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PEGÕES
TERRA DE VINHOS

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS2

Neste território, onde a agricultura marca a paisagem e a identidade 
dos seus lugares, temos uma diversidade de sabores da terra que enal-
tecem a região.
De entre os produtos locais mais emblemáticos estão os vinhos da Co-
operativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões, premiados e distingui-
dos, em diversos concursos nacionais, internacionais e mundiais. Com 
uma localização geográfica excelente, situado entre duas reservas na-
turais, a Reserva do Estuário do Tejo e a Reserva do Estuário do Sado e 
a proximidade da Serra da Arrábida, a fértil região de Pegões, apresen-
ta condições climáticas privilegiadas, que se traduzem na excelente 
qualidade dos seus vinhos, aliada à mestria e trabalho de quem, a ele 
se dedica, de corpo e alma.
A Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões é uma adega mo-
derna e reconhecida, tanto a nível nacional como internacional, com 
inúmeras distinções e prémios nos mais renomeados concursos inter-
nacionais e mundiais de vinhos, registando uma diversidade de mar-
cas para a sua gama de produtos, que vai desde os Vinhos de Mesa 
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passando pelos Regionais, DOC, Garrafeira, Colheita Selecionada, Mos-
catel, Rosé, Espumantes, entre outros. 
Sendo a maior cooperativa do país, exporta atualmente para os cinco 
continentes, o que faz de si uma verdadeira embaixadora da região 
vitivinícola a que pertence, resultado do louvável trabalho e dedicação 
dos seus profissionais.
Possui uma área vinícola de 1117 hectares que produzem em média 
11.000.000 kg de uva, sendo 70% tinta e 30% branca, entre elas, res-
petivamente, o Castelão, Touriga Nacional, Aragonês, Trincadeira e nas 
brancas – Fernão Pires, Moscatel, Tamarez, Arinto, entre outras.
Para quem aprecia uma boa experiência à mesa, é seguro afirmar que 
para acompanhar a gastronomia típica de uma região, o princípio é 
fazê-la acompanhar de um vinho de qualidade. Estamos, portanto, no 
caminho certo! Nesta região, onde o vinho tem raízes seculares, não 
faltam razões para usufruir da paisagem, descobrir o património e os 
lugares e aproveitar o maravilhoso convívio entre família e amigos, 
num dos vários restaurantes locais, onde a simpatia das gentes, a sua 
gastronomia típica e os seus vinhos, dão o mote para voltar.

MONTIJO...
e o campo aqui tão perto!
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O preconceito de género secundarizou, 
também, o talento e a importância das 
mulheres artistas, afastando-as dos es-
paços de arte, daí que, o final do ciclo co-
memorativo dos 20 anos da Galeria Mu-
nicipal, coincidindo com o Dia da Mulher, 
seja uma exposição com duas mulheres, 
Isabel Sabino e Paula Sousa Cardoso, am-
bas com um excelente percurso artístico. 
A primeira apresenta-nos uma série de 
desenhos centrados em personagens fe-
mininas; e, Paula Sousa Cardoso, que nos 
traz uma série de trabalhos onde “cruza 
interiores bem decorados com sinais e/
ou objetos, por vezes, estranhos”.
Visitem a exposição e redescubram a 
maravilhosa arte de Isabel Sabino e Paula 
Sousa Cardoso!
Exposição inserida nas comemorações 
do Dia Internacional das Mulheres
Patente até 24 de abril | Entrada livre
Seg a sáb | 9h00-12h30 //14h00-17h30

Com o “batôn” nos dentes: 
desenho e pintura
Paula Sousa Cardoso 
e Isabel Sabino
Galeria Municipal do Montijo

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
sáb.  15h3007 mar.

