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28 jun. a 04 jul.

Em 2022, 
as Festas Populares 
de S. Pedro 
estão de regresso 
ao Montijo!!

Junho é o mês em que se comemora 
os Santos Populares, com festas muito 
animadas, em que a população sai 
para a rua para se divertir, comer e 
beber pela noite dentro e onde as ruas 
são decoradas com arcos e balões de 
todas as cores, flores e manjericos.

Montijo não foge à regra e, no mês de 
junho, estão de regresso as grandiosas 
Festas Populares de S. Pedro, de 28 de 
junho a 4 de julho.

O dia 29 de junho, dia de S. Pedro, feriado municipal, tem uma componente reli-
giosa com grande relevância, é neste dia que se realizam duas procissões, a fluvial 
e a noturna. A procissão fluvial realiza-se durante o dia onde várias embarcações 
de pesca engalanadas escoltam uma principal que transporta a imagem do S. Pe-
dro da ponta do Montijo (Base Aérea n.º 6) até ao Cais das Faluas, terminando em 
cortejo até à Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, na Praça da República. 
A procissão noturna, em 
cortejo, percorre as artérias 
do centro histórico com vá-
rios andores que transpor-
tam as imagens de Santos 
oriundos das igrejas do Con-
celho, acompanhada por 
Bandas Filarmónicas  e pela 
charanga a cavalo da GNR, 
sendo este um dos momen-
tos solenes mais apreciados 
pela população.

A 30 de junho, Dia de S. Mar-
çal, de manhã, junto à capela 
do Senhor Jesus dos Aflitos - 
Quinta do Saldanha, dá-se o 
ritual da “lavagem” da classe 
piscatória, seguindo-se a ar-
rematação das bandeiras e 
da imagem de S. Pedro.
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11 e 12 jun.
Festas Populares 
das Taipadas

17 a 20 jun.
Festas Populares S. João de Pegões

As Festas Populares de S. Pedro regressam, este ano, em pleno com um excelente 
programa de animação, com destaque para os Concertos com os The Gift, Matias 
Damásio e Dulce Pontes, na Zona Ribeirinha. O Movimento Associativo Local dada 
a sua relevância, durante as festividades, participa ativamente com diversas apre-
sentações desportivas e culturais.
A vertente taurina é outra das componentes que vinca as tradicionais Festas Po-
pulares de São Pedro. Este ano, o programa volta a contemplar as largadas de toi-
ros e a habitual Corrida de São Pedro, que terá lugar na Praça de Touros Amadeu 
Augusto dos Santos.
Consulte a programação completa em www.mun-montijo.pt
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Caminhada 7Km | Trail Curto 13Km | Trail Longo 21Km
Inscrições: www.acorrer.pt

VI Trilhos da Malaposta
Concentração junto ao Polidesportivo 
de Pegões

TRAIL

dom.  09h0005 jun.

Contos à Solta
performance infantil | Onze & Tal

Vários locais do concelho
Sessões: domingos às 10h30

MULTIDISCIPLINAR | M/3 | Duração 45’
«Contos à Solta» é o nome da apresentação de dois contos da tradição oral e lite-
rária portuguesa: “A Corça da Maçã de Ouro” e “O Príncipe Encantado”.
Com uma estrutura cénica simples, mas envolvente, conta com a performance 
de dois contadores, que contam, cantam e dramatizam, procurando desenvolver 
bastante interacção com o pequeno público.
Ficha Técnica: Contadores Ana Castelo e João Marques Jacinto | Produção Associação Onze 
& Tal – Artes e Cultura | Ilustração Participação da turma 2.º C da E.B. Joaquim de Almeida

12 jun. Atalaia - Museu Agrícola 
 da Atalaia
19 jun. Canha - Salão da Santa Casa 

da Misericórdia de Canha
26 jun. Sarilhos Grandes - AMUT
03 jul. Pegões Velhos - Sociedade 

