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Em Montijo, o mês de junho é sinónimo 
de Festas Populares, um momento sin-
gular que envolve a classe piscatória, as 

associações, as coletividades, as tertúlias e que 
anualmente atrai muitos milhares de forasteiros.

As Festas de Montijo vão finalmente recomeçar. 
Depois de dois anos de uma paragem forçada, 
devido à pandemia, este é um regresso muito 
aguardado por todos os montijenses e pelos pro-
tagonistas do mês de junho, os artistas, feiran-
tes, marchantes e todos aqueles que mantêm a 
festa viva nos muitos arraiais populares.

Continua a ser necessário dar visibilidade à be-
leza da diversidade, à herança da curiosidade 
porque estamos num mundo em guerra que 
transformou os emigrantes em refugiados. Esta 
edição das festas é também um momento de 
construção da alegria necessária para vivermos 
lado a lado, resistindo à imposição da diferença 
e à violência destes tempos.

As Festas Populares de São Pedro são hoje um 
espaço de inovação e de renovação da cidade, 
de interação entre géneros artísticos distintos e 
os seus públicos, mas também de afirmação da 
cultura e, em alguns casos, de recuperação das 
tradições definidoras do povo de Montijo, como 
é o caso das Largadas, das Touradas, do tra-

e d i t o r i a l

Festas Populares 
de S. Pedro
Afirmar a Cultura e as Tradições

dicional Almoço dos Pescadores, das Marchas 
Populares ou das Procissões em honra de São 
Pedro.

Vestígios de remotas festas pagãs, que o Cris-
tianismo adaptou ao seu calendário, os festejos 
dos Santos Populares não seriam os mesmos 
sem os típicos arraiais. Música e bailaricos, fogo 
de artificio e concertos, largadas e touradas, fe-
bras e sardinhas assadas são alguns dos ingre-
dientes que explicam o seu imperecível sucesso.

Voltam as febras, as sardinhas, as imperiais, os 
concertos, o bailarico e a música para todos os 
gostos, a alegria, a fraternidade e a hospitalida-
de dos montijenses.

A Festa do Bairro dos Pescadores continua a 
ser fiel ao seu propósito fundador, promover a 
cultura enquanto motor do desenvolvimento e 
inclusão social.

Não há nada que se compare com as Festas Po-
pulares em honra de São Pedro.

Vivam as Festas.

Viva Montijo.

Nuno Canta
Presidente da Câmara
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Projetos de Envelhecimento 
Ativo comemoram final de ano
Os projetos de envelhecimento ativo da Câ-

mara Municipal do Montijo que incluem 
os Ateliers Seniores, a Universidade Sénior e 
as Academias Seniores da Atalaia e Alto-Es-

tanqueiro, Sarilhos Grandes, Pegões e Canha, 
levaram a cabo um leque diversificado de ativi-
dades, para comemorar o final de mais um ano 
letivo.
Entre 27 de maio e 8 de junho, a Galeria Mu-
nicipal, recebeu a Exposição Coletiva de Pin-
tura, Escultura, Artes Decorativas e Artes com 
Agulhas da Universidade Sénior do Montijo e 
o Cantinho da Criatividade dos Ateliers Sénior.
No dia 6 junho teve lugar na Universidade Sé-
nior do Montijo, uma Conferência proferida por 
Nuno Cavaco subordinada ao tema “A transição 
Digital em Portugal Desenvolvimento de compe-
tências digitais e inclusão digital da sociedade”.
Espetáculo de Encerramento dos Projetos da 
Academia Sénior da Atalaia, Alto Estanqueiro 
e Jardia, Ateliers Sénior e Academia Sénior de 
Sarilhos Grandes teve lugar no dia 7 junho, no 
Grupo Desportivo Águias Negras, no Alto Es-
tanqueiro
No dia 8 de junho, o  Cinema-Teatro Joaquim 
d`Almeida recebeu o II Festival de Música e no 
dia 9 junho, na Praça da República, teve lugar 
uma manhã desportiva.
A  12 junho, no Grupo Recreativo Desportivo 
e Cultural das Craveiras teve lugar o Espetáculo 
de encerramento do projeto Academia Sénior de 
Pegões e Canha.
No dia 14 de junho, Praça da República teve 
lugar a iniciativa “Artes à Rua” com a apresen-
tação e demonstração dos trabalhos realizados 
no âmbito das disciplinas de expressão plástica 
e artes expressivas da Universidade Sénior do 
Montijo e dos Ateliers Sénior.

No dia 15 de junho teve lugar no Pavilhão So-
ciedade Filarmónica 1º dezembro o Jantar de 
Gala - Projetos de Envelhecimento Ativo e no 
dia 20 junho, no Jardim Casa Mora, o Desfile e 
Queima das Fitas.
Ao fecho desta edição estavam programadas 
mais iniciativas: No dia 22 junho no Pólo da 
Biblioteca - União das Freguesias de Pegões, a 
Inauguração da Exposição dos trabalhos de Ar-
tes Decorativas e Macramé da Academia Sénior 
de Pegões e Canha que ficará patente até ao dia 
5 de julho.
Até 12 de julho na Sala de Assembleia da Junta 
de Freguesia de Sarilhos Grandes, está patente a 
Exposição de trabalhos de Artes Decorativas e a 
Exposição Fotografia.
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MOBILIDADE 

Montijo vai 
ter trotinetes 
partilhadas
A cidade do Montijo vai receber 300 

trotinetes elétricas. O Protocolo de 
Colaboração entre o Município do Montijo e a 
empresa Bolt foi assinado a 31 de maio,
Todas as trotinetes estão conectadas a 
uma rede de comunicação sem fios e com 
acesso constante à localização por GPS e 
antena, o que permite que a empresa saiba 
constantemente a localização da mesma, mas 
também tenha acesso ao estado da bateria.
Foi assinalada uma área geográfica de 
circulação, uma área de circulação a 
velocidade especialmente reduzida e 10 
pontos de estacionamento preferenciais.
O Município do Montijo e a Bolt pretendem 
encorajar, no âmbito da promoção dos 
transportes sustentáveis na cidade, a adoção 
de soluções de mobilidade partilhadas onde se 
incluem as trotinetes elétricas.

PROTOCOLO 

Município cede “Cais Coberto” à CERCIMA
No âmbito do desenvolvimento do projeto Lou-
caMente foi aprovada a celebração de um pro-
tocolo de cedência de espaço, a celebrar entre o 
Município do Montijo e a CERCIMA - Coope-
rativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e 
Inclusão de Montijo e Alcochete, C.R.L.
O projeto prevê a criação de um espaço comu-
nitário para artes e ofícios, que contribua para a 
promoção da saúde mental e empreendedorismo, 
através da expressão cultural e inovação social.
Esse espaço pretende, também, dinamizar ate-
liers de artes e/ou ofícios, nomeadamente pintura, 
fotografia, arte de rua, cerâmica, escrita criativa, 
entre outros, dirigido a pessoas com doença men-
tal, onde se irão desenvolver as suas capacidades 

artísticas, com a definição de um Projeto de vida 
com vista à sua autonomia financeira. 
O objetivo do projeto é que as pessoas com do-
ença mental sejam co-dinamizadores do espaço, 
dando-lhes responsabilidade e autonomia. 
Esta metodologia colaborativa tem como pressu-
posto facilitar a desconstrução do estigma e pre-
conceitos relativamente às pessoas com doença 
mental.
O espaço será ainda aberto à comunidade local, 
com o objetivo de criar um espaço aberto, onde os 
utilizadores não estão integrados numa resposta 
social tipificada e “rotulada” para pessoas com 
doença mental.
Paralelamente, e tendo em vista a realização das 

obras de requalificação do espaço onde serão 
instalados os ateliers artísticos, a Câmara Mu-
nicipal do Montijo atribuiu à CERCIMA um 
apoio financeiro no montante de 118.650,23€ 
destinado a suportar os encargos com as obras de 
requalificação e adaptação do espaço.
No presente protocolo, o Município do Montijo 
cede à CERCIMA o espaço correspondente ao de-
nominado “Cais Coberto”, com a área de 143m2, 
ao fim do Km 26,089, da antiga estação ferroviária 
do Montijo, para instalação dos ateliers artísticos no 
âmbito do projeto LoucaMente e compromete-se, 
ainda, a suportar os custos de água e eletricidade.
A proposta foi aprovada por unanimidade na 
reunião de câmara realizada a 15 de junho.

EDUCAÇÃO

“O Poeta abraça o 
mundo” foi mote de 
Dia do Agrupamento
O Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim 

Serra comemorou, a 5 de maio, o Dia do 
Agrupamento, subordinado ao tema da Educa-
ção para a Interculturalidade “O Poeta abraça o 
Mundo”.
A Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, esco-
la sede do Agrupamento, foi a anfitriã do evento 
que contou com a presença da comunidade esco-
lar das restantes 10 escolas. Estiveram presentes a 
Vice-presidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Maria Clara Silva e o presidente da União de Fre-
guesias do Montijo e Afonsoeiro, Fernando Caria.
Ao longo do dia, foram realizadas várias iniciati-

vas como mostra de trabalhos, workshops, atua-
ções diversas, animação, vendas, convívio e muito 
mais, de toda a Comunidade Educativa, subordi-
nadas ao tema da interculturalidade. 
A vice-presidente da Câmara Municipal do Mon-
tijo sublinhou a importância da escola pública e do 
tema do evento: “O agrupamento tem um traba-
lho de enorme relevância na concretização de uma 
educação de qualidade para todos que só a escola 
pública pode dar. A interculturalidade é hoje uma 
realidade nas escolas, neste caso concreto do nosso 
agrupamento, mas não só. Importa reconhecer e 
encontrar respostas para este desafio”.
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Para assinalar o Dia Escola Azul, 19 de 
maio, que antecede o Dia Europeu do Mar, 

foi criado um cordão humano, em defesa dos 
oceanos, na zona ribeirinha, com 1055 crianças 
que deram as mãos por esta nobre causa.
A Escola Azul é um programa educativo do 
Ministério da Economia e Mar, que envolve es-
colas que trabalham em temas ligados ao mar, 

AMBIENTE

Mais de mil crianças 
comemoram 
Dia Escola Azul 

SMAS

Município assina 
Declaração de Compromisso

com o objetivo de promover a literacia do ocea-
no na comunidade escolar.
A iniciativa organizada pelo Projeto Literacias 
do Agrupamento de Escolas do Montijo, con-
tou com a participam das seis escolas básicas 
que o compõe: D. Pedro Varela, Ary dos San-
tos, Luís de Camões; Caneira; Joaquim de Al-
meida e Liberdade.

No dia 25 de maio, o presidente da Câmara 
Municipal do Montijo assinou a Declaração 

de Compromisso para Adaptação e Mitigação 
das Alterações Climáticas nos Serviços de Águas.
O documento, alinhado com instrumentos 
europeus já implementados em Portugal, como 
o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu 
e a Nova Estratégia da União Europeia para as 

Kont´@rte-
E8G celebra Dia 
Internacional da 
Biodiversidade
No dia 21 de maio, para assinalar o Dia 

Internacional da Biodiversidade, o Projeto 
Kont´@rte-E8G no âmbito da atividade “Ciência 
Cidadã” realizou uma iniciativa gratuita, aberta a 
toda a comunidade, no Largo da Inclusão (Bairro da 
Caneira), .
As comemorações ligadas ao Dia Internacional da 
Biodiversidade (22 de maio) foram este ano alusivas 
ao tema “Building a shared future for all life”.
A iniciativa pretendeu sensibilizar, inventariar e 
identificar a flora e fauna envolvente ao Bairro da 
Caneira; dar a conhecer o trabalho desenvolvido 
pelo Projeto Kont´@rte-E8G através da atividade 
“Ciência Cidadã”, em alinhamento com alguns 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
na valorização da biodiversidade e património 
natural local e estabelecer redes de cooperação e 
reflexão de boas práticas em “ciência cidadã” com 
outros grupos e/ou projetos.
A sessão de abertura esteve a cargo do presidente 
da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta. 
A seguir teve lugar a visita à exposição sobre o “1 
ano de Ciência Cidadã no Projeto Kont´@rte-E8G”.
Seguiu-se a apresentação dos dados preliminares 
para o “Guia de Campo da Biodiversidade 
da Cidade de Montijo” (Associação Clube 
Xzen / Projeto Kont´@rte-E8G) e um Bioblitz 
(levantamento biológico), diurno de plantas, aves, 
artrópodes e répteis;
O programa das comemorações contou, ainda, 
com apresentação de Boas Práticas na Promoção 
da Biodiversidade, de Grupo de Aves da Batalha, 
do Instituto Politécnico de Setúbal e do Projeto 
VEM (Valorização dos Ecossistemas do Montijo). A 
iniciativa terminou com um Bioblitz noturno (aves, 
artrópodes, répteis e mamíferos).

Alterações Climáticas, onde se inclui a nova Lei 
Europeia do Clima.
A iniciativa visa firmar que as entidades gestoras 
declarem o seu compromisso em impulsionar 
os esforços necessários para a adaptação e a 
mitigação às alterações climáticas em particular 
no que se refere aos serviços de água para 
garantia das gerações futuras.