Dramaturgia Maria Marques Jacinto    Encenação Faustino Freitas Alves 
Interpretação Ana Castelo | João Marques Jacinto | Maria Marques Jacinto

Direção e Arranjo Musical Filipe José Silva   Músicos Filipe José Silva - guitarra | Luís Grenha - fliscorne
Autor/Música João Marques Jacinto | Maria Marques Jacinto

14 mar. (sáb.) | 21h30
Sede do G. R. D. e Cultural das Craveiras
Pegões (Craveiras)

07 mar. (sáb.) | 21h30
Sede da AMUT 
Sarilhos Grandes

15 mar. (dom.) | 16h00
Salão da Santa Casa da Misericórdia 
Canha
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COMEMORAÇÕES
Dia Internacional
das Mulheres

10 mar. | ter. | 18h00 | Salão 
Nobre dos Paços do Concelho
Cerimónia de Homenagem a Mulheres Co-
merciantes do Centro do Montijo
Entrega de Medalhas de Distinção de Mé-
rito

12 mar. | qui. | 14h30 | Galeria 
Municipal
Apresentação pública do projeto do Pla-
no de Ação Local para a Igualdade e Ci-
dadania
Oradora: Margarida Queirós (Investigadora 
do CEG - Centro de Estudos Geográficos e Pro-
fessora Associada do IGOT - Instituto de Geogra-
fia e Ordenamento do Território, da Universida-
de de Lisboa)
Atuação do Grupo Coral dos Ateliers Sé-
nior, dinamizado pela professora Anabela 
Breia Fernandes

13 mar. | sex. | 16h00 | Galeria 
Municipal
Palestra “A Mulher do Sec. XXI - Desafios, 
Dilemas e Descobertas“
Oradora convidada - Carla Tavares (Presi-
dente da CITE - Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego) 
Apontamento de poesia com João Barbo-
sa e Graciete Correia
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16 a 21 mar.

do Montijo*

Para assinalar o Dia Mundial da Ár-
vore, a Câmara Municipal do Monti-
jo irá proceder, no dia 20 de março, 
sexta-feira, à plantação de um so-
breiro na zona envolvente à Casa do 
Ambiente. Neste dia irão decorrer 
diversas atividades ao ar livre para 
os mais jovens. 
Durante a semana, pelas 10h30, na 
Praça da República, serão ofertadas 
árvores (sobreiro) aos munícipes.

Moinhos em Movimento
Moinho de Maré: 09h00 às 09h45
Moinho de Vento: 10h00 às 11h00

21 mar. sáb.  

Visitas guiadas | Marcação prévia: 
museu.se@mun-montijo.pt

COMEMORAÇÕES

21 mar. | sáb. | 21h30 | Ermida 
de Santo António
Apresentação da performance poética 
sobre poesia contemporânea portuguesa 
intitulada “Ainda que pese” com poemas 
da Natália Correia, Ana Hatherly, Cesário 
Verde, Mário Henrique Leiria, Alexandre 
O’Neill, Mário Cesariny, Pedro Paixão, Ruy 
Belo, Adília Lopes, Daniel Faria, Florbela 
Espanca, Herberto Hélder, Eugénio de 
Andrade e Fernando Pessoa.
Dramaturgia e encenação: Gisela Caña-
mero | Interpretação: Carmem Jesuíno, 
Sandra Maia e Tânia Sacramento
No final o público é convidado a interagir, 
num convite à imaginação e ao espírito 
poético.
Org: Câmara Municipal do Montijo

28 mar. | sáb. | 16h00 | Ermida 
de Santo António
Poéticas em desconcerto
O PICA, Projeto de Intervenção Cultura e 
Artes, encerra o mês de março com po-
esia e música, num (des)concerto que 
não vai deixar ninguém indiferente. Os 
TTC Music Moments levam a música e 
o Coletivo PICA leva os poemas. Juntos 
apresentam “Poéticas em desconcerto” e 
querem fazer a diferença com uma apre-
sentação fora da caixa. Março, mês da 
poesia, a terminar, fazendo a diferença. 
Entrada livre.
Parceria: Banda Democrática 2 de Janeiro

*Ver Programa específico

Bruno Dias
Um caminho de vida
Mercado Municipal

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

sáb.  10h0021 mar.

