organiza-
do pelo Grupo de Música Contempo-
rânea de Lisboa e tem como objetivos 
centrais o incentivo à criação musical 
e sua divulgação, contribuindo para o 
incremento do repertório contemporâ-
neo de música de câmara.
O Júri será constituído por: Ivan Fedele 
(presidente), Gerhard Stabler, João Ma-
dureira, Carlos Caires, Jaime Reis, Jorge 
Sá Machado e Ada Gentile (convidada 
especial).
Existirão duas categorias dentro da for-
mação do GMCL (Mezzo-soprano, Flau-
ta, Clarinete, Violino, Viola, Violoncelo, 
Harpa, Percussão e Piano):
A – Categoria Ensemble (formação com-
pleta do grupo)
B – Categoria Música de Câmara (míni-
mo de quatro intérpretes)

Em todas as categorias, poderá ser in-
cluída eletrónica.

As obras a concurso e o formulário 
de inscrição deverão ser enviadas 
em formato digital (pdf), até ao 
dia 20 de agosto de 2021, para: 
gmcl.concursocomposicao@gmail.com
Serão atribuídos dois prémios em cada 
categoria, 1.º e 2.º prémios.
As obras premiadas terão a edição da 
partitura e partes pela editora AVA e sua 
apresentação em concerto com trans-
missão na Antena 2.
Ao 1.º Prémio da categoria A será, tam-
bém, atribuído um valor monetário de 
4.000€.
Ao 1.º Prémio da categoria B será, tam-
bém, atribuído um valor monetário de 
3.000€.

Contacto: gmcl.concursocomposicao@gmail.com / gmclisboa@gmail.com
Apoios: DGArtes, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal do Montijo, Ante-
na 2, Ava-Edições Musicais, EAMCN
(A leitura desta publicação não dispensa a leitura do regulamento)
REGULAMENTO (pdf) | FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (pdf)

Entrega das obras até 20 ago. 2021

mailto:gmcl.concursocomposicao%40gmail.com?subject=
http://www.gmcl.pt/wp-content/uploads/2021/02/Regulamento-CONCURSO-COMPOSI%C3%87%C3%83O_PT-2021.pdf
http://www.gmcl.pt/wp-content/uploads/2021/02/formulario-gmcl-copy-pt-2021-.pdf
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ouvimos e lemosvemos,

Leituras de Abril
É Abril, o mês de águas mil, dos primeiros assomos da Primavera e também de 
assinalarmos efemérides significativas para as nossas vidas de leitores e cidadãos.
É neste mês que celebramos o Dia Internacional do Livro Infantil (dia 2), o Dia 
Mundial do Livro e do Direito de Autor (dia 23) e, por fim, o Dia da Liberdade 
(dia 25).
Perante este cenário alusivo ao livro, à leitura, à informação, ao conhecimento, às 
bibliotecas e, especialmente, à liberdade vamos falar de duas obras que assentam 
perfeitamente neste mês.

A primeira obra intitula-se 1961 por Pedro Aires 
Oliveira e António Tomás e é o quarto volume 
da inovadora abordagem à História de Portugal 
denominada Portugal, uma retrospectiva com 
direcção de Rui Tavares (2019).
Neste volume parte-se de uma questão muito im-
portante “de onde nasceu o Portugal de 1974, da 
Revolução dos Cravos e do regime democrático?” 
De acordo com os autores “há muitas respostas 
para esta pergunta, mas provavelmente uma das 
mais certeiras será a que encontramos neste vo-
lume: o ano de 1961”.
Passam agora precisamente sessenta anos sobre 
uma sucessão de acontecimentos importantes e 
significativos que vão dar origem à Guerra Colo-
nial e ao arrastado encerramento do ciclo impe-
rial e consequente fim do Estado Novo com o 25 
de Abril de 1974.

A segunda obra tem como título O Tesouro (1993) 
e foi escrita por Manuel António Pina [1943-2012]. 
Este autor de renome da literatura portuguesa 
(Prémio Camões 2011) tem uma vasta obra literá-
ria onde se destaca a poesia e a literatura infantil.
O título aqui destacado é uma singela abordagem 
à nossa história recente, da vida em ditadura “O 
País das Pessoas Tristes” até à alvorada da demo-
cracia “Portugal”, através de uma linguagem poé-
tica e destinada às crianças e respectivas famílias.
Nesta obra o autor conta-nos que há muitos anos, 
num país muito distante, vivia um povo infeliz, 
pois alguém lhes roubara o mais belo tesouro do 
mundo: a liberdade.  Mas um dia os soldados pe-
garam nas armas e prenderam os ladrões que lhe 
tinham retirado o mais belo dos tesouros: era o 
dia 25 de Abril de 1974 o qual passou para sem-
pre a ser chamado Dia da Liberdade. 

