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→ 20 DE JANEIRO

Jorge Peixinho nasceu no Montijo, a 20 de Janeiro de 1940. Notabilizou-se como 
compositor, pianista, crítico, professor, conferencista e animador cultural. Teve 
um papel ímpar na divulgação da música contemporânea em Portugal e da músi-
ca portuguesa no estrangeiro, objectivos que mobilizaram notavelmente o Grupo 
de Música Contemporânea de Lisboa, fundado em 1970 e por ele liderado.
Participou em inúmeros Festivais de Música Contemporãnea, a nível nacional e 
internacional, e colaborou regularmente com os Encontros Gulbenkian de Música 
Contemporânea.
Após a conclusão dos seus estudos de piano e composição no Conservatório de 
Lisboa, Jorge Peixinho estudou como bolseiro da Fundação Gulbenkian em Roma. 
Trabalhou com Luigi Nono em Veneza e mais tarde com Boulez e Stockhausen, no 
âmbito dos Meisterkurse da Academia de Basileia. Participou em 1967 e 1968 nos 
projectos de composição colectiva promovidos (e dirigidos) por Stockhausen. Em 
1972/73, efectuou um estágio no estúdio de música electrónica IPEM, em Gent 
(Bélgica) Jorge Peixinho integrou o painel de júris de vários concursos internacio-
nais de composição e foi membro do Conselho Presidencial da Sociedade Interna-
cional de Música Contemporânea. Faleceu a 30 de Junho de 1995.
Disse o compositor sobre a sua obra musical:
“O objectivo da minha música é a construção e organização de um novo e pes-
soal mundo sonoro. Explorei profundamente e intensivamente todas as relações 
entre a harmonia e o timbre para construir uma espécie de rede muito densa de 
sons transformados. A característica principal da minha música é uma espécie de 
“atmosfera sonora onírica”, na qual surgem pequenas transformações através de 
artífícios contrapontísticos, filtragens harmónicas e tímbricas, etc. Dou também 
muita importância à ambiguidade entre a continuidade e a descontinuidade."
("Biografia de Jorge Peixinho" in MACHADO, J. (org.), Jorge Machado - In Memo-
riam, Editorial Caminho, 2002, pp.21-22)

83.º ANIVERSÁRIO DO NASCIMENTO 
DE JORGE PEIXINHO
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→ COMEMORAÇÕES DO 8.º ANIVERSÁRIO
     DA COMPANHIA MASCARENHAS-MARTINS

Música | Apresentação ao vivo 
“Songs of sorrow and despair”

21h30

Encontro | Sessão de Speed Dating16h00

sáb.  07 jan. Entrada livre 
Salão da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, Montijo

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

“Mais um ano, mais uma vela. Por aqui celebrar o aniversário é quase sempre uma 
mistura entre tradição e manias novas. O nosso bolo é, desde o início, um con-
certo oferecido por elementos da Mascarenhas-Martins que vai alternando o seu 
repertório e a sua formação de ano para ano.”

Speed Dating, conceito que costuma ter o propósito de colocar à conversa pes-
soas solteiras em diálogos rotativos de curta duração — isto é, as pessoas vão 
alterando de mesa para mesa, de solteiro em solteiro, assim que o relógio vai as-
sinalando o fim de cada conversa. Nesta data, a ideia é que quem estiver interes-
sado possa ficar a conhecer melhor os vários membros da Mascarenhas-Martins.

Por ocasião desta data comemorativa, Levi Martins, um dos diretores artísticos da 
companhia irá apresentar o seu novo disco “Songs of sorrow and despair”, criado 
em fevereiro de 2022, num momento de distanciamento da azáfama quotidiana 
e profissional. Este é o seu quinto disco, o anterior “If you can’t beat them”, foi lan-
çado há dez anos, em 2013,- que tem data de edição marcada para 13 de janeiro, 
sexta-feira, e antes disso pode ser escutado em primeira mão, ao vivo, às 21h30, 
na Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro.
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Hora do Conto
História com fantoches
Biblioteca Municipal Manuel 
Giraldes da Silva

sáb.  11h0007 jan.

