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→ COMEMORAÇÕES 
DIA INTERNACIONAL 
DA PESSOA IDOSA 
1 DE OUTUBRO

Consulte programa específico 
em www.mun-montijo.pt

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

No dia 1 de outubro comemora-se o Dia 
Internacional da Pessoa Idosa, instituí-
do pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e tem como objetivo sensibilizar a 
sociedade para as questões do envelhe-
cimento.
Durante o mês de outubro, no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional da 
Pessoa Idosa, realizam-se diversas inicia-
tivas no município. São atividades de ca-
ráter informativo, pedagógico e cultural, 
que irão oferecer à comunidade sénior 
um mês repleto de iniciativas.

2.º Arraial d'A Quadrada ACD
sáb.  15h00 às 02h0008 out.

Espetáculo com TIO JEL. 
Participação: DJOANA, BOND, DJ RUY ESTEVÃO, DJ BALAKOV, entre muitos outros. 
Zona de Tasquinhas com mais de 300 lugares sentados. 
Evento de cariz solidário: 10% da receita líquida - do bar da Associação A Qua-
drada ACD - reverte para o Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro - Sol dos 
Meninos.
Entrada gratuita.

Parque de Exposições Acácio Dores, Montijo 
-  Pavilhão 3

mês
outubro 2022

sénior

Comemorações 
Dia Internacional 
da Pessoa Idosa

PROGRAMA
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Promotor do Evento: Câmara Municipal do Montijo | Apoio: Bombeiros Voluntários de Canha

Caminhada PR 1 
St.º Isidro de Pegões
Concentração junto à antiga 
delegação da Junta de Freguesia 
de St.º Isidro de Pegões

PASSEIO PEDESTRE

dom.  09h3009 out.

Incluída numa série de passeios realizados pelas freguesias, esta caminhada tem 
como objetivo dar a conhecer as zonas rurais do concelho e apresenta um percur-
so rural acessível de +/- 8km de distância, com passagem por alguns apontamen-
tos arquitetónicos dignos de registo.
Distância: +/- 8 km | Dificuldade: Acessível | Inscrição: GRATUITA
Email: desporto@mun-montijo.pt | Telefone: 21 232 77 79

OUTUBRO 2022

29.º Aniversário do 
Motoclube do Montijo
Sede do Motoclube

sáb.  16h0015 out.

Espetáculos de palco, quiosques 
com comida e bebida, feira motard 
e outros eventos.
A partir das 21h00, atuação das 
bandas BACKLINE e BUZZ KILLERS.
Entrada gratuita.

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

Concentração junto à Piscina Municipal

Walk n’Run MONTIJO
Atividade Desportiva Informal

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

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

Contamos com a sua presença!
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sex.  21h3028 out.

Ateneu Popular de Montijo

O Tempo e o Modo 
[audiovisual]

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

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

5.ª edição do Festival 
do Montijo de Danças 
de Salão
Pavilhão Gimnodesportivo 
N.º 1 - Montijo

22 out.

No próximo dia 22 de Outubro, a Escola Dance2You da Sociedade Filarmónica 
1.º de Dezembro realiza a 5.ª edição do Festival do Montijo de Danças de Salão 
contando com o apoio da Câmara Municipal do Montijo e várias entidades locais. 
O evento decorrerá no Pavilhão Gimnodesportivo N.º 1 do Montijo - Av. Adriano 
Correia de Oliveira, 2870-289 Montijo.
Este campeonato de Dança de Salão realiza-se no âmbito da Associação Portu-
guesa de Professores de Dança de Salão Internacional e contará com pares em 
competição, vindos das escolas de todo o país.
Os ingressos podem ser obtidos na sede da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezem-
bro, sita na Av. D. João IV n.º 16 - Montijo, ou no próprio local no dia do evento.
Inscrições: https://appdsiportugal.wixsite.com/appdsi 
E-mail: festivalmontijo1@gmail.com

Lula da Silva

sáb.  14h00 às 21h00
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Há pessoas que se confundem 
com o lugar a que pertencem. 
Pedro Mestre confunde-se 
com o Alentejo e com a sua 
música. Carregando o legado 
da viola campaniça — ins-
trumento que além de tocar, 
também constrói —, este natural da Aldeia Sete (Castro Verde), tem quatro discos 
editados e um sem fim de ocupações. Além de cantor e músico — acumula o seu 
projecto a solo com a participação em vários conjuntos nacionais e internacionais 
—, Pedro Mestre é fundador e ensaiador de grupos corais alentejanos, para além 
de coleccionador de instrumentos tradicionais. É, no fundo, um apaixonado pela 
sua terra e respectiva herança musical.