A zona ribeirinha do Montijo, acolhe há 16 
anos, o restaurante “Maré Cheia”.  Para 

um jantar romântico, um almoço de família, ao 
domingo, um jantar de empresa, ou mesmo uma 
comemoração de casamento ou batizado, o “Maré 
Cheia”, com o peixe como principal protagonista 
da ementa, é uma das referências da restauração, 
no Montijo. 
Alfredo Ribeiro e a esposa, Maria Martins, 
abriram o “Maré Cheia” a 7 de dezembro de 
2006, e hoje, o filho, Filipe Ribeiro, começa 
a seguir as pisadas dos pais, ao leme dos negó-
cios da família. Foi com ele que o Montijo Hoje 
falou e quem nos contou a história desta casa. 
“Os meus pais quando começaram o negócio, já 
vendiam peixe na praça, tinham a banca, ainda 
hoje a temos, e decidiram começar o negócio de 
restauração, e claro, em torno do Peixe”, conta 
Filipe Ribeiro. 
A experiência da família, no negócio do peixe, 
e em tudo o que o mar que nos dá, tem sido a 
base da elaboração da ementa: “Além do peixe 

RESTAURANTE MARÉ CHEIA

Qualidade à mesa
fresco, temos muita oferta como as cataplanas: a 
Cataplana Rica, a Cataplana de Cherne, o arroz 
de tamboril, de marisco, a caldeirada e  variados 
pratos de peixe”, revela o proprietário. 
Apesar de, também, disporem de carne, nomea-
damente um conjunto de bifes, famoso na opinião 
dos clientes, o peixe é sempre o maior foco da 
procura dos clientes, com a confeção a ser influen-
ciada pela altura do ano, como nos conta Filipe 
Ribeiro: “As pessoas vêm sobretudo à procura do 
peixe, no verão, sai mais o peixe assado, grelhado, 
e no inverno, surge mais procura pelos pratos mais 
quentes, como as massas de peixe, as caldeiradas 
ou as cataplanas”.
A refeição no “Maré Cheia” ronda um custo, mí-
nimo de 15€ por pessoa e, tal como nos conta o 
proprietário, dificilmente se pode prever um valor 
máximo, visto dispor dos mais variados Peixes e 
Mariscos, com também têm preços distintos e va-
riáveis. 
Quantos, à carta de vinho, para além dos afama-
dos “Monte Velho” ou “Eugénio de Almeida”, os 

Montijo à Mesa

vinhos da Quinta de Ventozelo são também uma 
recomendação de Filipe Ribeiro. Para finalizar a 
refeição, a principal sugestão do proprietário é o 
afamado “Bolo de Bolacha, é um espetáculo, toda 
a gente adora”. 
A experiência, como diz Filipe Ribeiro, tem sido 
muito boa: “Começámos apenas com uma sala, já 
temos uma segunda, destinada também aos even-
tos de grupo. O meu pai está agora a passar-me 
um pouco o testemunho, também com o intuito de 
eu trazer ideias novas, e a perspetiva é continuar a 
crescer e a modernizar, e poder continuar a dar o 
melhor aos nossos clientes”.
O “Maré Cheia” já conquistou a confiança dos 
Montijenses. Filipe Ribeiro é o rosto da gratidão, 
e deixa o convite para quem ainda não conhece 
ou mesmo quem já conhece porque a inovação e 
a busca pela qualidade são imperativas no “Maré 
Cheia”: “nós tentamos sempre o melhor, compra-
mos o melhor e procuramos a máxima qualidade 
à mesa. Convido todos os montijenses e não só, a 
visitarem o nosso restaurante.”

RESTAURANTE  MARÉ CHEIA
Tel: 21 231 34 43
E-mail: marecheia@sapo.pt
Horário: : 12:00 – 15:00 // 19:00 – 22:30 (Encerra 
ao jantar de domingo, e à Segunda-feira) 
Especialidades: Peixe Fresco, Caldeirada, Cata-
planas, Massa de Peixe
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O Agrupamento de Escolas do Montijo le-
vou a cabo, no dia 1 de junho, um leque de 

iniciativas no âmbito das comemorações do Dia 
Mundial da Criança, na escola sede do agrupa-
mento EB D. Pedro Varela.
A vice-presidente da Câmara Municipal do Mon-
tijo, Maria Clara Silva e o vereador José Manuel 
Santos participaram nas atividades desenvolvidas 
neste dia especial para a comunidade educativa.
Das ações realizadas, destaque para o hastear da 
Bandeira Eco Escolas e a entrega aos alunos dos 
Diplomas dos Quadros de Valor e Excelência, re-
lativos aos anos letivos 2019/20 e 2020/21.
O Dia Mundial da Criança, na EB D. Pedro Va-
rela, contou ainda com o a atuação do Grupo de 
Percussão Batucando e do grupo de dança “We 
can Dance”, para além de outras iniciativas, tais 
como a Demonstração da Unidade Cinotécnica 
da PSP, II Concurso de Papagaios de Papel, Jo-
gos, Ateliers e exposições.
Também a Comissão de Proteção de Crianças e 

COMEMORAÇÕES 

Dia Mundial 
da Criança 

Jovens de Montijo (CPCJ Montijo) organizou um 
programa no Dia Mundial da Criança, no Parque 
Municipal, com o apoio da Câmara Municipal do 
Montijo.
A sessão de abertura contou com a presença da 
vice-presidente da Câmara Municipal do Monti-
jo, Maria Clara Silva.
As comemorações da CPCJ Montijo contaram, 
entre outras ações, com a atuação do grupo We 
Can Dance e do Movimento DansasAparte – 
Cercima, a Canção O Girassol do Centro Paro-
quial do Montijo, apresentações do Clube de Judo 
do Montijo, o Grupo Operacional Cinotécnico da 
Unidade Especial da PSP e uma aula de Zumba 
com Areias Studio by Carla Crispim.
Do programa da festividade constou ainda uma 
demonstração de Tiro com Arco, um apontamen-
to de danças ciganas - Escola Secundária Poeta 
Joaquim Serra, uma aula de Zumba com Areias 
Studio by Carla Crispim, a atuação do grupo de 
Percussão Batucando, entre outras atividades.

O VI Trail Trilhos da Malaposta realizou-se no dia 5 
de junho, em Pegões. O evento foi organizado pela 
Associação para a Formação e Desenvolvimento 
Desportivo em parceria com o Município do Montijo e 
a União de Freguesias de Pegões.
O evento, à semelhança das edições anteriores, teve 
três provas distintas: 7Km – Caminhada, 13Km - Tril 
Curto, 21Km - Trail longo.

FREGUESIAS

VI Trail 
Trilhos da 
Malaposta 

ACâmara Municipal do Montijo aprovou um 
contrato de cedência de espaço em domínio 

privado municipal a celebrar entre o Município do 
Montijo, a União de Freguesias de Pegões e a 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Entre Tejo e 
Sado, CRL, para instalação de Caixa Automática 
(ATM) naquela União de Freguesias.
No decorrer do ano de 2021, por decisão da 
administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
de Entre Tejo e Sado, CRL, foi encerrada a única 
dependência bancária existente na localidade de 
Pegões. Assim, como forma de minimizar todos os 
impactos negativos gerados pelo encerramento da 
dependência bancária, foi aprovada a parceria entre 
as três entidades para a instalação e funcionamento 
de uma ATM na União das Freguesias de Pegões, 
em espaço do domínio privado municipal, em local 
de elevada centralidade e acessibilidade.
A proposta foi aprovada por unanimidade

FREGUESIAS

ATM volta 
a Pegões 



Liliana Borges é imigrante brasileira residente no 
Montijo. Reformada, a contabilista de profissão, 

vive na sua reforma um desejo antigo: estudar história 
e conhecer novos lugares. Professora de Turismo e 
aluna da Universidade Sénior vê neste projeto um 
tesouro que encontrou para a fazer mais feliz. Escreve 
para o Portal Potiguar Notícias e tem um canal no 
YouTube (Liliana Borges em Portugal). O espírito 
alegre de Liliana Borges é contagiante. Está apaixo-
nada pela cidade que a acolheu e não poupa palavras 
para elogiar a antiga Aldeia Galega.
Nasceu no Mossoró, município brasileiro do Rio 
Grande do Norte, mas cresceu na capital do estado, 
Natal, onde o seu pai, era magistrado. “Natal é a 
minha cidade do coração onde vivi a minha vida toda 
até me reformar, em 2018”, conta Liliana Borges.
Vir morar para Portugal nunca fez parte dos seus pro-
jetos “Eu sou contadora, contabilística de profissão, 
trabalhei a minha vida toda no Tribunal de Justiça.” 
Aí construiu uma carreira primeiro na Secretaria de 
Finanças e depois em licitação, conta Liliana, que 
desde os 18 anos trabalhou no serviço público e onde 
cumpriu 34 anos de dedicação. “Gostava muito do 
que fazia. Era apaixonada pelo tribunal a minha car-
reira foi toda lá e fiz grandes amigos, apesar de muito 
stress”.
Liliana Borges tinha um plano definido para a sua 
‘aposentadoria’ – a reforma – “Queria abrir uma em-
presa de consultadoria para trabalhar com as prefei-
turas (Câmaras Municipais)”. Este plano acarretava 
consigo algumas desvantagens “Comecei a perceber 
que ia ter um nível de stress muito maior, tinha que 
continuar a estudar muito e viajar para o interior, o 
que era um problema uma vez que a minha filha ain-
da tinha uma idade em que precisava de mim por 
perto”.
Certo dia, um programa de televisão fê-la questionar 
se estava no caminho certo: “vi no Globo Repórter 
um programa da Tv Globo, que retrata sempre al-
gum lugar no mundo, nesse dia foi sobre Portugal e 
um senhor dizia ‘meus amigos venham morar aqui, é 
muito bom’ ele vivia no Algarve e falava com tama-
nha felicidade que eu comecei a pensar: O que gos-
taria de realmente fazer na minha aposentadoria?”
A resposta era simples “eu tinha vontade de estudar 
história, de ler, de conhecer o mundo.” A partir deste 
momento, Liliana, inicia um novo plano que lhe iria 
mudar a vida “Eu pensei: a minha filha tem 10 anos, 
eu vou me aposentar, ganho um salário que me dá 
para sustentar em Portugal, meto a minha filha para 
estudar na  Europa, vou conhecer o mundo e estudar 
história como curiosa”. 
“Mudei tudo. Quando nos vamos aposentar temos 
que fazer alguma coisa que nos dê prazer, que faça-
mos com a alma que não dê stress. A minha família 
tem um quadro de alzheimer muito grande. O meu 

ENTREVISTA |  LILIANA BORGES

Amante da história, 
apaixonada por Montijo

pai foi magistrado a vida toda, aposentou-se cedo e 
teve alzheimer precoce. Eu queria me aposentar ten-
do saúde para curtir com a minha filha, para fazer 
alguma coisa que me desse prazer”, explica. 
Veio para Portugal e na procura de uma renda mais 

baixa, mas perto da capital, através de um amigo que 
cá tinha casa, chega ao Montijo “Vim para cá com 
52 anos. Agora tenho 55. O Montijo é uma cidade 
agradável, parece que você está num grande condo-
mínio”. Começou por viver numa casa arrendada e 
agora já tem casa própria “Fiquei no Montijo, por-
que tem segurança, a pessoa passeia tranquilamente 
com muita segurança, tem ciclovia, ou seja, é uma 
cidade organizada e planejada. No Brasil nós conhe-
cemos as pessoas dentro do nosso condomínio, aqui 
conhecemos na cafeteria”.
A nossa entrevistada é uma mulher ativa e, não per-
deu tempo, a dedicar-se ao gosto pela história que a 
trouxe para terras europeias. Através do incentivo do 
irmão colunista e o proprietário de uma rede de co-
municações começou semanalmente a escrever para 
o Portal Potiguar Notícias “Escrevo sobre as terras 
que visito. Cada uma tem o seu encanto. Estudo, 
investigo e descrevo com os meus olhos de imigrante 
brasileira o que encontro. Gosto muito do que faço 
e porque senti falta de acompanhar as minhas visitas 
com vídeo e fotos criei também um canal no youtu-
be que ainda está no início, mas que me dá muito 
gosto”.
Liliana Borges começou por frequentar a Universi-
dade Sénior como aluna. Depois através do impulso 

da vice-reitora, Lídia Ramalho, e do reitor, Francisco 
dos Santos, tornou-se professora voluntária da disci-
plina de Turismo “eu não ensino turismo aos portu-
gueses, apenas mostro com os meus olhos. Crio visi-
tas de estudo em parceria com meus alunos que eles 

adoram. Agora fomos ao Museu da Presidência, já 
fomos ver as luzes de Lisboa no Natal, as Salinas do 
Samouco, visitamos as estufas do Montijo, Mértola 
entre outras. Aprendo muito com os meus alunos.”.
“Se não conhecermos a comunidade, você não se 
incorpora. A Universidade Sénior para mim é um 
tesouro, um presente dos deuses, porque comecei a 
conhecer os portugueses e até já entrevistei o presi-
dente da câmara. Eu tenho paixão por Montijo”, 
confessa a nossa entrevistada adiantando que “são 
trabalhos voluntários, mas eu faço com muito gosto”.
Quanto aos projetos que advêm, Liliana prefere não 
fazer previsões “O futuro a Deus pertence, mas vai 
depender o que a minha filha vai escolher de profis-
são e o que vai seguir ou não, o que eu percebo é que 
este é o país certo para envelhecer.”
Apesar de se referir ao Brasil com amor e carinho 
Liliana confessa que a desorganização a desigual-
dade social são uma realidade desoladora “Aqui 
passo pelas ruas e vejo um pais igualitário não vejo 
uma pobreza, como no Brasil, podem até ter casas 
simples, mas com vida digna.” Emocionada despe-
de-se desta entrevista dizendo que gostava de ver 
o de desejo de Chico Buarque em Fado Tropical 
realizado “Talvez um dia o Brasil venha a ser um 
imenso Portugal”. 