Os 3 Reis Magos e a Estrela de Natal. 
Era uma vez uma estrela muito brilhante... cintilava mais que as outras. Que estrela 
será esta? E onde nos quer levar? Vamos segui-la e ver o que acontece...

Este é o primeiro capítulo da programação “aqui ao lado”, que a Mascarenhas-
-Martins pensou para todo o território do concelho do Montijo. Concertos, espetá-
culos de teatro, conversas, tudo programas que, durante 2023, vão aproximar-nos 
das populações e oferecer-lhes motivos para connosco refletirem. E que melhor 
maneira de o fazer que não com os Cardo-Roxo, duo formado por Antony Fer-
nandes e Carmina Repas Gonçalves, que tanto têm feito pela música tradicional 
portuguesa, pelo seu legado oral e instrumental? Os Cardo-Roxo regressam assim 
ao concelho do Montijo depois de, em novembro de 2021, terem passado pela 
Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, também a convite da Companhia Mas-
carenhas-Martins.

sáb.  20h3021 jan.

Grupo Recreativo Desportivo e 
Cultural das Craveiras, Pegões

Cardo-Roxo
Música // Entrada livre

O ciclo de programação "aqui ao lado" conta com o apoio de: República Portuguesa - Cultu-
ra/ Direção-Geral das Artes, Câmara Municipal do Montijo, União das Freguesias de Pegões, 
Junta de Freguesia de Canha, Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes.

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
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MÚSICA // M/6 // Plateia e Balcão 5€ // Duração 60' (aprox.)

06 jan. sex.  21h30

CONCERTO DE 
ANO NOVO...

Orquestra Metropolitana 
de Lisboa

C. Gomes Alvorada da ópera Lo Schiavo
F. Braga Episódio Sinfónico
A. Barbosa Toada e Desafio
F. Lehár Valsa Ouro e Prata
C. Gomes Abertura da ópera O Guarani
J. Strauss II Polca rápida Sob Trovões e Relâmpagos
J. Strauss II Polca Tritsch-Tratsch
J. Strauss II Polca Annen
A. Nepomuceno Batuque, da Suíte Brasileira
J. Strauss II Valsa O Danúbio Azul

COM SABOR 
A BRASIL

Há duzentos anos, o Brasil celebrou pela primeira vez a «virada do ano» com uma 
soberania que gritava independência. O processo que conduziu a essa mudança 
inscreve-se também na História de Portugal. No rescaldo das comemorações da 
efeméride, lembramos hoje que há muito mais do que uma língua a unir os dois 
povos. Comecemos pela música, convidando o maestro Evandro Matté e quatro 
compositores também brasileiros para complementarem as tradicionais valsas e 
polcas da família Strauss. Seja com Caipirinha ou Vinho do Porto, brindemos jun-
tos. Cá e lá, tchim-tchim!!
Maestro Evandro Matté
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14 jan. sáb.  21h30

Orquestra Sinfónica 
do CRAM

CABARET 
PARIS BERLIN

MÚSICA // M/6 // Plateia 7,5€ // 
Balcão 5€ // Duração 60' (aprox.)

Com Harris Dickinson, 
Charlbi Dean, Woody Harrelson 

DRAMA // Suécia, Alemanha, 
França, Dinamarca // 2022 // 149'

CINEMA // M/12 // 3€

de Ruben Östlund

13 jan. sex.  21h30

TRIÂNGULO 
DA TRISTEZA

Uma sátira desinibida em que se assiste a uma inversão de papéis e classes e onde se 
revela o sórdido valor comercial da beleza. Os modelos Carl e Yaya movimentam-se 
no mundo da moda, enquanto exploram os limites da sua relação. O casal é convida-
do para fazer um cruzeiro luxuoso na companhia de um conjunto de “infames” pas-
sageiros riquíssimos, um oligarca russo, um traficante de armas inglês e um capitão 
idiossincrático e alcoólico, dado a citações de Marx. Parece o cenário perfeito para 
muitas publicações de Instagram. Mas durante o esmeradíssimo Jantar do Coman-
dante, uma tempestade avoluma-se e os passageiros sofrem um intenso enjoo...