1961 e O Tesouro, disponíveis na Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva, 
evidenciam o papel da biblioteca pública como demonstração do entrecruza-
mento de olhares e abordagens sobre a nossa vida no tempo e no espaço.
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ter.  17h00

"Eppur si muove: fotografia"
Exposição antológica de Roberto Santandreu

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

A exposição “Eppur si muove” (No 
entanto, mexe-se) de Roberto Santan-
dreu, é uma alusão ao movimento do 
tempo.  O autor, chileno de naciona-
lidade, nasceu em 1948, na cidade de 
Milão, e desde muito cedo, manifestou 
o seu interesse pela fotografia. Deixa 
o seu país em 1973, passa por Oslo 
e Londres e, no ano de 1975, atraído 
pelas imagens do 25 de Abril, muda-
-se para Lisboa onde fixa residência e 
cria o seu estúdio de fotografia. Expõe 
regularmente desde 1996, e há muito 
que colabora com a Galeria Municipal, 
tendo recebido uma Menção Honrosa, 
em fotografia, na 8.ª Bienal de Artes 
Plásticas da cidade do Montijo. 
Venha descobrir o percurso artístico 
deste fotógrafo, agora na Galeria Mu-
nicipal!! A entrada é livre! 
Patente até 4 de junho.

A exposição poderá ser visitada, presencialmente, a partir de terça-feira, dia 6 de abril 
(seguindo o Plano de Desconfinamento, que permite a abertura de museus, monumentos, 
palácios, galerias de arte e similares, a partir de 5 de abril).
No cumprimento das orientações da DGS, só é permitida a presença de duas pessoas em 
simultâneo e o uso de máscara de proteção é obrigatório.

*

“Aquilo que se fotografa pode ser verídico ou não verídico”
    Roberto Santandreu
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- A Criação de um Mundo NovoENERELIS

Mercado Municipal*
Atelier das Duas

Informações: Posto de Turismo 
(atendimento presencial sujeito 
a marcação prévia) 212 327 784 | 
pturismo@mun-montijo.pt

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

ABRIL 2021

No cumprimento das orientações da DGS, a entrada é limitada e obrigatório o uso de más-
cara de proteção.

*

3.ª a domingo | 07h00-14h00

Enerelis é um dos três mundos paralelos à Terra e palco do início do maior desafio 
de Eyren Caeli, o jovem protagonista desta história. Numa viagem cheia de magia, 
mistérios e segredos, ele fará de tudo para salvar uma pessoa, mesmo que o seu 
passado teime em assombrar todos os seus passos. 
Criado por Patrícia Costa, autora residente no Montijo, o primeiro volume desta 
saga apresenta-nos um dos mais recentes mundos de fantasia da banda dese-
nhada portuguesa, com inspiração gráfica no Manga, bem ao estilo da banda de-
senhada japonesa, e inserindo-se no argumento das narrativas de fantasia épica. 
Esta exposição leva-nos ao encontro de todo o processo criativo deste novo mun-
do, mostrando-nos como foram construídos os ambientes e as personagens, le-
vando-nos até à arte-final.

A exposição poderá ser visitada, presencialmente, a partir de terça-feira, dia 6 de abril 
(seguindo o Plano de Desconfinamento, que permite a abertura de museus, monumentos, 
palácios, galerias de arte e similares, a partir de 5 de abril).
No cumprimento das orientações da DGS, só é permitida a presença de duas pessoas em 
simultâneo e o uso de máscara de proteção é obrigatório.

*

de Patrícia Costa
Museu Municipal Casa Mora*

Durante este mês, o Mercado Municipal, irá acolher mais uma vez, o Atelier das 
Duas. Desta vez, um espaço completamente renovado, no qual poderá apreciar as 
novidades criadas pelas artistas Adelaide Santos e Fernanda Quintino. 
As novas peças de artesanato, únicas e originais, alusivas à temática da Primavera 
e da Liberdade são, inteiramente, feitas à mão com muito amor e carinho, mas 
também com detalhe e minúcia, o que lhes atribui elevada qualidade e singula-
ridade. 

06 a 30 abr.

até 12 jun.
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“Porque será este dia tão importante 
em Portugal? O que mudou em 25 de 
Abri de 1974? O que é a liberdade?”

