
Montijo Hoje

42
ABRIL  
2022

II SÉRIE



Montijo à Mesa La Plancha 
Uma experiência
à la plancha 7

Mobilidade 
A Carris 
Metropolitana 
está a chegar 
ao Montijo 11

Entrevista Rute Ribeiro
O inegável sucesso 
do Centro de Vacinação 
em Massa 13

Especial
Investimento 15-24

Entrevista Mario Ferreira
O mais jovem
presidente de junta 
do concelho 22-23

2                                                                  ABRIL 2022                                                                 

Diáspora do Povo Sem Medo
Julia Rudenko

fotografada por 
Sérgio Morais

Ficha Técnica

Periodicidade 
Bimestral

Propriedade 
Câmara Municipal do Montijo

Diretor
Nuno Ribeiro Canta, 

Presidente da Câmara 
Municipal do Montijo

Edição 
Gabinete de Comunicação 

e Relações Públicas
Impressão 
Lidergraf

   Depósito Legal 
376806/14

Tiragem 
30 000

ISSN 2183-2870
Distribuição Gratuita

A realização, impressão e distribuição do 

Montijo Hoje cumpriu todas as orientações da 

DGS relativas à covid-19



ABRIL 2022                                                                  3

Portugal vive hoje mais dias em liberdade 
do que aqueles que viveu em ditadura.

Este é um grande marco do 48.º aniver-
sário do 25 de Abril. Relembramos em Abril, os 
anos em que os portugueses viveram privados 
da sua liberdade, naquela que foi a ditadura 
com maior longevidade na Europa.  

As comemorações do 25 de Abril são, com sen-
tido de modernidade, uma forma de perpetuar 
nas novas gerações a necessidade duma luta 
constante pela renovação da nossa democracia.

A liberdade e a democracia estão em perma-
nente discussão e é preciso lutar com a mesma 
força com que os militares de Abril empenharam 
os seus cravos.

A luta constante pela afirmação dos valores de 
Abril deve-nos manter a todos vigilantes para 
os ataques à nossa democracia e não darmos 
como adquiridos os valores da liberdade e da 
igualdade. 

A atual conjuntura e a crise internacional, pro-
vocada pela guerra da Federação Russa na 
Ucrânia, obrigam-nos a ponderar como é que 
os valores da liberdade e da igualdade podem 
continuar a ser um desígnio comum a todos. As 
sirenes que ecoam na Ucrânia despertam-nos 
para novas lutas e para a urgência de proteger 
os valores conquistados com o Movimento Mili-
tar dos jovens capitães de Abril.

Em todo o mundo, e em Portugal não é exce-
ção, vive-se um período de incerteza económi-
ca e social decorrente duma pandemia, agora 
agravado pela guerra, que não abre caminhos e 
fecha horizontes. Neste tempo é imperativo fa-
zer cumprir Abril, garantir os direitos humanos e 
reinventarmo-nos. Modernizarmo-nos, aumen-
tar o crescimento económico e auxiliar os mais 

e d i t o r i a l

Os Valores de Abril 
no Presente e no Futuro

vulneráveis, valorizar o trabalho e agarrar com 
confiança as novas oportunidades. 

Cumprir Abril, é continuar a afirmar o futuro da 
democracia, na qual cada um de nós tem um 
papel preponderante, quer a nível local quer a 
nível global. 

No Montijo, cumprimos Abril, com um significati-
vo aumento do investimento público que, asso-
ciado a uma forte atração do investimento pri-
vado, vai certamente contribuir em contraciclo 
para salvar empregos, empresas e vidas. 

Cumprimos Abril com novas políticas para inter-
nacionalizar a economia, para apostar na reabi-
litação urbana, na modernização da agricultura 
e nos valores culturais da nossa terra. 

Com os valores de Abril presentes nas políticas 
públicas, estamos a investir no presente para 
não deixar ninguém para trás e a construir um 
futuro sustentável para os nossos filhos e netos. 

Nuno Canta
Presidente da Câmara

A atual conjuntura e a 
crise internacional, 

provocada pela guerra 
da Federação Russa na 
Ucrânia, obrigam-nos 
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25 DE ABRIL 1974-2022

Montijo comemora 25 de Abril
A Câmara Municipal do Montijo cele-

brou a passagem do 48.º aniversário 
com um leque variado de iniciativas que in-
cluíram desporto, cultura e a habitual Sessão 
Solene, realizada nos Paços do Concelho. 
 
Abrindo a Sessão Solene, Catarina Marcelino, 
presidente da Assembleia Municipal do Monti-
jo, recordou as conquistas de Abril, nomeada-
mente “o poder local democrático, o saneamento 
básico, a escola pública universal, o serviço na-
cional de saúde e o sistema de segurança social. 
Pilares essenciais de uma democracia onde a li-
berdade de expressão, de opinião e a igualdade 
de direitos se tornaram efetivos”.
O presidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Nuno Canta, destacou a celebração da “Liber-
dade com confiança, na certeza de que apenas a 
democracia e o poder local democrático permitem 
encontrar as soluções para os problemas com que 
nos defrontamos todos os dias e com a consciên-
cia de que a democracia não é algo de adquirido 
para sempre mas um valor essencial que tem de ser 
constantemente afirmado, praticado e enaltecido.
O significado desta cerimónia é ainda mais re-
levante no momento em que todos assistimos, 
do conforto dos nossos sofás, a uma guerra que 
volta infelizmente a ameaçar a liberdade na eu-
ropa, com o massacre de populações e a violação 
clara e evidente do direito internacional. A luta 
do povo ucraniano é a luta de todos nós pela li-
berdade” referiu Nuno Canta, que enalteceu o 
facto da comunidade montijense ter condenado 

“desde o primeiro momento esta guerra injusta 
da Federação Russa contra a Ucrânia e exprimiu 
sempre a solidariedade e o apoio ao povo ucra-
niano e à grande comunidade ucraniana que vive 
entre nós”.
A sessão contou ainda com as intervenções dos 
partidos políticos com assento na Assembleia 
Municipal, nomeadamente: Lília Mendes (Ini-
ciativa Liberal), Cipriano Pisco (Bloco de Es-
querda), Ricardo Costa (Chega), Ana Baliza 
(CDU/PCP), Carlos Ferreira (CDS/PP), 
Ana Dias Neves (PSD) e Diogo Vintém (PS).
A sessão solene contou, também, com um mo-
mento musical a cargo do músico Filipe Silva e 

terminou com um Moscatel de Honra, no Claus-
tro dos Paços do Concelho.
Para além da sessão solene, as comemorações do 
48.º Aniversário do 25 de Abril contaram com 
outros momentos, nomeadamente o espetáculo 
com o fadista Ricardo Ribeiro, num tributo a 
Zeca Afonso, acompanhado por um trio de luxo 
ligado ao universo do Jazz e da música étnica, no 
Cinema-Teatro Joaquim d’ Almeida; a VII Cor-
rida e Caminhada da Liberdade, a inauguração 
da nova sede do Motoclube do Montijo, a inau-
guração do Campo Municipal do Afonsoeiro e a 
inauguração do Complexo Desportivo da Quinta 
das Oliveiras, em Sarilhos Grandes.

Estrela inaugura Campo Municipal
A inauguração do Campo Municipal do Afon-

soeiro, teve lugar no dia 24 de abril, no âmbito 
das comemorações do 25 de abril.
Gabriel Potra, presidente da direção do Estrela F.C. 
Afonsoeirense afirmou ser“um dia especial. Temos 
uma história rica em atletas, mas faltava-nos um 
espaço digno. O presidente Nuno Canta, desde o 
primeiro momento, deu a sua palavra e hoje este é o 
campo em que nós treinamos e que, de uma forma 
digna, vamos explorar. Vamos dar muitas alegrias a 
esta família que é o Estrela Afonsoeirense”.
Nuno Canta assegurou que este é mais um equi-
pamento do concelho “que contribui para a coesão 
social, um lugar de encontro entre atletas, amigos e 
família, um espaço de apoio ao desporto e ao diálo-
go entre todos.”
O campo de futebol, de relvado sintético, foi cons-
truído no âmbito de um protocolo entre o município 
e a Repsol. A câmara investiu, ainda, na vedação, 
sistemas de rega, sistema de iluminação desportiva 
e instalação de balneários.
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Complexo Desportivo 
nasce em Sarilhos Grandes
No dia 25 de abril teve lugar a inauguração 

do Complexo Desportivo da Quinta das Oli-
veiras, em Sarilhos Grandes, mais uma obra que 
contou com o apoio financeiro da autarquia.
Para a inauguração das instalações o Juventude 
Futebol Clube Sarilhense organizou um jogo so-
lidário, que levou a Sarilhos Grandes dezenas de 
caras conhecidas e centenas de curiosos. O ponta-
pé de saída foi dado por dois montijenses: Paulo 
Futre, antigo jogador de futebol, e Nuno Canta, 
presidente da autarquia.
Tiago Fernandes, presidente da direção do Juven-
tude Futebol Clube Sarilhense agradeceu todo o 

apoio e ajuda “à Câmara Municipal do Montijo, 
à Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, aos 
nossos colaboradores e patrocinadores que têm 
ajudado na nossa obra e no nosso complexo” de-
sejando que “seja o primeiro de muitos dias de 
desporto e bem-estar para toda a população e para 
todo o concelho.”
O presidente da Câmara Municipal do Monti-
jo, Nuno Canta assegurou que “esta é a obra de 
uma geração, onde se transporta a capacidade 
de realização das pessoas e a execução extraordi-
nária que podemos ver em toda a sua dimensão 
e que é bem visível, nas paredes, nos azulejos, 

Motoclube realiza sonho
No dia 23 de abril, foi inaugurada a nova 

sede do Motoclube do Montijo.Carlos 
Marques, presidente da direção do Motoclube 
explica que desde sempre ambicionavam “ter 
uma sede própria onde pudessem desenvolver 
as suas atividades”, referindo que a inaugura-
ção da sede é “a realização de um sonho com 
28 anos”.
O presidente da associação agradeceu “a todos 
os que ajudaram na concretização do projeto, 
nomeadamente à Câmara Municipal do Monti-
jo, à União das Freguesias de Montijo e Afon-
soeiro, aos Bombeiros do Montijo e a todas 
as empresas e pessoas que, a título particular, 
apoiaram a construção da sede”.
O presidente da Câmara Municipal do Monti-
jo, Nuno Canta, sublinhou a grandeza do “pro-
jeto, que se mede, em primeiro lugar, pela di-
versidade dos que aqui participaram. Os sócios, 
as empresas, as coletividades, as associações, os 
autarcas, pelo menos aqueles que assim enten-
deram participar, que aqui reconhecemos, ho-
menageando todos os que acreditaram no sonho 

antigo de uma nova sede para o Motoclube.”
O município cedeu o terreno para a construção 
da sede e atribuiu diversos apoios financeiros, 
tais como, 50 mil euros para trabalhos de exe-

no relvado, nas vedações, nos vidros do paddell 
que se abre neste grande complexo desportivo, 
num terreno que nada tinha, e que, hoje, tem esta 
qualidade”. 
“A grandeza deste projeto mede-se também pela 
diversidade dos que nele participaram: os diri-
gentes, os sócios, os atletas, o povo de sarilhos, 
as empresas, as outras coletividades, os autar-
cas. Queremos homenagear todos aqueles que 
acreditaram neste projeto. Os efeitos que estas 
instalações ultrapassam a localidade e até o con-
celho, são instalações de nível regional”, afirmou 
o autarca.

cução na sede e cerca de 11 mil euros para a 
aquisição de equipamento. A autarquia isen-
tou, também, taxas de execução da sede num 
valor superior a 12.700 euros.
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O Município do Montijo aprovou um con-
junto de protocolos de apoio às associa-

ções humanitárias de bombeiros voluntários do 
Montijo e de Canha. 
Foi aprovada a emissão de declaração de con-
cordância para a constituição de uma nova 
Equipa de Intervenção Permanente (EIP) jun-
to dos Bombeiros Voluntários do Montijo e de 
uma outra junto dos Bombeiros Voluntários de 
Canha. 
Foram ainda celebrados novos protocolos en-
tre o município e cada uma das associações de 
bombeiros que vão permitir o aumento signifi-
cativo dos apoios às corporações do concelho.
O novo acordo a celebrar com os Bombeiros do 
Montijo prevê um apoio de 120.000€ anuais na 
rúbrica de Proteção Civil, de 8.000€ por ano, 
destinados a suportar o encargo com a substitui-
ção dos elementos no âmbito do gozo de férias, 
de 120.000€ relacionados com a existência de 
dois Piquetes de Prevenção Permanentes e de 
30.000€ para desempenho de funções nas pis-
cinas municipais.

PROTEÇÃO CIVIL

Município aumenta 
apoios a Corporações 
de Bombeiros 

SOLIDARIEDADE

Montijo unido na 
recolha de bens 
para a Ucrânia

Ainda no âmbito do mesmo acordo destaca-se 
o apoio anual de aproximadamente 18.000€ 
relacionado com o consumo de eletricidade. Por 
fim, a rúbrica do ambiente que inclui a execução 
de serviços diversos no espaço público no valor 
anual atribuído é de 12.000€.
No novo protocolo entre o município e os 
Bombeiros de Canha, a corporação receberá 
da autarquia um apoio financeiro no valor de 
72.000€ anuais, na rúbrica de Proteção Ci-
vil, de 8.000€ por ano destinados a suportar 
o encargo com a substituição dos elementos no 
âmbito do gozo de férias, 48.000€ relacionados 
com a existência de dois Piquetes de Prevenção 
Permanentes e apoio anual de aproximadamen-
te 14.400€ relacionado com o encargo de 75% 
do total de consumo de eletricidade nas instala-
ções da corporação.
O município transferirá para a associação, para 
serviços relacionados com a rúbrica do ambien-
te, o valor anual de 6.000€.
Os apoios aprovados rondam os 600 mil euros 
por ano. 