Recreativa de Pegões Velhos
10 jul. Montijo - Moinho do Cais

Caminhada de +/- 14km pelas terras de Canha, 
a fim de dar a conhecer a nova Pequena Rota 
circular demarcada em Canha.
Promotor do Evento: Câmara Municipal do Montijo, 
Junta de Freguesia de Canha 
Apoio: Associação Humanitária Bombeiros Voluntá-
rios de Canha
Inscrições Gratuitas e obrigatórias: 
desporto@mun-montijo.pt ou 212 327 779

PR2 CANHA 2022
Concentração junto à EB de Canha

PASSEIO PEDESTRE

dom.  09h0019 jun.
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sex.  21h3024 jun.

Ateneu Popular de Montijo, Montijo

O Tempo e o Modo 
[audiovisual]

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

Sabemos todos o que é esta coisa aparentemente invisível e indefinível que senti-
mos? Que força é esta que teima em arrastar-nos para a dificuldade? Viver, nestes 
tempos, é a árdua luta entre bater o pé às instituições de poder e ter de continuar 
a existir, indignação vs quotidiano. “O Tempo e o Modo”, com realização de Graça 
Castanheira, foi transmitido há dez anos na RTP2 e pode definir-se com uma sé-
rie de 11 conversas de trinta minutos a personalidades de origens muito distintas 
com o intuito de discutir que mundo é este, o que se segue, como é que se conti-
nua? É uma iniciativa da Mascarenhas-Martins, em parceria com o Ateneu Popular 
de Montijo, que vai decorrer uma vez por mês, durante todo o ano.

Há poucos economistas tão influentes no mundo de hoje como Esther Duflo. 
Filha de um professor de matemática e de uma pediatra, a franco-americana 
nasceu em Paris, em 1972, onde viria a iniciar os seus estudos superiores. Mas 
foi nos Estados Unidos, mais precisamente no MIT (Massachusetts Institute of 
Tecnology) que viria a doutorar-se e, mais tarde, a lecionar, onde é professora de 
Economia de Alívio à Pobreza e Desenvolvimento. É co-fundadora e diretora do 
Laboratório de Ação contra a Pobreza Abdul Latif Jameel. Em 2019, juntamente 
com Abhijit Vinayak Banarjee e Michael Kremer, foi distinguida com o Prémio 
Nobel de Ciências Económicas. Tornou-se, então, a mulher mais nova de sempre 
a conseguir tal feito.

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

Esther Duflo

Informações: desporto@mun-montijo.pt
Tel. 21 232 77 79

Concentração junto à Piscina Municipal

Walk n’Run MONTIJO
Atividade Desportiva Informal

2.as feiras | 20h00 | Caminhada | 5 km
2.as, 4.as e 6.as feiras | 20h00 | Corrida | 10 km

Para participar no Walk n' Run Montijo basta 
aparecer! Não é necessária inscrição prévia.

Contamos com a sua presença!
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exposições

Morfologia do tempo: 
escultura
Nogueira Lopes

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

galeriamunicipalmontijo

O tempo tem sido um dos temas mais 
recorrentes da religião, da filosofia, das 
ciências, havendo múltiplas definições, 
Einstein dizia-o “relativo” e “ilusório”. 
Mas também nas artes, o tempo tem 
sido, desde os primórdios do Homem, 
fonte de inspiração e reflexão. Ao escul-
tor Nogueira Lopes, também o tempo 
o fascina e é por isso que nos convida 
a partilhar a sua reflexão acerca desta 
temática, nesta exposição que agora se 
apresenta na Galeria. 
Patente ao público até 06 de agosto.

“Se considerarmos o tempo de 
um ponto de vista matemático, 
tudo se reduz a um continuum, 
números que se sucedem, uns 

atrás dos outros. Mas se, por 
outro lado, o olharmos como 
se de uma ilusão se tratasse, 

deparamo-nos com a sua não 
linearidade — um tempo 

em que os acontecimentos 
dependem dos sujeitos e 

contextos que o enformam.”