O Tesouro História contada

sáb.  15h3024 abr.

para os mais novos

→ CUIDAR DO PLANETA

→ HORA DO CONTO ONLINE

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

→ Facebook da Câmara Municipal
      @cmmontijo
Neste mês de Abril, a Hora do Conto 
tem dois momentos distintos. No dia 
3 de abril, celebramos a Páscoa com 
o Atelier “Vamos fazer um coelhinho 
da Páscoa!”. A 24 de abril, temos uma 
história referente ao Dia da Liberdade 
(25 de abril).

Atelier Infantil
Vamos fazer um 
coelhinho da Páscoa!

sáb.  15h3003 abr.

Com a chegada da primavera os 
dias ficam mais brilhantes, e é a al-
tura perfeita para se plantar muitos 
dos alimentos que chegam ao nos-
so prato.
Uma mini horta caseira pode ser 
plantada no quintal ou mesmo 
numa varanda. Em vasos de barro, 
garrafas de plástico e até embala-
gens descartáveis de leite. A horta 
pode ficar no chão ou na parede. Só 
tens de arranjar um pequeno espa-
ço que apanhe sol, dar-lhes a água 
que precisam e alguma atenção.
Sabes de onde vêm as frutas e os 
legumes que comes?
O que achas da ideia de poderes co-
mer algo que tu mesmo plantaste?
Queres ver como nascem e como 
chegam à tua cozinha alguns ali-
mentos?
E que tal fazeres a tua horta em 
casa?

HORTA EM CASA
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https://www.facebook.com/cmmontijo
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Onde podes plantar?
Se tens um quintal, escolhe uma pe-
quena área de terra para a horta. Se 
tiveres animais de estimação talvez 
seja melhor protegeres o teu canteiro 
com uma pequena vedação, ou podes 
optar por um canteiro suspenso.
Se moras num apartamento, existem 
várias espécies que podem ser planta-
das em pequenos vasos. 
O importante é que o local escolhido 
receba luz do sol em pelo menos um 
período do dia.
Para tornar o dia ainda mais divertido, 
porque não fazeres a tua horta em va-
sos criados com materiais recicláveis, 
como caixas de leite, latas e potes. Não 
te esqueças de criar furos na base para 
a água poder escoar e não apodrecer 
as raízes.
O que queres plantar?
Alguns alimentos precisam de mais 
espaço na terra e, por isso, nas hortas 
em quintais podes plantar pepino, 
abóbora, melão, curgete, e muitos ou-
tros alimentos deliciosos.
No caso de hortas em vasos, podes 
optar por muitas plantas que preci-
sam de pouco para crescer, tais como 
espinafres, rúcula, manjericão, tomate 
cereja, alecrim, hortelã, morangos, ce-
bolinho, salsa, coentros e até alface.
Mãos à obra
Podes comprar as sementes e a terra 
já adubada em lojas de jardinagem. Se 
possível, escolhe sem aditivos quími-
cos, pois dão-nos alimentos mais sau-
dáveis e saborosos.
Uma pequena pá, ou colher de sopa 
dará para te iniciares como hortelão 

com os vasos mais pequenos, mas se 
preferires podes comprar um kit de 
jardinagem completo, que trará pá, 
ancinho, luvas, etc...).
Se semeares num vaso, não o enchas 
muito até cima. Passa um pouco mais 
de metade da sua capacidade pois 
vais ter de voltar a adicionar mais. 
Revolve a terra antes de colocares as 
sementinhas, para que não fique mui-
to compactada. 
Espalha as sementes de legumes ou 
de pequenos frutos (ex.: moranguei-
ro, tomateiro) uniformemente sobre a 
terra e depois tapa-as com mais uma 
porção de terra (uma camada com 
cerca de 2cm bastará).
Calca levemente com as mãos, só para 
que as sementes não flutuem e rega 
com um pouco de água.
Nos primeiros dias deves manter a 
terra húmida, mas tem cuidado, elas 
são como nós: nem muita água nem 
muito sol. Tudo o que é em excesso 
faz mal. Sê cuidadoso e verás como 
crescem rápido.
Se registares a data em que fazes as 
sementeiras vais conhecer um pouco 
mais sobre a tua horta e melhorar as 
tuas escolhas na próxima vez que re-
solveres ser hortelão. 
Vais certamente aprender que a jardi-
nagem pode ser divertida, e que po-
des contribuir para o bem-estar da tua 
família. 

Quando os teus legumes estiverem 
bem coloridos e apetitosos, aí sim, é 
a hora da colheita e de surpreender 
tudo e todos com uma salada ou uma 
sopa apetitosa, graças a ti!