Pedro Mestre

sáb.  21h30

29 out.

Salão da Sociedade 
Filarmónica 1.º de 
Dezembro, Montijo

Concertos no Salão

Programação e produção: Companhia Mascarenhas-Martins | Parceria: Sociedade 
Filarmónica 1.º de Dezembro | Apoio: República Portuguesa – Cultura/ Direção Geral 
das Artes, Câmara Municipal do Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias 
de Montijo e Afonsoeiro

A história de Lula da Silva fala por si. Nascido no 
Pernambuco, numa família pobre, foi na Gran-
de São Paulo que começou a fintar a vida, para 
si e para os seus. Foi trabalhador da indústria 
metalúrgica desde bem cedo, até começar a 
frequentar reuniões do Partido Comunista Brasi-
leiro e, mais tarde, tornou-se sindicalista. Foi no 
PT — Partido dos Trabalhadores que a sua im-
portância política se revelou, sendo eleito o 35.º 
Presidente do Brasil e instituindo uma série de 
reformas sociais e educacionais que mudariam 
para sempre a história daquele país. Como sabe-
mos, nem tudo foi bonito, mas olhando para o 
cenário actual e pensando é novamente candi-
dato à presidência, talvez devamos voltar a ouvi-
-lo — a entrevista foi feita no final de 2011, cerca 
de um ano depois de ter deixado a presidência.

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

[música] // 5€
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exposições

sáb.  16h0015 out.
Bicharadona: desenho
Bárbara Assis Pacheco

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

galeriamunicipalmontijo

Os animais assumem, de facto, uma presença marcante na vida de Bárbara Assis 
Pacheco, a autora desta nova exposição. Não se tornou tratadora de animais, mas 
passa a vida a desenhá-los. Em Bicharadona, os animais são as estrelas principais. 
Venha conhecê-los!
Bárbara nasce em Lisboa, em 1973. Licencia-se em Arquitectura (FAUTL, Lisboa) 
e em Filosofia (FCSHUNL, Lisboa), entre as duas fez Desenho e o Curso Avançado 
de Artes Plásticas no Ar.Co (Lisboa). Participou na primeira edição do curso de 
Fotografia do Programa Gulbenkian Criatividade e Criação Artística. E como diz, 
faz desenhos e coisas. 
Patente ao público até 19 de novembro.

INAUGURAÇÃO

“Quando era pequena dizia que queria ser bicharadona, que era no fundo 
ser tratadora de animais.”

Bárbara Assis Pacheco

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva
2.ª a 6.ª feira | 10h00-12h30 / 14h00-18h00

ter.  18h0004 out.

UNIÃO MUTUALISTA: 
Uma Presença Ativa 
no Montijo

INAUGURAÇÃO

Esta exposição apresenta a história e a realidade da União Mutualista Nossa Se-
nhora da Conceição nas vésperas do seu 150.º aniversário. De forma esquemática, 
será abordada a evolução histórica da União Mutualista desde a sua fundação até 
à atualidade, com especial enfoque no desenvolvimento nas diversas áreas de 
ação social criadas em benefício dos seus associados.
Esta pequena exposição é uma excelente oportunidade para conhecer o impacto 
positivo que o mutualismo trouxe ao Montijo. A comunidade local encontrou no 
mutualismo respostas efetivas para a satisfação de necessidade sociais.
Entrada gratuita. Patente ao público até 31 de outubro.
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até 08 out.
Lindo pôr-do-sol: 
fotografia
Sérgio Lemos

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

Galeria Municipal do Montijo

galeriamunicipalmontijo

Se ainda não visitou esta exposição de fotografia do fotojornalista Sérgio Lemos, 
ainda o pode fazer, até ao dia 8 deste mês! Nesta exposição, Sérgio apresenta-nos 
uma série de fotos que têm como base de trabalho, elementos da sua profissão, a 
partir dos quais desenvolve projetos mais pessoais, conferindo-lhes deste modo, 
a sua própria identidade artística. Não perca!!

exposições

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

até 30 out.

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

de Gisela Oliveira
GO! Costura & Croché

até 31 out.