Nogueira Lopes, 2022

INAUGURAÇÃO

sáb.  17h0018 jun.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS6
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Mercado Municipal
3.ª a domingo | 07h00-14h00

Jorge Bernardo | 917826566 | 
jorgefilipebernardo@gmail.com

Dádivas da Natureza
Jorge Bernardo

JUNHO 2022

até 03 jul.

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

Museu Agrícola da Atalaia

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

até 18 jun.
Diáspora do Povo Sem Medo
Museu Municipal Casa Mora

Coletiva | Pintura, Artes 
Decorativas, Arte com Agulhas

Cartazes sobre a Paz 
(2021-2022): estamos 
todos conectados
Biblioteca Municipal 
Manuel Giraldes da Silva
2.ª a 6.ª feira | 10h00-12h30 / 14h00-18h00

Árvores Nativas de Portugal

até 11 jun.

Universidade Sénior e Cantinho 
da Criatividade dos Ateliers Sénior

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

até 16 jun.

até 09 jun.
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João Baião é sinónimo de Alegria, Energia e Boa disposição! Refletindo todos estes 
elementos neste espetáculo que idealizou.
Não se deixe enganar pelo nome, é um Monólogo que rapidamente passa a uma 
eletrizante sequência de diálogos, coreografias, canções e cenas recheadas de hu-
mor, temas atuais tudo envolvido numa cenografia contemporânea, pensada para 
se adaptar a cada número, criando um novo espaço cénico a cada cena.
Uma autêntica explosão de luz, vídeo e dança!
Conta com um elenco de Bailarinos e Atores queridos do grande público, juntos 
nestes "Monólogos da Vacina" num teatro perto de si!

TEATRO MUSICAL // M/12 // 
Plateia 20€ // Balcão 18€

João Baião

MONÓLOGOS 
DA VACINA
10 e 11 jun.

sex. e sáb.  21h30

Uma hilariante comédia de enganos sobre a trajetória de um Casanova da Era do 
Jato, Bernardo um arquiteto que está noivo de três mulheres, Janete, Julieta e Judi-
te, três hospedeiras de bordo, de diferentes países com quem vive sem que saibam 
a existência umas das outras. Berta, a fiel empregada doméstica de Bernardo, é 
cúmplice neste jogo amoroso, trocando as fotografias, roupas de cama e ementas 
para que nenhuma das noivas desconfie da presença das outras mulheres.
Até que um dia os seus amores vão chegar à sua casa ao mesmo tempo...
Dada a azáfama vivida na casa de Bernardo, Berta está à beira de um ataque de 
nervos! Um amigo de longa data do arquiteto, Roberto Seguro, veio visitá-lo e 
vê-se apanhado na maior trama amorosa que alguma vez viu e que terá um fim 
inesperado...

TEATRO // M/6 // Plateia 20€ // 
Balcão 18€ // Duração: 90' s/intervalo

Yellow Star Company

BOEING 
BOEING

18 jun.
sáb.  21h30
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Conservatório Regional de 
Artes do Montijo / AFPDM

26 jun.
dom.  16h30

Alice é uma menina curiosa que se intriga com um Coelho Branco de colete e reló-
gio, e o segue, sem pensar, mergulhando na sua toca. A protagonista é projetada 
para um novo mundo, repleto de animais e objetos antropomórficos que falam e 
se comportam como seres humanos.
No País das Maravilhas, Alice transforma-se, vive aventuras e é confrontada com o 
absurdo e o impossível, questionando tudo o que a rodeia e que aprendeu até ali.