Distribuidora: Alambique

«Eu preciso de palavras para colocar minha fantasia em movimento. Minha cria-
tividade não é um pássaro, mas sim um avião. E sua popularidade atual é até um 
paradoxo, considerando-se um outro dito seu: No que me toca, eu componho para 
hoje. A posteridade não me interessa em nada.»

Neste concerto apresentado pela Orquestra Sinfónica do CRAM 
com a direção do professor Ceciliu Isfan e com a Solista Cátia 
Moreso vamos viajar aos anos 30, 40 e 50 do século passado 
e escutar temas consagrados por duas divas como Edith Piaf e 
Marlene Dietrich e pelo compositor Kurt Weil, com orquestra-
ções do professor José Martins.

Citação de Kurt Weil
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“Velhos São Os Trapos” conta a história de dois amigos Idosos, cujos dias são pas-
sados num Centro de Dia, sempre supervisionados pela Enfermeira Severa que 
os mantém em constante atividade. Mas na sua ausência, os simpáticos seniores 
revelam-se verdadeiros artistas, desafiando as suas capacidades e limitações. Em-
bevecidos com a beleza da enfermeira, os dois decidem lutar por ela, mas quando 
descobrem que há uma pessoa na sua vida, não lhes resta alternativa senão o óbvio: 
têm de assassinar o noivo, num plano claramente infalível... ou será que não? 
Velhos são os Trapos é uma comédia musical que fala de exclusão social e dos pro-
blemas da velhice e das suas consequências, sempre com muito humor e MÚSICA 
AO VIVO.

AtrapalhArte – 
Produções Teatrais

VELHOS SÃO 
OS TRAPOS

21 jan. sáb.  21h30
COMÉDIA MUSICAL // M/12 // 

Gratuito (2 bilhetes por pessoa) // 
Duração 60' (aprox.)

TEMAS, é o mais recente espetáculo de Gilmário Vemba, que nos promete surpre-
ender! Ao longo de um ano, Gilmário irá apresentar-nos um espetáculo completa-
mente novo todas as semanas. Família, Guerra, Supermercados, Heróis, Invasões 
Alien, e tantos mais; são só algumas das coisas que iremos poder ouvir neste novo 
espetáculo. Curiosos?

Gilmário Vemba
TEMAS

27 jan.
sex.  21h30

STAND UP COMEDY // M/16 // 
Plateia e Balcão 16€ // Duração 70'

Texto Original: Saulo Vasconcelos | Encenação: Paulo Ribeiro | Interpretação: Ana Raquel Ban-
deira, Diogo Carvalho e Paulo Ribeiro | Participação: Pedro Ferreira dos Anaquim (música ao 
vivo) | Cenografia e Adereços: AtrapalhArte
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TEATRO INFANTIL // 1.ª Infância – 
6 meses a 3 anos // Gratuito (2 bilhetes 

por pessoa) // Duração 35'

Animateatro

BALBUCIA

29 jan.
dom.  16h30

O sol ilumina BALBUCIA, de um lado da aldeia plantam e colhem vogais, do outro
lavam e secam consoantes...
É importante que o sol não desapareça, hum... como fazer com que brilhe sempre 
no mesmo lugar?
Depois de muito pensar, descobrem que partilhando esta fonte de energia surge 
algo bem mais importante, a PALAVRA!
Mais! Podemos até juntá-las, musicá-las, construir frases e amizades.

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.

Conceção, Encenação e Direcção: Lina Ramos I Interpretação: Cláudia Palma e Sérgio Mar-
celino I Figurinos: Lina Ramos I Costureira: Ana Maria Sousa I Cenário: Lina Ramos e Cláudia 
Palma I Imagem: César Duarte I Produção: Animateatro
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Pinturas, a produção 
de um gesto
Fernando Direito

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

Fernando Direito convida-nos a uma “viagem” pelo seu percurso artístico, uma 
“viagem” pela sua produção artística tão extensa quanto multifacetada, onde 
se podem observar as diversas “metamorfoses” da sua pintura, numa constante 
reinvenção do seu gesto artístico. Nesta exposição apresentam-se trabalhos de 
exposições realizadas desde a década de 80 até à atualidade. 
Aqui fica o convite! Esperamos por si!

até 7 jan.