A Câmara Municipal do Montijo encontra-se a 
colaborar com a Associação Oficial “Ukrainian 

Refugies UAPT”, na ajuda ao povo ucraniano 
integrando uma rede solidária de apoio à Ucrânia.
O centro de recolha de bens para a Ucrânia 
funciona nas instalações do antigo restaurante 
Montiagri, na Avenida de Olivença. A autarquia 
cedeu as instalações, que funcionam como ponto 
fulcral de acolhimento dos bens desta campanha. 
A Associação Ukrainian Refugees UAPT foi 
recentemente criada como resposta à crise 
humanitária que se vive na Ucrânia, em resultado 
da invasão daquele país pelas tropas russas, 
trabalhando em parceria com a Embaixada da 
Ucrânia em Portugal.
Entre os bens recebidos no centro apela-se à 
doação de alimentação não perecível, produtos de 
higiene, produtos de enfermagem, roupa, calçado, 
sacos cama ou pilhas e lanternas. 
A Câmara Municipal do Montijo aprovou, por 
unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro, 
no montante de 2.500€, à Associação Ukrainian 
Refugees UAPT destinado a suportar encargos 
com combustível e pagamento de portagens, 
de um veículo pesado para transporte de ajuda 
humanitária aos refugiados ucranianos.



Na Rua Manuel Neves Nunes de Almeida 
acabou de inaugurar um novo espaço de-

dicado a oferecer aos Montijenses uma nova ex-
periência gastronómica, com inspiração Ibérica, 
primando pela diferença, e que se dá pelo nome 
de La Plancha. Os irmãos Francisco e Nuno 
Leite, reconhecidos pelo seu espírito empre-
endedor, são os responsáveis por este projeto, 
e Francisco foi o próprio a contar, ao Montijo 
Hoje, um pouco da história deste restaurante. 
Esta não é a primeira localização do restauran-
te La Plancha no Montijo, tendo começado na 
Rua do Hospital.
“O projeto La Plancha começou em 2017, já 
tínhamos o bar (La Piña), mas o nosso objeti-
vo sempre foi o restaurante. Surgiu a oportu-
nidade de ficar com aquele espaço, fizemos as 
obras aos poucos e em janeiro de 2018 abri-
mos oficialmente ao público” conta Francisco 
Leite.
 A mudança de localização deve-se a vários as-
petos: “Precisávamos de mais espaço. No outro 
restaurante sentávamos no máximo 20 pessoas, 
aqui sentamos o dobro das pessoas e estamos 
preparados para crescer. Acreditamos muito 
no que estamos a fazer e a anterior localização 
tornava-se um pouco inglória pois passava mui-
to despercebida. Aqui podemos continuar o 

RESTAURANTE LA PLANCHA

Uma experiência 
à la plancha   

nosso projeto com outra visibilidade”, explica 
o proprietário. 
O espaço mudou, mas não o conceito. Com 
uma identidade Ibérica, a gastronomia do La 
Plancha inspira-se tanto na nossa vizinha Espa-
nha, como nas raízes Alentejanas dos próprios 
proprietários, e tem na carne grelhada o seu 
principal destaque.
 Francisco Leite conta-nos que “o principal foco 
é carne grelhada, ou como se diz em Espanha, 
à la plancha, daí também a escolha do nosso 
nome. As entradas têm inspiração também elas 
em Espanha e no Alentejo, e o que tentamos 
oferecer são coisas relativamente simples, mas 
diferentes, que por aqui não encontrem em mais 
lugar nenhum, pelo menos confecionadas da 
mesma forma. Para quem gosta temos também 
uma excelente carta de vinhos.”
Se tudo isto poderia já deixar os nossos leitores 
a salivar, também as sobremesas prometem agu-
çar o apetite dos mais gulosos: “Temos, entre 
outras, a Sericaia, genuinamente Alentejana, 
com Ameixa de Elvas, e a Pavlova, com suspi-
ro e Merengue” afirma o proprietário. O preço 
médio deverá rondar os 20/25€ por pessoa para 
experienciar uma refeição no La Plancha. 
Os conhecimentos de Francisco e Nuno Leite, 
ambos formados em gestão hoteleira, com cur-

Montijo à Mesa

rículo nacional e internacional permitem-lhes 
oferecer, além da qualidade gastronómica, uma 
experiência completa: “Tentámos criar um es-
paço confortável, com uma decoração diferen-
ciada, onde as pessoas de facto se sintam bem, 
e corresponder com um serviço de excelência e, 
claro, comida de qualidade” afirma Francisco 
Leite. 
Para os nossos leitores, o proprietário do La 
Plancha deixa o convite: “Venham conhecer, 
cada um cria a sua opinião, por isso convida-
mos todos a visitarem-nos e ter e experiência La 
Plancha”.

RESTAURANTE  LA PLANCHA
Tel: 91 054 92 04
E-mail: laplancha.bodega@gmail.com
Horário: : 2ª e 4ª a Sábado: 12H00 – 15H00 
e 19H30 – 23H00 | Domingo: 12H00 – 15H00 
Encerra à 3ª
Especialidades: Carnes | Gastronomia Ibérica 
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Representado no stand da Entidade Regio-
nal de Turismo de Lisboa- ERTL, o Mu-

nicípio do Montijo voltou a marcar presença na 
Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu, de 
16 a 20 de março, na FIL-Lisboa.
O município não perdeu a oportunidade para 
promover vários eventos que vão decorrer nos 
próximos meses como a Feira do Porco (12 a 14 
maio), a Festa da Flor (27 a 29 maio), as Festas 
de São Pedro (28 de junho a 4 de julho) e a 
Feira Quinhentista (9 a 11 de setembro).
O melhor da região montijense esteve em des-
taque no pavilhão da Capital da Flor. Montijo 
promoveu-se com diversas atividades:  distribui-

TURISMO 

Eventos do Concelho 
em destaque na BTL 

ção de gerberas, prova de vinhos da Adega Co-
operativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões, 
uma apresentação gastronómica, que contou 
com a colaboração da Escola Profissional do 
Montijo, e muita animação com a Charanga da 
Rambóia.
A Bolsa de Turismo de Lisboa é o ponto de en-
contro dos profissionais ligados ao setor turístico, 
nas suas mais diversas áreas de negócio que se 
reúnem, a cada ano, para apresentar as suas ofer-
tas ao mercado turístico e ao público em geral. 
Trata-se de um acontecimento onde é possível 
viajar, sem sair do lugar, e conhecer as várias re-
giões do nosso país e do estrangeiro.

AMBIENTE

Sobreiro foi mote 
de Semana Verde
Este ano, a Semana Verde do Montijo, que 

decorreu de 21 a 25 de março, homena-
geou o sobreiro. Durante a semana foram dis-
tribuídos gratuitamente 750 sobreiros aos mu-
nícipes.
A tradicional plantação da árvore teve lugar no 
dia 21 de março, no Parque Municipal Carlos 
Hidalgo Gomes Loureiro.
Montijo tem uma longa história ligada à indús-
tria corticeira. A espécie arbórea encontra-se 

um pouco por todo o concelho. Na freguesia 
de Canha encontra-se um sobreiro centenário 
classificado como árvore de interesse público.
Recorde-se que a Semana Verde do Montijo é 
uma comemoração da chegada da primavera e 
uma forma de assinalar a importância do papel 
das árvores no equilíbrio dos nossos ecossiste-
mas, na manutenção do meio ambiente, na pu-
reza do ar e, entre outros benefícios e relações, 
na melhoria da qualidade de vida do homem.

A cerimónia de Abertura do Ano Náutico da 
Marinha do Tejo teve lugar no dia 26 de março, 

na Frente Ribeirinha do Montijo. Um ato simbólico 
organizado pela Sociedade Cooperativa União 
Aldegalega (SCUPA) e a Marinha do Tejo, com o 
apoio da Câmara Municipal do Montijo, na frente 
ribeirinha. 
O presidente da Marinha do Tejo, Paulo Andrade e 
o presidente da SCUPA, Paulo Coelho, receberam, 
nesta cerimónia, o Diretor-Geral da Atividade 
Marítima - VALM João Dores Aresta, o presidente 
da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta, entre 
outros convidados.
A comitiva participante foi recebida no Cais 
das Faluas, seguindo-se uma visita ao Museu 
Etnográfico do Pescador, um passeio pela zona 
ribeirinha onde estavam atracadas embarcações 
típicas do tejo como “O Boa Viagem” e o “Sejas 
Feliz”.
O evento de Abertura do Ano Náutico contou com 
as intervenções do presidente da Marinha do Tejo, 
Paulo Andrade, do Presidente da SCUPA, Paulo 
Coelho, do Diretor-Geral da Atividade Marítima 
- VALM João Dores Aresta, em representação 
do Chefe de Estado Maior da Armada, Almirante 
Henrique de Gouveia e Melo, e do presidente da 
Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta.
A cerimónia contou com duas apresentações, 
uma proferida por Rui Lucas Neves sobre a 
evolução do património marítimo aldegalense e, 
outra, apresentada por Jorge Branquinho sobre 
a embarcação “Chigadinho” e a sua atividade 
piscatória desde a Aldeia Galega ao Montijo.
As comemorações terminaram com um almoço 
convívio e a troca de oferendas entre as instituições.

CULTURA

Montijo 
acolheu 
abertura de 
Ano Náutico 



O currículo de Nuno Guia é impressionante. O 
desporto foi um amor que nasceu cedo na sua 

vida, em especial o futebol. Foi jogador em grandes 
clubes portugueses e representou a seleção nacional. 
Reconhecimentos que lhe valeram uma condecora-
ção por mérito desportivo. Depois de terminar a 
carreira de jogador, continuou como treinador. De-
cidiu investir, também, em outros campos e voltou 
à escola. É licenciado em Educação Física, pós-
-graduado em Treino Desportivo e Psicologia do 
Desporto, área na qual também é mestre. Tem inú-
meras especializações e certificações internacionais 

em Coaching, Hipnose e Programação Neurolin-
guística em que é Master e Trainer, Analista Com-
portamental, entre outras. É atualmente Professor, 
Mental Coach e Trainer Internacional de eleição. 
Nuno Guia é montijense, mas até aos seis anos 
viveu na Herdade de Rio Frio, onde se produziam 
os produtos vendidos pelos seus pais no estabe-
lecimento comercial que detinham no Montijo: a 
Casa Rio Frio. 
A alteração do local de residência foi um marco: 
“Foi uma mudança muito grande. As minhas re-
cordações de infância dividem-se entre a herdade, 
onde ficava todo o dia enquanto os meus pais vi-
nham trabalhar e depois quando me mudei para o 
Montijo onde frequentei a escola”.
“Era bom aluno, gostava muito de aprender, mas 
tinha uma grande paixão pelo desporto. Assim que 
cheguei, comecei logo a praticar tudo e mais alguma 
coisa”, recorda, “tenho o escritório cheio de recor-
dações dessa época: medalhas, diplomas, taças, re-
cortes de jornais. Um conjunto de modalidades que 
pratiquei para além do futebol, como basquetebol, 
atletismo e ténis”, comenta o Professor que passou 
por várias associações desportivas montijenses.
Com apenas 12 anos foi jogar para o Barreirense 
“Na altura era preciso ter 13 anos para entrar nos 
quadros competitivos. Ainda estive lá uns meses 
sem ter a idade certa. Contei com o apoio dos meus 
pais, tinha que ter boas notas, de resto, só queriam 
que fizéssemos o que nos fazia felizes”, “A nossa 
origem rural trazia-nos liberdade e autonomia dife-
rentes. Não tinham que me acordar. Com 12 anos 