ALICE 
NO PAÍS DAS 

MARAVILHAS

DANÇA // M/6 // Duração 75' // 
Plateia 5€ // Balcão 3€

INFORMAÇÕES ÚTEIS            

Bilheteira: 3.ª a 6.ª feira, das 15h00 às 19h00
Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo.
Contactos: 212 327 882 | ctjabilheteira@mun-montijo.pt
. É aconselhada a aquisição antecipada de bilhetes.
. Todas as reservas devem ser levantadas até 48 h antes do espetáculo.
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Porque vamos à Feira? Que ritual é este? Como vivemos o efémero? Inspirados 
nos fluxos nómadas e itinerantes das Festas e das Romarias, e das Histórias das 
suas gentes, criaram uma Feira-Circo de autor, que reinventa em permanência as 
suas próprias regras.
Este espetáculo é uma coprodução da companhia com a Artemrede e resulta 
numa experiência imersiva que percorre 12 dos municípios da rede: Abrantes, 
Alcanena, Alcobaça, Almada, Montemor-o-Novo, Montijo, Palmela, Pombal, San-
tarém, Sobral de Monte Agraço, Tomar e Torres Vedras. 
Direção Artística de Julieta Rodrigues e inclui um documentário cinematográfico 
sobre todo o processo de criação e apresentações, realizado por Patrícia Poção.
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juventude
até 04 jun. Semana da Juventude 2022

www.mun-montijo.pt juventude.montijo juventudecmmontijo

Parque Municipal do Montijo
◦ 04 jun. sáb. // 6.º Grande Piquenique Somos Peixinho

◦ 01 e 02 jun. qua. e qui.
Diversas atividades, workshops e seminários orientados para os jovens. Partici-
pação das Associações de Estudantes, associações e estruturas juvenis e grupos 
informais de jovens.

JUNHO 2022

Escolas Secundárias e Freguesias do Concelho de Montijo
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A rúbrica “Lojas com estórias” de junho tem como protagonista Madalena Resto-
lho, proprietária da loja “Trivial”, há 20 anos. Uma loja destinada a vestir as clien-
tes com as tendências mais atuais e uma exclusividade que aguça, certamente, 
o desejo.

lojas com estórias

A Trivial abriu pela primeira vez as suas portas em 2002, pelas mãos de Madalena 
Restolho, na altura, em parceria com uma amiga, com o objetivo de trazer mais 
moda para o Montijo: “Tínhamos experiência em comércio e ‘à vontade’ na rela-
ção com o cliente. Contudo, as vidas nem sempre nos disponibilizam tempo para 
tudo e, passado um ano, fiquei apenas eu com a loja” conta-nos Madalena. 
Para a proprietária, o conceito da Trivial tem-se mantido e define a sua loja como 
“multimarcas, que tenta acompanhar a evolução da moda atual, respondendo 
com qualidade a diversos estilos e faixas etárias”. 

Trivial
A mais atual moda, para quem procura exclusividade
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As clientes são 
descritas pela 
proprietária como 
amigas, que 
gostam de um 
tratamento especial 
e personalizado: 
“Algumas das nossas 
clientes procuram a 
Trivial pela história 
que já têm com a loja, 
dá-lhes a possibilidade 
de entrar, sem saber 
o que precisam, e sair 
com peças únicas”. 

JUNHO 2022

A Trivial já mudou duas vezes de mo-
rada no Montijo, por forma a acompa-
nhar as necessidades e o seu próprio 
crescimento, até chegar à atual mo-
rada, na Avenida João de Deus, como 
nos conta a lojista: “A primeira vez mu-
dámos de morada de forma a estar-
mos mais visíveis, e por lá estivemos 
durante cerca de 9 anos. Mas, depois, 
já não tínhamos espaço. Na atual mo-
rada conseguimos estar numa zona 
visível, onde todos podem ver a nossa 
montra, com um espaço confortável, 
para a prova, convidativo e confortá-
vel, para poderem circular”.  

