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sex.  21h3006 mai.

Ermida de Santo António 
– Quinta do Pátio d'Água, Montijo

Boas Sextas com Ti Maria Albertina 
performance | Onze & Tal

MULTIDISCIPLINAR // M/6 // Duração 60’

Ti Maria Albertina, fará a sua terceira 
apresentação de "Boas Sextas com Ti Ma-
ria Albertina" contando novas histórias, 
declamando outros poemas e interpre-
tando outras cantigas do seu vastíssimo 
reportório que relatam a sua vida e suas 
gentes, com muito humor e muita ale-
gria. Estarão, igualmente em cena, o seu 
adorado filho Alberto Jorge e o Mestre Fi-
lipe Silva, que os acompanhará à guitarra. 
Ficha Técnica: Ti Maria Albertina - Maria 
Marques Jacinto | Alberto Jorge - João 
Marques Jacinto | Arranjo musical e gui-
tarra - Filipe José Silva
Última apresentação: 03 de junho Ilustração: Miguel Matos

Caminhada de +/- 5km pelas terras de Sarilhos Grandes, convívio familiar que cul-
mina com uma degustação de sopas.
Promotor: Câmara Municipal do Montijo e Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes 
Apoio: Cruz Vermelha Portuguesa Foz do Tejo (Margem Sul) - Montijo
Contactos: 212 327 779 | desporto@mun-montijo.pt

Rota das Gerberas 2022
Junto ao Coreto de Sarilhos Grandes

PASSEIO PEDESTRE

sáb.  16h3007 mai.

A maior feira de suinicultura do país está 
de regresso ao Montijo nos dias 12, 13 e 
14 de maio, para mais uma edição desta 
que é já uma tradição da cidade.

25.ª Feira Nacional do Porco
Parque de Exposições Acácio Dores

12 a 14 mai.

Organização: Federação Portuguesa 
de Associações de Suinicultores (FPAS)
Apoio: Câmara Municipal do Montijo
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No dia 18 de maio, assinala-se o Dia Internacional dos Museus. Em 2022, o Conselho Interna-
cional de Museus (ICOM, na sigla em inglês, organismo da UNESCO), promotor do evento a 
nível mundial, definiu o tema “O Poder dos Museus”. Procurando corresponder a este desafio, 
o Município do Montijo associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Museus com 
um conjunto de momentos que prometem oferecer novas visões sobre os nossos espaços 
museológicos, numa viagem que se estende de uma ponta à outra do concelho.

qua.18 mai. Dia Internacional dos Museus

Exposição de fotografia “Diáspora do Povo Sem Medo”
Horário: 09h00-12h30 / 14h00-17h30

Museu Municipal Casa Mora

Visitas guiadas • 

❖

Atelier de Bonecas de Pano Horário: 15h00 - 17h00❖

MAIO 2022

Informações/Marcações: 212 327 867 | museu.se@mun-montijo.pt

Participação gratuita com marcação prévia.

Informações/Marcações: 212 327 867 | museu.se@mun-montijo.pt

Arte da Pesca
Museu do Pescador

Visitas guiadas • 

❖
Informações/Marcações: 212 301 117 | uniao.piscatoria@gmail.com

Horário: 14h00 - 17h30

→COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL
     DOS MUSEUS | 18 DE MAIO

Testemunhos Artísticos de Fé
Museu de Arte Sacra

Visitas guiadas • 

❖
Informações/Marcações: 212 310 445 | geral@santacasamontijo.pt

Horário: 15h00 - 16h30

Ciclo do Arroz
Museu Etnográfico de Canha

Visitas guiadas • 

❖
Informações/Marcações: 265 897 859 | museu.canha@gmail.com

Horário: 10h00-12h30 / 14h00-15h30

22 mai.

Exposição “Árvores Nativas de Portugal”

Horário: 3.ª a 6.ª feira: 09h00-12h30 / 14h00-17h30 // Sábado: 14h00-18h00

❖

Momento musical e de dança com o Rancho Folclórico Juventude Atalaiense. 
Entrada Livre.