Entre Nós
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DESPORTO

Diana Gago 
distinguida pela 
Câmara Municipal
AO presidente da Câmara Municipal do 

Montijo, Nuno Canta recebeu, no dia 6 
de junho, a atleta Diana Gago que subiu, por 
duas vezes, ao pódio em Duplo Mini-trampolim, 
no Campeonato da Europa, que se realizou em 
Rimini, Itália.
“É um enorme orgulho para a Câmara Munici-
pal do Montijo, e decerto para todos os montijen-
ses, receber a Diana. É um exemplo do talento 
dos portugueses, leva consigo o nome do país e 

do nosso município” referiu o presidente, que 
congratulou a atleta e, também, o Ginásio Clube 
do Montijo, treinadores, amigos e família, “to-
dos os que acompanham e acreditam na Diana”, 
disse.
A atleta conquistou a medalha de prata, com 
a equipa sénior de Duplo Mini-Trampolim, em 
conjunto, com Sara Guido e Maria Carvalho, 
e voltou a subir ao pódio ao alcançar o 3.° lugar 
individual em Duplo Mini-trampolim.

Rotary homenageia Amândio Gago
O médico Amândio Lopes Gago, foi homena-

geado como profissional do ano pelo Rotary 
clube do Montijo-Alcochete, numa cerimónia que 
decorreu no dia 3 de junho, no Jardim da Casa 
Mora, no Montijo.
Paulo Correia, presidente do Rotary clube do 
Montijo-Alcochete destacou a homenagem “a 
uma das personalidades mais marcantes das nos-
sas terras e símbolo igualmente dos tempos exi-
gentes e desafiantes que os profissionais de saúde 
enfrentam” e realçou que “nenhuma figura sim-
boliza neste momento tão veemente o empenho, 
compromisso, dedicação e profissionalismo como 
o Doutor Amândio Gago”.
Para o presidente da Câmara Municipal do Mon-
tijo, Nuno Canta, “em boa hora nos encontramos 
aqui reunidos a cumprir com grata obrigação, a de 
prestar ao doutor Amândio Gago uma merecida 

e sincera homenagem”. O autarca enalteceu que 
“ao longo de muitas décadas e gerações o Doutor 
Amândio Gago tem sabido exercer medicina e de-
fender os valores humanistas da fraternidade e da 
solidariedade com os outros”.
Foi perante dezenas de familiares, amigos ou pa-
cientes que fizeram questão de o felicitar, e através 
de um discurso emocionado, mas bem-disposto, 
que Amândio Gago agradeceu a distinção. Re-
feriu a importância que “teve o privilégio de ser 
muito bem acolhido pela populações do Montijo 
e Alcochete, gentes ativas, laboriosas, resilientes, 
empáticas, carinhosas, gratas, que me fizeram 
crescer como homem, me abriram as portas das 
suas casas, das suas almas, acessando a dramas 
pessoais, profissionais, familiares e económicos e 
orientaram para a perceção da vida humana, da 
sua realidade no exercício profissional, valorizan-

Foram plantados 30 pinheiros em terreno 
Camarário, no corredor verde, junto à EN4, no 

âmbito das comemorações do 30.º aniversário do 
Lions Clube do Montijo. Inserida na causa Lionística 
de proteção do ambiente, esta iniciativa realizou-se 
com a Câmara Municipal do Montijo. 
Estiveram presentes: o presidente da Câmara 
Municipal do Montijo, Nuno Canta, o presidente 
da União das Freguesias do Montijo e Afonsoeiro, 
Fernando Caria, a presidente de Região E do Distrito 
Centro SuL, Teresa Pinto, o presidente do Lions 
Clube do Montijo, António Porfírio e sócios do Lions 
Clube do Montijo Clube.
O terreno em questão, de 3.5 hectares, foi cedido 
à autarquia como contrapartida da construção do 
supermercado Mercadona, permitindo, assim, ao 
município garantir a preservação do corredor verde 
que se inicia no Afonsoeiro e termina na Atalaia.

Lions Clube 
do Montijo 
comemora 
30.º aniversário

do a pessoa humana, lembrando sempre o ser hu-
mano por trás do doente”.
Amândio Lopes Gago nasceu em São Brás de 
Alportel. Em 1975 licenciou-se em Medicina 
pela Universidade de Lisboa.
Começou por prestar serviço em Sousel mas aca-
bou por adotar a terra da sua mulher, Gabriela 
Eusébio, e faz a sua vida profissional entre Mon-
tijo e Alcochete.
Iniciou a prática regular de medicina no Centro de 
Saúde de Alcochete e no antigo lar de São José, 
atual lar da Santa Casa da Misericórdia do Mon-
tijo sendo o trabalhador mais antigo da instituição.
Foi médico na Polícia de Segurança Pública, no 
Instituto de emprego e Formação Profissional, na 
Clínica da união Mutualista Nossa Senhora da 
Conceição e em várias fábricas de cortiça, na To-
can, na Raporal, entre outras.
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De 27 de maio a 4 de junho teve lugar mais 
uma Semana da Juventude, que contou com 

um programa repleto de atividades! Um sucesso 
muito para além das melhores expetativas. A se-
mana da juventude trouxe milhares de pessoas ao 
parque municipal.
A entrega do prémio Concurso Linha Gráfica Se-
mana da Juventude “A tua ideia a nossa imagem, 
abertura da Mostra Associativa e atividades como 
yôga, ginástica, hip hop entre outras, marcaram o 
início da Semana da Juventude. Ao cair da noite 
o Parque encheu-se de festivaleiros para assistir 
aos Metamorfose, Uandmi, Johnny´s Band, DJ 
MIDI e os Beats and Drums – DJ Funkerwell & 
Gonçalo Reis.
No sábado, 28 de maio, a Academia Dance Fu-
sion, com o seu ritmo contagiante, aqueceu o es-
pírito e o corpo de todos para depois assistirem à 
atuação de Deejay Télio e Gamiix.
Durante o dia, houve muitas atividades e surpresas 
dentro e fora do recinto, para miúdos e graúdos, 
workshops, motivational talks, insufláveis, pinturas 
faciais, jogos, ginástica, capoeira, Yoga, entre outras.
No dia 29 de maio, realizaram-se workshops de dan-
ça nas instalações da Escola de Dança Dance Fusion 
e entre 30 de maio a 3 de junho tiveram lugar aulas 
livres de yôga proporcionadas pelo Espaço Cultural 
Ashram Pashupati, no parque municipal.
Também de 30 de maio a 3 de junho, o Estúdio 
Feedback Productions, no Parque de Exposições 
do Montijo, abriu as portas para ensaios gratuitos 
e visitas guiadas. 
A 3 de junho, o Sunset Music’Art, com artistas/
convidados & artes visuais, iniciativas a cargo da 
Academia Juvenil Deporto e Cultura e Recreio do 
Montijo, foi um espetáculo supreendente.

JUVENTUDE

Semana da Juventude trouxe 
milhares ao Parque Municipal

A conferência, na Escola Profissional do Montijo 
sobre HealthyNet: Comportamentos de risco e de-
pendências on line realizou-se a 31 de maio. Um 
evento organizado pelo Gabinete da Juventude e o 
Centro Local de Aprendizagem da Universidade 
Aberta do Montijo.
A 1 de Junho, o atleta Jorge Pina esteve na Escola 
Secundária Jorge Peixinho, para falar de Inclusão 
através do Desporto, numa iniciativa organizada 
pelo Gabinete da Juventude em parceria com o 
Instituto Português do Desporto e Juventude.
Uma ação de consciencialização sobre campanha 

online Sexismo: repare nele. Fale dele. Acabe 
com ele. Uma iniciativa da Plataforma Portugue-
sa para os Direitos das Mulheres teve lugar no dia 
2 de junho, na Escola Secundária Poeta Joaquim 
Serra.
A Semana da Juventude terminou dia 4 de junho 
com o 6.º Grande Piquenique da Somos Peixi-
nho, pela Associação dos Antigos Alunos Somos 
Peixinho e com o torneio “Futsal da Pequenada” 
(escalões petizes e traquinas) no Pavilhão Muni-
cipal Nº1 promovido pela Academia Desportiva 
Infantil e Juvenil Bairro Miranda.
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A Equipa de Cidadania e Desenvolvimento pro-
moveu atividades do World Wish Day, na EB 

Pedro Varela, na semana de 26 a 29 de abril. Nas 
aulas desta disciplina foi dada a conhecer a missão 
da Make a Wish através do visionamento de vídeos, 
tendo posteriormente sido proposto aos alunos uma 

ACÇÃO SOCIAL 

Município 
assume SAAS
A Câmara Municipal do Montijo assumiu, no dia 1 de 

junho, o Serviço de Atendimento e Acompanhamen-
to Social – SAAS Montijo, no âmbito da transferência de 
competências para os órgãos municipais.
Relativamente à intervenção junto de residentes na 
União de Freguesias do Montijo e Afonsoeiro, a autarquia 
protocolou, com a União Mutualista Nossa Senhora da 
Conceição, o atendimento e acompanhamento no Centro 
Comunitário Mais Cidadão, no Esteval.
Para as/os residentes das restantes freguesias do con-
celho, foi definido um horário de atendimento específico, 
nas respetivas sedes das juntas/uniões de freguesia.
Está ainda disponível, um atendimento permanente nas 
instalações da Divisão de Desenvolvimento Social e 
Promoção da Saúde, no horário de funcionamento dos 
serviços.
O SAAS tem por objetivos informar, aconselhar e enca-
minhar para respostas, serviços ou prestações sociais 
adequadas, em articulação com os competentes serviços 
e organismos da administração pública.
São também competências deste serviço, o apoio em 
situações de vulnerabilidade social, a prevenção em si-
tuações de pobreza e de exclusão sociais, o contributo 
para a aquisição e/ou fortalecimento das competências 
das pessoas e famílias, o acompanhamento social do 
percurso de inserção social e a mobilização dos recursos 
da comunidade adequados à progressiva autonomia pes-
soal, social e profissional.

Horários e Contatos 
Centro Comunitário Mais Cidadão – Bairro do Esteval
Todos os dias úteis, 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00
Tel: (+351) 933 293 440 / 911 888 570
E-mail: centro.comunitario@umutualista.pt
União das Freguesias de Pegões (marcação prévia)
Às segundas-feiras das 9h30 às 12h30
Telefone: 265 896 374
E-mail: jfpegoes@mail.telepac.pt
Junta de Freguesia de Canha (funciona por marcação 
prévia)
Às segundas-feiras das 14h00 às 17h00
Tlm: 934201450
E-mail:geral@jf-canha.pt
União das Freguesias de Atalaia 
e Alto Estanqueiro - Jardia (marcação prévia)
Às terças-feiras das 9h30 às 12h30
Telefone: 21 232 04 80
E-mail: freg.atalaia.estanq.jardia@gmail.com
Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes (marcação 
prévia)
Às terças-feiras das 14h às 17h00
Tel: (+351) 212 891 875 | Telm: (+351) 919 799 690
Email: geral@freguesiadesarilhosgrandes.pt
Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção 
da Saúde
Todos os dias das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h 
(marcação prévia)
Tel.: 21 232 77 39 E-mail: ddsps@mun-montijo.pt

No Montijo, a nova operação de transportes pú-
blicos da Área Metropolitana de Lisboa entrou 

em funcionamento no dia 01 de junho, com novos 
autocarros e um reforço do número de carreiras.
Com o início da operação da Carris Metropolitana, 
em substituição do operador TST, existiram altera-
ções das linhas e nova numeração.
Todos os autocarros dispõem de rampas para aces-
so a cidadãos com mobilidade reduzida, sistema 

MOBILIDADE

Carris Metropolitana 
já circula no Montijo

wifi, carregadores USB, verificando-se uma signi-
ficativa melhoria de conforto e segurança.
No início da operação registaram-se dificuldades 
iniciais na rede de transportes públicos. A Câmara 
Municipal do Montijo tem in tercerdido junto da 
Carris Metropolitana e da Alsa Todi no sentido de 
continuar a melhorar a oferta de transportes públi-
cos na cidade, com mais regularidade e cumprimen-
to de horários. 