Damos a conhecer este jovem monti-
jense através de fotos e outros teste-
munhos recolhidos ao longo do seu 
percurso como caminhante nas Gran-
des Rotas para Santiago de Compos-
tela e Roma.
Segue-se uma palestra com o cami-
nhante Bruno Dias, às 10h30, no Mu-
seu Municipal Casa Mora. 
Patente até 17 de maio | Entrada livre

Semana 
Verde Dia Mundial

da Poesia
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COMEMORAÇÕES
Dia Mundial 
da Agricultura

Sendo o Museu Agrícola guardião de 
um relógio de sol vertical meridional, 
em pedra lioz, com marcações em nu-
meração romana e gnómon em ferro, 
pretende com esta mostra evidenciar a 
presença da matemática na sua cons-
trução. Esta exposição constituída por 
doze painéis e três relógios de sol ao 
documentar fotograficamente alguns 
dos magníficos exemplares existentes 
no nosso país, pretende também con-
tribuir para a divulgação do rico patri-
mónio nacional em relógios de sol e 
alertar para o abandono a que muitos 
têm sido votados no decurso das últi-
mas décadas. 
Segue-se uma degustação de sumo de 
laranja da Quinta do Museu.
Exposição cedida pelo Departamento 
de Matemática da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa.
Patente até 13 de junho | Entrada gratuita

Os Relógios de Sol 
e a Matemática

Museu Agrícola da Atalaia

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

dom.  16h0022 mar.

Participação do Rancho Folclórico 
Juventude Atalaiense

Sessão intitulada A Sexualidade na 3.ª 
Idade. Não precisa marcação.

Caminhada 
Walk With a Doc Montijo
UCSP Montijo | Aces Ribeirinho
Av. Luís de Camões, 21 - Montijo

qua.  16h3025 mar.

Dia Nacional dos Centros 
Históricos*
*Ver Programa específico

sáb.  28 mar.

Na sequência de um convite da editora 
Apenas Livros, a ilustradora Susana Re-
sende, criou um par de baralhos de car-
tas ilustrados Gatos Baralhados e Bara-
lhos de Cães, para a coleção Autor em 
2018 e 2019. Estes baralhos lusófonos, 
apresentam cada um, 54 ilustrações 
diferentes, a cores, criadas proposita-
damente para cada carta, interpretan-
do-as em divertidas e amorosas cartas 
numeradas e de figuras, com quatro 
naipes dedicados a uma raça diferente 
de cães e gatos. Foi uma forma da au-
tora homenagear estes companheiros 
que tanto contribuem para a nossa fe-
licidade.
Patente até 30 de maio | Entrada livre

Cartadas de Cães & Gatos
Museu Municipal Casa Mora

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

sex.  18h00

27 mar.
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Nem tainhas, quanto mais pargos. No mar do subúrbio a cana saca latas de atum 
e garrafas de gasosa, num dia bom. Daí a dizermos que é a espuma dos dias ainda 
vai um metro ou dois. André habita, com dois amigos, uma casa onde a consola 
se sobrepõe ao jantar e onde o pneu meio dilacerado pelo Joel, o cão, já, um dia, 
serviu de assento exterior. E como em todo o rés-do-chão meio chunga que se pre-
ze, por aqui também habita o rap, movido pela insistência meio solitária de André 
ou Hundréd, nome artístico para saco furado. Destapar ou esconder? Quem tem 
medo compra um cão, costuma dizer-se. Joel foi à pala, veio do canil.
Apoios: Câmara Municipal do Montijo, Câmara Municipal de Setúbal, Junta de Freguesia da 
União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