INAUGURAÇÃOdom.  16h00

Visitas guiadas • Informações/Marcações: 212 314 667 | cultura@mun-montijo.pt
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Testemunhos Agrícolas
Museu Agrícola da Atalaia

❖ Horário: 09h00-12h30 / 14h00-17h30

Visitas guiadas • Informações/Marcações: 212 314 667 | cultura@mun-montijo.pt

Museu Agrícola da Atalaia

DIA DA ESPIGA/ 5.ª FEIRA DA ASCENSÃO

A Simbologia do Dia da Espiga
Museu Agrícola da Atalaia

qui.  15h0026 mai.
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sex.  21h3027 mai.

Ateneu Popular de Montijo, Montijo

O Tempo e o Modo 
[audiovisual]

30’ (aprox.) // 2€ (entrada gratuita para sócios)

Sabemos todos o que é esta coisa aparentemente invisível e indefinível que senti-
mos? Que força é esta que teima em arrastar-nos para a dificuldade? Viver, nestes 
tempos, é a árdua luta entre bater o pé às instituições de poder e ter de continuar 
a existir, indignação vs quotidiano. “O Tempo e o Modo”, com realização de Graça 
Castanheira, foi transmitido há dez anos na RTP2 e pode definir-se com uma série 
de 11 conversas de trinta minutos a personalidades de origens muito distintas com 
o intuito de discutir que mundo é este, o que se segue, como é que se continua?

O apelo sinuoso das suas letras ‒ vagueando algures pelos seus “eus” interiores, 
pelos inalcançáveis intervalos da alma ‒ parece propor uma espécie de suspensão 
do tempo. Ouvimo-las através da sua voz delicada, com sabor a fado e a tradicio-
nal, deitada sobre instrumentais eletrónicos, doces e simples. Rita Vian acerca de 
um ano é que se tornou num nome evidente da música nacional, mas a verdade 
é que a sua presença por aqui não é nova. Fez parte dos Beautify Junkyards, fez 
colaborações com Mike El Nite ou DJ Glue, cantou casualmente em encontros de 
amigos e noites lisboetas. Caos’a, EP editado em 2021, com produção de Branko, 
foi francamente elogiado pela crítica. São essas canções que agora chegam ao 
Montijo.

O segundo trimestre de 2022 
é sinónimo de um novo ciclo 
para os Concertos no Salão. 
Maio é mês de Rita Vian.

sáb.  21h3014 mai.

Salão da Sociedade Filarmónica 
1.º de Dezembro, Montijo

Concertos no Salão 
[música]  // 5€

Apoio: República Portuguesa ‒ Cultura/ Direção-Geral das Artes, Câmara Municipal do 
Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

Após um interregno de dois anos, o Ginásio Clube do Montijo volta a organizar a 
26.ª Festigina, um dos maiores festivais de ginástica a nível nacional.

XXVI Festigina Montijo
Pavilhão Gimnodesportivo n.º 1

20 a 22 mai.

Apoio: Câmara Municipal do Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo 
e Afonsoeiro

Rita Vian
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Proveniente de uma família de origem irlandesa, Karen Armstrong cresceu com 
uma educação profundamente religiosa, algo que a fez, aos 17 anos, ingressar 
numa congregação católica romana, onde assumiu os votos de freira. Desiludi-
da, passado alguns anos, viria a abandonar esta sua vocação. Estudou inglês em 
Oxford e depressa se tornou uma autora de sucesso, dedicando-se à escrita sobre 
religião — e sobre as várias religiões existentes —, tema em que é profundamen-
te especialista.

Apoio: República Portuguesa ‒ Cultura/ Direção-Geral das Artes, Câmara Municipal do 
Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

sáb.  10h30-17h0028 mai.