ENTREVISTA |  NUNO GUIA

De jogador a professor 
e treinador da mente

ia sozinho de autocarro para o Barreiro e atraves-
sava a cidade para chegar ao antigo estádio onde 
treinávamos”. 
Mais tarde acaba por jogar três anos no Sport Lis-
boa e Benfica. Também durante o mesmo núme-
ro de anos esteve ao serviço da seleção nacional. 
Com os estudos a ficarem para trás, Nuno avança 
na carreira futebolística, assinando um contrato 
profissional com o Belenenses. Durante 14 anos 
foi jogador profissional de futebol, tendo passado 

ainda por clubes como Mirandela, Amarante, 
Varzim, entre outros.
Depois de mais uma lesão complexa, entre outras 
que sofrera, decide não voltar a jogar e seguir um 
rumo diferente: “Era ainda muito novo e ainda 
queria jogar, mas quando olhava para os meus cole-
gas via o Vítor Baía e o Fernando Couto no Barce-
lona, o Abel Silva no Benfica e outros. Tínhamos 
feito percurso juntos. Aos 26 anos imaginava estar 
no topo como os outros colegas. Não estava. A par-
tir daí a decisão foi fácil. Decidi que não era aquele 
o caminho. Disse: quero fazer do futuro aquilo que 
eu quiser. Escolhi estudar”. 
Aqui começa uma outra viagem no mundo do 
treino e do estudo, explica o antigo treinador do 
V.F.C. Setúbal, Mafra (Portugal), Foot Star Aca-
demy (Tunísia), Recreativo da Cáala e Bravos do 
Maquis (Angola): “Deixo de ser jogador e passo 
a treinador, trabalhei em todos os níveis de com-
petição, formei-me em Educação Física, começo a 
trabalhar como professor e a estudar várias psico-

logias. Acabo por descobrir que o meu foco sem-
pre foram as pessoas”.
“Devido à liberdade geográfica, hoje, trabalho com 
pessoas de todo o mundo, não necessariamente li-
gadas ao desporto. Temos que estar bem treinados, 
sermos profissionais, especialistas, temos responsa-
bilidades, as pessoas depositam-nos essa confiança, 
essa necessidade e isso deve ser levado muito a sé-
rio. O valor da comunicação, do relacionamento, 
de apresentar ideias. Reduzir o sofrimento humano 

ou otimizar desempenhos e desfrutar do processo. 
O potencial humano é mais do que uma frase, o 
potencial humano é notável, é necessário ativá-lo”, 
afirma Nuno.
O autor do livro “Treinar o treinador: A tomada de 
decisão no futebol” e de catorze artigos sobre futebol, 
metodologia do treino e treino mental. Realizou, desde 
o ano 2000, inúmeras comunicações em congressos na-
cionais e internacionais. É formador na Confederação 
do Desporto de Portugal, Sapienta Sports, Execute 
Talents e em cursos de treinadores de futebol (psicologia 
aplicada ao futebol). O seu trabalho pode ser seguido 
no Instragram, Facebook e no site nunoguia.com “é uma 
forma de contribuir socialmente”, afirma Nuno Guia.
De jogador a professor e treinador da mente, Nuno 
Guia escolheu os seus percursos e garante ser feliz 
com o que faz: “Sinto-me realizado quando vejo 
as pessoas com quem trabalho saírem de situações 
delicadas, problemáticas, atingirem objetivos ou tor-
narem-se muito melhores. É possível ter bem-estar, 
qualidade de vida, desempenhos”.

Entre Nós

“Sinto-me realizado quando 
vejo as pessoas com quem 

trabalho saírem de situações 
delicadas, problemáticas, 

atingirem objetivos ou 
tornarem-se muito melhores.”
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REABILITAÇÃO URBANA

Praça 1.º Maio 
em fase de conclusão
As obras de reabilitação urbana da Praça 1.º 

de Maio e Largo do Guitarrista estão con-
cluidas. 
A obra irá recuperou um espaço histórico na ci-
dade do Montijo, com ocupação diversa ao longo 
do tempo, nomeadamente, onde existiu um poço 
circular de abastecimento da cidade e mais tarde, 
um coreto circular.
A obra preservou essa memória alargando o es-
paço pedonal com desenhos artísticos, da artista 
plástica montijense, Fernanda Fragateiro, e cons-
truindo um banco circular em pedra de Lioz. O 
banco surge suspenso do pavimento contínuo e o 
desenho abre-se para a Igreja da Misericórdia. 
A obra pretende prolongar a permeabilidade do 
solo no centro da cidade de modo a favorecer a 

infiltração das águas com a plantação de árvores 
em espaços verdes circulares.
No decorrer das obras foi exposto o antigo poço 
de abastecimento da Aldegalega.
Foi informada a Direção Geral do Património Cul-
tural e foi tomada a decisão de preservar a estrutura 
do poço no estado atual por meio da construção 
de uma nova laje de betão sobre o mesmo e pelo 
revestimento do pavimento onde passam os carros.
A sua localização ficará representada por pedra 
basáltica no revestimento do pavimento.
O projeto foi incluído no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU), tem um 
investimento de 481.613,31€, com um financia-
mento de 260.771,65€ por fundos comunitários, 
no âmbito do Portugal 2020.

Obra da Casa da Música recebida
A Câmara Municipal do Montijo recebeu provi-

soriamente a obra da Casa da Música.
O projeto da Casa da Música é dedicado ao Maes-
tro Jorge Peixinho, músico natural do Montijo, crian-
do as condições infraestruturais necessárias ao bom 
acondicionamento e preservação do seu espólio.
Para além da preservação volumétrica da casa de 
habitação original, a obra incluiu a edificação de um 
auditório polivalente para as áreas da música e das 
artes de palco, orientando o projeto para funcionar 
como equipamento cultural.
Para além da vertente cultural, o projeto da Casa da 
Música Jorge Peixinho irá contribuir para a agrega-
ção dos tecidos urbanos confinantes, incrementando 
a convivialidade e coesão social, reforçando a rele-
vância local deste património e a sua relação com o 
desenvolvimento do concelho.
O Município de Montijo viu aprovada a candi-
datura “Casa da Música Jorge Peixinho” apre-
sentada ao POR Lisboa 2020, no âmbito do 
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territo-
rial da Área Metropolitana de Lisboa (PDCT-

-AML), correspondendo a um investimento total 
de 980.546,56€ e financiamento FEDER de 
563.146,66€.
A Casa da Música tem como objetivo valorizar o 
património material e imaterial da cidade e, em 
conjunto com o Jardim das Nascentes, valorizar o 
património natural do Montijo.
O Jardim das Nascentes funciona como uma área 
natural propícia à fruição como espaço de nature-
za e de lazer e permite conservar, proteger, promo-
ver e desenvolver um património natural integrado 
no Corredor Verde Urbano de Montijo que é vi-
tal para assegurar a continuidade deste território 
natural de interligação entre o estuário do Tejo e 
o interior do território concelhio, mas também de 
agregação da malha mais antiga da cidade com as 
áreas de expansão urbana para nascente.
A intervenção insere-se no quadro da regeneração 
urbana da cidade e representa um investimento 
superior a 1 milhão e 291 mil euros, com finan-
ciamento FEDER de 783.617.80€, ao abrigo de 
candidatura municipal ao POR Lisboa 2020.

A Câmara Municipal do Montijo continua a 
desenvolver as obras de requalificação da Rua 

Miguel Pais. O projeto compreende um edifício-jardim 
inclinado com passeios envolventes, com o objetivo 
de ligação da cidade com o rio.
Os passeios permitem a instalação de esplanadas 
generosas dos espaços comerciais existentes, e 
futuros, aumentando as áreas de lazer. 
Já estão concluídos os trabalhos de iluminação 
pública, o muro de contenção do jardim, as redes 
de eletricidade e rega e os trabalhos necessários à 
drenagem das águas pluviais. Foi também aplicada 
a calçada dos passeios que apresentam desenhos 
naturalistas, da autoria da artista plástica montijense 
Fernanda Fragateiro. 
O projeto de Reabilitação da Rua Miguel Pais - 
Prolongamento do “Passeio do Cais” foi incluído 
no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) e tem um investimento de 387.480.21€, 
com financiamento de 209.803,36€ por fundos 
comunitários no âmbito do Portugal 2020.

Jardim 
Inclinado liga 
a cidade ao rio
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A Carris Metropolitana foi apresentada pu-
blicamente, no dia 1 de abril, perante o 

ministro da ação climática, presidentes e verea-
dores dos 18 municípios da Área Metropolita-
na de Lisboa, entre outros 300 convidados, em 
representação de inúmeras entidades públicas e 
privadas.
A operação da Carris Metropolitana, que come-
ça a entrar em funcionamento a partir dos dias 1 
de junho, nos municípios de Alcochete, Barrei-
ro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, e 1 de 
julho, nos restantes municípios da área Metropo-
litana de Lisboa, envolverá cerca de 12.000 pa-
ragens, 2.000 percursos, 820 linhas (160 novas 
e 330 com oferta reforçada), 17.000 circulações 
por dia, 300 painéis digitais de informação ao 
público, e mais de 1.500 autocarros, dos quais 
1.400 serão novos.
A rede de serviço de autocarros foi desenhada 
pela Área Metropolitana de Lisboa, em conjun-
to com os 18 municípios, para servir 2,8 milhões 
de potenciais utilizadores.
O evento de apresentação da Carris Metropoli-
tana, que decorreu no Pátio da Galé, em Lisboa, 

MOBILIDADE

A Carris Metropolitana 
está a chegar ao Montijo

contou com intervenções de Duarte Cordeiro, 
ministro do Ambiente e da Ação Climática, Car-
los Moedas, presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, Carla Tavares, presidente do Conselho 
Metropolitano de Lisboa, Carlos Humberto de 
Carvalho, primeiro-secretário metropolitano, e 
Faustino Gomes, presidente do conselho de ad-
ministração da TML - Transportes Metropolita-
nos de Lisboa.
A cerimónia, que assinalou também o terceiro 
aniversário do sistema navegante, incluiu ainda 
um pequeno desfile de moda, com a participação 
de trabalhadores de uma operadora de transpor-
tes, que serviu para dar a conhecer o fardamento 
da Carris Metropolitana, desenhado por Nuno 
Gama.
No final da cerimónia, os convidados puderam ver 
e experimentar alguns dos novos autocarros, já de-
corados com a imagem da Carris Metropolitana.
Recorde-se que a Carris Metropolitana vem 
dar continuidade a uma revolução na mobilida-
de da região metropolitana de Lisboa, que tem 
por objetivo a promoção da qualidade de vida e 
uma alteração da repartição modal a favor dos 

transportes públicos e da mobilidade sustentável.
O investimento de cerca de 1,2 mil milhões de 
euros realizado com a operação permitirá au-
mentar o serviço de transporte rodoviário em 
cerca de 35 %, que se traduzirá em mais car-
reiras, mais percursos e circulações, autocarros 
mais modernos, mais eficientes e ambientalmen-
te mais sustentáveis, e mais qualidade no servi-
ço prestado.
As melhorias contemplam ainda uma impor-
tante vertente de modernização tecnológica, um 
planeamento e ajustamento do serviço às neces-
sidades existentes e a promoção da pontualida-
de, regularidade e confiabilidade do sistema.
A sustentabilidade ambiental será igualmente 
promovida, através da renovação e qualificação 
da frota, que passará pela diminuição da idade 
média dos autocarros de 15 anos para menos de 
um ano e a inclusão de uma cota de veículos não 
poluentes e energeticamente eficientes.
O alargamento da rede de vendas e serviços de 
apoio ao passageiro e a gestão centralizada da 
informação serão também uma forte aposta da 
Carris Metropolitana.
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Com o objetivo de criar um espaço de recreio e lazer foi executado um Parque Infantil na Jardia. 
A obra incluiu a execução de vedação, a preparação e aplicação do piso e a montagem dos 

brinquedos, teve um custo de 26.984,42€.

Parque infantil
homenageia
floricultura
Já reabriu o parque infantil do Parque Municipal 

Carlos Hidalgo Gomes Loureiro. Completamente 
renovado, com cores vibrantes, brinquedos e piso 
novos, este equipamento, é uma homenagem à 
floricultura e destaca-se, ainda, por dar especial 
atenção à igualdade e à inclusão permitindo que 
todas as crianças possam usufruir do mesmo.
Na inauguração do recinto, o presidente da Câmara 
Municipal do Montijo, Nuno Canta referiu que a 
escolha das flores, como tema central teve por 
objetivo “homenagear a floricultura e em especial a 
gerbera, uma vez que o concelho do Montijo é o maior 
produtor desta flor. Este é um espaço de brincadeira e 
aprendizagem da nossa cultura”.
As gerberas gigantes que se destacam neste parque 
têm ainda uma outra função explicou o presidente: 
“As cores vivas presentes nas flores, nos brinquedos 
e no piso, são um estímulo sensorial para as crianças 
portadoras de deficiência cognitiva”.
“Temos orgulho neste equipamento por ser acessível 
a todas as crianças, sejam ou não portadoras de 
deficiência, com todas as condições para que os 
familiares possam acompanhar os seus descendentes 
e ser um ponto de encontro” referiu o presidente da 
câmara sublinhando que as questões da igualdade 
são prioritárias para a autarquia.
Iara Paula, terapeuta ocupacional, que tem a seu 
cargo a implementação de parques infantis inclusivos 
na Play Planet, empresa responsável pela construção 
do parque, salientou “a preocupação em fazer um 
parque inclusivo para todas as crianças. Este parque 
foi pensado para crianças com mobilidades reduzidas 
a nível físico e também sensorial”.
A terapeuta destacou o interesse que o parque tem 
suscitado junto de “várias instituições e famílias, de 
Portugal e de vários países, nomeadamente Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e da 
Europa, que têm demonstrado interesse em conhecer 
o parque e explorá-lo nas diversas terapias”.

O espaço de jogo e recreio das Colinas 
do Oriente foi alvo de obras de requa-

lificação que resultaram num parque seguro, 
apelativo e adequado para as crianças que o 
frequentam.
Os trabalhos incluíram a aplicação de revesti-
mento de pavimento de segurança e todos os tra-

Parque Infantil das 
Colinas do Oriente 
requalificado

balhos inerentes ao seu perfeito acabamento num 
encargo total de 55.098,80€.
No dia 22 de janeiro o espaço foi inaugurado 
com a presença do presidente da Câmara Muni-
cipal do Montijo, Nuno Canta, e do presidente 
da Junta de Freguesia da União de Freguesias do 
Montijo e Afonsoeiro, Fernando Caria.