Frente Ribeirinha do Montijo
35 anos de Alternativa
Luís Rouxinol

Gisela Oliveira é natural do Montijo e ainda pequena, quando vivia com os seus 
avós, deu os primeiros passos no artesanato, mais propriamente na costura. Mais 
tarde, veio a paixão pelo croché. Atualmente dedica-se ao amigurumi, uma téc-
nica de croché milenar oriental, em que é possível elaborar trabalhos variados. 
Gisela Oliveira criou a sua própria marca de bonecos e acessórios a - GO! Costura & 
Croché – utilizando a técnica amigurumi, que entretanto comercializa, nas redes 
sociais. Uma exposição colorida, fofinha e muito criativa, que faz as delícias de 
pequenos e graúdos. A não perder!!!

A exposição assinala o percurso 
deste grandioso cavaleiro, por 
ocasião das comemorações dos 
35 anos de Alternativa.
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Susana Domingos Gaspar // 
Festival Manobras - Artemrede

Através de exercícios de movimento, manipulação de objetos e linguagem, vamos 
investigar em que formas de amizade acreditam as crianças, observar a forma como 
estamos a formá-las para a amizade, escutar as suas preocupações com o mundo e 
pensar sobre formas de solidariedade e intervenção. Quantos de nós conhecem as sé-
ries "A Árvore dos Patafúrdios" e "Os Amigos do Gaspar", de João Paulo Seara Cardoso?

“As Amigas da Gaspar” acontece numa zona de progressão da liberdade. Um país den-
tro de um país, onde paramos para pensar sobre a amizade e onde ela ainda nos pode 
levar. A partir do território da dança e do fascínio pelo teatro de marionetas, duas baila-
rinas e uma cantautora, reveem as possibilidades de sustentação e animação dos seus 
corpos, varrem o espaço vazio com as suas vozes e discursam das formas mais tocantes 
que conseguem imaginar.

DIOGO BATÁGUAS

08 out. sáb.  21h30
STAND UP COMEDY // M/16 // 

Plateia 18€ // 1.º e 2.º Balcão 16€ // 
3.º Balcão 15€ // Duração 90’

Kilt Talent Agency

Depois da web-série, o espetáculo de Stand Up Comedy de Diogo Batáguas nos palcos. 
Diogo Batáguas é um humorista que se vê envolvido em diversos processos judiciais 
e que é processado por um famoso artista pop, por um juiz mediático e com várias 
outras ameaças à perna. No espetáculo, o Diogo procura a sua defesa e mostra o seu 
ponto de vista sobre a situação em que se viu enredado. Quais as suas dificuldades, 
dúvidas, questões relativas à liberdade de expressão e diligências jurídicas, numa cons-
trução de monólogo humorístico, em que fará uma introspeção relativamente àquilo 
que foi a sua conduta. Das suas próprias dúvidas e tentações, sairá a sua verdade.

PROCESSO

AS AMIGAS DA 
GASPAR

02 out. dom. 

A partir dos 4 anos // Gratuito mediante levantamento de 2 bilhetes por pessoa 
// Limite 20 pax // Duração 45’ // Trazer roupa confortável para dançar e meias

OFICINA (FAMÍLIAS) //  11h00

M/3 // Gratuito // Duração 45’DANÇA //  16h30
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A Associação Onze e Tal - Artes e Cultura, sediada no Montijo, a partir do vasto repertó-
rio coletivo da cultura tradicional portuguesa, no que toca à literatura de tradição oral, 
apresenta o conto Gil Moniz, uma divertida história cujo personagem principal, o Gil 
Moniz, conta com as suas comadres Balbina e Evelina, para a resolução de pequenos 
problemas, procurando sempre tirar partido da situação. Um apelo a valores como o 
respeito e a gratidão, que se revelam fundamentais, quer na história quer na vida.
Gil Moniz, agora retratado num cenário mais contemporâneo, proporcionando e fo-
mentando a construção de um novo imaginário cultural e estético ao pequeno públi-
co, traduzindo-se numa aposta à sua formação.

TEATRO INFANTIL // M/3 // 
Gratuito // Duração 60’

Associação Onze & Tal

Antes de mais nada é aquilo que o título sugere. Isto é: são aquelas as personagens que 
veremos em cena. Depois disso logo se vê. O cenário vagueia algures entre um bar e 
um sonho, entre a falha e a repetição. E, nessa medida, porque vem de uma zona de 
verdade dolorosa que invade o quotidiano de quem dirige esta estrutura de criação 
artística, é um anti-espetáculo. É o espetáculo que não conseguimos fazer. O texto que 
não conseguimos escrever. Uma asfixia do qual não conseguimos fugir.