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

O texto não morreu [encontro]

Para cada ano da nossa existência mais um estudo que anuncia os pobres hábi-
tos de leitura dos jovens portugueses. Já sabemos que os videojogos ganharam. 
Continuamos a escrever, a fazer teatro, a discutir arte pela esperança ingénua de 
um dia a lógica inverter-se, de um dia as crianças pedirem livros de teatro em 
vez de uma consola pelo Natal. O que é feito da escrita para teatro portuguesa? 
Onde é que a lemos? Como é que a lemos? O texto não morreu é um ciclo de lei-
turas de textos dramáticos portugueses e, preferencialmente, atuais, escritos não 
há muito tempo, que nos permitem ler, escutar, discutir, no fundo, analisar texto 
— e desabafar sobre os espectros e imagens que fazemos quando lemos e/ou 
vemos teatro. Queremos textos que foram escritos para cena mas não editados, 
textos editados mas pouco discutidos, textos ainda por editar, textos perdidos 
em gavetas, textos por acabar, textos-hoje, queremos todos os textos.

Foi no Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra - TEUC que Mariana Fer-
reira deu os primeiros passos no teatro. Já em Lisboa, formou-se no ramo de ato-
res da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa antes de participar, em 2019, 
na IV edição do Laboratório de Escrita para Teatro do Teatro Nacional D. Maria II, 
onde escreveu Pin my Places, que viria a ser encenado, no mesmo sítio, por Rui 
Horta. Em 2020/21, integrou a edição especial de dramaturgia da École des Maî-
tres. Femina Fé ou a Mística Delícia é o texto em que está a trabalhar agora, que 
aprofunda a sua relação com a fé e a preponderância da religião na definição da 
sua identidade.

Mariana Ferreira (Femina Fé ou a Mística Delícia)

Apoio: República Portuguesa ‒ Cultura/ Direção-Geral das Artes, Câmara Municipal do Montijo, Junta 
de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

Karen Armstrong
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exposições

3.ª a 6.ª feira | 09h00-12h30 / 
14h00 -17h30 | Sábado – 14h00-18h00

Museu Agrícola da Atalaia

Expressões VI: 
as escolas na Galeria

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

galeriamunicipalmontijo

A Arte é uma prática que estimula a criatividade, permitindo a inserção de crian-
ças e jovens em novos contextos, ampliando as suas perspetivas sobre o mundo e 
sobre as relações sociais existentes. 
Neste contexto, a Galeria Municipal retoma a realização da exposição que reúne 
os trabalhos executados pelos alunos da área de Artes das Escolas da cidade, ao 
longo do ano letivo que agora termina.        
“Expressões VI: as escolas na Galeria”, que se realiza pela sétima vez, traz para fora 
dos muros da escola, o talento e a criatividade dos nossos jovens, permitindo as-
sim a aproximação entre a escola e a comunidade local.

Mostra de trabalhos de artes visuais dos alunos da Escola Básica D. Pedro Varela 
(Agrupamento de Escolas do Montijo), Escola Secundária Jorge Peixinho e Escola 
Secundária Poeta Joaquim Serra (Agrupamentos de Escolas Poeta Joaquim Serra). 
A importância desta iniciativa procura que as crianças de todas as comunidades 
compartilhem com o mundo as suas visões da Paz. 
É um concurso anual, que conta com a 32.ª edição, promovido pelo Lions Club In-
ternational e localmente pelo Lions Club do Montijo. Patente até 09 de junho.

Cartazes sobre a Paz (2021-2022): 
estamos todos conectados
Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva

INAUGURAÇÃO

seg.  15h3009 mai.

2.ª a 6.ª feira | 10h00-12h30 / 14h00-18h00

ter.  15h30

03 a 21 mai.

INAUGURAÇÃO

Uma das vencedoras, do prémio de honra ao mérito de 2021-22, foi a portuguesa Madalena 
Ribeiro de 13 anos de idade.

*

*

Árvores Nativas de Portugal
INAUGURAÇÃO

dom.  16h0022 mai.
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Mercado Municipal
3.ª a domingo | 07h00-14h00

Jorge Bernardo | 917826566 | 
jorgefilipebernardo@gmail.com

Dádivas da Natureza
Jorge Bernardo

MAIO 2022

até 03 jul.