Novo espaço de 
recreio na Jardia 
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ENTREVISTA RUTE RIBEIRO

O inegável sucesso do Centro 
de Vacinação em Massa 
Entre fevereiro de 2021 e abril de 

2022 foram vacinadas 130.000 
pessoas no Centro de Vacinação em 
Massa contra a Covid-19 que funcio-
nou até ao final de abril no Pavilhão 
do Esteval. O sucesso deste processo na 
luta contra a pandemia deve-se a uma 
equipa liderada por Rute Ribeiro, res-
ponsável pelo centro. 

Rute Ribeiro é enfermeira, há 28 anos e, neste 
momento, exerce funções no Centro de Saúde do 
Montijo. Formou-se na Escola Superior de Enfer-
magem Calouste Gulbenkian e começou por traba-
lhar no Hospital do Montijo, depois no Hospital 
do Barreiro e, em 2005, pediu a transferência para 
o Centro de Saúde do Montijo, onde trabalha em 
todos os programas, como explica “no centro de 
saúde faz-se um bocadinho de tudo “.  Em 2007, 
tira a especialidade em saúde infantil e pediatria 
ficando responsável pelo programa de Saúde In-
fantil e Juvenil. Torna-se uma cara querida e co-
nhecida pelos montijenses, adultos e crianças, que 
acabaria por reencontrar no centro de vacinação.
Numa altura, em que a Covid-19 era ainda um 
mundo desconhecido para a maioria, Rute Ribeiro 
é chamada a integrar uma equipa de responsáveis 
de vacinação. O que pensou ser uma tarefa de re-
ceção e gestão de vacinas para administração nos 
lares e unidades de cuidados continuados tornou-
-se numa missão histórica: “De repente ficámos 
envolvidos num processo com uma dimensão que 
ninguém tinha sequer planeado. Tivemos que nos 
reorganizar, reestruturar…”, conta, acrescentando 
que “as próprias unidades não reuniam condições 
para vacinar os utentes em larga escala e tivemos 
que recorrer aos parceiros, como a Câmara Muni-
cipal do Montijo”.  
No que aos recursos humanos diz respeito, Rute 
afirma que “ainda hoje a maior parte dos serviços 
estão com umas dotações inferiores às necessárias. 
Perante uma situação destas pior ainda. Isto veio 
delapidar mais as unidades”, afirma, sublinhan-
do que o Centro de Vacinação chegou a ter cerca 
de 25 pessoas, por dia, a trabalhar: “Tínhamos 
sempre um médico, cerca de 12 enfermeiros, as-
sistentes técnicos, trabalhadores da câmara, segu-
ranças… Além de uma empresa externa que fazia 
a higienização do espaço, contratada pela autar-
quia”. 
Rute Ribeiro não poupa elogios às pessoas com 
quem trabalha: “A equipa que se formou aqui foi 
fantástica. Muitas das coisas que aconteceram aqui 

e muito do sucesso deste centro de vacinação deve-
-se a essa equipa que arregaçou as mangas e disse 
‘vamos lá!’”.  Rute Ribeiro recorda que, inicial-
mente, a esquipa que se formou já se conhecia entre 
si o que facilitou o processo.
A enfermeira ressalva que também houve dificulda-
des e constrangimentos: “Recebíamos uma orien-
tação superior a dizer para fazer de uma forma de 
manhã e à tarde já recebíamos outra diretriz” des-
taca, salientando também que houve alturas em que 
“as pessoas não compreendiam estas alterações”. 
O Centro de Saúde de Montijo e os profissionais 
envolvidos foram por diversas vezes enaltecidos 

publicamente. Rute Ribeiro lembra que “esta 
pandemia trouxe alterações de comportamentos, 
alterações de vivências e houve quem passasse por 
momentos também muito dramáticos e, portanto, 
achámos que a vacinação era o momento que alivia-
ria todo este sufoco. Nós queríamos fazer o melhor, 
vacinar o máximo de pessoas e quanto mais rápido 
melhor”. 
Uma das respostas destacadas e, que fez o centro 
diferenciar-se na rapidez de atendimento, foi a va-
cinação do utente no lugar e foram os ‘carrinhos 
de vacinas’. A enfermeira admite que “agilizou 
o processo, mas ‘não inventamos a roda’ e não 
criamos nada que já não existisse. Nos serviços 
de internamento existem os carros da medicação 

com gavetinhas identificada para cada utente”. 
A responsável do Centro faz questão de afirmar 
que “todas as pessoas que vieram de fora, nomea-
damente os funcionários da autarquia, “integraram 
a equipa de uma forma fantástica. Aqui, não havia 
pessoas da saúde nem da autarquia. Havia a equi-
pa do Centro de Vacinação. As pessoas vestiram 
essa camisola e todos tentámos levar as coisas a 
´bom porto´ de forma a que fôssemos eficientes 
e eficazes”. 
A responsável pelo Centro elogia a parceria de-
senvolvida com a Câmara, “a nível da cedência 
das instalações e material necessário, mas tam-

bém todo o apoio que tivemos dos funcionários da 
autarquia de todas as áreas/divisões, sem deixar 
de referir outras entidades, tais como a Proteção 
Civil, as Juntas de Freguesia, os Bombeiros e a 
PSP. Fomos sempre muito acarinhados e prote-
gidos aqui”.
Olhando para trás, garante a enfermeira, a equipa 
envolvida no processo de vacinação considera que 
a missão que lhes foi confiada foi cumprida “neste 
momento quem não está vacinado são dois grupos 
de pessoas. As que não podem e as que não que-
rem”. Confessa que “é gratificante olhar para trás e 
dizer: “Conseguimos!”.
E conseguiram! O Sucesso é inegável. Em nome 
de todos os montijenses, o nosso muito obrigado!
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EDUCAÇÃO

Centro Escolar do Afonsoeiro 
avança a bom ritmo
Continuam a decorrer os trabalhos do Centro 

Escolar do Afonsoeiro. 
A intervenção na antiga Escola Básica do Afon-
soeiro contempla a construção de um edifício de 
pré-escolar; a ampliação do refeitório; a remode-
lação do polidesportivo; a substituição da cober-
tura e de outros elementos no edifício de Plano 
Centenário; e a requalificação de todo o espaço 
de recreio.
A ampliação da atual Escola Básica do Afonsoei-
ro permite aumentar a resposta da escola pública 
para mais 75 alunos do ensino pré-escolar, entre 
os 3 e os 5 anos de idade. 
O projeto resulta de uma candidatura submetida 
pelo Município de Montijo ao PORLisboa 2020, 
no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Co-
esão Territorial da Área Metropolitana de Lisboa 
(PDCT-AML), que representa um investimento 
total de 1.396.998,01€ - sendo elegível para co-
financiamento o montante de 751.712,96€ a que 
corresponde o financiamento FEDER (50%) de 
375.856,48€.

EDUCAÇÃO

Escola da Atalaia 
ganha nova vida
Está concluída a obra de requalificação do espaço exterior na Escola Básica Novos Trilhos, na Atalaia.

A obra incluiu a substituição do revestimento do pavimento exterior, a plantação de árvores, a instalação 
de mobiliário urbano, a instalação de estruturas de sombreamento, a substituição de rede de abastecimento de 
água e de drenagem pluvial.

A Câmara Municipal do Montijo procedeu à 
recuperação dos espaços exteriores da Escola 

Básica do Alto Estanqueiro.
Em termos gerais foram executados elementos em 
betão armado de fundações e estrutura, o reforço 
de camadas drenantes, a abertura e tapamento de 
valas e a reorganização de espaços exteriores e 
vedações.

EDUCAÇÃO 

Escola Básica do 
Alto Estanqueiro 
recuperada
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INVESTIMENTO
Espírito 
empreendedor
Força de vontade e ousadia fizeram dos nossos entrevistados 

neste especial “Investimento” exceções à regra. 
Num país assolado pela crise económica e pandémica, houve 
quem visse nas dificuldades, oportunidades.
Desde as grandes cadeias de supermercado como o LIDL, que 
recentemente inaugurou uma nova loja na cidade, ao Mercado-
na, que se prepara também para abrir portas este verão, até aos 
produtores de Hortênsias, Sjaak, em Pegões. 
Dos audaciosos criadores de Alpacas, os The Royal’pacas Fa-
mily, ao mais recente ginásio no Montijo – o Fitness Up, à car-
pintaria mais original do Montijo, a Oficina 25.
Investidores privados que, como a Câmara Municipal do Mon-
tijo, contribuem para a recuperação e fortalecimento da econo-
mia da cidade e das várias freguesias deste concelho.
Estamos empenhados em continuar a combater os efeitos da 
pandemia e lutar contra o desemprego e pela criação de empre-
go, promovendo os valores da cidadania, da inovação e do co-
nhecimento, fundamentais para fortalecer a coesão económica, 
social e territorial.



The RoyAl’Pacas Family

No Montijo há alpacas 
e aguardam a sua visita
Patrícia e Francisco Sá iniciaram 

o The RoyAl’Pacas Family em 
2019 e hoje querem dar a conhecer 
tudo o que as alpacas têm para 
oferecer. Mas, comecemos pelo 
início…
Patrícia (Engenheira Aeroespacial), 
nascida em Castelo Branco, e 
Francisco (Engenheiro do Ambiente) 
nascido no Porto, ambos a viver em 
Lisboa, apaixonaram-se por uma 
propriedade no Montijo e é aqui que 
a história começa. 

Quando já se habituavam ao seu novo estilo de 
vida surgiu a pandemia. Patrícia confessa que 
“o desgaste da situação de isolamento estava a 
afetar-nos. Então tentamos criar algo positivo 
da situação”. Francisco acrescenta que “Patrí-
cia sempre gostou de alpacas. Era uma ideia 
que ela tinha há muito tempo”. O isolamento 
provocado pela pandemia criou a oportunida-
de. 
A aquisição, que inicialmente se previa ser de 
dois animais, acaba (ou começa) com cinco 
alpacas. Foi no final de 2020 que receberam 
as primeiras alpacas e, desde então, estão “a 
viver o sonho”. 
A RoyAl’Pacas Family surgiu no primeiro 
contato. “Quando vimos as nossas alpacas 
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pela primeira vez, a marcha, a postura, o por-
te…  pareciam animais reais, nobres. Fez sen-
tido, afinal de contas, elas nasceram em terras 
de ‘Sua Majestade’. Aqui dizemos que nós, 
humanos, temos a função de servir a família 
real (risos).” A ‘família real’ neste momento 
já tem como elementos o Rei Aragon, Prínci-
pe William, Príncipe Harry, Príncipe Char-
lie, a Mãe Rainha ou a Princesa Camila. 
Todavia, esta família real só fica completa com 
os cães e bodes anões, neste caso, batizados 
com o nome dos mal-amados da família real 
inglesa (Andrew, Dodi e Edward).
Os proprietários confessam que estão a des-
frutar. Pretendem adquirir novos animais e 
partilhar a aprendizagem adquirida nos últi-

ESPECIAL 
INVESTIMENTO
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mos anos. Francisco explica que as alpacas são 
animais dóceis, curiosos, mas desconfiados e 
é “este contrassenso que faz que tenha uma 
sociabilidade muito engraçada”. 
A ideia da partilha não surgiu de imediato. A 
divulgação nas redes sociais começou como a 
resposta aos pedidos dos amigos que queriam 
acompanhar a experiência. Com o decorrer do 
tempo, o projeto foi crescendo e, no início de 
2022, abriram as portas da quinta onde pro-
porcionam uma visita “descontraída, divertida 
e cheia de aprendizagem”. 
Quem quiser viver a experiência pode apren-
der e ver as alpacas, 
interagir com elas, co-
nhecer os cães e bodes, 
experimentar andar 
com halter e guia com 
os machos, conhecer 
a fibra da alpaca, in-
teirar-se dos diferentes 
processos de tratamento 
de lã e ser sensibilizado 
para a sustentabilidade.
Para aguçar a curio-
sidade partilhamos algumas das informações 
que aprendemos na nossa visita:  
Sabia que as alpacas são camelídeos?  Nati-
vos da América da Sul, podem pesar entre 45 
e 90 kg e viver cerca de 20 anos. Não têm 
dentes na parte de cima, mas os machos têm 
dentes muito afiados atrás que são usados para 
combater. A gestação da alpaca tem a duração 

de 335 dias, pouco mais de 11 meses e, nor-
malmente, tem apenas uma cria que nasce com 
aproximadamente 7kg.
Sabia que a lã de alpaca é um material nobre? 
A fibra da alpaca (lã) é uma das melhores que 
existe.  É leve e quente, tão macia quanto a 
caxemira, mas um pouco mais forte, imper-
meável e hipoalergénica. Ao contrário da lã 
de ovelha não tem lanolina, o que o torna um 
material adequado para pessoas com pele sen-
sível. Pode ser transformada em casacos, ca-
checóis, bolsas e até sapatos.
Se ainda tem dúvidas relativamente à visita, 

o casal deixa o convite “Entre cães mimados 
sempre carentes de festas e brincadeira, a bo-
des malucos que não têm a decência de res-
peitar o espaço pessoal de cada indivíduo, há 
alpacas de todo o tipo de personalidades, mas 
todas muito fofas, garantimos um tempo bem 
passado, cheio de sorrisos e aprendizagem 
para pessoas de todas as idades”. 