12 a 15 mar.
qui. a sáb.  21h00

dom.  16h00

Showcase
BENJAMIM

O músico editou no final de 2017 o disco “1986”. Fruto de uma parceria com o 
britânico Barnaby Keen, trata-se de um exercício de reciprocidade e partilha em 
oito canções intercaladas, separadas pela língua e unidas pelo contexto. Os te-
mas “Dança com os Tubarões”, “Terra Firme” e “Madrugada” mereceram grande 
destaque nas rádios nacionais. Depois do tema “Zero a Zero”, escrito para Joana 
Espadinha no contexto do RTP – Festival da Canção, Benjamim assinou também 
em 2018 a produção do disco da mesma artista, “O Material Tem Sempre Razão”, 
e ainda do trabalho “Cidade Fantástica”, de Flak. 2020 marca o regresso às edições 
discográficas com o aguardado sucessor de “1986”.

MÚSICA // M/6 // 
Lotação Reduzida // 

Gratuito // Duração 60min

07 mar.
sáb.  21h00
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QUE EU NÃO
HÁ DOIS ANOS

COMO PARGO

TEATRO // M/14 // 7,50 €
5€  jovens até 30 anos, estudantes de artes e profissionais do espetáculo
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BIOGRAFIA, DRAMA | EUA | 2018 | 120 min
Com Felicity Jones, Armie Hammer, 

Justin Theroux

CINEMA // M/12 // 3€

de Mimi Leder

20 mar.

A juíza Ruth Bader Ginsburg fez história em 1993, durante a presidência de Bill 
Clinton, ao tornar-se a segunda mulher e primeira judia a ocupar um cargo no Su-
premo Tribunal de Justiça dos EUA. O seu percurso profissional, apesar de brilhan-
te, foi pautado pelo esforço em superar uma tripla condicionante: o facto de ser 
mulher, mãe e judia. Muito devido a isso, dedicou-se a causas feministas, tendo 
sido cofundadora do projeto dos direitos das mulheres na União Americana pelas 
Liberdades Civis, durante os anos 1970. Já em Abril de 2015, foi eleita pela revista 
“Time” como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo.

sex.  21h30

TEATRO PARA BEBÉS // 
Todas as Idades // Gratuito // Espaço Alternativo // Duração 30min

N’OÉ?

No mundo do “N’oé?” o dia é de festa. Juntam-se as trombas dos elefantes, com as 
asas dos passarinhos. As ondas do Danúbio, com as marés vivas do mar vermelho. 
As cigarras cantam, os grilos agitam-se. Os pirilampos e os peixes palhaço montam 
a tenda e rodam as estações do ano num dia só. O dilúvio está a caminho, n’ó é? É! 
Coprodução United Visionary Arts

21 mar.
sáb.  11h00  (primeira sessão)

15h00 (segunda sessão)

CICLO

CINE
MA

            JAN- MAIO 2020 

UMA LUTA
DESIGUAL

Teatro Independente 
de Oeiras

Horário da Bilheteira | De Terça a Sábado: 16h30-21h30
E-mail: bilheteira1@mun-montijo.pt

Inserido nas comemorações do Dia Internacional das Mulheres
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Leitura encenada da mensagem 
do Dia Mundial do Teatro 2020

UM ACTO 
PELO PLANETA

LEITURA ENCENADA // M/6 // 
Lotação Reduzida // Gratuito

27 mar.
sex.  21h30
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Teatro do Eléctrico

A Noite da Dona Luciana é uma comédia ao estilo de Copi. A peça dilui as frontei-
ras entre a imaginação e os estereótipos vinculados pelo inconsciente coletivo, ao 
estabelecer uma ácida caricatura humorística que vai desde a realidade quotidiana 
aos confins do absurdo e da extravagância. As situações criadas tanto se inscrevem 
no cliché e na situação comum, como se dissolvem num universo fantasioso.
Num teatro acontece um ensaio tardio, onde estão presentes o encenador, a atriz 
e o técnico. O ensaio é interrompido por uma velha stripper transsexual, que se 
envolve num confronto com a Companhia, lançando o espectador numa espiral 
entre a verdade e o delírio, a paixão e o humor negro.