3.ª a 6.ª feira | 09h00-12h30 / 14h00 -17h30

até 04 jun.
Diáspora do Povo Sem Medo
Museu Municipal Casa Mora

Ver pág. 3

Há mais de 15 anos que são lecionadas disciplinas no âmbito das artes, nos Projetos 
de Envelhecimento Ativo. Os alunos destas disciplinas executam trabalhos diversos, 
com a orientação dos seus professores, que são verdadeiras obras de arte.
Apontamento Musical com o Grupo d’Improviso e Moscatel de Honra.
Patente até 11 de junho.

Exposição Coletiva
Pintura, Artes Decorativas, 
Arte com Agulhas da 
Universidade Sénior e do 
Cantinho da Criatividade 
dos Ateliers Sénior

INAUGURAÇÃO

sex.  16h0027 mai.

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

A exposição é constituída por um conjunto de 20 roll-ups que descrevem 20 es-
pécies de árvores autóctones e características da flora portuguesa. Para cada uma 
das espécies (ex. sobreiro, castanheiro, loureiro e etc..) são descritas características 
como a sua caducidade, altura, longevidade, floração e maturidade dos frutos, 
bem como a sua distribuição nacional e outros factos relevantes. Está direcionada 
para um público a partir dos 6 anos e tem como objetivo o aumento do conheci-
mento sobre as espécies arbóreas nativas de Portugal do público alvo numa pers-
petiva de “conhecer para defender”. Foi produzida pela Associação Bandeira Azul 
da Europa ‒ Programa Eco ‒ Escolas, em parceria com a Biodiversity4all e apoiada 
pelo Fundo Ambiental. 
Momento musical e de dança com o Rancho Folclórico Juventude Atalaiense.
Entrada Livre. Patente até 16 de junho.
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Café Concerto

07 mai.
sáb.  21h30

MARINHO

A Companhia Mascarenhas Martins andou por aí, pela rua, pelas freguesias, de gra-
vador em riste. Perguntaram a várias pessoas o que gostariam de ver num espetá-
culo, o que achavam que as representaria. As respostas não podiam ter sido mais 
diversas: tanto querem ser entretidos, como ver em cena sátira política; para cada 
um que pede revista, alguém fala de repertório clássico. História local, memórias 
pessoais, canções esquecidas, alertas em relação a discriminação, homofobia, xe-
nofobia, um gato DJ, ai como o Montijo era e já não é. 
Os contributos foram recolhidos e o que acontecer no palco do Joaquim d’Almeida, 
entre 12 e 15 de maio de 2022, é a resposta da Companhia Mascarenhas Martins.

SÓ HÁ TÍTULO 
NO FINAL

Companhia 
Mascarenhas-Martins

Marinho nasceu em Lisboa e cresceu em frente à televisão. Teve desde cedo muita 
exposição a desenhos animados e filmes americanos de meados dos anos 90, o que 
resultou numa crescente intimidade com a perspetiva de Hollywood sobre o amor, 
relações e natureza humana no geral. 
Agora, como jovem adulta, ela tenta compreender aquilo que existe entre expeta-
tivas romantizadas em demasia e a vida real fora de sitcoms. As resoluções surgem 
na forma de canções de indie folk que escreveu e colecionou ao longo dos anos.

Foyer CTJA

MÚSICA // M/6 // Gratuito* // 
Duração 60’

*até ao limite de 70 lugares sentados

Produção: Leitura Tropical

12 a 15 mai.
qui. e sex.  21h30

sáb. e dom.  16h30
TEATRO // M/12 // 7,50 € // Duração 90’

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

Apoio: República Portuguesa ‒ Cultura / Direção-Geral das Artes; Câmara Municipal do Montijo; Junta de Freguesia 
da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro; União das Freguesias de Pegões; Junta de Freguesia de Canha; 
Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes; Academia Musical União e Trabalho, Santa Casa da Misericórdia de Canha.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS            
Bilheteira: 3.ª a 6.ª, das 15h00 às 19h00
Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo.
Contactos: 212 327 882 | bilheteira1@mun-montijo.pt
É aconselhada a aquisição antecipada de bilhetes.