Carlos Morais José, in “Um Gesto”

“Para além das emoções e dos sentimentos, verifica-se em todas estas pinturas 
a produção de um gesto - onde finalmente reside a originalidade de Fernando 
Direito - que espelha em filigrana um percurso, uma obra, uma leitura e uma res-
tituição do mundo.”

Helena Veríssimo manifestou, desde cedo, um 
gosto especial pelo artesanato, desenvolvendo 
trabalhos em Macramé e em Micro-Macramé, 
com cerâmica plástica. Ambos exigem dedicação 
e paciência, qualidades que Helena concilia com 
a atividade de Professora de Yoga e de Massote-
rapia. Nada é por acaso -  AATMA significa preci-
samente alma, em hindu!

A REMAINS 52, de Xana Godinho nasceu de for-
ma espontânea, durante o confinamento. Gran-
de parte dos materiais utilizados são reciclados, 
como revistas, jornais, rolhas de cortiça e peças 
de colares inutilizados. No conjunto, resulta numa 
explosão de cor e criatividade surgindo peças 
simples, contudo originais e glamourosas, que 
materializam a paixão e o gosto da Xana.

Helena Veríssimo | Facebook: Aatma Accessories | Instagram: @aatma.accessories | 963 984 288

Xana Godinho | Instagram: @remains52 | 918 376 409

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

Criatividade no Feminino

AATMA ACCESSORIES

REMAINS 52

até 8 jan.

JANEIRO 2023

galeriamunicipalmontijo

Uma exposição diferente, com ideias sugestivas para oferecer, usar e... inspirar 
o dia a dia!! Duas marcas de bijuteria e acessórios, de duas mulheres criativas e 
empreendedoras.
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sáb.  15h3014 jan.

O limite do meio: coletiva

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

ABERTURA AO PÚBLICO

Nesta mostra de jovens artistas, diversas vozes, técnicas e suportes são coloca-
dos em confronto e em harmonia. Longe de constituir um inventário exaustivo, 
apresenta diversas possibilidades do fazer artístico, uma exploração dos limites 
da expressão. 
A Galeria Municipal, prosseguindo a sua missão na promoção da Arte e de  partici-
pação na cultura de forma ativa, apresenta nesta exposição, os trabalhos de André 
Costa, Joana Galego, Mariana Malheiro, Rita de Almeida, Sebastião Castelo Lopes 
e Teresa Arega,  jovens que são parte de uma geração que é o futuro do nosso país 
e da nossa cultura.

André Costa
Joana Galego
Mariana Malheiro
Rita de Almeida
Sebastião Castelo Lopes
Teresa Arega

sáb.  16h0021 jan.

Joana Galego

LANÇAMENTO DO CATÁLOGO COM MOSCATEL DE HONRA

EXPOSIÇÃO – MERCADO MUNICIPAL

Arquivo Municipal
Contributos para a Memória 
e Identidade da História Local
Mercado Municipal
3.ª a domingo | 07h00-14h00

13 jan. a 12 mar.

“Os arquivos públicos podem servir a comunidade em geral, o investigador e o ci-
dadão comum, assumindo novos desafios, melhorando a imagem e fortalecendo 
a sua identidade”.
Esta exposição informativa e didática retrata o trabalho importante desenvolvido 
no Arquivo Municipal do Montijo.

Patente ao público até 4 de março.

galeriamunicipalmontijo

10
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Sabia que o Foral de Canha, 
do remoto ano de 1516, 
ou que a 1.ª ata da reunião de câmara,
existente no Arquivo Municipal, 
da então Aldeia Galega do Ribatejo 
de 11 de julho de 1838, 
são muitos dos documentos antigos 
que estão à guarda do Arquivo Municipal?

O Arquivo Municipal é um serviço da Câmara Mu-
nicipal do Montijo que tem à sua guarda os do-
cumentos produzidos e recebidos pelos serviços 
da própria autarquia, da Assembleia Municipal 
e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), no decorrer das 
suas funções, bem como documentação produzida/recebida pelas várias institui-
ções do concelho, no decurso da sua atividade. Com a função de arquivo público 
procede igualmente ao tratamento técnico de toda a documentação recebida, 
contribuindo assim para a memória e para o estudo do passado do nosso conce-
lho, a qual pode ser acessível a qualquer cidadão, salvo determinados exemplares, 
devidamente justificados pelo seu estado de conservação ou condição de acesso. 
Para além da leitura pública da documentação histórica, o Arquivo Municipal 
também possibilita aos munícipes/cidadãos, entre outros serviços a consulta do 
Diário da República e a reprodução dos documentos à sua guarda.