Para Madalena, as suas clientes exigentes, va-
lorizam a qualidade, a diferença e procuram 
peças únicas, com as quais se identifiquem 
e se sintam bem. Uma das experiências mais 
marcantes vividas, na loja, foi como nos conta 
a comerciante: “ver entrar quatro gerações de 
mulheres para fazerem compras para um bati-
zado. Foi incrível porque a bebé vinha também. 
Vestimos a mãe, as tias, a avó e a bisavó. É incrí-
vel ver como os nossos 20 anos de existência já 
começam a atravessar gerações.”
Ainda que consciente das dificuldades que o 
comércio tradicional enfrenta, o objetivo da 
Trivial é continuar a crescer e consolidar o seu 
mercado. A proprietária Madalena Restolho 
deixa para os nossos leitores uma mensagem 
de esperança e gratidão: “Gostaria que todos 
pudessem passear pelo Montijo e ver a oferta 
que a nossa terra tem. Da mesmo forma, quero 
agradecer a todos os clientes que já se cruza-
ram connosco e àqueles que permanecem fiéis 
ao nosso espaço, e que contribuem para cá nos 
mantermos.”
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tem talentoFotojornalista de profissão, tem como hobbies 

a fotografia artística e a música. 

14

escola, onde era solicitado um fotógrafo para 
integrar um projeto jornalístico em início de 
atividade, tendo este evento ditado o seu fu-
turo profissional, até aos dias de hoje. 

Sérgio Lemos nasce em agosto de 1974, em Alcochete, cresce no Samouco e, reside 
no Montijo. Frequentou o curso de Engenharia de Produção Mecânica em Setúbal 
entre 1992 e 94. Em 1998, ingressa no Ar.Co, no curso de Fotografia, dando assim, 
continuidade à vocação que sentia desde a sua adolescência, por alguma influên-
cia do seu pai. Ainda a frequentar o curso, responde a um anúncio colocado na 

Trabalhou, entre 1999 e 2003, no semanário 
“Euronotícias” e, desde 2003 que integra o 
grupo editorial Cofina, onde faz trabalhos de 
fotografia e vídeo para as diversas publicações 
daquele grupo, destacando a revista “Sábado” 
e os jornais “Correio da Manhã”, “Record” e 
“Jornal de Negócios”. Tem fotografado as mais 
eminentes figuras do nosso país tal como os 
acontecimentos que fazem as notícias. 
O percurso na música inicia-o, em 1984, como percussionista na Filarmónica do 
Samouco depois, como músico contratado, para várias outras bandas filarmónicas, 
já nos anos 90, tendo passado pela Banda Filarmónica 1.º de Dezembro. Por essa 
altura, começa a dirigir a sua atenção e interesse para uma música mais alternativa, 
integrando os “Canal Caveira”, banda local, cujo auge ocorre com uma digressão 
realizada em 1995, entre Lisboa, Barcelona e 
Berlim, com outras bandas destas cidades, 
uma promoção da Câmara Municipal de Lis-
boa. Entretanto, estes projetos musicais diver-
sificam-se e toca em várias bandas, "Duendes 
do Umbigo"(no ativo), "Dr. Frankenstein", "The 
Great Lesbian Show", "Lolly and Brains" e, final-
mente, "Volcano Skin". Gravou, cerca de uma 
dezena de discos, e percorreu o país de norte 
a sul em concertos, às vezes em palcos impor-
tantes, como o do Festival do Sudoeste ou o 
de Paredes de Coura, neste caso com os "Dr. 
Frankenstein". Atualmente, está a finalizar a 
gravação do seu último álbum com o projeto 
"Volcano Skin". 
Como a Arte não tem limites, muitas vezes 
utiliza elementos da sua profissão no desen-
volvimento dos projetos mais artísticos, como 
se poderá verificar em alguns dos trabalhos 
que irá apresentar na sua exposição na Galeria 
Municipal do Montijo, a inaugurar no Dia da 
Cidade, 14 de agosto de 2022.
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nformações úteis

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

Ficha Técnica
Título 
Montijo Agenda de Eventos

Edição 
Câmara Municipal do 
Montijo

Coordenação 
Gabinete de Comunicação 
e Relações Públicas

Projeto gráfico 
GCRP - Atelier de Artes 
Gráficas

Fotografia 
GCRP

Capa Festas Populares 
de São Pedro - Procissão 
Fluvial

Tiragem 7 000 ex.