9MAIO 2022

Solistas da Metropolitana

27 mai.
sex.  21h30

J. S. Bach Fuga em Sol Menor, BWV 578 (arr. R. Romm)
R. Schumann Cenas da Infância, Op. 15 (arr. P. Knudsvig)
C. Debussy La fille aux cheveux de lin (A Menina com Cabelo de Linho) (arr. S. Charrinho)
E. Grieg Suite para Quinteto de Metais Sobre Temas de Grieg (arr. A. Civil)
G. Castro D’Addona Quinteto de Sopros N.º 1, Histórias de uma Lenda
Jérôme Arnouf trompa | Sérgio Charrinho, João Moreira trompetes | André Conde trom-
bone | Adélio Carneiro tuba

AO CRESCER 
QUERO SER

E se o Sr. Manuel não fosse o Sapateiro, se a D. Rosa não fosse a peixeira?
O professor, o médico, o hortelão? Sabes quem são?
Somos apenas o que fazemos?
Como nos reconhecemos uns aos outros?
És a criança que brinca? És aquele que aprende?
Importante será SER e poder ESCOLHER!

INFÂNCIA // M/3 // Gratuito // 
Duração 60’ (aprox.)

21 mai.
sáb.  16h00

Animateatro

CENAS E 
LENDAS

MÚSICA // M/6 // 5€ // Duração 60’
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DOAÇÃO DE
BENS ESSENCIAIS

→ MONTIJO UNIDO 
NA RECOLHA DE BENS PARA A UCRÂNIA!

mais cidadania

Em virtude da dramática situação que se vive atualmente na Ucrânia, forçando a 
saída de muitas pessoas, a Universidade Aberta presta apoio aos refugiados que 
vêm para Portugal oferecendo-lhes cursos de aprendizagem de Português por 
forma a criar uma melhor e mais rápida integração em Portugal.

Inscrições Abertas até 04 de setembro 2022.
O Curso é gratuito e todos os formandos terão direito a um certificado no final 
da formação.

Informações: https://portal.uab.pt/alv/cursos_alv/english-portuguese-for-
ukrainian-refugees-a1-1/

Contactos: 
CLA Montijo: Casa Senhorial | Quinta do Saldanha | 2870-457 Montijo
212 327 869 | 915 676 336 | CLA.Montijo@uab.pt | www.uab.pt
Facebook: https://www.facebook.com/cla.montijo

→ UNIVERSIDADE ABERTA
Centro Local de Aprendizagem 
do Montijo (CLA Montijo)

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

O Município do Montijo encontra-se a colaborar com a Associação na recolha de 
bens para a Ucrânia, tendo cedido as antigas instalações do restaurante Montia-
gri, na Avenida da Olivença, no Montijo, para funcionar como um centro de aco-
lhimento de bens.
Entre os bens recebidos neste espaço apela-se à doação de alimentação não pere-
cível, produtos de higiene, produtos de enfermagem, roupa, calçado, sacos cama 
ou pilhas e lanternas.

https://portal.uab.pt/alv/cursos_alv/english-portuguese-for-ukrainian-refugees-a1-1/
https://portal.uab.pt/alv/cursos_alv/english-portuguese-for-ukrainian-refugees-a1-1/
mailto:CLA.Montijo%40uab.pt?subject=
http://www.uab.pt
https://www.facebook.com/cla.montijo
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juventude

27 mai. a 04 jun.
Semana da Juventude 2022

www.mun-montijo.pt juventude.montijo juventudecmmontijo

Lançamento das obras vencedoras do IX Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 
“Montijo Jovem” 2019 e entrega de prémios do X Concurso de Poesia e Ficção 
Narrativa “Montijo Jovem” 2021.
Os jovens vencedores, para além da publicação da sua obra, recebem um prémio 
monetário no valor de 1.250,00€.

Concurso de Poesia e Ficção 
Narrativa – Montijo Jovem

sáb.  15h3014 mai.