EB D. Pedro Varela é 
uma escola Make-A-Wish 

reflexão sobre os mesmos e elaboradas mensagens de 
esperança para as crianças Make-a-Wish.
Uma das atividades desenvolvidas pela Make-A-
-Wish para a angariação de fundos, a fim de se 
possibilitar a realização de desejos, foi a venda de 
pulseiras pelas Escolas Make-A-Wish, uma vez que 
o custo de cada pulseira constitui um donativo. Esta 
atividade decorreu em todas as escolas do Agrupa-
mento -EB Pedro Varela, EB Ary dos Santos, EB 
da Liberdade, EB Joaquim de Almeida, EB da 
Caneira, EB Luís de Camões- e teve uma grande 
adesão por parte da comunidade educativa. 
Cada elemento da comunidade escolar foi convida-
do a usar a sua pulseira dos desejos e a trazer vestida 
uma peça de roupa azul. Cada escola tirou uma fo-
tografia com todos os participantes, tal como é solici-
tado pela própria Fundação, para divulgação das ati-
vidades dinamizadas pelas Escolas Make-A-Wish.
A missão da Make-A-Wish é a realização de desejos 
a crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, em todo o ter-
ritório nacional, com doenças graves, progressivas, 
degenerativas ou malignas, proporcionando-lhes um 
momento de força, alegria e esperança.
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ESPECIAL

FESTAS 
S. PEDRO
 
As Festas Populares de S. Pedro são o maior evento 

cultural do concelho, uma verdadeira montra que ex-
põe as tradições e a identidade da cidade. 
Este ano, estão na rua de 28 de junho a 4 de julho e 
com elas a cidade está de portas abertas, engalanada 
com arcos de mil cores e flores de papel, para receber 
os filhos da terra, os novos habitantes e os milhares de 
visitantes. 
São festas de pescadores que carregam, ainda hoje, 
avenida abaixo ou rio a fora, o santo protetor das suas 
gentes. São festas coloridas pelas centenas de flores de 
papel. 
São festas de tradições taurinas, de tertúlias de amigos 
onde há sempre lugar para mais um à mesa. São festas 
onde não faltam as iguarias locais de um restaurante 
de pescadores ou de uma boa fartura à Montijo. Este 
ano trazem também novidades para os mais novos, com 
uma manhã feita à sua medida, para além dos carros-
séis e outros divertimentos.
Este Especial é uma amostra da diversidade e riqueza 
das nossas festas populares e dos seus intervenientes, 
feitas para todos os montijenses e para os muitos que 
nos visitam.
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ESPECIAL 
FESTAS 

S. PEDRO

LUÍS ROUXINOL

35 anos de devoção 
à tauromaquia
Era uma vez um menino que 

sonhava ser cavaleiro tauromá-
quico. Sonhou, lutou, sacrifi-

cou-se, trabalhou, abdicou de muito e 
hoje é um dos maiores cavaleiros tau-
romáquicos portugueses. Esse menino 
é Luís Rouxinol e comemora, este ano, 
35 anos de alternativa.

Luís Armando Ferreira Vicente nasceu, na ci-
dade do Montijo, em 1968. Do pai, cavaleiro 
amador, herdou o gosto pelos cavalos, e do avô 
paterno, o nome artístico “Rouxinol”.

O seu futuro, cedo, começou a ganhar forma. 
Com apenas nove anos faz a sua apresentação 
numa garraiada, em Paio Pires e em 1986 tira 
a prova de praticante, que teve lugar na Praça 
de Toiros da Moita. 
Em 1987, com apenas 18 anos, cumpre o 
sonho de tirar a alternativa, na Monumental 
Praça de Toiros, de Santarém. “Nunca pensei 
ter alternativa numa corrida como aquela. A 
Corrida da Rádio Renascença, na altura, era 
das corridas mais importantes do nosso pano-
rama. A Praça de Toiros de Santarém estava 

completamente esgotada, com cerca de 12.000 
pessoas. Jamais me irei esquecer”. Num cartel 
de luxo, Luís Rouxinol destacou-se e triunfou: 
“Conquistei o troféu, para a melhor lide, ao 
lado do João Moura, meu padrinho, do Joa-
quim Bastinhas e do Rui Salvador, eram três 
das maiores figuras. Foi uma coisa foi em gran-
de”. 
Desde então, várias páginas de história foram 
escritas e contruiu uma carreira sólida pauta-
da por trabalho, dedicação e resultados. Como 
cavaleiro, considera que se destaca pela regu-
laridade: “Tenho tido uma boa quadra de ca-
valos e tenho trabalhado para isso. Todos os 
invernos, trabalhamos muito para que apareça 

sempre um ou dois cavalos novos e isso é muito 
importante. Graças a Deus, tenho trabalhado 
para isso e, ao longo da minha carreira, têm 
aparecido sempre cavalos bons”.
Precisamente três décadas e meia depois de 
ter tirado a alternativa, a 10 de junho, voltou à 
Praça de Toiros de Santarém, para uma gran-
de corrida.
A 29 de julho, uma das páginas mais bonitas 
da sua história será escrita, na Praça de Toi-
ros Amadeu Augusto dos Santos, no Monti-
jo, onde terá lugar a Corrida Comemorativa 

dos 35 anos de Alternativa “tinha que ser no 
Montijo. É a praça da minha terra, para mim, 
a melhor praça do país. Há praças, pelas quais 
tenho um carinho especial, como por exemplo 
a Nazaré, mas o Montijo é a minha terra. Um 
sítio onde eu vou e tem sempre muitos aficio-
nados, muitos amigos e família. É sempre bom 
estarmos em casa e penso que não havia um 
sítio melhor para comemorar os 35 anos”.
 Para a Corrida Comemorativa, Luis Rouxi-
nol escolheu um cartel especial “penso que é 
um cartel que nunca visto em Portugal, nem 
em parte nenhuma.  Sou eu, o meu filho, 
Luís Rouxinol Jr, o Rui Fernandes e o seu 
sobrinho, Duarte Fernandes.  Penso que é um 
cartel diferente, que tem bastantes atrativos, é 
uma corrida totalmente rabonera. Espero uma 
praça bonita e que, no fim, todos saíam con-
tentes”.  
O cavaleiro prepara, ainda, outras iniciativas 
para assinalar a efeméride “estamos a pensar 
fazer uma exposição no Montijo, que percorra 
os 35 anos da minha carreira. Estamos, tam-
bém, a fazer um documentário, em vídeo, que 
fará uma retrospetiva destes anos. Penso que 
vai ficar muito bonito”. 

O cavaleiro que diz não ser muito supersticio-
so cumpre, contudo, alguns rituais: “Nunca 
coloco o tricórnio em cima da cama em dia 
de corrida, entro sempre em praça com o pé 
direito e rezo, à Nossa Senhora de Fátima, a 
pedir proteção e a agradecer quando chego”. 
Aplaudido pela crítica, como um dos melho-
res cavaleiros de sempre da tauromaquia, re-
conhece que “é bom ouvir, é um orgulho, o 
reconhecimento do nosso trabalho. Para mim 
é bastante importante. Dá-nos sempre maior 
motivação para trabalhar e querer mais”. 
Orgulho é, aliás, um sentimento que Luís 
Rouxinol bem conhece. De sorriso rasgado 
fala de Luís Rouxinol Jr, um dos seus dois 
filhos, que lhe seguiu as pegadas: “Está no 
bom caminho, tem evoluído muito. Em quatro 
anos, de alternativa, é um dos cavaleiros que 
mais tem evoluído. Tem tudo para ganhar o 
espaço dele” e destaca “é um orgulho!” 
Pai, filho, cavaleiro… Luís Rouxinol faz-nos 
acreditar que os sonhos existem para serem re-
alizados e que a sorte se constrói com esforço, 
trabalho e dedicação!
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“Há praças, pelas quais tenho um 
carinho especial, como por exemplo 
a Nazaré, mas o Montijo é a minha 
terra. Um sítio onde eu vou e tem 
sempre muitos aficionados, muitos 
amigos e família. É sempre bom 
estarmos em casa e penso que 
não havia um sítio melhor para 
comemorar os 35 anos” 



16                                                                 JUNHO 2022                                                                   

ESPECIAL 
FESTAS 

S. PEDRO

TERTÚLIA O GRILO

União e amizade são os 
ingredientes do sucesso 
Elisabete Grilo é, nos dias de hoje, a cara da 

Tertúlia “O Grilo”. Quando os pais, Augusta 
Santos e Eduardo Grilo, figuras bem conhecidas 
dos montijenses, regressaram ao Montijo, em 1977 
(depois de emigrarem para França) ficaram com 
uma taberna na Rua Joaquim de Almeida, rua 
das largadas. O espaço fechou portas há 10 anos 
e rapidamente começou a ser palco de reuniões de 
amigos, no que rapidamente se tornou a Tertúlia 
“O Grilo”.
Uma das tradições da Tertúlia, um “grupo de ami-
gos”, como refere Elisabete, é reunirem-se durante 
a realização das Festas Populares de São Pedro. 
A montagem do burladero, as denominadas trin-
cheiras, marca o início dos trabalhos para as festas, 
ou não fosse a Tertúlia “O Grilo” a grande campeã 
do Concurso de Burladeros, que acontece no de-
correr das Festas Populares de São Pedro, arreca-
dando já cinco vitórias. 
Elisabete conta que “quem cria o burladero é o 
Augusto Moreira, da Monticópia, um dos amigos 
da Tertúlia. Depois, as mulheres encarregam-se do 
resto da decoração exterior. Este ano a minha mãe 
já fez 200 flores de papel para depois decorarmos”.
Durante as festas grande parte do tempo é passado 
no burladero. Elisabete explica que normalmente se 
juntam “cerca de 50 a 60 pessoas e, na noite do 
jantar do burladero, conseguimos juntar 70 a 80 
pessoas”. 

A Tertúlia “O Grilo” construiu, ao longo dos tem-
pos, as suas próprias tradições. “Na noite de comes 
e bebes a minha mãe faz caldo verde e feijoada. Há 
até quem, nessa noite, já venha à procura do caldo 
verde.  Depois, a seguir ao almoço “Pé na Areia” 
temos os tradicionais e típicos caracóis do meu pai. 
Ao sábado temos o jantar do bur-
ladero que é sempre borrego gui-
sado e javali.” 
A gestão essa é feita de forma fá-
cil, cada elemento dá o que pode 
e nunca falta nada! E, como já di-
zia a letra da música “Uma Casa 
Portuguesa”, de Amália Rodri-
gues, “E se à porta humildemente 
bate alguém, senta-se à mesa com 
a gente”. No caso da Tertúlia “O 
Grilo” nem é preciso bater à porta 
“estamos abertos aos forasteiros 
que queiram entrar, recebemos 
todos muito bem”. 
Apesar desta agitação, Elisabete faz questão de 
também ir às festas: “tenho um grupo de amigas, a 
que chamamos o Clube das Poderosas, que são cer-
ca de 20 mulheres que se juntam em várias alturas, 
e uma delas é na sexta-feira das Festas Populares de 
São Pedro em que jantamos no Motoclube e depois 
vamos às festas. No dia de São Pedro vamos sempre 
ver a Procissão e, no último dia, após as largadas 

também vamos sempre ver o concerto e o fogo de 
artifício”. Até porque é importante frisar que, habi-
tualmente, os prémios aos vencedores do Concurso 
de Burladeros e Varandas são entregues no último 
dia, precisamente antes do concerto final, pelo que 
se percebe que Elisabete e as restantes mulheres de 

pólo rosa (a cor do pólo vestido 
pelas mulheres da Tertúlia Grilo) 
sejam presença assídua. 
Para quem não conhece o espírito 
que se vive na rua das largadas, Eli-
sabete deixa a mensagem: “o am-
biente é espetacular! Recebemos 
toda a gente bem, o espírito entre 
tertúlias também é muito bom.” E 
destaca o papel de Márcio Chapa, 
ex-cabo dos Grupo de Forcados 
Amadores da Tertúlia Tauromá-
quica do Montijo “este aproximar 
de tertúlias começou com o Márcio, 

foi ele o incentivador da união entre tertúlias, para a 
realização do evento no dia da Corrida das Tertúlias e 
para participarmos no desfile de Carnaval. O pessoal 
das tertúlias agora está todo unido.”
À altura da realização desta entrevista o projeto fi-
nal do burladero estava ainda no segredo dos Deu-
ses mas deixamos o convite para que todos visitem a 
Rua Joaquim de Almeida e se deixem surpreender 
pela decoração e tradição dos vários Burladeros.



JUNHO 2022                                                                17

ORQUESTRA DE PERCUSSÃO

Batucando
15 anos de sucesso 
São por demais conhecidos os sons 

dos bombos da orquestra de per-
cussão dos Batucando. Em quinze 
anos de vida já nos habituou aos seus 
ritmos perfeitos e às músicas originais 
que vão surgindo sempre mais apra-
zíveis. Ninguém fica indiferente aos 
batuques e é quase impossível o corpo 
não mexer quando por nós passam. 
Difícil é, também, imaginar as Festas 
Populares de São Pedro e outras co-
memorações sem este som contagiante. 
É caso para dizer: Onde há Festa, há 
Batucando!