“Quem quiser viver a experiência pode aprender e 
ver as alpacas, interagir com elas, conhecer os cães 
e bodes, experimentar andar com halter e guia com 
os machos, conhecer a fibra da alpaca, inteirar-se 
dos diferentes processos de tratamento de lã e ser 
sensibilizado para a sustentabilidade.” 
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LIDL

Proximidade, simplicidade e eficiência 
em novo espaço comercial

O novo supermercado Lidl abriu portas no 
dia 24 de fevereiro, na Avenida da Oli-

vença. João Duarte, diretor geral da marca para 
a zona sul, contou ao Montijo Hoje que o Lidl 
Portugal investiu “cerca de 7 milhões de euros 
na abertura desta loja que, para além de uma 
melhor experiência de compra aos clientes, ofe-
rece também melhores condições para os nossos 
colaboradores”. A insígnia dá continuidade à 
sua política empresarial: “O Lidl Portugal tem 
apostado em território nacional, renovando e 
remodelando o seu parque de lojas, de forma 
a oferecer a todos qualidade ao melhor preço”, 
reforçando uma estratégia de proximidade para 
com os clientes.
A superfície comercial tem mais de 1400m2, 
um design arquitetónico inovador, corredores 
mais largos, uma fachada em vidro, 119 lugares 
de estacionamento e uma equipa de 26 colabo-
radores, que têm amplamente contribuído para 
que a loja tenha tido “muito boa aceitação por 
parte de toda a população do Montijo”. 
A pensar na sustentabilidade do planeta, o novo 
espaço comercial privilegia “o uso de iluminação 
LED e integra um posto de carregamento para 
carros elétricos que permite o carregamento de 
duas viaturas em simultâneo. Este posto multi-

-standard e de carregamento rápido possibilita 
uma recarga de 80% da bateria em apenas 30 
minutos, o que permite o abastecimento durante 
uma ida regular às compras”.
O supermercado conta com “uma zona de pa-
daria e máquina de corte de pão em serviço de 
self-service, que facilitam a compra à medida 
das necessidades, com uma máquina de sumo 
de laranja natural que permite um saudável re-
fresco, espremido na hora, e oferece o inovador 
serviço de frango assado, pronto a levar, para 
uma maior conveniência dos seus clientes. Adi-
cionalmente, esta loja dispõe ainda de um novo 
serviço de corte de bacalhau seco, que estará 
disponível durante todo o ano”, afirma o diretor 
geral.
Recorde-se que, no âmbito do acordo com a 
Câmara Municipal do Montijo, a instalação 
da recente loja contemplou também a requali-
ficação do espaço público envolvente, a cons-
trução de uma ciclovia e de um novo espaço 
ajardinado.
Maior proximidade, simplicidade e eficiência 
são as palavras-chave para “uma experiência 
de compra mais rápida e confortável, com aces-
so a produtos e serviços inovadores de elevada 
qualidade”, garante João Duarte aos clientes.

ESPECIAL 
INVESTIMENTO

Avenida 
de Olivença 
repavimentada

A Câmara Municipal do Montijo, através 
do acordo realizado com a instalação do 

supermercado Lidl, procedeu à repavimentação 
da Avenida de Olivença, no troço compreendido 
entre a Rotunda do Izidoro e a Rotunda da Força 
Aérea.
Na inauguração da superfície João Duarte, 
Diretor Geral da Região Sul, destacou “a 
excelente parceria e a troca de ideias com a 
câmara ao longo de todo o processo, o que 
permitiu com que conseguíssemos ter esta 
infraestrutura, mas também a reabilitação viária, 
a ciclovia, a recuperação da iluminação e o jardim 
envolvente”. 
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OFICINA 25 – ALEXANDRE RAMALHO 

Marceneiro de profissão, 
artista de vocação
O nº25 da Rua Central, no Monti-

jo, é diariamente o “palco” da arte 
de Alexandre Ramalho. Marceneiro de 
profissão e artista de vocação, as suas 
as obras, destinam-se ao cliente que 
ambicione decorar ou mobilar a sua 
casa com algo realmente surpreendente.

A Oficina 25 é o mais recente projeto de 
Alexandre Ramalho, dedicado ao restauro e 
à criação de mobiliário e decoração.  Surgiu 
apenas há dois anos, mas o proprietário con-
ta com 38 anos de experiência. “Estou nesta 
profissão desde os 14 anos. Praticamente nasci 
dentro da marcenaria que o meu pai tinha nas 
traseiras da casa. Onde, também ele, começou 
a trabalhar há mais de 60 anos. Nasci mesmo 
no meio da serradura (risos)” afirma Alexan-
dre Ramalho.
O marceneiro vê no seu pai, a figura de um 
herói, a quem agradece ter-lhe dado oportuni-
dade de se sustentar do que ama fazer: “está 
no sangue de certeza, o meu pai era assim, 
gostava do que fazia e deixou-me esse gosto. 
Sempre foi a minha orientação, ainda hoje, uso 
diariamente os seus conhecimentos. Devo-lhe 

tudo, sempre me apoiou e incentivou. Sempre 
fomos, não teimosos, mas persistentes. Tenho 
pena que não esteja aqui para ver a Oficina 
25, tenho a certeza que ia gostar.” 
Alexandre enaltece, também, outro dos ensina-
mentos do seu pai o de não ter receio de arris-
car: “Nunca tive medo de fazer nada, o meu pai 
ensinou-me a ser assim. Aliás, esta oficina fi-la 
toda, desde as madeiras, eletricidade, canaliza-
ção, tudo, nunca tivemos medo de fazer, fosse 
o que fosse, independentemente da dimensão.” 
“A Oficina 25 surgiu da ideia de criar algo 
diferente, de fazer restauros (arte que está a 
desaparecer), mas, também, de fugir um boca-
dinho à concorrência. Sempre gostei muito de 
decoração, criar ambientes, criar cenários, as-
sim posso juntar o útil ao agradável, trabalhar 
e ser pago por fazer o que mais gosto”, afirma 
o proprietário. Apesar de ter trabalhado toda 
a vida no mobiliário, as peças a que, agora, dá 
vida não faziam parte do seu trabalho diário: 
“Este tipo de coisas, assim mais excêntricas fa-
zia para mim, para a minha casa, por gosto. 
O tipo de trabalho que tínhamos ali era mais 
industrial”. 
Com uma criatividade exuberante já trouxe ao 
mundo mobiliário as peças mais inesperadas 
que resultaram do uso materiais tão díspares 

como: portas de jipes, tanques de lavar a roupa 
ou antigas antenas parabólicas.
O engenho de Alexandre Ramalho já é bem 
conhecido dos montijenses, sobretudo aquando 
das festividades do Carnaval, onde a escolha da 
máscara e a construção de todo o cenário geram 
já bastante expectativa: “Isto do Carnaval vem 
de miúdo, sempre gostei de encenações, de criar 
cenários, mas tive vários convites para fazer cená-
rios e criar bonecos, até para publicidade, por-
que as pessoas conheciam estas brincadeiras do 
Carnaval.” 
Trabalho não tem faltado na Oficina 25, com a 
procura a distribuir-se entre as peças mais origi-
nais de Alexandre, e os clássicos restauros, com 
clientes mais conservadores e outros que como 
diz “são pessoas com ideias e vontade de fazer e 
ter coisas diferentes”. 
O futuro não preocupa Alexandre Ramalho, e 
o proprietário da Oficina 25 prefere não fazer 
planos, diz-se realizado e mantém a aspiração da 
poder dedicar-se a esta inovadora forma de traba-
lhar, confessa. “Ainda tenho de fazer o que sem-
pre fiz ao longo da vida, o mobiliário normal, a 
decoração, mas se pudesse,  dedicar-me só a coisas 
assim mais excêntricas, era o que gostaria de fazer, 
ver a reação das pessoas, o impacto que as peças 
provocam, sem dúvida que é uma satisfação”. 
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O conceito dos ginásios Fitness UP, foi pela 
primeira vez apresentado pelo fundador 

Hélder Ferreira como a “versão Walt Disney 
dos ginásios, na altura com uma equipa redu-
zida, mas muito determinada em revolucionar o 
mercado e a vida das pessoas”. A afirmação é 
de João Monteiro, do departamento de marke-
ting da marca. O Fitness Up nasceu em 2012, 
em Vila Nova de Famalicão e chegou, a 12 de 
fevereiro de 2022, ao Montijo, onde já conta 
com 2000 sócios, posicionando-se TOP 5 dos 
28 clubes do grupo. “Um fenómeno do Fitness 
na região”, refere João Monteiro.
Com dez anos de existência, o grupo Fitness 
Up, inaugurou no dia 23 de abril a 28.ª unida-

de em Miraflores, Lisboa. A notável expansão 
do grupo e a aceitação por parte das pessoas, 
em muito se deve ao conceito e à missão que 
norteia a atividade do Fitness UP: “A nossa 
missão é tornar acessível, a todos, o Fitness 
de Alta Qualidade e estendê-lo ao máximo 
de regiões, culturas e pessoas. “Treinar, num 
ginásio, não tem que ser aborrecido e esta é 
a razão pela qual o Fitness UP existe. Com 
equipas qualificadas, motivadoras e enérgi-

FITNESS UP 

A versão Walt Disney 
dos ginásios  

cas, estão todos os ingredientes reunidos para 
nos afirmarmos como a rede de ginásios mais 
cool do país”, afirma orgulhosamente João 
Monteiro.
O representante do grupo afirma ainda que o 
mesmo quer “chegar aos quatro cantos do país e 
transportar até ao máximo número de pessoas os 
nossos valores (Superação, Inclusão, Solidarie-
dade e Sustentabilidade) e toda a Magia UP.”
A chegada ao Montijo seguiu a estratégia de 
expansão do grupo e o retorno tem sido muito.
“Foi a oportunidade perfeita para nos posicio-
narmos na Margem Sul da capital. Tem sido 
muito bom viver e partilhar momentos com to-
dos os montijenses”. 

A animação com DJ’s e a decoração irreverente, 
que inclui padrões de arte e urbanismo, são tam-
bém exemplos do conceito inovador e do que as 
pessoas podem encontrar no Fitness UP. Com 
modalidades como Yourfit e Les Mills, aulas de 
combate com especialistas internos ou externos, 
desde Kickboxing, Boxe ou Jiu-jitsu, entre ou-
tras, e inclusive modalidades de origem própria, 
como o FIIT e o BULL-K. O Fitness UP tem 
ofertas para todos os gostos num ginásio.

João Monteiro refere que “só não cabe quem 
não quer ser feliz. O Fitness UP não é só para 
atletas, mas para todos os que queiram mudar o 
seu estilo de vida, tornando-o mais ativo e sau-
dável”. 

“Além de Penafiel, a zona sul será fortemen-
te visada, e vamos avançar para aberturas em 
Benfica, Olhão, Loures e Sintra” afirmou João 
Monteiro referindo que o plano de expansão 
está bem definido.
Para quem ainda não conhece o Fitness UP, 
fica a sugestão de João Monteiro: “Quem qui-
ser experienciar esta viagem alucinante ao mun-
do do fitness, é muito bem-vindo. Ser UP, é ser 
Feliz”.

“Foi a oportunidade perfeita 
para nos posicionarmos 
na Margem Sul da capital. 
Tem sido muito bom viver e 
partilhar momentos com todos 
os montijenses.” 

ESPECIAL 
INVESTIMENTO
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Mercadona abre este verão 
com 65 postos de trabalho
A cadeia de supermercados Mercadona vai 

abrir portas no Montijo já este verão. 
Esta será uma das primeiras lojas que a empre-
sa vai abrir mais a sul de Portugal. O Montijo 
Hoje falou com Ana Carreto, diretora de Re-
lações Externas Centro-Sul Portugal da Merca-
dona, para conhecer a escolha da cidade monti-
jense e as expetativas dos investidores. 
Ana Carreto afirma que: “é um orgulho para a 
Mercadona poder contribuir para a dinâmica de 
uma cidade tão atrativa como o Montijo. Cada 
um dos nossos supermercados é um projeto úni-
co que promove emprego estável e de qualidade” 
relembrando que o supermercado provocará tam-
bém “impacto na sociedade envolvente através de 
compras a fornecedores locais e projetos de res-
ponsabilidade social, como as doações de bens de 
primeira necessidade, além da oferta de um sorti-
do com a máxima qualidade a preços imbatíveis. 
De tudo faremos para que o Montijo sinta orgulho 
na presença da Mercadona na cidade.”

Segundo os dados fornecidos pela empresa, 
cada supermercado gera 65 novos empregos 
e dispõe de uma área de vendas de 1.900 m2 
contemplando secções de Talho, Charcutaria, 
Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Fru-
tas e Legumes e Pronto a Comer.
Os investidores revelaram também que parte da 

equipa da loja do Montijo já se encontra em for-
mação no norte do País e destacam o contrato 
efetivo que estes têm desde o primeiro dia. 
A Mercadona comunica ainda que aposta nas 
energias renováveis com o objetivo de comple-
mentar a necessidade energética, reduzir as 
emissões e melhorar o comportamento ambien-
tal das suas lojas e, no caso da loja do Montijo, 
esta foi feita, por exemplo, através da instalação 
de painéis solares.
No âmbito da política de responsabilidade so-
cial defendida pela empresa, garantem doar 
diariamente e desde o primeiro dia, bens de 
primeira necessidade a uma instituição de soli-
dariedade social do Montijo. 
Em 2022, a empresa prevê investir 150 mi-
lhões de euros em Portugal, com a abertura 
de mais 10 lojas chegando a cinco novos dis-
tritos: Viseu, Leiria, Santarém, Lisboa e o de 
Setúbal onde se inclui a Loja Mercadona do 
Montijo. 