Jardim Municipal Casa Mora

Eliminatórias

sex. e sáb.06 e 07 mai.
IV MOSTRA DE BANDAS 
SEMANA DA JUVENTUDE 2022

Os três primeiros classificados atuam no Palco Juventude, na Semana da Juventu-
de 2022. A banda vencedora é apurada diretamente para representar o Concelho 
de Montijo no Festival da Liberdade 2022, em Sesimbra e terá a oportunidade de 
gravar um EP promocional, até cinco temas, em estúdio de gravação.
Premiação: 1.º Classificado 500€, 2.º Classificado 250€, 3.º Classificado 150€.

Jardim Municipal Casa Mora

Parque Municipal do Montijo
◦27 e 28 mai. sex. e sáb.
Mostra Associativa do Concelho; Demons-
trações Desportivas; Dança e Concertos.
◦28 mai. sáb. 22h00 // Palco Juventude
Concerto com Deejay Télio, atualmente um 
dos maiores fenómenos da música nacional.
◦03 jun. sex. 21h30 // Cinema ao ar livre
◦04 jun. sáb. // 6.º Grande Piquenique 
Somos Peixinho

Escolas Secundárias e Freguesias do 
Concelho de Montijo
◦30 de maio a 2 de junho
Diversas atividades, workshops e seminários 
orientados para os jovens.

Participação das Associações de Estudantes, associações e estruturas 
juvenis e grupos informais de jovens.

MAIO 2022
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Decorria o ano de 1953, quando Manuel Vazquez Pequeño, abriu a sua primeira 
loja Oculista Fernandez no Montijo. Fernandez era o apelido do pai de Manuel, 
que deu continuidade a um legado familiar, que já vai na 4.ª geração ao serviço da 
ótica, e que já faz parte do quotidiano dos Montijenses. 

lojas com estórias

Os filhos de Manuel, 
Manolo e Tita, deram 
seguimento ao negó-
cio da família, e a filha 
de Manolo, Patrícia Al-
varez, seguiu também 
as pisadas do pai e re-
presenta a 4.ª geração 
da família ao serviço 
da Oculista Fernandez. 
Manuel Vazquez Alva-
rez, conhecido por Ma-
nolo, e sua filha Patrícia, 
contaram-nos a história 
daquele que é o oitavo oculista mais antigo de Portugal e que ocupa o quarto 
lugar nas famílias fundadoras de ótica no país. “O negócio foi sempre familiar, só 
membros da família estiveram atrás deste balcão, e assim há de continuar”, afirma 
orgulhosamente Manolo. 

Oculista Fernandez
Quatro Gerações ao serviço da Ótica
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Manolo e Tita, seus filhos, são a 3.ª 
geração da família Fernandez. Man-
tiveram a loja, na Praça da República 
e, em 1992, abriram a segunda loja na 
Rua Manuel Neves Nunes de Almeida. 
Patrícia Alvarez, filha de Manolo, for-
mada em Optometria, reforça a im-
portância da experiência que tem 
sido a ‘alma do negócio’: “Os clientes 
percebem que temos muitos anos de 
história, muito conhecimento, e isso 
transmite-lhes confiança, tem sido 
para nós muito importante e espero 
que possamos manter isso”. 

Para acompanhar a evolução do mercado, o Oculista Fernandez teve de se mo-
dernizar, mas a proximidade com os seus clientes, para Patrícia, continua a ser um 
fator distintivo: “o que nos diferencia é precisamente essa proximidade, o aten-
dimento personalizado, o tempo que despendemos com os clientes e que, no 
fundo, constrói amizades.”

MAIO 2022

Em 1938, Agapito Vazquez Fernan-
dez chegava a Portugal, sediando-se 
no Barreiro, onde vendeu óculos, de 
porta-a-porta, com uma bicicleta mo-
torizada e em 1940, abre a primeira 
loja Oculista Fernandez. O seu filho, 
Manuel Vazquez Pequeño tinha, na 
altura 9 anos. Volvidos 13 anos, o ocu-
lista Fernandez chegaria ao Montijo a 
11 de setembro, pela mão de Manuel 
Vazquez Pequeño, Fernandez de al-
cunha, aquando do seu casamento. 
Assim nascera o legado Fernandez no 
Montijo. 