FAQ’s
Quanto tempo demoram a crescer as alfaces? 45-50 dias para dar folhas.
Quando posso apanhar os morangos? Quando estiverem vermelhinhos. 
Quais as sementes mais rápidas a crescer? Experimenta as ervas aromáticas, 
como salsa e coentros.
Não preciso de fazer mais nada só regar? Se aparecerem ervas que não per-
tençam à tua sementeira deverás tirá-las para que não roubem o alimento à 
terra, de resto será só regar.

Envia-nos as tuas dúvidas que nós tentaremos ajudar-te no que podermos! 
Casa do Ambiente | cambiente@mun-montijo.pt
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Este mês, fomos conhecer a 
história e as estórias da Loja 
Bambil, pioneira na venda de 
brinquedos e roupa de crian-
ça no Montijo. Cristina Fuste, 
atual rosto desta loja, falou-
-nos da loja e de Amália Fer-
nandes, sua mãe, proprietária 
do estabelecimento.

Desde 1959 
a fazer crianças felizes

lojas com estórias

Amália Fernandes era funcionária da loja Bambil desde a sua abertura de por-
tas em 1959.  Em 1981 ficou com o espaço (e a mercadoria) mantendo-se, até 
hoje, como proprietária deste espaço. Uma vida inteira a fazer crianças felizes: 
“Durante estes 61 anos, a loja, passou por muitas mudanças no atendimento ao 
cliente, mas manteve sempre a venda de produtos para crianças” explica a filha. 

Loja 
Bambil

A paixão por lidar com o público pas-
sou de Amália para a sua filha Cristina 
e, juntas, abriram em 1989 uma outra 
loja de artigos de bebé, que Cristina 
descreve como “também pioneira na 
venda especializada de Puericultura 
pesada, artigos de enxoval, brinque-
dos de bebé e moda até aos 8 anos”, 
a que chamaram de “Bebé Bambil”. A 
segunda loja permaneceu aberta até 
2013, altura em que encerrou e todos 
os artigos se juntaram na original Loja 
Bambil, maior em espaço e nostalgia, 
tais as bonitas memórias que perdu-
ram na família e nos seus clientes.

Apesar das mudanças nos tempos, a 
insistência e a perseverança de Amá-
lia nunca lhe tiraram o foco e a paixão 
pelo público, mantendo a qualidade e 
a exigência nos seus produtos, tão re-
conhecidas pelos seus clientes. 
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Afinal, são os fregueses quem mais 
importam e de cujas memórias se 
faz a história este espaço onde to-
dos são tratados com carinho, numa 
loja de “boas saudades”, como nos 
refere Cristina Fuste: “temos mui-
tos clientes que ali vão, com filhos 
e netos, que contam com emoção, 
como viviam a tradição do natal, as 
dificuldades que os pais tinham para 
comprar o desejado brinquedo e o 
tempo que passavam horas na mon-
tra a viver os sonhos de criança. No 
Verão temos imigrantes que visitam 
a loja, nem que seja só para matar 
saudades”.

Ainda hoje, diz-nos Cristina, Pais e 
Avós, outrora crianças, retornam a 
esta loja na hora de escolher as pri-
meiras roupas dos seus bebés e re-
cordam a sua infância, sempre come-
çando com a frase: “Lembra-se Dona 
Amália?”

O atendimento personalizado é uma 
das chaves do sucesso desta loja 
que, mesmo durante esta pandemia 
não se desvaneceu.  Refere Cristina 
Fuste que têm continuado a traba-
lhar online, atendendo através de 
chamadas de vídeo e entregando 
encomendas ao domicílio. 

Cristina Fuste vê o futuro com es-
perança. Em nome da sua família e 
da loja Bambil deseja que “a história 
desta pandemia tenha um final rápi-
do e que sejamos todos felizes. Es-
peramos acompanhar as crianças de 
agora e vê-las tornarem-se adultos”.
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mais cidadania

O que é? Este serviço de atendimento 
especializado sobre a temática da de-
ficiência ou incapacidade, melhora a 
qualidade do serviço prestado aos ci-
dadãos/ãs, que desta forma, contam 
com um conjunto integrado de meios 
para acesso à informação e resolução 
de questões e simultaneamente pro-
move a inclusão na sociedade. 