“Cada um dos nossos 
supermercados é um projeto único 
que promove emprego estável e de 
qualidade. O supermercado terá 
também impacto na sociedade 
envolvente através de compras 
a fornecedores locais e projetos 

de responsabilidade social, como 
as doações de bens de primeira 

necessidade”
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Mário Rui Martins Ferreira é o mais jovem 
presidente de junta do concelho de Mon-

tijo. Desde há seis meses que assume os destinos 
da União de Freguesias de Pegões, onde cresceu 
e formou família. Homem de “sete ofícios” para 
além de autarca, exerce funções numa empresa 
de equipamentos de venda automática, é chefe 
do Agrupamento 967 de Escuteiros e secretá-
rio regional para os projetos na Junta Regional 
de Setúbal, do Corpo Nacional de Escutas. 
Garante que ingressou nesta última aventura, a 
política, por acreditar que esta significa “tratar 

do bem comum, olhar para as pessoas e procu-
rar ajudá-las” e que tudo se consegue quando se 
tem “apoio familiar, uma esposa extraordinária 
e a simpatia de toda a gente”.
Montijo Hoje – Fale-nos um pouco do seu 
percurso formativo e profissional
Mário Ferreira – Sou natural do Montijo e 
criado em Pegões. Aí fiz toda a escola primária 
e segundo ciclo. O terceiro ciclo fiz em Ven-
das Novas e o secundário em Setúbal e também 
lá passei pelo ensino superior em Engenharia 
Eletrónica e Computadores. O meu pai era ele-
tricista de automóveis e, portanto, senti aquela 
ligação a essa área. 

ENTREVISTA MÁRIO FERREIRA

O mais jovem presidente 
de junta do concelho

Comecei a trabalhar, aos 18 anos, na fábrica da 
Parmalat, como técnico estagiário de manuten-
ção. Foram três anos de muita aprendizagem. 
Ao mesmo tempo estava a tirar engenharia. No 
entanto, quando alteraram as propinas, deixei 
de conseguir comportar as despesas e acabei 
por não acabar o curso.
Entretanto recebi uma proposta da empresa 
onde trabalho atualmente, dedicada a equipa-
mentos de venda automática. A determinada al-
tura fiz um curso de especialização tecnológica, 
na área de electromedicina, por achar que podia 

integrar um novo mercado. Mas não foi o caso 
e continuei na mesma empresa onde permaneço 
até hoje. Sou responsável pela área técnica des-
ta e faço a gestão do parque de máquinas.
MH – Escolheu residir sempre em Pegões ape-
sar da sua vida profissional não estar aí ligada. 
Por quê?
Mário Ferreira – Tenho vivido sempre em 
Pegões e aí mantido atividades fora do campo 
profissional. Sou escuteiro desde os seis anos. 
Sou chefe do Agrupamento de Escuteiros de 
Pegões desde os 26 anos. É uma atividade que 
me tem mantido muito ocupado.
Gosto muito de Pegões acho que gozamos ali de 

vantagens que não podemos ter em outro lado, 
como o facto de termos o campo disponível para 
andar de bicicleta com os filhos, poder correr, 
explorar, na cidade não é fácil. Para além disso 
todo o meu suporte familiar está na freguesia.
MH – Como começou a sua atividade política?
Mário Ferreira – De uma forma completamen-
te inesperada. Nunca tive qualquer tipo de asso-
ciação política. Aconteceu que, pelo facto de ser o 
Chefe do Agrupamento de Escuteiros  e de mobi-
lizar muitos jovens e famílias, surgiu o convite por 
parte do antigo presidente da União de Fregue-
sias de Pegões, António Miguéns, para integrar a 
sua lista. Conhecendo o trabalho que desenvolvia, 
apoiei e integrei a lista em três mandatos, primeiro 
como independente e depois pelo PS. 
Em abril de 2021, quando ainda ninguém sabia 
quem era o candidato pelo PS, um dia recebo 
uma chamada de António Miguéns. Eu disse 
‘já temos candidato para a junta? Respondeu: 
Já. És tu! Respondi: Nem pensar! (risos).
Mas como a minha escola de vida é o escutismo 
e o fundador do escutismo Robert Baden-Po-

well diz “Procurai deixar o mundo um pouco 
melhor do que o encontraste” pensei que esta 
poderia ser uma forma de o fazer. Fiquei divido 
nunca me tinha visto daquela forma na política. 
Mas, por outro lado, pensei: política é o quê? 
É tratar do bem comum, olhar para as pessoas 
e procurar ajudá-las.
Falei com a minha esposa, Clara, que me disse 
com toda a tranquilidade: Só tens que perceber 
duas coisas: Se gostavas e se queres, e acrescen-
tou, se gostas de fazer o bem aos outros ali estás 
no sítio certo para o fazer. 
Depois vieram ter comigo duas pessoas, o meu 
secretário, José Henrique e a minha tesoureira, 

“A freguesia de Pegões é única 
no concelho com linha férrea e 

apeadeiros ativos. Com áreas 
de terreno imensas, inclusive 

públicas, da Direção Geral do 
Tesouro, encostadas à linha 

férrea. Só por aí podemos ver a 
quantidade de indústrias que se 
podiam instalar, aproveitando a 

linha férrea como canal.”

ESPECIAL 
INVESTIMENTO
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Virgínia, que me disseram “Vamos para a fren-
te, nós estamos aqui e ajudamos-te”. São duas 
pessoas extraordinárias, com experiência, que já 
dão muito de si à comunidade e aquilo que é 
visível é somente “a ponta do iceberg”. 
Mesmo sem saber se seria a atitude certa para 
mim deixei-me levar e, confesso, estou a gostar.
MH – Como tem sido a experiência de autar-
ca?
Mário Ferreira – O trabalho com os fregue-
ses tem sido extraordinário. As pessoas trazem-
-nos problemas, aparentemente complicados 
que nós conseguimos resolver e isso é muito 
bom, conseguir dar essa resposta às pessoas. A 
maior dificuldade que estou a sentir nestes  seis 
meses é ter uma resposta célere por parte da 
câmara municipal. Há muitas coisas que não 
estão sob a alçada da junta de freguesia. Mas 
como Pegões, fica a 35 km da sede de concelho 
e é à junta que as pessoas vão bater à porta. 
Sei que isto tem uma razão de ser e não é por 
falta de vontade, porque o presidente e os vere-
adores dão-me uma resposta automática que as 
coisas se vão resolver. Mas depois, quando as 
coisas são despachadas e chegam aos serviços, 
pelo acumular de trabalho, talvez, ou falta de 
pessoal, as coisas demoram. Esta parte está a 
ser difícil.
MH – Pegões tem grandes empresas como a 

Sjaak Van Schie que apostaram neste território. 
O que podia ser feito para captar mais investi-
mento?
Mário Ferreira – A freguesia de Pegões é 
única no concelho com linha férrea e apeadeiros 
ativos. Com áreas de terreno imensas, inclusive 
públicas, da Direção Geral do Tesouro, encos-
tadas à linha férrea. Só por aí podemos ver a 
quantidade de indústrias que cá se podiam ins-
talar, aproveitando a linha férrea como canal. 
A nível dos acessos rodoviários Pegões tem tudo 
para que possa ser um grande centro logístico 
da Àrea Metropolitana de Lisboa, porque tem 
a mais-valia da ligação aos eixos principais para 
entrar em Lisboa. Com ligação ao norte, Espa-
nha e sul do país. 
Ao nível da agricultura Pegões está bastante 
desenvolvido, temos visto crescer muitas cul-
turas de flores, de frutos vermelhos, muito ao 
nível das estufas. Tem crescido imenso e tem 
área para crescer muito mais. Muitas das vezes 
a dificuldade disto tem que ver com o equilíbrio 
ambiental, a sustentabilidade. 
Estamos numa zona extraordinária em termos 
de água, e só por aí as possibilidades de de-
senvolver qualquer tipo de atividade agrícola 
ou industrial são imensas. Temos depois ali al-
guma dificuldade em termos de Plano Diretor 
Municipal que está para ser revisto há muito 

tempo. É importante definir as zonas de Pegões 
que são só agrícolas e as que podem vir a ser 
industriais. 
MH – Em termos de turismo e desporto Pegões 
também tem potencial?
Mário Ferreira – A nível de desporto esta-
mos a surgir com umas coisas novas. Ajudá-
mos a Sociedade Recreativa do Cruzamento 
de Pegões a renascer e esta já começa a dar 
bons sinais na área do futebol. Queremos que 
se desenvolva na área do atletismo, do ciclismo 
e do BTT. Temos escola de judo, nas Figuei-
ras, com atletas medalhados. Queremos instalar 
uma pista de arborismo e atividades de aventura 
em Pegões Velhos.
Temos uma pista de motocross particular que, 
aos fins de semana, recebe muita gente.
A nível do turismo existem dois ou três particu-
lares com oferta de alojamento. Por outro lado, o 
Colonato e a Adega Cooperativa de Pegões são 
excelentes pólos de atração turística. A reabilita-
ção do Casal Modelo com a criação de um Mu-
seu Etnográfico e a instalação de um Centro de 
Interpretação da Vinha e do Vinho constituiriam 
um forte atrativo turístico para a freguesia e para 
o concelho. Estamos empenhados em dignificar a 
história do Colonato de Pegões Velhos, Figueiras 
e Faias e acredito que com estes investimentos 
poderíamos evoluir turisticamente. 

Linha do Alentejo. Pegões
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SJAAK VAN SCHIE BV

Hortênsias de Pegões 
para o mundo
A paisagem é impressionante. São 35 hecta-

res, onde se produzem milhões de hortên-
sias (Hydrangea Macrophyllea). Um quarto das 
plantas são de variantes com o nome da freguesia 
onde crescem, Pegões. São tipologias únicas cria-
das pela Sjaak Van Schie BV. A empresa nasceu 
na Holanda, há 42 anos, através do sócio fun-
dador Sjaak Van Schie. Em 1999 escolheram 
Portugal para se instalarem “pela localização e 
excelentes condições climatéricas. A região de 
Pegões em particular, devido à sua proximidade 
a Lisboa e excelentes acessos rodoviários para a 
Europa”, explica o diretor geral, Fidélio Alegria. 
 No início do negócio, apostou-se na produção 
de flores de corte como o cravo. Atenta às ten-
dências do mercado e tentando inovar, há uma 
década, a empresa decidiu investir nas hortên-

sias como produto principal “devido ao facto de 
se adaptarem muito bem ao clima”. “25% do 
nosso portefólio é composto por variedades pró-
prias, cujo grupo é designado por HY-PE, que 
significa Hydrangea de Pegões” o que, segundo 
o diretor, “É mais uma forma de se ligarem à 
freguesia”. 
Todo o processo de produção tem quatro fases de 
crescimento. Começa na “estufa de plantas mãe, 
com cerca de 250 mil unidades, de onde retira-

mos as estacas sem raiz. Numa segunda etapa, 
fornecemos estacas já enraizadas; na terceira par-
te, comercializamos plantas em meio crescimento 
e no último estádio exportamos plantas pré flo-
ridas. Mais de 95% da nossa produção é para 
exportação”, afirma Fidélio Alegria.
A Sjaak Van Schie Portugal emprega “70 co-
laboradores, dos quais 40% são residentes em 
Santo Isidro de Pegões”, informa o diretor geral, 
sublinhando que a empresa, face à sazonalida-
de das suas atividades, também conta com “Um 
elevado número de trabalhadores temporários 
residentes na localidade”. Fidélio Alegria acres-
centa que “nos últimos anos, temos vindo a apos-
tar cada vez mais em colaboradores portugueses 
altamente qualificados, de outros setores que não 
só o primário, o que nos tem trazido uma grande 

mais-valia, no aumento da qualidade e eficiên-
cia”.
A missão e a visão da empresa passam por “atra-
vés de parcerias com os nossos clientes, colorir 
o mundo. Capacitamo-los, na produção de hor-
tências, para estes fornecerem um produto de 
elevada qualidade. Assim, temos clientes que 
preferem executar as últimas fases de crescimento 
das plantas, mas, também, temos clientes já vo-
cacionados para o consumidor final”, esclarece.

O diretor explica que a empresa tem apresen-
tado nos últimos dois anos um “crescimento de 
18,8%, superior a dois milhões de euros”. Uma 
evolução que se deve “a investimentos feitos na 
exploração, como o aumento da área produtiva 
em sete hectares (2020) e a uma política de in-
vestimentos baseada no crescimento sustentado”. 
Sjaak Van Schie Portugal apostou recentemente 
“num armazém com 8600m2, com oito câmaras 
refrigeradas”, que permitiu à marca “aumentar 
a qualidade do produto e ser mais flexível no 
abastecimento aos clientes e à nossa própria pro-
dução. Acreditamos, também valorizar a região, 
visto que temos como objetivo o aluguer de outras 
empresas”, afirma Fidélio Alegria. 
A curto prazo, outros projetos serão implemen-
tados, como “a colocação de painéis voltaicos, a 
execução de charcas para melhor aproveitamento 
dos recursos hídricos, a execução da rede de re-
ciclagem de água e o aumento da área produtiva 
em cerca de 25 hectares. Nos últimos dois anos 
já investimos mais de 5 milhões de euros e iremos 
continuar a investir nesta exploração e noutra lo-
calização a adquirir nas proximidades”.
A aposta na sustentabilidade traduz-se nas ações 
da empresa: “Para além da produção de energia 
renovável, a reciclagem e a reutilização de recur-
sos hídricos são uma prioridade. Também temos 
como objetivo de curto prazo, que todos os vasos 
que utilizamos sejam 100% reciclados e reciclá-
veis”, afirma o diretor, elucidando que a marca 
tem ainda a preocupação de procurar trabalhar 
com fornecedores locais ou nacionais com a mes-
ma consciência ambiental.
A Sjaak Van Schie tem uma relação de proximi-
dade com a comunidade que os acolheu há 22 
anos: “Estamos sempre disponíveis para atender 
às solicitações das entidades locais e religiosas, 
participamos em celebrações. Nunca deixamos 
de agradecer e reconhecer o esforço e mérito dos 
que aqui trabalham”. Umas das iniciativas neste 
âmbito que espelha esta preocupação empresa-
rial é o dia da porta aberta “em que todos os 
colaboradores podem trazer as suas famílias a vi-
sitar o seu espaço de trabalho”, assegura Fidélio 
Alegria. 
Os objetivos da Sjaak Van Schie passam por cin-
co áreas: Sustentabilidade, através da melhor uti-
lização dos recursos naturais e redução de CO2; 
Inovação, com a introdução de mais variedades 
próprias; Processo, com a autonomização e me-
lhoria dos métodos. Eficiência, estimulando o 
crescimento sustentado da empresa e, por último, 
mas não menos importante, Qualidade, porque 
mantém o foco na otimização dos seus produtos. 

ESPECIAL 
INVESTIMENTO



ABRIL 2022                                                                25

EXPOSIÇÃO

Objetiva de Sérgio Morais 
capta alma de um povo 
Sérgio Morais é o autor da exposição de fotogra-

fia “Diáspora do Povo Sem Medo” patente no 
Museu Municipal Casa Mora até dia 4 de junho. 
Na mostra, o autor captou o amor, a força, a cora-
gem, a dor, a esperança, a fé, a beleza que unem os 
ucranianos e os vários descendentes residentes em 
Portugal.
Sempre ligado às artes visuais, fez a sua formação 
académica nesta área. “Gostava de pintar e dese-
nhar. Sempre tive o bichinho da expressão artística” 
conta-nos Sérgio Morais que há 12 anos descobriu 
o gosto pela fotografia. 
“Tudo começou num dia que fui a um leilão da Em-
baixada dos Estados Unidos e licitei uma máquina 
fotográfica. Como sou uma pessoa curiosa por natu-
reza, li o manual e comecei a perceber como funcio-
navam todas as técnicas e fui fazendo experiências. 
No primeiro dia estava a fazer fotografias incríveis. 
Deixou-me de tal forma viciado que depois fiz toda 
uma caminhada, nesta área, não só como autodida-
ta, mas também com formações e cursos” explica-
-nos o fotógrafo que já editou três livros.
A mostra “Diáspora do Povo Sem Medo” surgiu 
da vontade do autor de humanizar a comunidade 
ucraniana em Portugal “A minha mulher é ucra-
niana e comecei a estar próximo desta comunidade 
aqui em Portugal. Percebi que, muitas vezes, estas 
pessoas eram associadas ao fascismo e a ideias de 
extrema direita. Sabia que era injusto porque o que 
eu, na altura, ia lá e via era que estas pessoas ti-
nham uma grande sede de liberdade e de democra-

cia. Achava muito injusto porque são pessoas como 
outras, com as suas preocupações de ter dinheiro, 
pagar as contas, educar os filhos. Achei que podia 
fazer alguma coisa e porque não comunicar através 
da fotografia?”
O autor conta que bastaram 24 horas após ter 
postado uma mensagem em ucraniano na sua pá-
gina do Facebook para começar 
“Incitei as pessoas a participarem 
na exposição e a adesão foi massi-
va. No dia seguinte tive que tirar 
a publicação pois não era possí-
vel aceitar mais ninguém. Fiquei 
muito comovido da forma como 
levaram tão a sério este trabalho. 
Vinham arranjadas, mandaram 
vir fatos, mostraram-se muito 
preocupadas em estar no seu me-
lhor”. 
O trabalho reúne centenas de 
rostos e, atrás de cada um de-
les, “estão histórias incríveis, de 
coragem e sofrimento. Pessoas 
que passaram por grandes difi-
culdades para conseguirem chegar aqui”, conta-
-nos o fotógrafo, revelando que “as entrevistas que 
tiveram lugar durante as sessões fotográficas darão 
lugar a um livro que está a ser preparado”.
A exposição ficou pronta no início da pandemia 
“e tive convites de algumas autarquias, mas as 
regras não nos permitiam apresentar a exposição 

como nós queríamos. A exposição foi desenhada 
para ter alguma dinâmica com alguns momentos 
culturais integrados nela. Entretanto vêm as restri-
ções do covid, aquilo não nos fazia sentido e ficou 
no armário”.
Foi no mês de fevereiro deste ano que a exposi-
ção foi apresentada pela primeira vez, a convite do 

Grupo Ikea, no Mar Shopping. 
“A 24 de fevereiro dá-se a inva-
são e eu estava em Kiev foi uma 
aventura para chegar cá” conta 
Sérgio Morais acrescentando 
que “a situação atual da invasão, 
como é mainstream, deu outra 
importância à exposição. Monti-
jo mostrou interesse para fazer a 
exposição, assim como, depois o 
Museu do Traje, Sintra, e a Di-
reção Geral do Património disse 
que queria a exposição durante 
seis meses para levar a vários 
museus”.
Sérgio Morais vai continuar a 
expor o seu trabalho e a auxiliar 

a comunidade ucraniana. Acerca da invasão é pe-
rentório “Condeno a guerra, não devia existir fos-
se onde fosse e os refugiados deviam ser ajudados 
independentemente da sua nacionalidade”. 
A exposição, de entrada gratuita, pode ser visitada 
de 3.ª a sábado das 09h00 às 12h30 e das 14h00 
às 17h30.



ERASMUS

Tolerância no desporto  
De 21 a 25 de março, a EB 2,3 de Pegões, 

do Agrupamento de Escolas de Pegões, 
Canha e Santo Isidro (AEPCSI) foi a escola 
anfitriã no âmbito do projeto Erasmus+ KA2 
“Tolerance in Sports”. 
Após a mobilidade a Malta, que decorreu em 
outubro de 2021, na National Sport School, em 
Pembroke e a mobilidade a Itália, que teve lugar 
em fevereiro de 2022, no Istituto Secondario 
Petrarca – Padre Pio, em San Severo, foi a vez 
desta escola portuguesa receber as delegações 

da Turquia, Malta, Itália, Polónia e Lituânia.
Foram cinco dias repletos de atividades que 
possibilitaram a criação de laços de amizade e a 
interação entre pessoas de diferentes países eu-
ropeus, contribuindo, deste modo, para a conso-
lidação da identidade e da cidadania europeias.
Tendo em conta o tema do projeto, “Tolerância 
no Desporto”, as atividades foram planeadas no 
sentido de promover o espírito de tolerância, de 
inclusão, de respeito e de solidariedade nos alu-
nos envolvidos.
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Descarregue 
a APP Montijo 
A aplicação “App Montijo”, desenvolvida pela Câma-

ra Municipal do Montijo está disponível para down-
load gratuito, na App Store e na Google Play Store. 
A aplicação possui funcionalidades que se destinam, 
simultaneamente, a visitantes e a munícipes do con-
celho e vem facilitar o acesso aos principais focos de 
atração do concelho.
O que visitar, onde dormir, restaurantes, património, 
espaços verdes, descrição de rotas e percursos, in-
cluindo uma descrição detalhada, com horários e 
serviço de geolocalização com integração no Google 
Maps ou Apple Maps, são algumas das funcionalida-
des a explorar na aplicação.
Estas são, apenas, algumas das funcionalidades que 
integram a APP e que aproximam, por um lado, os vi-
sitantes, dos principais pontos de interesse turístico do 
concelho do Montijo e, por outro lado, aproximam os 
munícipes dos serviços prestados pela autarquia.

Sexualidade 
na Idade Maior 
O Gabinete Sénior dos projetos de envelhecimento 

ativo da Câmara Municipal do Montijo está a levar 
a cabo, sessões de esclarecimentos sob o tema “Se-
xualidade na Idade Maior”, nas freguesias do Montijo. 
A iniciativa que se iniciou no mês de fevereiro decorre 
até maio. 
A oradora, Vânia Beliz, mestre em sexologia, aborda 
a reflexão sobre os obstáculos e constrangimentos à 
sexualidade durante o envelhecimento; a resposta se-
xual e principais alterações; as dificuldades e disfun-
ções sexuais e apresenta produtos e estratégias para 
melhoria da intimidade e saúde sexual.
A última sessão está agendada para 23 de maio na 
União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, reali-
zando-se na delegação da junta de freguesia no Afon-
soeiro na parte da manhã e nas instalações da junta 
de freguesia no Montijo, na parte da tarde.

27 DE MAIO A 4 DE JUNHO 

Semana da Juventude
está de regresso!  
A Semana da Juventude está de regresso, em 

formato presencial, promovida pela Câma-
ra Municipal do Montijo, através do Gabinete 
da Juventude, com o objetivo de apoiar e estimu-
lar a participação/intervenção dos jovens muníci-
pes no concelho do Montijo. 
Na sexta feira, 27 de maio, os vencedores da 
IV Mostra de Bandas Semana da Juventude, 
sobem ao palco Juventude para uma apresenta-
ção dos seus temas ao público bem como outros 
projetos musicais do Montijo, tais como, com o 
DJ Funkerwell e Gonçalo Reis na bateria com o 
projeto “Beats and Drums” a encerrar a noite.
No sábado, 28 de maio, à noite, sobe ao PALCO 
JUVENTUDE o Deejay Telio que é atualmente 
um dos maiores fenómenos da música nacional. 
A noite encerrará ao som do DJ Gamiix, um 
jovem artista montijense com grande potencial 
em Portugal. 

Entre 30 a 2 de junho, a Semana da Juventude 
tem propostas a decorrer em várias escolas se-
cundárias e freguesias do concelho de Montijo, 
com diversas atividades workshops, seminários, 
debates sobre diversos temas orientados para os 
jovens.
A 3 de junho, o cinema ao ar livre volta ao par-
que municipal. Estenda a manta na relva e assista 
ao filme Monstros Fantásticos: Os Segredos de 
Dumbledore. A 4 de junho teremos o Grande 
Piquenique Somos Peixinho, finalizar a progra-
mação da Semana da Juventude.  Como em anos 
anteriores, esta 6.ª edição promete ser marcada 
pela música, dança, desporto, animação e, sobre-
tudo, pelo convívio entre os ex-alunos da Escola 
Secundária Jorge Peixinho.
A Semana da Juventude conta com a participa-
ção das associações de estudantes associações e 
estruturas juvenis e grupos informais de jovens.
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MONTIJO 12, 13 E 14 DE MAIO 

Feira Nacional do Porco
Depois de um interregno forçado de dois 

anos provocado pela Covid-19, a Feira 
Nacional do Porco está de regresso à cidade 
do Montijo para a sua 25.ª edição, entre 12 e 
14 de maio. Este retorno traz consigo grandes 
novidades, como o Prémio Inovação e o cariz 
de solidariedade social.
A cidade do Montijo foi novamente escolhida 
para acolher esta grande Feira, onde a suini-
cultura marca a tradição e a história do con-
celho, que tem sido palco de todas as edições 
da Feira Nacional do Porco, e que conta, mais 
uma vez, com o apoio da Câmara Municipal 
do Montijo.
Para este ano, a Feira Nacional do Porco apre-
senta grandes novidades, como o Prémio Ino-
vação XXV Feira Nacional do Porco nas áreas 
do ambiente, bem-estar animal e nutrição. O 
conceito pretende distinguir os principais avan-
ços tecnológicos nos eixos centrais da suinicul-
tura moderna, que vão ao encontro das grandes 
preocupações do setor e do consumidor. 
Pela primeira vez, será também apresentada a 

vertente de solidariedade social da Feira, com 
a atribuição de parte das receitas da bilhetei-
ra e da totalidade do Leilão da Pig Parade ao 
Centro de Acolhimento temporário “Sol dos 
Meninos”, no Montijo.
Outra das grandes novidades para este ano 
é a internacionalização da Feira Nacional do 
Porco, com a realização da Assembleia Ge-
ral da Organização Iberoamericana da Suini-
cultura – OIPORC, onde estarão presentes 
representantes dos 15 países membros, no-
meadamente Espanha, Argentina, Guatema-
la, Brasil, Colômbia, Equador, El Salvador, 
Honduras, México, Peru, República Domi-
nicana, Cuba, Chile, Venezuela e Portugal. 
Naturalmente a gastronomia e a exposição de 
animais vivos serão, mais uma vez, grandes 
atrativos para os milhares de visitantes espera-
dos nos três dias em que decorre o evento, a par 
das tasquinhas, showcookings e concertos, num 
total de área coberta de 7.000 m2, distribuída 
por quatro pavilhões, com cerca de 350 exposi-
tores nacionais e internacionais.

MONTIJO LUGAR DE ENCONTROS 

Festa da Flor anima centro da cidade
A Festa da Flor regressa este ano, de 27 

a 29 de maio, no seu habitual formato, 
com algumas novidades e surpresas para toda 
a família. 
Durante três dias, a Praça da República irá 
acolher várias iniciativas com a temática da 
Flor, nomeadamente workshops florais, ofici-
nas criativas, animação de rua, concertos, en-
tre outras atividades.
Participe nas atividades, fique a conhecer a 
Decoração Floral que se estende a várias ar-
térias do centro da cidade e visite o Mercado 
de Flores. 
Este ano, também haverá tasquinhas e a pro-
gramação para os mais pequenos promete 
muita animação.
Em breve  será disponibilizada a Programa-
ção Completa da Festa da Flor 2022 nas nos-
sas redes sociais e na APP Montijo.



A Câmara Municipal do Montijo tem vindo a 
proceder à repavimentação de diversos pavi-

mentos em vários locais do concelho.
A Estrada Real foi alvo de obras de recuperação 
de pavimentos e órgãos de drenagem. A mesma 
intervenção decorreu na Estrada dos 4 Marcos, 
em Sarilhos Grandes e na Estrada da Labreca, 
Caminho Municipal 1129, na Atalaia. 
Em todas as obras acima descritas foram coloca-
das lombas redutoras de velocidade de modo a 
reforçar a segurança de circulação da via.
O valor das três obras ascende a 580 mil euros. 

OBRAS

Recuperação 
de pavimentos

MONTIJO

Calcetamentos 
na Rua da 
Azinhaga

Está concluído o calcetamento entre a escadaria 
da Atalaia e o Cruzeiro-Mor.

A obra teve um valor de adjudicação de 
130.762,85€ mais IVA e resultou na execução de 
pavimentação em calçada miúda na praça onde se 
realizam as feiras.

OBRAS

Calcetamento na 
Atalaia concluído
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A Rua da Azinhaga foi alvo de obras se cal-
cetamento. A empreitada, no valor de 

153.831,23€, centrou-se na recuperação dos 
passeios e áreas de lazer adjacentes, incluindo a 
alteração de caminhos e circuitos.

A Câmara Municipal do Montijo procedeu à 
empreitada de repavimentação da Rua Pêro 

Vaz de Caminha, no Afonsoeiro, numa obra com 
valor total de 26.171,12€.

AFONSOEIRO

Repavimentação 
da Rua Pêro Vaz 
de Caminha

Reabilitação de Ciclovia 
na Av. D. João II
A ciclovia da Av. D. João ll foi alvo de obras de reabilitação que visam a reparação de irregularida-

des e a criação ou reposição de condições de segurança aos utentes desta área de lazer, salvaguar-
dando uma circulação mais estável, em pavimentos consolidados e uniformes.
A intervenção teve um custo total de 135.554,04€.

OBRAS

Pavimentos 
substituídos no 
Bairro do Areias

A Câmara Municipal do Montijo continua a fazer 
a melhoria dos passeios do Bairro do Areias de 

forma a eliminar os obstáculos à circulação de peões 
e melhorar a qualidade de vida do bairro.
A intervenção contempla a retirada de pavimentos em 
lajetas de betão, pavês e betonilhas e substituição 
por blocos de betão cor amarela.
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O relatório de Prestação de Contas relativo 
ao ano de 2021 foi apresentado por Nuno 

Canta, presidente da Câmara Municipal do 
Montijo, na reunião de câmara de 20 de abril. 
A tendência da receita total arrecadada, nos últi-
mos cinco anos, foi de crescimento relativamente 
aos anos anteriores culminando no ano transato, 
numa receita total de 52.221.520,63€, o que 
representa uma taxa de realização de 102%. 
Em 2021 verificou-se um aumento de receita de 
9.262.985,86€, relativamente ao ano anterior, 
traduzindo-se num aumento percentual de 22%.
No que diz respeito à despesa realizada em 2021 
esta foi de 41.962.346,21€ o que representou 
uma taxa de execução orçamental da despesa de 
82%, dos quais 30.622.618,72€ correspondem 
a uma despesa corrente e 11.339.727,49€ cor-
respondem à despesa de capital.
O presidente recordou que “as várias vagas da 
pandemia, desde o ano de 2019, que têm asso-
lado o nosso concelho obrigaram ao reforço das 
políticas de solidariedade, de medidas de apoio 
à economia local e microempresas, e de medidas 
sanitárias e de proteção das pessoas, bem como à 
instalação de um Centro de Vacinação em massa 
da população”.
O autarca destacou “a oferta alimentar a crianças 
e pessoas vulneráveis na rede de refeitórios esco-
lares” bem como a “reabilitação do Cais coberto 
da estação para desenvolver o projeto Loucamen-
te, da Cercima”.
Nuno Canta reforçou também os apoios a IPSS, 
a Associações e às Corporações de Bombeiros 
do Montijo e de Canha. Foram destacadas as ati-
vidades levadas a cabo no setor cultural como as 
exposições na Galeria Municipal e o concerto de 
Mariza no Dia da Cidade e, no âmbito do des-
porto, realçou-se a reabilitação do Campo Mu-
nicipal de Futebol do Afonsoeiro e os apoios à 
recuperação do Complexo Desportivo da Quinta 
das Oliveiras.
“Incontornáveis foram também os investimen-
tos estruturantes para o futuro da cidade como a 
aquisição do Moinho de Maré da Mundet e da 
caldeira, do terreno para completar o Corredor 
Verde do Esteval e a aquisição do terreno para a 
futura Capela Mortuária de Sarilhos Grandes”, 
sublinhou o edil.
O presidente realçou ainda as reabilitações reali-
zadas nos edifícios dos Paços do Concelho e do 
Pátio de Água, assim como nos fogos dos bairros 
de habitação social.
A recuperação da EB de Canha, a Centro do 
Centro Escolar do Afonsoeiro, a renovação dos 
das salas da EB D. Pedro Varela, a construção 
da Casa da Música Jorge Peixinho, do Jardim In-

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Prestação de contas destaca 
“investimentos sem precedentes”

clinado da Zona Ribeirinha e a reabilitação da 
Praça 1.º de Maio, do Largo do Guitarrista e do 
novo Parque Municipal Infantil em homenagem 
à Flor foram investimentos realçados pelo autarca 
nesta reunião.
Não foram igualmente esquecidos os investimen-
tos avultados da autarquia em pavimentações, ar-
ruamentos e espaços verdes.
Apesar das dificuldades da pandemia e em rela-
ção ao ano de 2020, a despesa corrente aumentou 
2.716.519,50€ e a despesa de capital (investi-

mentos na cidade e em benefício da mesma) au-
mentou 4.290.785,56€, “valores de investimento 
sem paralelo nos últimos anos”.
No decorrer do ano passado a autarquia ob-
teve um resultado líquido positivo no valor de 
1.392.146,85€. O exercício económico de 2021 
encerrou as suas contas com um saldo de execu-
ção orçamental de 10.259.174,42€ o que permite 
respeitar os compromissos assumidos.
Na reunião de câmara foram também apresen-
tados os resultados de 2021 dos Serviços Mu-
nicipalizados de Água e Saneamento com uma 

execução orçamental da receita num valor global 
de 103% e uma receita cobrada no montante de 
7.409.589,69€.
As receitas da venda de água e da tarifa de sa-
neamento alcançaram o montante global de 
6.561.793,68€. No seu conjunto as receitas cor-
rentes aumentaram 3,5% face ao período homólo-
go anterior. Os serviços municipalizados pagaram 
à SIMARSUL um valor de 2.534.655,32€.
Por outro lado, a execução do orçamento da des-
pesa foi de 95,71% com um valor da despesa paga 

no montante de 6.879.518,35€. O investimento 
dos SMAS ascendeu a 648.644,32€ represen-
tando 87% da despesa de capital.
A nível orçamental o serviço transitou o ano sem 
qualquer dívida a fornecedores e com um saldo de 
gerência no valor de 530.071,34€. Apesar dos 
bons resultados orçamentais apresentados o resul-
tado líquido do exercício foi negativo no montante 
de 562.291,86€.
As contas da câmara e dos SMAS foram aprova-
das com os votos a favor do PS e a abstenção do 
PSD e da CDU.
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EQUIPAMENTO

Nova iluminação no Campo 
do Bairro da Liberdade 
Foi efetuada a remodelação da iluminação no campo de futebol do Bairro da Liberdade. Em termos gerais 

os trabalhos consistiram na colocação de novos 4 projetores ao longo da estrutura da pala das bancadas, 
com luminária Led, e a desmontagem de 16 projetores nas torres existentes, substituindo-os por novos 
projetores com luminária Led e tiveram um custo de 105.989,40€.

A Câmara Municipal do Montijo está a contruir as estruturas de proteção que vão albergar as 
caixas multibanco a instalar na Atalaia, Alto Estanqueiro e Pegões.

Na Atalaia o multibanco fica junto ao espaço do mercado, no Alto Estanqueiro próximo das insta-
lações da junta de freguesia e em Pegões a caixa multibanco está a ser instalada perto da Academia 
Sénior.

Freguesias voltam a ter multibanco

Espaço 
Oposição

BE

Viva a 
Democracia
viva a 
Liberdade
Celebra-se este ano, 2022, o 48º aniversário da 

Revolução de Abril. Devemos recordar os tem-
pos bafientos da ditadura e da heroica resistência 
ao fascismo e ao colonialismo. O 25 Abril trouxe a 
transformação que o país precisava e deu esperança 
aos milhões de portugueses em Portugal e nas colónias 
Africanas.
Foi através da ação desencadeada pelos Capitães de 
Abril, apoiada pelo Povo, que se terminou com a 
ditadura fascista do Estado Novo, que se pôs fim à 
PIDE, que se acabou com a censura, que se liber-
taram os presos políticos e se terminou com a guerra 
colonial. A Revolução restituiu aos Portugueses os 
direitos e liberdades fundamentais.
Abril permitiu que o 1º Maio fosse celebrado na sua 
plenitude e que a liberdade na imprensa fosse uma 
realidade.
Como defensores das liberdades devemos exigir da 
comunicação social o cumprimento dos Princípios do 
Jornalismo, verdade, imparcialidade, justiça, lealdade 
aos cidadãos, verificação dos factos,etc.
Estes princípios democráticos estão em risco com a 
infeliz situação de conflito que se vive no continente 
europeu. O papel dos media não pode ser a apresen-
tação de factos consumados sem a certificação neces-
sária.
A imparcialidade da informação está posta em causa 
com as fake news e com a propaganda a que assisti-
mos diariamente. Muitos dos infelizes acontecimentos 
nesta guerra são verdade, mas outros não serão.
Como cidadãos de uma democracia consumada des-
de 1974 temos certamente a capacidade de analisar 
todas as informações/propaganda que nos chegam e 
daí tirar as nossas próprias conclusões. O grave é que 
num país como Portugal, num continente democráti-
co é-nos vedada a informação/propaganda de um dos 
lados. Isto urge corrigir pois caso contrário vivemos 
num país “democrático” mas com uma comunicação 
social “autocrática”.
Manter vivo o espírito de abril implica aprofundar a 
democracia e exigir a total informação factual.

Vivam as liberdades
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A Rua Cidade de Guimarães, no Saldanha, 
foi alvo de várias obras de reabilitação.

Foi executada a recuperação e repavimentação 
da estrada que incluiu o assentamento de lancil, 
a readaptação de sarjetas, a readaptação de tam-
pas das caixas de visita, limpeza, regularização e 
reperfilamento de bermas bem como, a pintura de 
sinalização horizontal.
Na mesma rua foi construída a ciclovia do Bairro 
do Saldanha, junto ao Estabelecimento Prisional, 
que vai ligar a ciclovia do supermercado Modelo à 
Quinta do Saldanha. A zona envolvente foi toda 
ela intervencionada o que se traduziu em trabalhos 
que consistiram em melhorar as condições dos jar-
dins bem como as zonas de circulação pedonal. 
No seguimento da política de colocação de ilumi-
nação LED em várias zonas, foram instaladas 24 
colunas de 4m de altura e 14 colunas de 8 m de 
altura com luminárias LED.
Esta empreitada permitiu iluminar a nova ciclo-
via do Saldanha, que começa na Rua Cidade de 
Guimarães e termina na ciclovia existente na Av. 
Fialho Gouveia, e teve ainda como objetivo melho-
rar a iluminação da Rua Cidade de Guimarães.

A Câmara Municipal do Montijo recuperou o polidesportivo na Urbanização Janelas do Parque, 
na Rua Elvira Tavares Ventura.

A obra incluiu a substituição do relvado sintético e a recuperação de estrutura exterior em madeira e 
metal, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.
A obra teve o valor de 26.213,80€.

EQUIPAMENTO

Polidesportivo renovado 
nas Janelas do Parque

OBRAS 

Rua Cidade de Guimarães 
reabilitada com ciclovia

A Circular Externa foi alvo de obras 
de preenchimento das caleiras de 

escoamento e encaminhamento das águas 
pluviais no troço compreendido entre a 
rotunda das Portas da Cidade e a rotunda no 
final da Avenida Garcia de Orta.

OBRAS

Circular externa 