Impressão 
AD Print Unip. Lda.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A informação a divulgar 
na Agenda de Eventos, 
publicação mensal, deverá 
ser enviada até ao dia 9 do 
mês anterior da respetiva 
edição, por e-mail (geral@
mun-montijo.pt). 

Estas e outras informações 
que não cheguem a tempo 
de serem publicadas, 
podem ser divulgadas na 
página da autarquia, caso 
venham acompanhadas de 
imagem. 

A CMM reserva-se no 
direito de selecionar a 
informação a divulgar e 
não se responsabiliza por 
alterações na programação.

Pode subscrever a Agenda 
em www.mun-montijo.pt.

Serviço Nacional de Saúde 24 – Tel. 808 24 24 24
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
Tel. 212 147 300 | E-mail: admin@chbm.min-saude.pt
UCSP Montijo – Tel. 212 307 910 | 
E-mail: ucsp.montijo@arslvt.min-saude.pt
Unidade de Saúde Familiar Afonsoeiro
Tel. 212 309 870 | E-mail: usf.afonsoeiro@arslvt.min-saude.pt 
UCSP Montijo Rural - Cruzamento de Pegões (Sede), Pólo 
Santo Isidro de Pegões e Pólo Canha
Tel. 265 898 730 | E-mail: ucsp.pegoes@arslvt.min-saude.pt
Bombeiros Voluntários do Montijo
Tel. 212 301 542/3 | E-mail: ahbvm.comando@gmail.com
Bombeiros Voluntários de Canha
Tel. 265 897 956 | E-mail: bombeiroscanha@hotmail.com
GNR Montijo 
Tel. 217 657 570 | E-mail: ct.stb.dmtj.pmtj@gnr.pt
GNR Canha 
Tel. 265 249 764 | E-mail: ct.stb.dplm.pcnh@gnr.pt
PSP Montijo – Tel. 212 327 940 | E-mail: contacto@psp.pt 
Serviço Municipal de Protecção Civil
Tel. 212 327 719 / 918 684 186 | E-mail: smpc@mun-montijo.pt

SERVIÇOS DE URGÊNCIA
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ARQUIVO MUNICIPAL
21 232 68 30 | arquivomunicipal@mun-montijo.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL GIRALDES DA SILVA
212 327 772 | biblioteca@mun-montijo.pt
CASA DO AMBIENTE
212 314 776 | cambiente@mun-montijo.pt
GALERIA MUNICIPAL – 212 327 736 | 
https://www.instagram.com/galeriamunicipalmontijo/
MOINHOS
Moinho de Vento do Esteval
Visitas guiadas mediante marcação prévia – 212 327 867 | 
museu.se@mun-montijo.pt
MUSEUS 
Museu Municipal Casa Mora: 
212 327 867 | museu.se@mun-montijo.pt
Museu do Pescador: 212 301 117 | uniao.piscatoria@gmail.com
Museu de Arte Sacra: 212 310 445 | geral@santacasamontijo.pt
Museu Etnográfico de Canha: 
265 897 859 | museu.canha@gmail.com
Museu Agrícola da Atalaia: 212 314 667 | cultura@mun-montijo.pt
POSTO DE TURISMO: 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

CONTACTOS

JUNHO 2022

COVID-19
LINHAS DE APOIO À COMUNIDADE
Segunda a sexta | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Linha de Apoio Social: gratuita 800 210 105
Linha de Apoio Psicológico: 917 865 964
Linha de Apoio ao Migrante: 
910 697 293 / 917 060 714 
Linha de Apoio à Violência Doméstica: 
917 891 554 / 917 060 714

mailto:geral%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:geral%40mun-montijo.pt?subject=
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www.mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo

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