Luís Virgílio Pereira está à frente do leme do pro-
jeto desde o primeiro ano em que os Batucando 
concentravam unicamente um conjunto de instru-
mentos de percussão (o bombo, a caixa e o tim-
balão), integrado num clube da Escola Básica D. 
Pedro Varela. Hoje são uma associação, convida-

da para atuar em palcos por todo o país. 
No grupo instrumental, a tradição dos bombos 
é posta em evidência, através de sonoridades tra-
dicionais portuguesas. Fazendo uma retrospetiva 
desta década e meia, Luís Virgílio comenta que 
“Tem sido um percurso intenso e cheio de suces-
so, a espalhar a magia da percussão e o nome do 
Montijo de norte a sul do país. Nestes anos, já 
realizámos mais de 500 atuações e inúmeras for-
mações, quer em grupo, quer para entidades, es-
pecialmente na área da música”.
Quanto ao ensinamento proporcionado aos seus 
elementos e monitores, Luís Virgílio Pereira expli-

ca ser “Específica, assim como o nosso processo, 
apelidado de O Método Batucando. Este ano ti-
vemos o prazer de lançar um livro, onde tanto essa 
metodologia, como o historial dos nossos 15 anos 
e as especificidades das nossas formações foram, 
pela primeira vez, sistematizados. A obra intitu-
la-se: “Um Projeto de Formação para a Vida”, 
foi apresentado na nossa gala, dia 9 de junho, e é 
uma referência para todos os Batuqueiros e inte-
ressados na nossa orquestra”.
“A criatividade é uma área que desenvolvemos, 
através de várias dinâmicas. Por exemplo, criámos, 
em 2017, um jogo de cartas original Batucando, 
que passou a contar, a partir desta temporada 
2021-2022, com um campeonato anual”, conta-
-nos à medida que nos põe a par das ações desen-
volvidas, acrescentando que nunca estão parados: 

“Algo que nos caracteriza é termos sempre ativi-
dades programadas e ir aperfeiçoando a orquestra 
de acordo com as necessidades que vão surgindo. 
Muitas servem de convívio, mas principalmente 
de integração de novos elementos”.
O professor sublinha, ainda, que “Neste traje-
to, não podemos deixar de referir o apoio que a 
Câmara Municipal do Montijo e a União das 
Juntas de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro 
têm dado ao Batucando, tanto através de con-

trato programa como da cedência de uma sede 
(na Atalaia)”.
Quanto às festividades do santo padroeiro do mu-
nicípio, os Batucando são presença assídua desde 
2009, nomeadamente, no momento da inaugura-
ção: “Este ano, vamos estar presentes com o nosso 
lema: “Nas Festas Todos os Dias”, pois estamos 
presentes diariamente com diversas iniciativas e 
com o nosso stand, que desde já convidamos a 
visitar. Temos arruadas por várias ruas do Mon-
tijo, sempre por volta das 11h00, de forma a ten-
tar levar as Festas para além da centralização que 
as mesmas ocupam. No expositor, também rea-
lizamos algumas atuações e oficinas de demons-
tração de instrumentos de percussão, para além 
de atuações em espaços de outras associações e 
entidades que nos convidam, como por exemplo, 

A Quadrada, no dia 3 de julho, pelas 21h30”.
Questionado sobre os projetos futuros, Luís Vir-
gílio, diz serem muitos, “Mas o mais importante 
é manter uma linha de continuidade de todo o 
trabalho que já tem vindo a ser desenvolvido. O 
nosso objetivo é continuar a melhorar a qualidade 
e nível de interpretação técnica musical dos nossos 
tocadores, poder representar o Montijo sempre ao 
mais alto nível e apoiar e acarinhar as nossas crian-
ças e elementos, a família Batucando”.

“Este ano, vamos estar 
presentes com o nosso 

lema: “Nas Festas Todos 
os Dias”, pois estamos 

presentes diariamente com 
diversas iniciativas e com 

o nosso stand, que desde já 
convidamos a visitar. Temos 
arruadas por várias ruas do 
Montijo, sempre por volta 

das 11h00, de forma a tentar 
levar as Festas para além da 
centralização que as mesmas 

ocupam.”
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LUÍS VAZ ANJOS – ASSOCIAÇÃO NÁUTICA MONTIJENSE 

ANAU restaura 
embarcação típica do Tejo
Chama-se Bonitinha, mas vai pas-

sar a chamar-se Aldeia Galega. 
A embarcação típica do Tejo, quase 
centenária, é tratada como uma “re-
cém-nascida” na Associação Náutica 
Montijense - Anau. Com toda a devo-
ção, alguns membros desta associação, 
desdobram-se em cuidados para que a 
Aldeia Galega se estreie, recuperada, 
nas águas do Tejo, nas Festas Popula-
res de São Pedro. 

A Aldeia Galega veio concretizar um sonho, expli-
ca o presidente da ANAU, Luís Carlos Vaz An-
jos: “Sempre quisemos, tendo em conta os nossos 
estatutos - promoção, reconstrução ou construção 
de embarcações típicas do Tejo, ter um barco que 
representasse o Montijo. Aliás, mais um, porque 
já existe o da Câmara, o Deolinda Maria. Há mui-
ta gente que não sabe, mas o Montijo foi o berço 
destas embarcações. O barco típico do Tejo nas-
ceu aqui e daí a existência da nossa associação”.
A Anau “É uma associação muito recente (vai 
fazer 13 anos), pelo que apenas detínhamos um 
catraio, que é uma embarcação mais pequena. 
Agora surgiu a oportunidade, de termos uma em-
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barcação deste porte. Custou 13 mil euros (verba 
cedida na totalidade pela Câmara Municipal do 
Montijo) e possui uma lotação para 12 pessoas”, 
explica o presidente da Associação, Luís Carlos 
Vaz Anjos. “A nossa intenção é promover o Mon-
tijo e o barco típico. Sentimo-nos realizados e sa-
tisfeitos quando fizemos os Passeios do Tejo. As 
pessoas ficaram maravilhadas porque não tinham 
a noção do que é o Montijo visto do rio e isso 
deu-nos força para ir em frente com este projeto”, 
confessa Luís Anjos. 
A embarcação típica estava na Moita, era proprie-
dade de António Mendes “segundo sei – e espe-
ro conseguir o historial completo – foi construída 
num estaleiro no Montijo (onde é agora o ginásio 
PumpAddicted In Loco Gym), laborou na pesca 
profissional muitos anos e foi vendida para Alco-
chete. Foi recuperada, já quase ‘morta e despre-
zada’, por pessoal da Moita. Em 2023, faz cem 
anos. A nossa intenção, com esta aquisição, foi 
ter história viva nas mãos. É história desta terra. 
Nasceu aqui, trabalhou aqui. É essa memória que 
queremos preservar”.
A aquisição de um barco com estas características é 
um ato de coragem, garante Luís Anjos. “Era muito 
mais simples, para nós, ir buscar uma embarcação 
mais recente ou mesmo nova. Porque o trabalho, que 
exige o restauro, é colossal, ninguém calcula”.

O restauro é um trabalho intenso e desgastante, 
mas estes membros da ANAU são a prova que 
o ditado português é certeiro, afinal, ‘quem corre 
por gosto não cansa’: “Tivemos um grande apoio 
do Mestre Jaime, em termos de materiais, sabe-
doria,  encorajamento e nesse sentido estaremos 
eternamente gratos, assim como não podemos 
esquecer a ajuda do Orlando Menisse, do Edu-
ardo Rodrigues e do Eduardo Martins o resto 
do trabalho é tudo feito por nós. Faz um ano, em 
julho, que estamos a fazer o restauro, infelizmen-
te, somos poucos a trabalhar porque nem todos 
têm os conhecimentos necessários e/ou vontade de 
ajudar. Desde que o barco está aqui, estamos cá 
todos os dias, aos sábados, domingos e de noite 
até podermos.” 
O presidente faz questão de recordar a importân-
cia deste tipo de embarcação “Dos barcos típicos 
que existem no Tejo, mais de 90 por cento eram do 
Montijo, foram comprados aqui, é impressionan-
te. Há registos fotográficos, que comprovam que 
chegaram a estar aqui 400 barcos engalanados.”
Luis Anjos lamenta que a cidade tenha perdido 
estas embarcações “Foi o custo da evolução, o 
trabalho começou a ser mais em terra e o barco 
perdeu a função. Lugares como a Moita foram 
buscar os barcos, para lazer e muito bem ou já 
poderia estar extinta esta raridade. O Montijo, 

neste momento, salvo erro, tem 11 barcos típicos, 
se houvesse alguma união entre as coletividades 
com atividades náuticas era uma boa altura para 
sensibilizar a autarquia para a instalação de um 
ancoradouro como tem a Moita, um pontão para 
os barcos típicos e, nesse sentido, aproveito para 
apelar a isso. É um trabalho difícil a desenvolver. 
Acredito, igualmente, que temos condições para 
concorrer a Património Cultural Imaterial”.
A associação gostava de apostar na aquisição e 
restauro de mais embarcações, mas a falta de re-
cursos humanos é um entrave: “Há muita pro-
cura dos passeios, por isso queremos retomar 
esta atividade. Gostávamos de ir buscar mais 
barcos, mas temos algum receio. Uma embar-
cação destas é uma criança recém-nascida que 
exige cuidados constantes. Todos os dias de ve-
rão é preciso molhar, porque abre e parte a tinta 
e fragiliza o prego, de inverno tem que se tirar a 
água doce que faz mal à madeira, é um cuidado 
permanente”. 
O nosso entrevistado despede-se porque ainda há 
muito a fazer. Ao fecho desta edição trabalhava-se 
em contrarrelógio, para que o esforço e dedicação 
de um ano desafiante  desse o resultado pretendi-
do: “Fazemos questão que Aldeia Galega vá às 
Festas Populares de São Pedro” conclui, orgulho-
so, Luís Vaz Anjos.



20                                                                  JUNHO 2022

Situado na Avenida dos Pescadores, o Mu-
seu do Pescador, encara de frente a entida-

de por si responsável a Sociedade Cooperati-
va União Piscatória (SCUPA). Este espaço 
museológico alberga instrumentos das artes da 
pesca e réplicas de embarcações tradicionais 
que nos relembram a ligação desta cidade ao 
Tejo e à faina, atividade que outrora foi um dos 
mais importantes sustentos da comunidade e 
uma das maiores comunidades piscatórias desta 
margem do Tejo.
Paulo Coelho, presidente da direção da SCU-
PA conta que “desde 1988, que o Museu do 
Pescador existe na sede da SCUPA, na Ave-
nida dos Pescadores.  No entanto como este 
espaço museológico apresentava fragilidades, 
sobretudo ao nível das acessibilidades, espaço 
físico e mostra expositiva” em junho de 2014, a 
Câmara Municipal do Montijo cedeu o edifício 
da antiga Escola Conde Ferreira (sita na mes-
ma avenida e em frente à sede da SCUPA), 
para instalar o Museu do Pescador, da Socieda-

SCUPA 

Museu do Pescador, 
um espaço a visitar  

de Cooperativa União Piscatória Aldegalense.
As novas instalações permitiram ultrapassar 
todas as barreiras que até aqui condicionavam 
aquele espaço museológico. Na opinião de 
Paulo Coelho a cedência das instalações foi o 
“reconhecimento da importância desta entida-
de ligada à comunidade Montijense, que assim 
pode albergar esta exposição permanente digni-
ficando a comunidade piscatória local”.
Com o objetivo de ser uma entidade viva, liga-
da à comunidade, o Museu do Pescador é um 
espaço onde a comunidade piscatória se revê, 
nasceu como um símbolo da sua identidade, da 
sua cultura e dos seus costumes.
O Museu do Pescador está agora a ser alvo de 
obras, por parte da autarquia nomeadamente na 
lavagem da cobertura e paredes, reparação de 
fissuras e pintura do edifício, assim como a re-
paração de vãos de portas e janelas.
“A arte da pesca constituída pelo espólio dos 
homens da faina e bens dos pescadores do Mon-
tijo.” é assim que o presidente da direção da 

sociedade descreve o espaço que “acolhe cerca 
de 80 peças e está dividido em quatro núcle-
os dedicados à SCUPA, à faina, às atividades 
complementares e, por fim, aos pescadores e a 
sua religiosidade fazendo referência a São Pe-
dro e São Marçal”. 
No futuro o presidente da SCUPA pretende 
“a colocação de dois ou três ecrãs táteis de visu-
alização da arte da pesca, um videowall interati-
vo, na área do sótão existente no Museu, assim 
como, continuar a preservar a sua identidade, 
cultura e costumes, proporcionando cada vez 
mais uma total interação com as escolas e enti-
dades ao nível de visitas guiadas”. 

Museu do Pescador
Largo Conde Ferreira 2, 2870-114 Montijo
Horário: sábados das 14h00 às 18h00
Visitas fora deste horário: mediante marcação 
prévia
E-mail: uniao.piscatoria@gmail.com
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Manuela Cavaco é um rosto incontornável das 
Festas Populares de São Pedro. São milha-

res as flores de papel que passam pelas suas mãos 
em cada edição da festividade. É de forma hábil e 
minuciosa que dobra e enrola centenas de metros 
de papel crepe que se transformam em magníficas 
flores que vão enfeitar becos e ruas do Montijo.
Moradora da Avenida dos Pescadores, o “bair-
ro mais lindo de todos”, desde os dois anos que 
a sua história está intimamente ligada às festas. 
Manuela Cavaco relembra as festas de outros 
tempos “Não havia as facilidades de dinheiro e 
cada casa tinha um mealheiro, um marco do cor-
reio daqueles cinzentos que são postos na pare-
de. Todos os dias púnhamos um tostão ou, quem 
tinha mais possibilidades, colocava dois tostões”. 
Recorda que ajudava a mãe a decorar os becos 
“tínhamos um quintal e eu mobilizava os miúdos 
do bairro para fazerem flores. Tenho fotografias 
deste tempo. Era engraçado, miúdos de quatro 
ou cinco anos já enrolavam as fitinhas”.  
É de forma saudosa, mas divertida que relembra 
a sua experiência de infância “as pessoas junta-

MANUELA CAVACO 

O bairro mais lindo de todos  
vam-se em grupos. Falava-se com os vizinhos e 
dividiam-se em três grupos. Normalmente eram 
três becos.  Cada um escolhia o seu tema e os 
outros só descobriam o que era na noite em que 
se enfeitava a rua. Era muito engraçado, íamos 
espreitar o trabalho uns dos outros, ou íamos di-

zer mal uns dos outros pois cada um achava que 
o seu era melhor”. A tradição durou alguns anos 
até que “aqueles moradores que impulsionavam 
foram morrendo, os filhos já tinham ido e houve 
um tempo em que parou”.
Há uns anos viu no programa das festas que ia 
haver um concurso de varandas. Desafiou a vizi-

nha do lado “vamos enfeitar as nossas e ganhar o 
prémio”.  Não ganhou porque no final percebeu 
que o concurso afinal, se destinava a varandas 
taurinas. A desilusão, porém, deu lugar ao re-
nascer da tradição. 
Chegou a juntar 19 voluntárias a fazer as flores 
que, no fim, saem para as ruas. Normalmente 
são meses e centenas de horas de preparação. 
Esta edição das festas é, contudo, atípica. 
A pandemia causada pela covid-19 afastou as 
pessoas, mas Manuela não parou “eu passei os 
meus dias de isolamento na Comissão a fazer 
flores. Quando me vieram pedir para fazer as 
flores, já estavam todas feitas. Eu e a Manuela 
[Silva] estamos só finalizar algumas.”
Voz ímpar do Montijo e fadista de referência a 
nível internacional Manuela Cavaco, habitual-
mente, sobe à varanda da SCUPA durante a 
Procissão Noturna de São Pedro. Perde-se a 
conta aos anos em que centenas de pessoas se 
juntaram, na praça, de olhos fixos na varanda, 
para a ouvir no emocionante momento em que 
cantou o salmo.

“Passei os meus dias de isola-
mento na Comissão a fazer flores. 

Quando me vieram pedir para 
fazer as flores, já estavam todas 
feitas. Eu e a Manuela [Silva] 
estamos só finalizar algumas.”
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Estórias com História

A Festa de S. Pedro

A festa de S. Pedro, patrono da Confraria 
dos Pescadores de Aldeia Galega, tinha 
lugar no dia em qua a Igreja Católica co-

memora a sua morte.
A Igreja determina, para glorificação dos seus san-
tos, o dia da sua morte. É mesmo regra geral (*).
O pescador desta localidade foi sempre devoto 
de S. Pedro. Não foge à norma do pescador do 
sul do Tejo, pois que o “pescador cá do sul do 
Tejo só gosta de vir à terra por causa da família 
do S. Pedro”. (**) O pescador desta via faz-nos 
lembrar o habitante de Quadrazais (Sabugal) 
que durante o ano anda de terra em terra por 
este mundo de Cristo, exercendo a profissão de 
comerciante ambulante, e só volta à sua povoa-
ção pela festa de Santa Eufémia, a principal lá 
do povoado. Nestes dias, todos se abraçam. Há 
alegria nos corações e sorrisos nos lábios.
O dia de S. Pedro é dia de festa para todos os 
pescadores. Nesse dia ninguém os segura no 
mar. O dia 29 de junho é para eles o dia mais 
santificado do calendário Gregoriano. Nesse dia 
não ouve nem o rugido do mar embravecido, nem 
o bater suave e manso das ondulações, na areia 
da praia…
É dia de festa! É dia de regabofe!
Há muitos anos, talvez séculos, nas vésperas do 
dia de S. Pedro, dava-se início às festas, em Al-
deia Galega. Os pescadores, sempre briosos nos 
seus deveres, presenteavam a sua terra com um 
espetáculo, que há muito decaiu, mas do qual 
ainda se conservam alguns restos, como relíquia 
de um passado já longínquo.
Era um espetáculo maravilhoso e mágico. Enfei-
tavam-se com bandeiras e loiros (***) um velho 
batel, que era transportado procissionalmente 
do bairro dos pescadores, através das principais 
ruas da povoação, para o adro da igreja matriz.
Neste cortejo etnográfico não faltavam a filarmó-
nica, o estralejar dos foguetes, os vivas do rapazio 
endiabrado e as gargalhadas do mulherio.
O cortejo era feio ao lusco-fusco. À noite, depois 
da ceia, armava-se um grande bailho. Ao som da 
filarmónica, cantava-se e dançava-se animada-
mente até que se lançasse o batel num autêntico 
auto-de-fé.
A roda do baile passava agora a ser à volta do 
batel, todo em chamas, iluminando as ruas vizi-
nhas. O batel ardia em sacrifício… e os corações 
em amor… Os pulos dos corações produziam 
sorrisos nos lábios… A música não cessava de 
tocar e os foguetes subiam, atravessando as nu-
vens e atroavam as estrelas com o seu estralejar 
contínuo, até o batel ficar reduzido a um braseiro.
No dia seguinte, havia missa solene, com sermão 
e procissão.

A ampla e artística igreja do Espírito Santo en-
chia-se, literalmente. Aldeia Galega era terra de 
fé cristianíssima. O pescador sabia muito bem, 
pelo exemplo recebido do seu patrono, que só 
Deus o poderia livrar de ser tragado pelo mar. 
Portanto, ele e sua família, de mãos em ogiva, 
erguidas ao Céu e cheios de fé ardente e edifi-
cante, suplicavam a Deus, por intermediário de 
S. Pedro, que o velasse quando andasse sobre as 
ondas do mar e o trouxesse são e salvo a porto 
seguro. Suplicavam-lhe, igualmente, que aben-
çoasse também o seu trabalho, como um dia 
abençoou o de S. Pedro e de seus companheiros, 
no Lago de Tiberíades. A sua confiança em S. 
Pedro era absoluta. O mesmo acontecia com a 
mulher, em casa. Quantas vezes esta, ao adivi-
nhar pelo coração o perigo em que seu marido se 
encontrava exposto, empleno alto mar, ela, com 
confiança absoluta neste Santo, cantava assim:

Anda no mar um barquinho
Com o meu amor perdido,
Lá anda o Senhor S. Pedro
Para m’o trazer consigo.

A procissão, sempre despois da missa solene e 
do sermão, não tinha hora certa. Obedecia à 
maré cheia, pois só se podia fazer a esta hora, 
por causa da bênção do mar e dos barcos.  «Com 
a maré baixa, a água andava por lá e não podia 
receber a bênção do senhor». 
Na procissão encorporavam-se os guiões da fre-
guesia, as bandeiras, que nas vésperas enfeitaram 
o batel mártir, e as de todas as corporações da 
vila, a imagem de 
S. Pedro, o pálio, sob o qual ia o D. Prior da 
freguesia, envergando a murça da ordem de San-
tiago, levando em riquíssima custódia o Santíssi-
mo (****).
D. Prior era ladeado pelos beneficiados da fre-
guesia e outros sacerdotes. A seguir ao pálio ia 
a música e o resto do povo que não levava a vela 
a alumiar ao «Sr. S. Pedro». As pessoas, por-
tadores de velas, formavam duas grandes alas, 
ladeando assim, a procissão. 
Era nesta cerimónia que os voventes cumpriam 
as suas promessas ou votos, feitas durante o ano, 
ou se rendiam glórias a S. Pedro, por graças ob-
tidas durante um ano de labuta incessante com 
o mar.
Ao andor da imagem de s. Pedro pegava quem 
desse mais e o mesmo acontecia com os guiões. 
A procissão dava a volta à igreja e dirigia-se para 
o rio. Ali se procedia à bênção do mar e dos bar-
cos. Os barcos estavam embandeirados em arco e 
a Imagem do Santo Apóstolo baixava, até que os 

pés tocassem a água. Nesta altura, momento de 
verdadeiro entusiasmo, subia ao ar grande quan-
tidade de foguetes, a música tocava, e os sinos 
repicavam festivamente.
Eram momentos de indescritível comoção e de 
entusiasmo.
O cortejo religioso voltava para a Igreja. Apos 
a entrada do pálio no templo, seguia-se a vez da 
entrada da imagem do Santo.
A imagem era voltada, por três vezes para a as-
sistência como que a abençoar ou a despedir-se 
dos seus devotos. 
Então subiam ao ar muitos foguetes e os sinos 
continuavam a repicar. 
Nessa noite, ou de manhã seguinte, havia o ba-
nho santo, hoje convertido em lavagem. 
(do Livro: “No Rolar dos Anos”)

(*) Conhecemos apenas uma exceção S. João Batista
(**) Álvaro Valente- Idem
(***) Estas bandeiras iam na procissão, sendo de-
pois arrematadas e quem desse mais no leilão levava-
-as para casa, onde as conservava até à festa do ano 
seguinte. Durante o ano incorporava-se com elas nas 
procissões que se efetuassem na freguesia.
(****) O pároco do Montijo tem (ainda hoje) o título 
de D. Prior da Ordem de Santiago, que lhe dá direito 
a usar a murça sobre a sobrepiliz.
(*****) Das antigas festas constava também o banho 
santo, a exemplo do que ainda hoje se faz em algumas 
praias, como a Figueira da Foz, Mira, etc., no dia de 
S. João. 
Depois, o banho resumiu-se à lavagem na Quinta do 
Saldanha, onde fica a Igreja do Senhor do Aflitos, 
com seu riquíssimo Cristo de Marfim, que depois de S. 
Pedro foi da maior devoção dos pescadores de Aldeia 
Galega.
Como tivemos ocasião de ver, nestas festas estão, como 
elementos importantes, a água e o lume. São restas de 
velhas crenças pré-cristãs, destroços de velhos cultos de 
naturalistas- os pagãos- arreigados no povo, essencial-
mente conservador e tradicionalista. Assim podemos 
classificar também as fogueiras de S. João, com que os 
pagãos evocavam o poder simbólico do fogo
O banho vem das chamadas Quinquárias, levadas a 
efeito na XI Calendas de Maio (21 de abril) promo-
vidas em Roma pelos tocadores de flauta e as festas 
dos pastores em honra de Pales, que embora não caísse 
em Junho, se relacionavam com o costume de banhar 
os gados nos rios durante as manhãs de S. João e S. 
Pedro, por nesses dias estar a água benta, pois também 
nesses dias aos pastores romanos  pecura sua lustra-
bant. Os romanos celebravam esta, a Aspontísseles em 
15 de Outubro, em honra das ninfas, dos poços e das 
fontes, lançando-lhes ramalhetes de flores e colocando 
coroas de flores dos seus campos sobre as fontes. Esta 
festa fazia-se no templo que ficava junto à porta Ca-
penna. 

Prof. José Manuel Landeiro   
Texto publicado originalmente no jornal A Província, edição de 23 de junho de 1955
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Baile de Roda frente à SCUPA, 1940-50.
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FESTAS POPULARES DE S. PEDRO 

Matias Damásio, The Gift 
e Dulce Pontes marcam 
Festas Populares  
As Festas Populares de São Pedro decorrem 

este ano de 28 junho a 4 julho. São sete 
dias de festividades, com destaque para os cabe-
ças de cartaz são Matias Damásio, The Gift e 
Dulce Pontes que vão atuar no Cais dos Vapores.
Após dois anos de interregno voltam as tradicio-
nais procissões do mar e de terra, a mostra de 
talentos das coletividades montijenses, as noites 
de comes e bebes, largadas, muita música e ani-
mação. 
Nas novidades destaca-se a manhã infantil com a 
presença do avô Cantigas, com um concerto com 
músicas bem conhecidas dos mais novos.  

As Festas do Montijo prometem uma enchente 
à cidade. Está de volta o convívio e a emoção 
que as festividades trazem. Uma homenagem à 
cidade ribeirinha, às associações, às tertúlias, aos 
pescadores e às gentes desta terra. 
Deixamos o convite para viver esta festa connos-
co, visite as ruas enfeitadas com flores de papel, 
compareça nas arruadas, participe nas atividades 
religiosas e populares. Venha viver a música e a 
cultura. Venha à feira, aos arraiais, às largadas. 
Saboreie a sardinha e a carne de porco.  Venha 
viver Montijo! 
Vivam as Festas Populares!

ENTREVISTA JOÃO PEREIRA 

Johnny’s 
Band
Somos uma banda de jovens que prestam tribu-

to ao melhor do Rock & Roll” é desta forma 
que os elementos da Johnny’s Band se apresentam 
nas redes sociais.  A banda composta por João Pe-
reira (voz e teclas), Felipe Mata (Guitarra Solo), 
Luís Antunes (Guitarra Rítmica) e João Vítor 
(bateria), há 10 anos que dá cartas no panora-
ma musical português levando consigo, o nome 
do Montijo. A Johnny’s Band sobe ao palco, nas 
Festas Populares de São Pedro, no dia 3 de junho.
Montijo Hoje - Em que ano se juntou a Johnny’s 
band?
João Pereira - A Johnny`s Band juntou-se no 
ano de 2012.
Montijo Hoje: O que vos motivou a formar a 
banda?
João Pereira -A banda foi formada pelo nosso 
antigo professor de música, Gabriel Cruz. Na altu-
ra não nos conhecíamos uns aos outros, mas pelas 
parecenças a nível de estilos musicais, o nosso anti-
go professor resolveu juntar-nos e formar o grupo.
Montijo Hoje - Como definem o vosso estilo 
musical?
João Pereira - O nosso estilo musical é clara-
mente o rock clássico e virado muito nas referên-
cias mais antigas como Led Zepplin, AC/DC, 
Nirvana e, mais atual Artic Monkeys, Radiohead 
e Foo Fighters.
Montijo Hoje - Que momentos mais vos marca-
ram desde que começaram a banda?
João Pereira - Os momentos mais marcantes, na 
nossa caminhada até aqui, foram destacadamente 
três: A concentração Motard de Faro, em que to-
cámos três anos seguidos (2015, 2016, 2017), 
público apaixonante e tocámos com uma entrega 
espetacular. O Meo Sudoeste em 2017, em que 
tivemos uma primeira experiência mais a sério de 
um festival de verão conceituado. Foi muito grati-
ficante ter tido oportunidade de tocar num palco 
espetacular nesse festival. Por último, aquele que, 
para mim, pessoalmente, foi o nosso melhor con-
certo de sempre, na Festa do Avante 2017, em que 
a nível de química banda-público foi simplesmente 
indescritível e espetacular o ambiente vivido.
Montijo Hoje - Que podemos esperar da 
Johnny’s band num futuro próximo?
João Pereira - Num futuro próximo e desde que 
temos elementos novos no conjunto, esperamos 
produzir e estrear temas originais nossos ao vivo, 
como também voltar em grande aos palcos e em 
breve nas festas do Montijo no dia 3/07, dado que 
desde o início da pandemia, nos foi impossibili-
tado tocar ao vivo, sendo que também saíram 2 
elementos da banda. Esperamos, por isso, voltar 
em grande e já no próximo dia 3 de julho, com 
novidades no reportório que o nosso público não 
vai querer perder!
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MUSEU MUNICIPAL

Bonecas 
de Pano 
em atelier
O Museu Municipal Casa Mora recebeu, no pas-

sado dia 18 de maio, o Atelier de Bonecas de 
Pano, dando a conhecer o saber tradicional das bone-
cas de pano ucranianas. Entre as várias participantes, 
esteve Sofia, uma menina recentemente refugiada da 
Ucrânia que presenteou os presentes com a declama-
ção de um poema.
Esta atividade esteve integrada na exposição de fo-
tografia “Diáspora do Povo Sem Medo”, que esteve 
patente no Museu Municipal até dia 18 de junho.