Visitas guiadas ao Arquivo Municipal
5.ª e 6.ª feira: 14h00-17h30 (grupos limitados de 15 pessoas) 
Informações e inscrições: arquivomunicipal@mun-montijo.pt

Contactos: Arquivo Municipal 
Telefone: 21 232 68 30/1 
2.ª a 6.ª feira: 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Estrada do Pau Queimado – Afonsoeiro, 2870-Montijo
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No número 149 da Rua Gago Coutinho no Montijo, Custódia Teixeira abriu a sua 
mercearia há 24 anos atrás e por aqui permanece até aos dias de hoje. Após um 
fecho inesperado (por razões de saúde), a filha Elsa Teixeira tomou as rédeas do 
negócio. Redefiniu o conceito, redecorou o espaço e reabriu sob o nome ‘Pão 
da Mãe’. A mercearia é agora destaque pela inovação e produtos de qualidade 
diferenciada, mantendo, em simultâneo, a tradição que acompanhou Elsa e sua 
mãe durante toda uma vida. 

lojas com estórias

Pão da Mãe
Tradição e Inovação de mãos dadas

A mercearia ‘da Dona Custódia’, 
como era conhecida, girava em 
torno das frutas e legumes fres-
cos e sobretudo do pão, como 
refere Elsa Teixeira: “Os meus 
pais faziam pão tradicional, no 
forno a lenha, e era o centro do 
negócio.” O confinamento em 
2020, junto com a avançada 
idade e saúde, obrigaram Cus-
tódia a fechar as portas. 
A filha, que havia reaproxima-
do a sua atividade profissional 
do Montijo, resolve planear um 
novo conceito para o espaço: 
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“Reabrimos em agosto de 2020, após seis meses encerrados. O ‘Pão da Mãe’ é 
uma homenagem à minha mãe, que continua aqui todos os dias atrás do balcão, 
feliz, e isso é para mim uma alegria”. 
O negócio abriu com novo nome e decoração e outras novidades. “Um mix entre 
a tradição e a inovação é o que procuramos fazer. Temos os produtos básicos, 
com enfoque no pão e também nas frutas frescas ou nos legumes, e depois com-
pomos o negócio, indo ao encontro de marcas portuguesas nacionais e regio-
nais, que se têm afirmado, tanto pelo design do produto, como pela qualidade”. 
Da doçaria a licores, passando por um segmento gourmet e uma área dedicada 
à saboneteria: “Portugal tem marcas de exceção a esse nível” ressalva Elsa que 
prefere comprar nacional e local: “Mantivemos muitos fornecedores, procuramos 
apoiar quem nos rodeia e privilegiar os produtos regionais e locais.”
Para Elsa, o novo conceito 
foi uma boa aposta: “Senti 
que as pessoas ficaram agra-
decidas por ter havido um 
reinvestimento no espaço. 
É gratificante para mim, ver 
que as senhoras e os senho-
res ‘de sempre’ continuam a 
vir e que, ao mesmo tempo, 
captámos outros clientes.”

Para o futuro, Elsa tem como grande 
objetivo explorar o meio digital: “Fa-
zer um website para começar a apos-
tar também na venda online, através 
de uma plataforma de entregas, bem 
como explorar a presença nas redes 
sociais. Penso que isto é muito impor-
tante para fidelizar e aproximar-nos 
ainda mais das pessoas.”
Para a proprietária é também funda-
mental “continuar a procurar novos 
produtos, investir na qualidade, e ten-
tar dar todos os dias o melhor aos nos-
sos clientes”, e faz um pedido para que 
“as pessoas se voltem para o comércio 
tradicional, que venham descobrir o 
que temos para oferecer, e fazer parte 
desta partilha de experiências.”
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Contactos: 
◦ Gabinete Sénior
Rua José Joaquim Marques n.º 124
2870-348 Montijo
Tel.: 21 232 77 39
Email: ddsps@mun-montijo.pt
◦ Universidade Sénior do Montijo
Casa Senhorial Quinta do Saldanha, 
2870 Montijo
Tel: 212 327 887
Email: usenior@mun-montijo.pt
◦ Academia Sénior de Pegões e 
Canha
Avenida Francisco Sá Carneiro, 
2985-216 Pegões
Tel: 265 898 196
Email: juntodesi.pegoes@mun-
montijo.pt