TEATRO // M/16 // Gratuito // 
Duração 75min sem intervalo

28 mar.
sáb.  21h30

A luz elétrica apenas chegou aos primeiros teatros no início do século XIX. Neste 
Dia Mundial do Teatro é à luz das velas que a Companhia Mascarenhas-Martins 
apresenta uma leitura encenada da mensagem anual que é disponibilizada pelo ITI 
(International Theatre Institute, da UNESCO). Não apenas por questões de revivalis-
mo ou de desafio, mas também para aliar esta comemoração à iniciativa anual da 
WWF (World Wide Fund for Nature), que ocorre no dia seguinte, A Hora do Planeta 
- movimento global pelo ambiente.
Encenação: Inês Monteiro Pires | Produção: Companhia Mascarenhas-Martins | Apoio: Câmara 
Municipal do Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

DONA LUCIANA
A NOITE DA

Informações e Reservas | Telef.: 21 232 78 82
(Levantamento de reservas até 24h antes do espetáculo)
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jovens de mérito

Rafaela Martinho nasceu a 14 de 
agosto de 2002 e a sua irmã Ândria 
Martinho a 11 de novembro de 2004. 
Ambas iniciaram o seu percurso como 
praticantes da modalidade quase em 
simultâneo, estando à data no es-
calão femininos de sub-19 e sub-16 
respetivamente, competindo ainda 
na equipa sénior feminina. Com os 
“genes do basquetebol” no sangue, 
para além do notório talento que as 
manas demonstram dentro das qua-
tro linhas, as principais características 
e as razões pelas quais são o destaque 
no basquetebol feminino no concelho 
do Montijo, é sem dúvida o empenho, 
o companheirismo, a garra e a força de 
vontade que transportam diariamente 
no peito. 
Com o título de “Cinco Ideal” na Fase 
Final da Taça Nacional de Sub-19 Fe-
minino, de Vice-Campeã de 1x1 Dis-
trital, com a presença no estágio da 

Em 2020, homenageamos jovens que se destacam nas diferentes 
áreas de atuação: desporto, cultura, empreendedorismo, entre outros.

As irmãs
“Martinho”
Basquetebol

Seleção Nacional de Sub-16 Feminino 
e, por duas vezes, ter representado a 
Associação de Basquetebol de Setú-
bal num dos maiores eventos do bas-
quetebol a nível Nacional, a Rafaela 
acredita no trabalho e na persistência, 
completando a frase com “o esforço 
vence o talento quando o talento não 
se esforça”.
A Ândria embora mais nova, não se 
deixa ficar atrás, com presenças as-
síduas nas seleções distritais da AB 
Setúbal. Com uma assiduidade extre-
ma, esforço e empenho diário e muito 
amor à camisola, deixa “tudo e mais 
um bocadinho” em campo, todas as 
vezes que treina ou joga. 
As “Martinho” já têm um longo percur-
so traçado, no entanto, o clube espera 
e acredita que ainda tenham muito 
para dar e um longo caminho a per-
correr, ao partilharem a mesma paixão 
- o Basquetebol.

Rafaela Ândria
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associativismo

Contactos/Informações: Presidente José Ferra
Praça da República n.º 20, 2870-235 Montijo
Telefone: (+351) 212317005 | E-mail: desportocbmontijo@hotmail.com
Website: www.basketcasabenficamontijo.com
Facebook: www.facebook.com/DesportoCBMontijo
Instagram: www.instagram.com/basket_cbmontijo
Treinos: Pavilhão Municipal n.º 1 e Pavilhão da Escola Básica D. Pedro Varela
GPS: 38.704969, -8.974363400000016

A Casa do Benfica no Montijo, é uma associação cultural, desportiva e recreativa 
que integra a rede de casas do Sport Lisboa e Benfica (casa n.º 22). Fundada a 31 
de março de 1992 e com sede na Praça da República n.º 20, a instituição tem como 
objetivo promover as relações de convívio social.  
Ao longo dos seus 27 anos de existência, várias modalidades foram associadas e 
praticadas por esta associação, no entanto, neste momento, e pela 6ª época conse-
cutiva, continua a desenvolver o seu projeto da Escola de Basquetebol, com equi-
pas, que vão desde o minibasquetebol, até à equipa sénior feminina. 
A Casa do Benfica no Montijo é uma instituição do Concelho de Montijo sem fins 
lucrativos e tem como missão atual a prática desportiva do basquetebol, desde os 
escalões de formação até ao escalão sénior, sendo, neste caso, o maior clube repre-
sentante da modalidade, no escalão sénior feminino do Concelho de Montijo, dis-
pondo ainda, de um campo de aperfeiçoamento de basquetebol, para a faixa etária 
dos 6 aos 16 anos de ambos os géneros, durante o período de interrupção letiva, 
designadamente em julho de 2020. A associação de natureza cultural, desportiva 
e recreativa pretende ser reconhecida como o motor da comunidade na promo-
ção desportiva, recreativa e social. Ser uma escola de basquetebol de referência 
nacional, capaz de formar e projetar jovens de elevada integridade pessoal e valor 
desportivo contribuindo para um melhor crescimento e uma vida saudável.
Palmarés: O clube está a crescer e com ele a sua visibilidade, como exemplo des-
taca-se a presença na Fase Final da Taça Nacional Sub-19 Femininos, na época des-
portiva 2018/2019.

Casa do Benfica

MARÇO 2020
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Eventos associativismo
08 mar. (dom.) 09h15
V TRAIL RUNNING CANHA
Vila de Canha
Canha é a região mais rural do Concelho do Montijo 
e a que reúne as melhores condições para o desporto 
aventura. Para além da componente desportiva, pre-
tende-se que o Trail Running Canha seja um dia inten-
so de atividade física e de convívio entre praticantes, 
amigos e famílias, um dia bem passado, um dia para não esquecer! 
Informações: 917576782 | Email: mail.campoaventura@gmail.com
Inscrições: www.acorrer.pt
Organização: Associação Campo Aqui Tão Perto, Bombeiros Voluntários de Canha, Junta de 
Freguesia de Canha e Câmara Municipal de Montijo

08 mar. (dom.) | 09h30 -16h30
ESTÁGIO DE KARATÉ
Pavilhão Municipal n.º 2 - Montijo
Trata-se de um evento de preparação e treino da mo-
dalidade de Karaté e tem como objetivo aferir e padro-
nizar o nível dos técnicos e instrutores.
Informações: 917009506 | Email: apadeassociacao@
gmail.com
Organização: APADE – Associação | Apoio: Câmara Municipal de Montijo

21 mar. (sáb.) | 20h00
NOITE DE FADOS
Sede Vasco da Gama Futebol Clube da Lançada, 
Freguesia de Sarilhos Grandes
A iniciativa tem como objetivo angariar fundos para a 
realização da Feira da Gastronomia e da Flor de 2020. 
Sócios – 19€ // Não Sócio – 20€ (limite lugares)
Reservas: Vasco da Gama // 910488509

22 mar. (dom.) | 09h30
6.º ENCONTRO JOGA+ 
PETIZES E TRAQUINAS
Parque de Estacionamento do Tribunal 
do Montijo
Trata-se de um evento de futebol de carácter informal 
e visa proporcionar diferentes experiências desporti-
vas e sociais a crianças entre os 4 e os 8 anos de idade, 
realizadas sob diferentes formas jogadas, em diferentes superfícies.
Organização: Associação de Futebol de Setúbal | Apoio: Câmara Municipal de Montijo
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juventude

MARÇO 2020

MOSTRA ASSOCIATIVA | 29 E 30 DE MAIO
A Semana da Juventude é promovida pela Câmara Municipal do Montijo, através 
do Gabinete da Juventude, com o objetivo de apoiar e estimular a participação e a 
intervenção dos jovens munícipes no concelho do Montijo.
Apresenta a tua candidatura até dia 13 de março e faz parte da Semana da Juven-
tude com as tuas ideias!
Áreas: desporto, dança, exposições, torneios, workshops, seminários, um sem fim 
de hipóteses, basta teres ideias!
Local: Vários locais do concelho
Mostra Associativa: Parque Municipal de Montijo
Podem candidatar-se:
- Associações de estudantes associações e estruturas juvenis;
- Grupos informais de jovens, sem personalidade jurídica, que se reúnam para re-
alizar atividades pontuais (média de idades do grupo não deverá ultrapassar os 
30 anos);
- Jovens com atividade individual (artistas, criativos), com idades compreendidas 
entre os 14 e os 30 anos.
Candidaturas: www.mun-montijo.pt
Mais informações: juventude@mun-montijo.pt | 212327878 | 212327791

Eventosassociativismo

02 mar. (seg.) | 21h00
Sessão solene
Moscatel de honra
Salão Nobre da Sede da 
SCUPA

07 mar. (sáb.) | 22h00
BOND - Concerto
Bar de Sócios (SCUPA)

14 mar. (sáb.) | 22h00
BIBE - Karaoke
Bar de Sócios (SCUPA)

COMEMORAÇÃO DO 107.º ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE 
COOPERATIVA UNIÃO PISCATÓRIA ALDEGALENSE 1913 - 2020

22 mar. (dom.) | 10h00
Jogo de Futebol “Tradição 
Amigos da SCUPA”
Almoço convívio
(inscrição prévia)
Sede da SCUPA

28 mar. (sáb.) | 20h00
Grande Noite de Fados
(inscrição prévia)
Bar de Sócios (SCUPA)
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14 e 21 mar. (sáb.) | 21h30
III MOSTRA DE BANDAS 
SEMANA DA JUVENTUDE 2020
Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro
A III Mostra de Bandas - Semana da Juventude 2020 or-
ganizada pelo Gabinete da Juventude da Câmara Mu-
nicipal do Montijo, irá permitir às bandas participantes 
a apresentação pública dos seus trabalhos.
Premiação: Apresentação no palco Juventude da Se-
mana da Juventude | Apuramento direto para repre-
sentar o Concelho de Montijo no Festival da Liberdade 
| Gravação de EP Promocional.

26 mar. (qui.) | 14h30
CÂMARA MUNICIPAL JOVEM
Salão Nobre – Edifício Paços do Concelho
Realiza-se a II Câmara Municipal Jovem, uma iniciativa 
do Gabinete da Juventude que conta com a partici-
pação de alunos da Escola Secundária Poeta Joaquim 
Serra, Escola Profissional do Montijo e Escola Secundá-
ria Jorge Peixinho. Esta é uma iniciativa que pretende 
motivar e desenvolver nos jovens, competências para 
o exercício de uma cidadania ativa e responsável; sen-
sibilizar para as questões do poder local, designada-
mente no âmbito das atribuições e competências da 
administração local e do funcionamento dos respeti-
vos órgãos.

7 mar. (sáb.) | 16h00
REVISITAÇÕES - MÚSICA E POESIA
Ermida de Santo António, Montijo
A convite do Gabinete da Juventude da Câmara Muni-
cipal do Montijo, o PICA homenageia autores premia-
dos no Concurso de Poesia e Ficção Narrativa MON-
TIJO JOVEM, numa revisitação da poesia de jovens 
poetas, cruzando-a com a linguagem universal da 
música e, ainda, com a poética de autores canónicos 
e consagrados. Um evento em que as linguagens e as 
sensibilidades se contaminam e propagam para que 
ninguém fique indiferente.
A poesia será dita pelo Coletivo PICA e contará com 
apontamentos musicais ao vivo. Entrada livre.
Parceria: Banda Democrática 2 de Janeiro

juventude
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nformações úteis
RECOLHA DE MONOS 
DOMÉSTICOS
Os monos domésticos são resíduos de 
grandes dimensões, como sofás, eletro-
domésticos, equipamentos eletrónicos, 
colchões, móveis, entre outros.
A recolha é efetuada pelo serviço de 
Higiene Urbana, através do telefone 
21 232 78 37.
Dias de recolha: de 2.ª a sábado das 
8h00 às 14h00 | Serviço gratuito.
Em alternativa, poderá depositar estes 
resíduos no Ecocentro do Montijo: 
93 207 39 18.

LOJA SOCIAL MONTIJO
Doações
4.ª feira | 09h30-12h30 / 14h00-17h30
Atendimento ao Público
5.ª feira | 09h30-12h30 / 14h00-19h00
Contactos
21 232 77 39 // 91 069 72 93

Bombeiros Voluntários do Montijo
Tel. 21 231 00 48
Bombeiros Voluntários de Canha
Tel. 265 897 956
GNR Afonsoeiro – Tel. 21 765 75 70
GNR Canha – Tel. 265 242 636
PSP Montijo 
Tel. 21 231 01 44 / 21 232 79 40
Hospital do Montijo (Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo, EPE)
Tel: 21 214 73 00 
Extensão de Saúde de Montijo
Tel: 21 230 79 10 
Unidade de Saúde Familiar Afonsoeiro
Tel: 21 230 98 70 
Unidades de Cuidados de Saúde
Personalizados:
UCSP Canha – Tel: 265 897 940 
UCSP Pegões – Tel: 265 898 730  
UCSP Santo Isidro – Tel: 265 896 322 
Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento - SMAS
Avaria e/ou ruptura nas redes de abaste-
cimento de água e drenagem de águas 
residuais.
Dias úteis: 09h00-12h30 / 14h00-16h30 
- Tel. 21 232 77 68
Dias úteis, sábados, domingos e feria-
dos: 16h30-09h00 - Telm. 91 902 01 21

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

Ficha Técnica
Título Montijo Agenda de Eventos
Edição Câmara Municipal do Montijo
Coordenação Gabinete de Comunicação 
e Relações Públicas
Projeto gráfico GCRP - Atelier de Artes 
Gráficas
Fotografia GCRP
Capa A Cantadeira
Tiragem 7 000 ex.
Impressão Tipografia Belgráfica Lda.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A informação a divulgar na Agenda de 
Eventos, publicação mensal, deverá ser 
enviada até ao dia 9 do mês anterior 
da respetiva edição, por e-mail (geral@
mun-montijo.pt). 
Estas informações e outras que não che-
guem a tempo de ser publicadas podem 
ser divulgadas na página de internet 
www.mun-montijo.pt caso venham 
acompanhadas de imagem. 
A CMM reserva-se no direito de sele-
cionar a informação a divulgar e não se 
responsabiliza por alterações na progra-
mação.
Pode subscrever a Agenda de Eventos 
em www.mun-montijo.pt ou através do 
e-mail gcrp@mun-montijo.pt (Gabinete 
de Comunicação e Relações Públicas) ou  
telefone 21 232 76 42.

SERVIÇOS DE URGÊNCIA
Serviço Municipal de Protecção Civil
Telfs. 21 232 77 19 (09h00-12h30/ 
14h00-17h30)
Email: smpc@mun-montijo.pt

MARÇO 2020
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Use o seu
smartphone
para  aceder à
página oficial da
Câmara Municipal
do Montijo

mun-montijo.pt
/cmmontijo

Cartaxo-comum, Canha

/municipiodomontijo