Companhia 
Mascarenhas-Martins

UMA MULHER, 
UM HOMEM, UM 

MÚSICO E DOIS 
DEUSES ENTRAM 

NUM BAR

GIL MONIZ

09 out.
dom.  11h00

20 a 23 out. qui., sex. e sáb.  21h30 // dom.  16h30
TEATRO // M/14 // 7,50 € // Duração 70’ (aprox.)

5€ - jovens até 30 anos, estudantes de artes e profissionais do espetáculo
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INFORMAÇÕES ÚTEIS            
Bilheteira: 3.ª a 6.ª feira, das 15h00 às 19h00
Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo.
Contactos: 212 327 882 | ctjabilheteira@mun-montijo.pt
. É aconselhada a aquisição antecipada de bilhetes.
. Todas as reservas devem ser levantadas até 48 h antes do espetáculo.

 Banda Filarmónica da AMUT

DA QUINTA À 
SÉTIMA ARTE:

MÚSICA // M/6 // 5€

29 out. sáb.  21h30

Grupo Coral do Montijo

CANTAR COM 
AMIGOS VIII

MÚSICA // M/6 // 5€

30 out. dom.  16h30

Grupo Coral do Montijo convida os grupos amigos:
- Rancho Folclórico “Os Rancheiros do Grupo Cultural de Vila Fria”;
- Grupo de Hip Hop UDC da Escola de Artes Sinfonias e Eventos do Montijo;
- Grupo de Serenatas “Sinfonias Ao Luar” da Escola de Artes Sinfonias e Eventos do Montijo; 
- Cantores Victor Paulo e Francisco Fanhais.
Espetáculo de angariação de fundos.

O que seria da sétima arte – o cinema, sem a quinta – a música?
Sob a direção e regência do Maestro Joaquim Silva, a Banda Filarmónica da Academia 
Musical União e Trabalho, de Sarilhos Grandes, irá trazer ao palco do Cinema-Teatro 
Joaquim d’Almeida, e à memória do público, algumas das bandas sonoras mais mar-
cantes da história do cinema. Aliando o som à imagem, e com a boa disposição e liga-
ção de amizade que estabelece com o público, marca característica já conhecida desta 
Banda, a AMUT promete uma noite mágica a todos os presentes.

BANDAS SONORAS 
EM CONCERTO
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→ COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS 
DA REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS 
SAUDÁVEIS
A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis celebra 25 anos de existência, con-
gregando municípios e parceiros, refletindo sobre a promoção da saúde e valori-
zando o trabalho que tem vindo a ser realizado desde a sua criação em 1997. Tem 
como missão apoiar a divulgação, implementação e desenvolvimento do projeto 
Cidades Saudáveis, incentivar a cooperação e a comunicação entre os Municípios 
e com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Hastear da Bandeira 
dos 25 anos da Rede

Edifício dos Paços do Concelho

seg.31 out.

Neste dia, todos os Municípios da Rede são 
convidados a Hastear a Bandeira dos 25 anos 
e a concretizar uma atividade na comunida-
de, celebrando o trabalho em rede em prol 
da promoção da saúde das suas populações.

09h00

Concentração junto à Piscina Municipal
Esta atividade associa-se à celebração dos 25 
anos da Rede Portuguesa de Municípios Sau-
dáveis. O convívio e o ar puro característico 
da atividade ao ar livre, aliado aos benefícios 
relacionados com a prática da atividade físi-
ca continuam a fazer deste tipo de atividade 
uma referência de boas práticas a nível nacio-
nal no âmbito da Promoção da Saúde e do 
Desporto para Todos.

20h00 Walk n’Run MONTIJO
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Conhecida como a capital da flor, a cidade do Montijo tem, no número 49, da 
Rua Serpa Pinto, a loja florista “Verde e Cor”, onde a paixão do seu proprietário, 
Luís Saboia, pela arte floral, é referência nesta área. O florista executa verdadeiras 
obras de arte onde a flor é a protagonista. 

lojas com estórias
Verde e Cor

A arte de trabalhar a flor

A porta da ‘Verde e Cor’ abriu pela primeira vez a 11 de julho de 2015, realizan-
do um sonho antigo, como nos conta o proprietário: “Fiquei desempregado e, 
durante dois anos, procurei formação para me dedicar a uma paixão de infância. 
Desde muito pequenino, com 8 ou 9 anos,  comecei a trabalhar com flores e 
apaixonei-me por essa área”.
Uma visão diferente daquilo que é a arte floral permitiu-lhe chegar ao patamar 
que desejava: Trazer algo novo para o mercado local, e atingir o patamar de dar 
formação aos outros. “Acho que, aos poucos, temos conseguido. Conseguimos 
abranger um leque interessante de clientes, chegar a instituições públicas e ao 
sector privado. Fazemos desde pequenas coisas de balcão, aos grandes eventos, 
casamentos, batizados, festas. Neste momento, estamos com uma média de sete 
casamentos por fim-de-semana”. 