◦ Academia Sénior de Atalaia e 
Alto Estanqueiro-Jardia
Rua dos Russos, 2870-624 Alto 
Estanqueiro-Jardia (sede da 
antiga Junta de Freguesia do Alto 
Estanqueiro-Jardia)
Tel.: 210 519 280/ 963 964 683
Email: juntodesi.estanqueir@mun-
montijo.pt
◦ Academia Sénior de Sarilhos 
Grandes
Rua do Tejo n.º 46, 2870-504 Sarilhos 
Grandes
Tel.: 212 327 645 / 212 327 672
Email: as.sarilhosgrandes@gmail.com

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Ao longo do ano de 2023 iremos dar a conhecer os vários projetos promovidos 
pela Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde, dedicados à comu-
nidade sénior que se encontram sediados nas freguesias do Concelho do Montijo.
Através da rúbrica Envelhecimento Saudável, iremos mensalmente apresentar 
propostas e projetos onde possa participar e ter uma vida mais ativa e saudável.
 O Gabinete Sénior criado em 1998 integra atualmente os Ateliers Sénior que 
promovem e desenvolvem oficinas diversificadas desde a informática às artes, 
passando pela atividade física, como ginástica de manutenção e aulas de hidro-
movimento nas piscinas municipais.
Este Gabinete, através da Agenda Sénior intitulada “Outros Olhares”, oferece aos 
munícipes seniores uma diversidade de atividades, tais como: passeios culturais, 
ações de sensibilização e outras iniciativas.
Em 2006 foi criada a Universidade Sénior, que se encontra instalada na Casa Se-
nhorial da Quinta do Saldanha. A Universidade oferece uma diversidade de disci-
plinas que vão desde as artes expressivas, disciplinas teóricas, como a criminolo-
gia e línguas estrangeiras. Neste espaço, ao longo do ano letivo, desenvolvem-se 
ainda várias exposições e conferências sobre temas da atualidade.
Nas zonas rurais, onde o isolamento é maior, foram criadas 3 Academias Sénior: a 
Academia Sénior de Pegões e Canha; a de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia e a de 
Sarilhos Grandes. Estas Academias têm como missão criar e dinamizar atividades 
culturais, recreativas de convívio e de aprendizagem proporcionando aos alunos 
atividades socioculturais e recreativas, tendo sempre como base o fortalecimento 
de atividades intergeracionais. Estes projetos da zona rural contam como o apoio 
e colaboração das juntas de freguesia.
Em 2023, o Gabinete Sénior aposta em atividades inovadoras, tais como, ações de 
sensibilização de Inteligência Emocional e de Biodanza. 
Para um envelhecimento saudável e uma vida mais ativa, contacte os projetos da 
autarquia e participe nas atividades que lhe propomos.

envelhecimento
saudável
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

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

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

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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SUBSCRIÇÃO DE NEWSLETTERS

CONTACTOS
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

JANEIRO 2023

Fique a conhecer, semanalmente, as nossas novidades!
Subscreva as nossas newsletters no site da Câmara em 
www.mun-montijo.pt

AGENDA EVENTOS MONTIJO
Esta publicação, com periodicidade mensal, encontra-se 
disponível, nos seguintes locais:
Paços do Concelho | Galeria Municipal | Biblioteca Muni-
cipal | Posto de Turismo | Museu Municipal | Piscina Mu-
nicipal | Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida | Juntas de 
Freguesia do Concelho do Montijo

ADIRA AO CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR
Informações: 212 327 739 | ddsps@mun-montijo.pt
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www.mun-montijo.pt
@municipiodomontijo

@ctjamontijo

@galeriamunicipalmontijo

@cmmontijo