Para que serve? 
• Melhorar a prestação de informação 
às pessoas com deficiência/incapaci-
dade e suas famílias;
• Público em geral que procura infor-
mação sobre temáticas da deficiên-
cia/incapacidade;
• Garantir um atendimento personali-
zado e qualificado;
• Efetuar o correto encaminhamento 
dos cidadãos e cidadãs, na resolução 
dos seus problemas;
• Prestar o apoio necessário ao es-
tabelecimento dos contactos com 
outros organismos da Administração 
Pública, na área da deficiência e da 
reabilitação, com competência para 
a resolução das situações apresenta-
das, sempre que se justifique;
• Promover a inclusão na sociedade 
de informação. 
Mais informações: 
Divisão de Desenvolvimento Social e 
Promoção da Saúde (DDSPS)
Rua José Joaquim Marques n.º 124
2870-348 Montijo
Terças-feiras, das 9h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 17h30, mediante mar-
cação prévia através do 212 327 739 
ou do email ddsps@mun-montijo.pt

→ BALCÃO 
     DA INCLUSÃO

→ COVID 19
Vacinação dos Migrantes Sem Número de Utente
A população migrante que não tem número de utente do Serviço Nacional de 
Saúde já pode ser vacinada contra a COVID-19. 
Para tal, os interessados devem submeter a sua inscrição para a vacinação através 
do link https://servicos.min-saude.pt/covid19/vacinacao-nao-utente

→ MEXA-SE! PELA SUA SAÚDE
Em tempos de pandemia, contrarie os hábi-
tos sedentários, o stress, os níveis de ansie-
dade e mantenha a atividade física regular. 
Acompanhe e pratique exercícios físicos, 
sem sair de casa! Siga o canal da Câmara 
Municipal do Montijo AQUI
Mexa-se! Pela Sua Saúde

https://www.youtube.com/user/cmmontijo/videos
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nformações úteis

Serviço Nacional de Saúde 24
808 24 24 24
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
Tel. 212 147 300 | 
E-mail: admin@chbm.min-saude.pt
UCSP Montijo – Tel. 212 307 910 | 
E-mail: ucsp.montijo@arslvt.min-saude.pt
Unidade de Saúde Familiar Afonsoeiro
Tel. 212 309 870 | 
E-mail: usf.afonsoeiro@arslvt.min-saude.pt 
UCSP Montijo Rural 
- Cruzamento de Pegões (Sede), Pólo Santo 
Isidro de Pegões e Pólo Canha
Tel. 265 898 730 | 
E-mail: ucsp.pegoes@arslvt.min-saude.pt
Bombeiros Voluntários do Montijo
Tel. 212 301 542/3 | 
E-mail: ahbvm.comando@gmail.com
Bombeiros Voluntários de Canha
Tel. 265 897 956 | 
E-mail: bombeiroscanha@hotmail.com
GNR Montijo – Tel. 217 657 570 | 
E-mail: ct.stb.dmtj.pmtj@gnr.pt
GNR Canha – Tel. 265 249 764 | 
E-mail: ct.stb.dplm.pcnh@gnr.pt
PSP Montijo – Tel. 212 310 144 | 
E-mail: contacto@psp.pt 
Serviço Municipal de Protecção Civil
Tel. 212 327 719 / 918 684 186 | 
E-mail: smpc@mun-montijo.pt

Câmara Municipal Montijo
Rua Manuel Neves Nunes de 
Almeida
Telefone: 21 232 76 00
E-mail: geral@mun-montijo.pt

Ficha Técnica
Título 
Montijo Agenda de Eventos
Edição 
Câmara Municipal do Montijo
Coordenação 
Gabinete de Comunicação 
e Relações Públicas
Projeto gráfico 
GCRP - Atelier de Artes Gráficas
Fotografia 
GCRP
Capa 
"Eppur si muove: fotografia"
Exposição antológica de 
Roberto Santandreu, 
Galeria Municipal do Montijo

A informação a divulgar 
na Agenda de Eventos, 
publicação mensal, deverá 
ser enviada até ao dia 9 do 
mês anterior da respetiva 
edição, por e-mail (geral@
mun-montijo.pt). 
Estas e outras informações 
que não cheguem a tempo 
de serem publicadas, podem 
ser divulgadas na página 
da autarquia, caso venham 
acompanhadas de imagem. 
A CMM reserva-se no direito 
de selecionar a informação 
a divulgar e não se 
responsabiliza por alterações 
na programação.
Pode subscrever a Agenda 
em www.mun-montijo.pt.

SERVIÇOS DE URGÊNCIA

COVID-19

LINHAS DE APOIO À COMUNIDADE
Segunda a sexta | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Linha de Apoio Social: 800 210 105
Linha de Apoio Psicológico: 917 865 964
Linha de Apoio a Vítimas de Violência Domés-
tica: 917 891 554 / 917 060 714
Linha de Apoio ao Migrante: 
917 060 714 / 910 697 293

ABRIL 2021 23

mailto:geral%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:geral%40mun-montijo.pt?subject=


24

mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo

https://www.mun-montijo.pt/viver/covid-19/direto-a-sua-mesa