Confiança tem sido a palavra 
que melhor define a relação, 
estabelecida com os clientes e 
o que mais motiva Luís Saboia: 
“Conseguimos chegar ao ponto 
de nos telefonarem a dizer ‘quero 
qualquer coisa, fazes como 
quiseres’, esse é o maior lucro 
que retiramos deste trabalho, a 
confiança dos nossos clientes”. 
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O trabalho na ‘Verde e Cor’ vai muito além da loja, como o comprova os projetos 
em que estão envolvidos, damos como exemplo a Festa da Flor, onde Luís e a 
sua equipa têm sido os responsáveis pela deslumbrante decoração floral: “Todos 
estes projetos são desafiantes e permitem criar diferentes ambientes e harmonia 
entre eles, surpreender e dar liberdade de vida e protagonismo à flor”, conta.
Após estar sete anos sozinho à frente dos destinos da ‘Verde e Cor’, Luís conta, 
agora com uma importante ajuda, a de João Samouqueiro: “Vim para cá com o 
objetivo de tratar das redes sociais, das vendas online, de publicitar mais a loja. A 
minha área é o design gráfico. Não obstante, também tenho ajudado em todos 
estes projetos. De certa forma liberto-o de se preocupar com o que se vai publi-
car, de responder às mensagens dos clientes. Faço todo esse ‘backoffice’ e o Luís 
pode dedicar-se muito mais ao trabalho da flor.”

OUTUBRO 2022

Para o futuro, crescer enquanto em-
presa, chegar a outros mercados, e dar 
um ‘refresh’ na imagem da loja estão 
nos planos de ambos, sendo que, para 
continuar neste caminho, Luís e João 
deixam a mensagem: “Aos leitores que 
são nossos clientes, queremos agrade-
cer a aposta no nosso trabalho, reco-
nhecemos muito a confiança que têm 
depositado em nós. Para os que não 
são, que arrisquem em confiar em nós. 
Tem sido essa confiança que nos tem 
feito crescer.”
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tem talento

A Banda da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro conta atualmente com um jo-
vem brilhante maestro na direção musical; João Malha (1991), que concluiu a licen-
ciatura em Direção de Orquestra de Sopros na Escola Superior de Música de Lisboa, 
orientado pelo professor e maestro Alberto Roque e mestrado em Direção de Or-
questra com o professor e maestro Jean-Marc Burfin, na mesma instituição. 

O Maestro João Malha tem realizado frequentemente classes de aperfeiçoamento 
de Direção de Orquestra, com maestros nacionais e internacionais, entre os quais 
Jean-Sébastien Béreau, Mark Heron, Felix Hauswirth e Douglas Bostock.

Trabalhou com a Banda Sinfónica do Exército, a Banda Militar do Porto e a Banda 
Sinfónica da PSP. Foi vencedor do 2.º prémio no VI Concurso Nacional de Composição 
Banda Sinfónica Portuguesa, em 2018, com a peça APOTEOSE e do 1.º prémio na 7.ª 
edição do Concurso de Composição para Orquestra de Sopros (Fundação INATEL e 
Banda Sinfónica do Exército), em 2019, com a peça JAZZ SUITE. E foi ainda nomeado 
Compositor Residente da Orquestra de Cascais e Oeiras para a temporada de 2021.

Selecionado como maestro participante na Internationale Sommerakademie Mozar-
teum em Salzburgo, sob orientação do maestro Bruno Weil, em 2019, foi também 
maestro da Zana Batuta Orquestra entre 2019 e 2022. 

Atualmente, a par da Banda da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro do Montijo, 
é também maestro titular da Orquestra Médica de Lisboa e ainda maestro assistente 
do compositor e maestro Jorge Salgueiro no Coro Setúbal Voz.

14

João Malha
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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

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

OUTUBRO 2022
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MONTIJO
APP

MAIS PRÓXIMO
DAS PESSOAS

descarregue já
esta aplicação

Disponível para Android
e IOS na sua app store

www.mun-montijo.pt
@cmmontijo

@municipiodomontijo

www.mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo


