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Comemorações
37.º Aniversário da Cidade

14 agosto 2022 | dom.

17H00

17H30 | Galeria Municipal do Montijo

Inauguração do Jardim Inclinado 
da Frente Ribeirinha

Inauguração da Exposição 
“Lindo pôr-do-sol”: fotografia | Sérgio Lemos
Agosto é o mês do aniversário da cida-
de, o 37º, e a Galeria Municipal tem vin-
do a assinalar esta data, apresentando 
sempre um talento ligado ao Montijo, 
pelo que, este ano, apresentamos uma 
exposição do fotojornalista Sérgio Le-
mos, fotógrafo de profissão, que nos 
seus tempos livres se dedica à fotogra-
fia artística e à música. 
Sérgio Lemos nasceu em 1974, cres-
ceu no Samouco e reside no Montijo. 
O curso de fotografia do Ar.Co foi a 
concretização da vocação que sentia 
desde a adolescência. Nesta exposição 
apresenta-nos uma série de fotografias 
com um caráter subjetivo muito forte, 
que resultam do seu modo de olhar, da 
sua perceção, das suas ideias e da sua 
criatividade. 
Vamos descobrir a fotografia de Sér-
gio Lemos!

Exposição patente na Galeria Municipal 
até ao dia 08 de outubro, de 3.ª a sábado, 
das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

“Fotografia é a arte de 
pintar sem pincéis”

Damien Berrard
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22H00 | Zona Ribeirinha do Montijo

Pedro Abrunhosa, viajante, escritor, homem de palco por excelência é na estrada 
que se reencontra. Pedro Abrunhosa deixa patente a sua poderosa escrita através 
de canções que se juntam a tantos outros hinos, lendas, adágios a que o Autor nos 
habituou desde sempre. Durante todo este período foram milhares os concertos, 
recintos cheios, festivais, salas esgotadas, digressões que o levaram a todo mundo.
 
Multiplatinado em praticamente todos os discos, Pedro Abrunhosa foi distinguido 
com todos os prémios de relevância.

Concerto Comemorativo do Dia da Cidade
Pedro Abrunhosa
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XV Passeio de Cicloturismo 
Afonsoeiro – Canha – Afonsoeiro

dom.  09h0021 ago.

Concentração dos participantes: junto à sede do Grupo Típico de Danças e Can-
tares do Afonsoeiro.

A décima quinta edição deste tradicional passeio de cicloturismo, irá percorrer, 
como habitualmente, as ruas do Afonsoeiro, seguindo até Canha onde se inverte 
o percurso, numa extensão aproximada de 70 quilómetros.
Aproveite esta oportunidade para conhecer um pouco melhor o concelho do 
Montijo, numa manhã de saudável convívio desportivo. Pratique desporto!

Promotor: Grupo de Cicloturismo do Afonsoeiro e Câmara Municipal do Montijo

Apoio: Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, 
             Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação Foz do Tejo - Montijo

Inscrição: 3€ Passeio Cicloturismo | 10€ Almoço 
Informações: Grupo de Cicloturismo do Afonsoeiro
Email: gcicloafonsoeiro@sapo.pt   Telm: 912 158 478
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Trotinetes 
Amigas do ambiente e muito divertidas! 

As trotinetes elétricas chegaram ao Montijo e rapi-
damente se tornaram muito populares. Mas como 
qualquer outro meio de transporte, existem perigos 
associados se a pessoa que a conduz não tiver as de-
vidas precauções.
Para garantir a segurança de peões, existe uma área 
geográfica de circulação e uma área geográfica de 
velocidade limitada. As trotinetes podem circular a 
uma velocidade máxima de 25 Km por hora, exceto 
na zona para a qual é acautelada uma limitação.

Siga as Regras de Segurança
- Usar Capacete
- Sempre que possível andar nas ciclovias
- Manter os olhos na estrada
- Ouvidos atentos
- Abrandar nas descidas
- Manter as duas mãos no guiador
- Fique atento aos obstáculos

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

Concentração junto à Piscina Municipal

Regressa Walk n’Run MONTIJO

Atividade Desportiva Informal

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

A iniciativa promovida pela Câmara Municipal 
do Montijo, é uma atividade regular e tem 
como público alvo a população em geral. 

Em setembro... 

Siga as Regras de Trânsito
As trotinetes elétricas são obrigadas a cumprir as mes-
mas regras de trânsito que todos os veículos. Isto in-
clui todos os sinais de trânsito, respeitar os limites de 
velocidade e dar passagem aos peões.
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Mercado Municipal
3.ª a domingo | 07h00-14h00

Gisela Oliveira é natural do Montijo, da zona dos Pescadores e foi aí, quando vivia 
com os seus avós, que deu os primeiros passos no artesanato, em costura. A avó, 
que fazia as roupas do Carnaval e da Marcha Luminosa costumava dar-lhe as so-
bras dos tecidos dos vestidos e, com estes, Gisela fazia fatos para as suas bonecas. 
Mais tarde, veio a paixão pelo croché. Atualmente dedica-se ao amigurumi, uma 
técnica de croché, milenar oriental, de fazer bichinhos em croché, em que é pos-
sível elaborar trabalhos variados, como bonecos, gorros, bolsas, carteiras, entre 
muitos outros objetos e figuras. 
Atualmente, Gisela Oliveira criou a sua própria marca de bonecos e acessórios –a  
GO! Costura e Croché - na técnica amigurumi, que comercializa nas redes sociais. 
Entrada livre.

19 ago. a 30 out.

Gisela Oliveira
GO! COSTURA E CROCHÉ

até 06 ago.

3.ª a sábado | 09h00-12h30 / 14h00-17h30Galeria Municipal do Montijo

galeriamunicipalmontijo

Nesta exposição, o autor desafia-nos a fazer a nossa própria viagem no tempo 
partilhando as suas interrogações e a sua reflexão acerca do tempo.
Agostinho Nogueira Lopes nasce 1959 em S. Simão de Litém, Pombal. Em 1967 
muda-se para o Barreiro onde ainda reside. Desde a escola primária que revela 
a sua vocação para as artes. Em 1980 entra para a Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa, onde manifesta a influência do professor Lagoa Henriques através da 
sua sensível “forma de ver”. Expõe desde 1977 e está representado em diversas 
coleções particulares em Portugal e no estrangeiro.
Entrada livre!!

“Será a existência 
uma arqueologia 
do passado, 
mas também do 
futuro?”
Nogueira Lopes, 2022

Contactos: Gisela Oliveira | 912 139 503 | giselaoliveira89@gmail.com 
Informações: Posto de Turismo | 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

Morfologia do tempo: escultura | Nogueira Lopes
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3.ª a sábado | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Museu Municipal Casa Mora

EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO

A exposição Santos na Casa, celebra a 
sua XV edição, reunindo um interessan-
te conjunto de trabalhos de artesãos 
de várias regiões do país, com fortes 
tradições no artesanato, como é o caso 
do concelho de Barcelos. Durante os 
últimos quinze anos, fomos acolhendo 
peças oriundas de várias regiões do país, 
nos mais diversos materiais e nas mais 
diferentes interpretações. Tradicionais, 
clássicas, inusitadas ou divertidas, as peças retratam a figura e a respetiva icono-
grafia, dos três santos mais populares, entre os portugueses – SANTO ANTÓNIO, 
SÃO JOÃO E SÃO PEDRO.
Uma exposição, a não perder, que tem como objetivo valorizar e promover o ar-
tesanato português. 
Entrada livre!

até 13 ago.

até 14 ago.

XV Edição da Exposição 
“Santos na Casa”

Informações: Posto de Turismo | 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

Contactos: Dara Assucena | 932044718 | daraassucena35@gmail.com
Informações: Posto de Turismo | 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

Mercado Municipal
3.ª a domingo | 07h00-14h00

Em 2005, Dara apaixonou-se pelo trabalho de reciclagem, como aluna, observan-
do e fazendo cada peça com os detalhes que o seu professor ensinava. De aluna 
passou a formadora, na área da reciclagem e entretanto, na sua comunidade no 
Brasil, integrou um projeto de âmbito social e ambiental, em que a reciclagem era 
o elemento agregador de uma ação para acolher crianças e jovens, em situação 
de pobreza, violência e abandono, a par da mensagem de sensibilização, junto da 
comunidade, para a problemática do ambiente e da importância da reutilização 
de materiais.
Atualmente a viver no Montijo, Dara elabora diversas peças - cabazes, fruteiras, 
jarras, vasos, motas, onde se destacam as figuras femininas africanas.
Entrada livre! 

DARA ARTES
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até 31 out.

Frente Ribeirinha do Montijo

Luís Rouxinol 
35 Anos de Alternativa

Luís Armando Ferreira Vicente nasceu 
na cidade do Montijo, em 1968. Do pai, 
cavaleiro amador, herdou o gosto pelos 
cavalos, e do avô paterno, o nome artís-
tico Rouxinol.
Com apenas 18 anos, cumpre o sonho 
de tirar a alternativa na Monumental 
Praça de Toiros de Santarém. Desde 
então construiu uma carreira sólida 
pautada por trabalho e resultados. 
No dia 29 de julho de 2022 teve lugar a 
Corrida Comemorativa dos 35 anos de 
Alternativa na Praça de Toiros Amadeu 
Augusto dos Santos, tendo ficado para 
a história uma das páginas mais impor-
tantes da sua carreira.  
No âmbito desta efeméride, visite a 
exposição Luís Rouxinol - 35 Anos de 
Alternativa que assinala o percurso da 
carreira deste grandioso cavaleiro.
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MONTIJO
tem talento

Gisela Oliveira é natural do Montijo, da zona dos Pescadores e foi aí, quando vivia 
com os seus avós, que deu os primeiros passos no artesanato, em costura. A sua 
avó, que fazia as roupas do Carnaval e da Marcha Luminosa, das Festas de Popula-
res de S. Pedro, com o carismático Emídio Tobias, costumava dar à neta as sobras 
dos tecidos dos vestidos e, com estes, Gisela fazia fatos para as suas bonecas. Mais 
tarde, descobriu o gosto pela arte, paciente e viciante, do croché. Ao longo dos últi-
mos anos de vida, esta arte foi sempre um hobbie, até que, aquando da pandemia, de-
senvolveu a sua paixão. Aprendeu novas técnicas de croché, nomeadamente a técnica 
de amigurumi, e desenvolveu a sua ideia de fazer bonecos variados e porta-chaves.

Do japonês ami, que significa malha, e nuigurumi, que significa boneco de pelúcia, 
amigurumi é uma técnica de croché, milenar oriental, de fazer bichinhos em cro-
ché. Esta técnica, invulgar, consiste, na elaboração de um anel mágico e sucessivos 
aumentos de pontos, por carreira, numa interessante sequência matemática. Esta 
técnica permite elaborar trabalhos variados, como bonecos, gorros, bolsas, cartei-
ras, entre outros. Além de se conseguir um efeito redondo perfeito, é uma técnica 
que estimula a atividade cerebral e melhora a concentração. 

Atualmente, Gisela Oliveira criou a sua própria marca de bonecos e acessórios - 
GO! Costura e Croché - na técnica amigurumi, que comercializa nas redes sociais. 
Todas as peças são fofinhas, coloridas e muito ‘amigáveis’, sobretudo para os mais 
pequeninos, uma vez que são elaboradas com materiais duradouros, resistentes e 
antialérgicos, a pensar na sua sensibilidade. 

GO! Costura e Croché

Gisela Oliveira | 91 213 95 03 | giselaoliveira89@gmail.com

9AGOSTO 2022
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Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social – SAAS Montijo

No âmbito da transferência de competências para os órgãos municipais e entida-
des intermunicipais no domínio da ação social, a Câmara Municipal do Montijo as-
sumiu o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, conforme disposto 
no Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, na atual redação.

Este serviço visa apoiar as pessoas e as famílias, na prevenção e/ou resolução de 
problemas geradores ou gerados por situações de exclusão social e, em certos 
casos, atuar em situações de emergência. 

Objetivos:
a) Informar, aconselhar e encaminhar;
b) Apoiar pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade social;
c) Prevenir situações de pobreza e de exclusão social;
d) Contribuir para a aquisição e/ou fortalecimento das competências das pessoas 

e famílias, promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte fa-
miliar e social;

e) Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social;
f) Mobilizar os recursos adequados à progressiva autonomia pessoal, social e pro-

fissional.

HORÁRIOS E CONTACTOS // ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO

Residentes na União das Freguesias do Montijo e Afonsoeiro
Centro Comunitário Mais Cidadão, no Bairro do Esteval
Dias úteis, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00
Telm. 933 293 440 / 911 888 570 | E-mail: centro.comunitario@umutualista.pt 

Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde
(funciona por marcação prévia)
Dias úteis, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 
Tel. 212 327 739 | E-mail: ddsps@mun-montijo.pt 

Residentes nas restantes Freguesias do Concelho
União das Freguesias de Pegões
(funciona por marcação prévia)
Às segundas-feiras, das 09h30 às 12h30
Tel. 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
Telm. 934 201 450 / E-mail: geral@jf-canha.pt  
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Curso de Português para 
Refugiados Ucranianos 
A Universidade Aberta disponibiliza um conjunto muito diversifica-
do de cursos de curta e média duração na área da Aprendizagem ao 
Longo da Vida (ALV).

Oferecemos cursos de aprendizagem de Português para permitir que 
os refugiados se enquadrem melhor, e mais rapidamente, em Portugal.
O Curso é gratuito e todos os formandos terão direito a um certificado 
no final da formação.

Informações disponíveis em:
https://portal.uab.pt/alv/cursos_alv/english-portuguese-for-ukrainian-refugees-a1-1/
Telefone: (+351) 212 327 869 | Telemóvel: (+351) 915 676 336
Correio Eletrónico: CLA.Montijo@uab.pt 
Sítio Web: www.uab.pt
Facebook: https://www.facebook.com/cla.montijo

Inscrições Abertas até 
04 de setembro de 2022

União das Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro - Jardia 
(funciona por marcação prévia)
Às terças-feiras, das 9h30 às 12h30
Tel. 212 320 480 / E-mail: freg.atalaia.estanq.jardia@gmail.com 

Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes 
(funciona por marcação prévia)
Às terças-feiras, das 14h às 17h00
Tel. 212 891 875 / Telm. 919 799 690 | E-mail: geral@freguesiadesarilhosgrandes.pt
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Um oásis para os mais gulosos. Crepes, Croissants, Waffles e uma deliciosa va-
riedade de “pecados”, fazem as delícias de quem entra pelas portas da Creperia 
“100 Culpa”, no nº 61 da Praceta das Comunicações, no Montijo.
Joana Monteiro, proprietária, conta-nos a história de um projeto iniciado com o 
companheiro, que é um sucesso, quer pelos doces que nos oferece o menu, quer 
pelo espaço que por si só, convida a estar e a desfrutar.
“O 100 Culpa nasceu no verão de 2018, num ano em que o Montijo estava em 
crescimento, e  as pessoas procuravam sítios diferentes para lanchar, passar um 
bom bocado, e sobretudo desfrutar de  coisas saborosas num ambiente acolhe-
dor” conta Joana Monteiro, que após vários anos a trabalhar em retalho, tal como 

lojas com estórias
100 Culpa

Sem (des)culpa para um delicioso pecado. 

o companheiro, decide pegar nesta 
oportunidade e abraçar este desafio. 
Desafiada a definir o conceito da 
creperia a proprietária refere: “O 100 
Culpa, como o nome indica, é um es-
paço que produz doçura, felicidade 
e sorrisos, e onde os clientes podem 
degustar as nossas delícias, sem cul-
pa, apenas criando memórias”. O es-
paço foi integralmente criado e deco-
rado pelos proprietários “A ligação à 
natureza e à espiritualidade, traz-nos 
à ideia um espaço harmonioso, e com 
uma energia simples, luminosa, onde 
as pessoas não só procuram o produ-
to, mas também um lugar de confor-
to, familiar”, conta Joana Monteiro.
Para comporem o menu do “100 Cul-
pa”, conta a proprietária, a “a gulosice” 
foi o ponto de partida: “Sempre fre-
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quentámos espaços com produtos semelhantes, somos muito gulosos e depois é 
dar asas à imaginação utilizando estes doces, cremes, toppings, inventar massas 
de crepes e waffles, e criar receitas únicas.” 
Todos os produtos têm tido imensa procura, mesmo aqueles que os proprietários 
mais temiam: “Os crepes salgados foram novidade para nós e para muitos clien-
tes, e o desconhecido gera sempre algum receio, mas foi uma grande surpresa, 
e têm sido um sucesso”. 

Expandir o negócio pode ser uma possibilidade, no futuro, mas é no presente 
que Joana gosta de viver, com todos os desafios que este lhe traz e com as ale-
grias que os clientes, lhe proporcionam. 
Para os clientes, que Joana apelida de “família”, a proprietária deixa um desejo 
para que o “100 Culpa” continue a crescer: “Aquilo que mais quero passar aos 
nossos clientes é uma mensagem de gratidão. Dizer que para além de uma equi-
pa fazer uma casa, são eles (os clientes) quem nos motivam para trabalhar a sorrir 
e fazer estas delícias com prazer. Obrigada e espero que nos continuem a ajudar 
a crescer durante muitos mais anos”. 



14 MONTIJO AGENDA DE EVENTOS14

•  Aumentar a ingestão de água ou outros líqui-
dos não açucarados, mesmo sem ter sede;

• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e be-
bidas com elevados teores de açúcar;

• Pessoas que sofram de doença crónica, ou 
que estejam a fazer uma dieta com pouco sal, 
ou com restrição de líquidos, devem aconse-
lhar-se com o seu médico ou contactar a Li-
nha Saúde 24: 808 24 24 24;

• Os idosos, pelo menos, devem beber mais 
um litro de água por dia além da que bebem 
regularmente e devem permanecer em am-
bientes frescos;

• Em casa, durante o dia, abra as janelas e 
mantenha as persianas fechadas, de modo a 
permitir a circulação do ar. Durante a noite, 
abra as janelas para que o ar circule e a casa 
arrefeça;

• Evitar fazer exercício físico ou outras ativida-
des que exijam muito esforço; 

• Se for à praia, faça-o nas primeiras horas da 
manhã ou ao fim do dia. Mantenha-se à som-
bra, use chapéu, óculos escuros e cremes de 
proteção solar;

• Fazer refeições leves;

• Evitar a exposição direta ao sol, principalmen-
te entre as 11h00 e as 17h00. Procurar am-
bientes frescos ou climatizados;

• Evitar a permanência em viaturas expostas ao 
sol, principalmente nas horas de maior calor.

• Sempre que possível, viaje de noite.

Linha de Saúde Pública - 808 24 24 24
www.dgs.pt

 Número Nacional de Emergência – 112

MEDIDAS 
DE AUTO 
PROTEÇÃO 
PARA 
ONDAS 
DE CALOR
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nformações úteis

Câmara Municipal Montijo
Rua Manuel Neves Nunes 
de Almeida
Telefone: 21 232 76 00
E-mail: 
geral@mun-montijo.pt
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A informação a divulgar 
na Agenda de Eventos, 
publicação mensal, deverá 
ser enviada até ao dia 9 do 
mês anterior da respetiva 
edição, por e-mail (geral@
mun-montijo.pt). 

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

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

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

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

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

CONTACTOS

AGOSTO 2022

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