Foi na noite de sexta-feira, 13 de maio, que o 
livro “Movidos pela Fé – Breves Notas sobre 

a Igreja dos Pastorinhos”, foi lançado na Igreja dos 
Pastorinhos e contou com a presença do presidente 
da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta, 
da secretária da Junta de Freguesia da União de 
Freguesias do Montijo e Afonsoeiro, Ana Cristina 
Santos, do Padre José Maria, Vigário Forâneo 
do Montijo e da cidadã e crente Maria da Luz 
Ribeiradio.
 “Um livro movido pela fé” afirmou o Padre José 
Maria, agradecendo o sacrifício de todos os que 
permitiram a existência da Igreja, acrescentando 
que a obra recorda “que devemos ter em conta 
as nossas raízes, os nossos matizes, os nossos 
alicerces”.
O presidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Nuno Canta, sublinhou ter acompanhado “a 
extraordinária construção desta igreja, juntamente 
com o povo do Areias.” O autarca referiu que 
“muitos, a começar pelos mais céticos, foram 
surpreendidos pela capacidade de realização 
dos católicos do Areias, liderados pelo sonho de 
Maria da Luz Ribeiradio.”

LANÇAMENTO

Igreja dos Pastorinhos mote de livro

5.º Encontro 
de Bandas 
Filarmónicas
A Banda Filarmónica da Academia União Mu-

sical e Trabalho de Sarilhos Grandes realizou, 
a 4 de junho, o 5.º Encontro de Bandas Filarmóni-
cas. O Encontro contou com a presença do vereador 
José Santos. 
O Encontro contou com as atuações da Banda Fi-
larmónica da Sociedade Filarmónica União Samo-
rense, de Samora Correia e a Banda Filarmónica 
da Sociedade Recreativa Musical Alegretense de 
Alegre, Portalegre.

CANHA

Taipadas
em Festa
No fim de semana, de 11 e 12 de junho, tiveram 

lugar as festas das Taipadas, em honra de St. º 
António. As festividades organizadas pela Socieda-
de Recreativa e Cultural das Taipadas, em honra de 
Santo António contaram, como habitualmente, com 
música, baile e comes e bebes.
As aberturas das festas contaram com a presença do 
presidente da Câmara Municipal do Montijo, Nuno 
Canta, do vereador José Manuel Santos e do pre-
sidente da Junta de Freguesia de Canha, Armando 
Piteira.
Foram dois dias de festa, em que a animação mar-
cou presença contante, das tasquinhas à quermesse, 
passando pelo Hip Hop, sevilhanas e bailes. Nada 
faltou na festividade que teve como ponto alto a pro-
cissão em honra de Santo António.
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Dia Internacional 
contra a 
Homofobia, 
Transfobia e 
Bifobia assinalado
No âmbito das comemorações do dia 17 de maio, 

Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia 
e Bifobia, foi hasteada a bandeira LGBTI (Lésbica 
Gays Bissexuais, Transsexuais, Intersexo), no edifício 
dos Paços do Concelho, como símbolo de apoio da 
Câmara Municipal de Montijo às pessoas LGBTQI+ 
ainda discriminadas, em cumprimento das medidas 
previstas no seu Plano Municipal para a Igualdade.
Recorde-se que a recomendação CM/REC ( 20101) 
5, do Conselho da Europa é subscrita por pelos 48 
Estados-membros do Conselho da Europa e, apesar 
de não se tratar de uma Convenção (não se reves-
tindo, como tal, de um carácter jurídico obrigatório), 
funda-se ainda assim nas obrigações de direitos hu-
manos internacionais e europeias, já assumidas pelos 
Estados-membros, que necessariamente têm o dever 
de implementar os seus elementos-chave.
A Câmara Municipal de Montijo está alinhada com 

Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discri-
minação – Portugal + Igual (ENIND), que na sua pu-
blicação de maio de 2018 define, pela primeira vez, 
um Plano de Ação para o Combate à Discriminação 
em Razão da Orientação Sexual, Identidade e Expres-
são de Género e Características Sexuais (PAOIEC). 
A Estratégia Nacional inclui um conjunto de medidas 
com vista a um melhor conhecimento da realidade das 
pessoas LGBTI prevendo um reforço de respostas 
adequadas e especializadas, uma dimensão que se 
tem revelado fundamental para retirar da invisibilidade 
uma realidade em grande medida sub-representada 
nos dados disponíveis sobre discriminação.
Assim, também nas políticas públicas locais refletimos 
estas preocupações e, dentro das nossas áreas de atri-
buição, procuramos formas de intervenção através dos 
vários atores da nossa rede. Através do nosso Plano 
Municipal para a Igualdade - PALPIC – Plano de Ação 
Municipal para a Igualdade, Género; Cidadania e Não-
-discriminação, que elegeu uma Área específica de atua-
ção, “Lésbicas Gays Bissexuais e Transexuais e Interse-
xo”, comprometemo-nos a dar cumprimento ao objetivo 
de combater os estereótipos sobre as pessoas LGBTII, 
compreendendo as suas necessidades específicas.

JUVENTUDE 

Concurso de Poesia e 
Ficção Narrativa continua 
a revelar talentos 

O lançamento das obras vencedoras do IX 
Concurso de Poesia e Ficção Narrativa 

“Montijo Jovem” 2019 e a entrega de prémios 
da X edição do Concurso de 2021 tiveram lu-
gar no dia 14 de maio, no Jardim Municipal da 
Casa Mora.
À X edição concorreram 53 participantes, 
onde após avaliação das obras e deliberação 
por parte do júri, composto pelo Prof. Dr. Ma-
nuel Frias Martins, presidente de júri, escritor 
Liberto Cruz e Prof. Dra. Maria João Canti-
nho, sagraram-se vencedores
Carlos Cesar Quintela Vinhal de Pires Silva, 
na modalidade de poesia, com a obra “Dos 
Outros Até Mim” e João Albano Vinhas Fer-
nandes, na modalidade de ficção narrativa, 
com a obra “O Senhor do Adeus”.
O presidente da Câmara Municipal do Monti-
jo, Nuno Canta expressou que “o momento de 
lançamento de mais duas obras e entrega dos 
prémios de mais uma edição do concurso reves-
te -se de grande importância para a cultura do 
Montijo e nacional, para a produção de livros, 
para a língua portuguesa e para a criatividade 
no nosso espaço de lusofonia”.
O concurso “dá oportunidade aos emergentes 
talentos, jovens criadores literários de concorre-
rem, submeterem o trabalho à critica especiali-
zada do júri e de verem a sua obra publicada. 
Um compromisso assumido pela Câmara Mu-
nicipal para além da atribuição de um prémio 
monetário” referiu o presidente agradecendo 
ao júri, concorrentes e ao Grupo Editorial No-
vembro.
Esta cerimónia foi também o momento do lan-
çamento das obras Vencedoras do IX Concur-

so de Poesia e Ficção Narrativa Montijo Jovem 
2019, onde se sagraram vencedores Pedro 
Moreira, autor da obra Viagens de Ida e Vol-
ta, Vencedor na Modalidade de Poesia e Pedro 
Miranda de Castro, autor da obra VIAGEM 
Vencedor na Modalidade de Ficção Narrativa 
que viram as suas obras editadas pelo Grupo 
Editorial Novembro.
O presidente do júri, Manuel Frias Martins, 
referindo-se aos vencedores na IX e X edição 
do Concurso, disse: “As ‘colheitas’ de 2019 e 
2021 foram magníficas. São jovens escritores 
que já demonstram uma maturidade que os 
afasta da generalidade dos ‘primeiros livros’ que 
normalmente são tentativas de obras”.
O júri do concurso decidiu, também, atribuir 
duas Menções Honrosas na modalidade de Poe-
sia, a Gustavo Nobre de Jesus com a obra “Epí-
grafe” para a nossa Solidão e na modalidade de 
Fição Narrativa, a Beatriz Helena Villegas Ca-
nas Mendes com a obra Histórias de Mulheres 
(e dos Homens que Elas Amaram).
Avelina Ferraz, CEO do Grupo Editorial No-
vembro deu os parabéns aos autores mas, tam-
bém, ao Município do Montijo “só com este tipo 
de iniciativa conseguimos premiar a identidade, 
o território de um povo e a sua cultura e acima 
de tudo perpetuar a sua memória”.

Recorde -se que o Gabinete da Juventude da 
Câmara Municipal de Montijo lançou em 2002 
o Concurso De Poesia e Ficção Narrativa Mon-
tijo Jovem que vai na sua décima edição. Um 
programa de caráter nacional para jovens, resi-
dentes em Portugal com idades compreendidas 
entre os 15 e os 30 anos.
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PEGÕES 

Festas de São João estão de volta
As Festas de São João voltaram a Pegões. A 

abertura oficial das festas aconteceu no dia 17 
de junho na presença de diversas entidades oficiais 
nomeadamente, do presidente da Câmara Munici-
pal do Montijo, Nuno Canta, da vereadora, Maria 
Clara Silva, do presidente da Junta de Freguesia 
de Pegões, Mário Ferreira, do Pároco de Pegões, 
Padre Daniel Jorge, e da presidente da Comissão 
de Festas, Miriam Cardoso, entre outros.
Mário Ferreira, presidente da Junta de Freguesia 
de Pegões, destacou que “é um programa ambi-
cioso, mas não podia ser de outra maneira. Todos 
tivemos as nossas perdas e era importante que nos 
reerguêssemos, que festejássemos, que honrásse-
mos as Festas de Pegões e aqueles que lhe deram 
corpo durante tantos anos”. 
O presidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Nuno Canta, salientou o regresso das Festas de 
São João, em Pegões, “para evocar os valores de 
uma terra acolhedora, uma terra de fraternidade 
que transporta as aspirações duma tradição que to-
dos nos orgulhamos”.  
O autarca referiu ainda que “é em nome de Pegões 
que a Comissão de Festas, a Junta de Freguesia de 
Pegões, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima e a 
Câmara Municipal do Montijo organizaram estas 
festas”. 

Festa da Flor voltou a colorir a cidade
Workshops florais, mercado de flores, oficinas 

criativas, animação de rua, concertos, foram 
algumas das atividades realizadas no âmbito da Fes-
ta da Flor que decorreu durante três dias com muita 
adesão por parte da população residente e visitantes,
Uma das novidades desta edição da Festa da Flor 
foram as tasquinhas com zona de esplanadas..
A Praça da República estava totalmente decorada, 
podendo-se apreciar a decoração floral que irá em-
belezar o Coreto Municipal e a Galeria Municipal. 
Também a Rua Almirante Cândido dos Reis volta 
a estar decorada com uma colorida estrutura aérea.
Numa ação de solidariedade para com o povo ucra-
niano, foi criado um  Jardim da Paz, na Rua Agosti-
nho Fortes. Os alunos de artes da Escola Secundária 
Jorge Peixinho pintaram um mural e acompanharam 
os mais novos que, ao longo dos três dias, quiseram 
participar nesta atividade. Teve lugar, ainda, um ví-
deo mapping com o tema A Dama das Flores e um 
desfile de moda promovido pela Comissão da baixa.
A música foi dos elementos mais marcantes nesta 
edição da Festa da For que contou com as atua-
ções de Luís Trigacheiro, de  Rita Fialho e Martim 
Mendonça, dos Funk You Brass Band, da Banda 
da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro e do 
Saxofonista Ricardo Branco.
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Aldi assina contrato de 
urbanização com município

OBRAS

Estrutura de 
acolhimento em 
preparação

As obras da estrutura para acolhimento familiar e 
individual de refugiados da guerra da Ucrânia já 

começaram.
A intervenção no edifício foi apoiada financeiramente 
pela autarquia no montante de 38.253,37€.
A verba atribuída servirá, também, para aquisição de 
mobiliário e equipamentos.
A estrutura de acolhimento, disponibilizado pela 
União Mutualista Nossa Sra. da Conceição, sita na 
Rua Dr. Manuel da Cruz Júnior n.º 1, irá acolher 44 
refugiados, incluindo quatro bebés de berço.
.