Manolo é a expressão do orgulho de quem, tal como a sua família antes de si, 
cresceu no mundo da ótica, ama o que faz e vê agora a sua filha seguir-lhe as 
pisadas. “O meu pai já não soube que a Patrícia continuou aqui o negócio, mas se 
cá estivesse era, decerto, um grande motivo de orgulho”, afirma.
Para o futuro, nas palavras de Patrícia Alvarez, a missão é: “Continuar a crescer. 
Estamos a remodelar a loja na Rua Manuel Neves Nunes de Almeida tornando-a 
maior e mais moderna. O plano é manter o negócio familiar, investir na medida do 
possível e continuar junto dos montijenses com a experiência e o conhecimento 
que nos caracteriza.”
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CONTACTO made.ka.design2020@gmail.com

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS MONTIJO
tem talento

Designer de interiores e equipamento, cedo se dedicou às artes. 
Desde criança que os seus trabalhos manuais, pinturas e escul-

turas foram selecionados para exposições permanentes nas es-
colas por onde estudou. Viveu em Moçambique até aos nove 
anos, depois em Lisboa, Abrantes, voltou para Lisboa para es-
tudar no IADE, estagiou em Mira nos Móveis Brasão onde dese-
nhou mobiliário e viveu ainda doze anos em Viseu onde tem o 
seu maior portfólio. Vive no Montijo há vinte e um anos, onde 
tem um atelier no Afonsoeiro onde faz vitrais com a técnica 
“Tiffany”, vitrofusão, esmaltagem, escultura e experimentação. 
Cria também bijutaria em pele e fio de cabedal e trabalhos 
gráficos. Mais recentemente expõe regularmente na “ALCAR-
TE” em Alcochete, Casa da Baia em Setúbal e expôs na “Faz 
p’Arte”, “Santos na Casa” e “A Arte dos Presépios” no Montijo.
Criou a marca “MADE KÁ“, com o objetivo de criar produtos 
Made in Portugal. Influenciado pelo movimento “ART’S AND 

CRAFTS” em que os objetos do quotidiano possam ser arro-
jados, ter design, executados por um processo semi-industrial 

e com acabamentos executados à mão que lhes confere um ca-
rácter único.

Neste momento, o Alexandre tem dado workshops de desenho, 
aperfeiçoamento e suas técnicas, workshops de vitrais e pintura de 
“Grisalha” (técnica de pintura do vidro para vitrais) e vitrofusão. 
“Todos os lugares e vivências refletem-se nas minhas peças. Como 
designer, tento corresponder ao conceito de “design” (forma fun-
ção) não descorando ser o mais criativo que consigo ser”.

Alexandre Henriques
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nformações úteis

Serviço Nacional de Saúde 24 ‒ Tel. 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 Festa da Flor 2021

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

ARQUIVO MUNICIPAL
21 232 68 30 | arquivomunicipal@mun-montijo.pt

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL GIRALDES DA SILVA
212 327 772 | biblioteca@mun-montijo.pt

CASA DO AMBIENTE
212 314 776 | cambiente@mun-montijo.pt

GALERIA MUNICIPAL ‒ 212 327 736 | 
https://www.instagram.com/galeriamunicipalmontijo/

MOINHOS
Moinho de Maré do Cais / Moinho de Vento do Esteval
Visitas guiadas mediante marcação prévia ‒ 212 327 867 | 
museu.se@mun-montijo.pt

MUSEUS 
Museu Municipal Casa Mora: 
212 327 867 | museu.se@mun-montijo.pt
Museu do Pescador: 212 301 117 | uniao.piscatoria@gmail.com
Museu de Arte Sacra: 212 310 445 | geral@santacasamontijo.pt
Museu Etnográfico de Canha: 
265 897 859 | museu.canha@gmail.com
Museu Agrícola da Atalaia: 212 314 667 | cultura@mun-montijo.pt

POSTO DE TURISMO: 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt
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www.mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo

https://www.mun-montijo.pt/
https://www.facebook.com/cmmontijo
https://www.instagram.com/municipiodomontijo/