Foi assinado, a 7 de junho, o contrato de 
urbanização no âmbito da operação urbanística 

para construção de edifício destinado ao 
supermercado Aldi, no Montijo.
O contrato de urbanização assegura o reperfilamento, 
a execução de infraestruturas, incluindo passeios do 

troço da Avenida Garcia de Orta entre a denominada 
Rotunda da Santa, e o entroncamento com a Rua 
Trindade Coelho e o reforço das redes públicas de 
drenagem e abastecimento de água, com capacidade 
para suportar os caudais gerados pela operação 
urbanística.

No âmbito do Projeto Escolas Pelo Ambien-
te foi colocado, no Espelho de Água, na 

Zona Ribeirinha do Montijo, um Bicho-Lixo 
Marinho. A instalação artística foi produ-
zida com mais de 8.500 garrafas, pesa cerca 

AMBIENTE

Bicho-Lixo Marinho no Espelho de Água
de 140 kg e pode ser visitada até setembro.
No dia 6 de junho, na presença dos alunos das 
escolas do Agrupamento de Escola do Montijo, a 
responsável pelo Projeto Escolas pelo Ambiente, 
Anabela Pedro e o presidente da Câmara Mu-

nicipal do Montijo, Nuno Canta, descerraram 
uma placa alusiva ao evento. O acontecimento 
contou com a atuação do Grupo de Percussão 
Batucando.
O Projeto Escolas Pelo Ambiente desenvolveu-
-se durante o ano letivo 2021/22, envolvendo 
todas as escolas do Agrupamento de Escolas do 
Montijo e tendo como produto final a criação de 
um “Monstro Marinho”, similar ao existente na 
outra margem do Tejo, no Parque das Nações.
Durante o ano letivo, no âmbito do projeto, 
foram desenvolvidas ações de sensibilização; 
Trabalhos alusivos à temática; Exposições em 
colaboração com cientistas, ambientalistas, Or-
ganizações Não Governamentais de Ambiente e 
centros ambientais, com a temática das alterações 
climáticas.
A iniciativa promovida teve por o objetivo de 
alertar para os problemas ambientais, repensar 
hábitos de consumo, reduzir a utilização de plás-
ticos, promover a reciclagem e a reutilização de 
matérias primas e mobilizar para a utilização de 
produtos amigos do ambiente. 
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Na apresentação da Prestação de Contas 
Consolidada do grupo municipal, o pre-

sidente da Câmara Municipal do Montijo, 
Nuno Canta, destacou o momento “em que 
se avaliam as escolhas políticas do município, 
e do respetivo grupo municipal, sem esquecer 
que tivemos perante sucessivas vagas de pan-
demia, que assolaram o concelho e que obriga-
ram a medidas e políticas, que salvaram vidas e 
combateram o agravamento da crise económica 
e social”.
O grupo municipal é constituído pela Câmara 
municipal do Montijo, pelos Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento de Montijo e 
pela Associação para a Formação Profissional e 
Desenvolvimento do Montijo sendo a entidade 
consolidante a Câmara Municipal e o método 
utilizado para esta consolidação o da agregação.
Neste documento explicou o presidente “tanto ao 
nível dos gastos e dos rendimentos, como dos ati-
vos e passivos a Câmara Municipal do Montijo 
e os Serviços Municipalizados de Água e Sa-

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Resultados de excelência com rigor, 
transparência e seriedade

neamento assumem um peso muito significativo 
neste grupo tendo a AFPDM uma expressão 
residual.”
Em termos financeiros, relativamente à execução 
orçamental, a receita total do grupo municipal foi 
de 65,5 milhões de euros e a despesa total reali-
zada, pelo grupo, foi de 54,3 milhões de euros. 
Apesar da política de abaixamento de impostos, 
definida para famílias e empresas, durante o ano 
de 2021, verificou-se um resultado líquido do pe-
ríodo positivo no valor de 1.236.154, 37€.
No final do exercício de 2021, o saldo do grupo 
municipal de Montijo, para a gerência seguinte 
foi de 11.223.599,18€.
Quanto à posição financeira, o ativo do gru-
po municipal no ano de 2021 totalizou 
273.484.284,43€, enquanto o passivo do gru-
po, por outro lado, é de 15,8 milhões de euros.
O presidente salientou que “os resultados que 
são apresentados, em todo o grupo municipal, 
permitem o prosseguimento da estratégia de de-
senvolvimento do concelho do Montijo e também 

desmentem todos aqueles que procuram diminuir 
o progresso do concelho do Montijo”.
O autarca sublinhou que “a excelência dos re-
sultados obtidos tem a marca do rigor, da trans-
parência, da seriedade das contas certas, do 
pagamento ‘a tempo e a horas’ a fornecedores e 
empreiteiros” e destacou que “ao mesmo tempo 
que reduzimos a dívida, para os valores mais bai-
xos de sempre, conseguimos também diminuir ou 
pelo menos autolimitar a nossa receita, baixan-
do os impostos e as taxas municipais, utilizando 
uma política orçamental contra cíclica, aplicando 
de receita própria e aumentando as despesas de 
investimento previsto para as infraestruturas mu-
nicipais”.
Nuno Canta afirmou anda que “nenhuma outra 
câmara do país tem uma contabilidade patrimo-
nial tão atualizada como a do Montijo”.
A Prestação de Contas Consolidada foi apre-
sentada na reunião de câmara realizada a 15 de 
junho e foi aprovada com 3 votos a favor do PS e 
3 abstenções (2 da CDU e 1 do PSD).
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OBRAS

Acesso ao JI do 
Areias melhorado 
Estão a decorrer os trabalhos de limpeza e 

regularização do caminho pedonal de acesso 
ao Jardim de Infância da Escola Básica do Areias, 
bem como de regularização, limpeza de linha 
de água e execução de elementos de drenagem 
pluvial da vala existente, permitindo desta forma 
a melhoria dos acessos com acréscimo de 
segurança e higiene.
O valor da empreitada é de 9.277€ acrescido de 
IVA.

O parque infantil do Parque Urbano das Pis-
cinas está a ser reabilitado. 

A intervenção inclui a recuperação das estrutu-
ras em madeira e metal, a remoção de danos de 
atos de vandalismo, a substituição de elementos 
danificados ou em falta, a instalação de baloiço 
em falta, a fixação de elementos soltos e a limpe-
za geral do espaço e tem um custo de 8.378,00€ 
mais IVA. 
O parque infantil é uma das estruturas do Par-
que Urbano situado junto às Piscinas Munici-
pais do Montijo, que tem também um circuito de 
minigolfe, um ringue para diversos desportos e 
um ringue de patinagem.

EQUIPAMENTO 

Parque Urbano 
das Piscinas 
reabilitado

Espaço 
Oposição

PSD

Transportes Metropolitanos 
de Lisboa - UM EMBUSTE 
Com a entrada em funcionamento no dia 1 de Junho 

da Carris Metropolitana pensaram os ex-utentes 
dos TST que a sua situação em termos de transportes 
públicos iria melhorar atendendo às promessas do poder 
socialista. 
Para o efeito a Área Metropolitana de Lisboa criou mais 
uma empresa publica a Transportes Metropolitanos de 
Lisboa.
Tendo, esta empresa contratualizado o serviço, inicial-
mente nos concelhos de Alcochete, Moita, Montijo, Pal-
mela e Setúbal, a outra empresa privada, que apesar da 
compra de novos autocarros, não resolveu os problemas 
causados pelos TST – Transportes Sul do Tejo, sendo 
que os utentes viram a sua mobilidade mais dificultada. 
Os passageiros são presenteados com um serviço caótico, 
com horários e rotas claramente desadequadas, autocar-

BE

Salários baixos até quando?
Portugal tem sido desde sempre um país de baixos 

salários, de uma economia pouco dinâmica, de im-
postos altos, de uma precariedade crescente…
As necessidades atuais de mão-de-obra para o mercado 
de trabalho em Portugal são enormes para todas as áreas 
da economia.
A agricultura cada vez mais mecanizada e com o au-
mento da diversificação das culturas, mesmo no nosso 
concelho, é pouco atrativa e com remuneração baixa. 
Valem os emigrantes que residem no nosso concelho e 
país e que vão suprimindo as crescentes necessidades de 
mão-de-obra.
A indústria, tirando algumas exceções, também paga sa-
lários reduzidos e é pouco atrativa (em especial devido 
aos salários)
As necessidades de trabalhadores no turismo e na restau-
ração são enormes. A necessidade de mão-de-obra é tão 
elevada que poe em causa o normal funcionamento de 
hotéis, aviação, restauração, etc. 
Um traço caracteriza esta realidade. Os salários propos-
tos são muito baixos e a, a precariedade é a marca desta 
área. As pessoas são “dispensáveis” e mal pagas, existem 

salários base inferiores ao SMN (salario mínimo nacio-
nal), o que é de todo uma aberração. Por outro lado são 
praticados horários frenéticos que tornaram inconciliável 
a vida laboral e a vida social/familiar.
É necessário modificar todo este tipo de relação de tra-
balho. Não é possível continuar esta política de salários 
baixos, não só o SMN, mas também no salario médio.
Em Julho de 2021, o Primeiro-ministro António Costa 
dizia perceber esta realidade e prometia “apertar a ma-
lha” às empresas de trabalho temporário e às platafor-
mas digitais. Falava em “formas chocantes de esconder 
verdadeiras e próprias relações de trabalho, através da 
informalidade,…”
Com a inflação os rendimentos tornam-se cada vez me-
nores para o sustento de uma família.
Pouco ou nada foi feito e perspetiva-se que nada irá ser 
feito. Estão em causa as famílias portuguesas e o país que 
teima, devido a estas incongruências, em não progredir. 

Ricardo Caçoila
Bloco Esquerda Montijo

ros sem capacidade para os utentes, incumprimentos de 
horários, falta de motoristas, problemas de bilhética, en-
fim um pandemónio completo. 
Neste contexto o PSD-Montijo considera que a criação 
dos Transportes Metropolitanos de Lisboa só veio servir 
para criar mais cargos e assessorias ou seja mais “jobs 
for the boys” como é hábito da gestão socialista, fazendo 
com que os portugueses tenham de suportar estes desva-
rios de despesa publica, uma vez que estão em causa 3,3 
milhões de euros anuais em ordenados numa empresa 
que possui 69 funcionários com um orçamento de 55 
milhões de euros. 
Portanto o melhor a fazer seria extinguir a TML e rein-
tegrar as suas competências na esfera da AML - Área 
Metropolitana de Lisboa e nos municípios que a com-
põem para bem de todos.

CHEGA

De quando em vez chegam à cidade novos habitantes 
atraídos pela proximidade da capital. O Montijo é 

um Concelho onda cada vez mais se fixam novas famí-
lias, estas novas famílias precisam de ter a oportunidade 
de participar na vida do Concelho sob pena de condenar-
mos a Cidade a um mero dormitório para quem trabalha 

e faz a sua vida do outro lado do rio. Urge transformar o 
Montijo num Concelho de excelência para todos os que 
nele residem e também para todos os que aqui passam.

Deputada Municipal, Partido CHEGA

Alice Seixas

Artigo de opinião
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O Moinho da Maré está a ser alvo de obras 
de requalificação.

Depois dos trabalhos de limpeza e lavagem de 
fachadas, cantarias e telhado, será efetuada a re-
paração de fachadas para posterior pintura.   
A empreitada tem um valor contratual de  
59.263,50€. 
O moinho tornou-se a propriedade municipal em 
1995, tendo a autarquia assumido a preservação 
deste ícone da História Local que sintetiza uma 
relação intensa, de vários séculos, entre a ativida-
de agrícola e o rio.
O Moinho da Maré já foi restaurado pela au-
tarquia no ano 2005, com vista a torná-lo num 
espaço museológico. Estes trabalhos de recons-
trução, realizados a par da requalificação envol-
vente, permitiram transformar este moinho numa 
mais-valia identitária da paisagem montijense, 
fazendo parte ativa simultaneamente da história 
e da modernidade.

Estão concluídas as a obras de manutenção e 
reabilitação do Coreto de Sarilhos Grandes, 

património do Município do Montijo. 
Os trabalhos centraram-se na recuperação geral do 
coreto, mediante a recuperação da cobertura, subs-
tituição do ripado de madeira, pintura e enverniza-

EQUIPAMENTO

Coreto de Sarilhos 
Grandes recuperado

OBRAS 

Moinho de Maré do Cais renovado

Estão em curso as obras de reparação 
de infiltrações no Laboratório de 

Aprendizagem, no Esteval.
Os trabalhos incluem a remoção do 
sistema de impermeabilização existente; 
a regularização e reparação da muralha, 
a aplicação de novo sistema de 
impermeabilização e drenagem pluvial e a 
reparação do revestimento pétreo do terraço.
A empreitada tem um valor de 28.508,80€ 
mais IVA.

OBRAS

LAB alvo 
de obras de 
reparação   

mento das guardas e corrimãos, assentamento do 
pavimento e pintura geral.
O preço base do procedimento é de 16.950€.
O investimento faz parte da estratégia municipal de 
preservação e reabilitação do património histórico 
da cidade e das freguesias.
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