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→ CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO

O Município do Montijo aderiu à campanha da SIMARSUL, entidade responsável 
pelo sistema de transporte e tratamento de águas residuais da região da penínsu-
la de Setúbal. A campanha de sensibilização, uma iniciativa da SIMARSUL, é diri-
gida à comunidade da Península de Setúbal que chama a atenção para o impacto 
negativo que a colocação indevida de resíduos nas redes de saneamento tem no 
processo de tratamento e no funcionamento das infraestruturas de águas resi-
duais.
No âmbito deste projeto, a Casa do Ambiente, irá acolher esta exposição com 
imagens, fotografias e amostras dos monstros reais e dos seus impactos noci-
vos. A exposição relata a história dos nossos heróis que combatem os “monstros” 
feitos de lixo e gorduras que pessoas e indústrias deitam indevidamente pelo 
cano abaixo. O trabalho dos Heróis não chega e precisam por isso da ajuda de 
cada um de nós - os SUPERAMIGOS - para não deitarmos o lixo no esgoto e não 
fazermos da sanita um caixote do lixo!
A colocação indevida de resíduos nas redes de saneamento, tais como: toalhitas, 
fio dental, cabelos, cotonetes, pensos higiénicos, tampões, preservativos, pensos 
rápidos, ligaduras, beatas, pastilhas elásticas, pequenos plásticos, medicamentos, 
óleos alimentares usados e restos de comida, juntam-se e provocam entupimen-
tos das infraestruturas, em especial das estações elevatórias e de tratamento de 
águas residuais, provocando o seu mau funcionamento e a sua deterioração, 
obrigando ao trabalho árduo e complexo de limpeza dos sistemas, por forma a 
garantir que as infraestruturas continuem a funcionar adequadamente e que o 
processo de tratamento seja eficaz, evitando que esses resíduos sejam lançados 
para o rio.

“Seja um SUPERAMIGO. Lixo no esgoto, Não!”

Até fevereiro de 2022, na Casa do Ambiente, vai estar patente 
ao público a Exposição Itinerante “Seja um SUPERAMIGO. Lixo 
no esgoto, Não!”
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A exposição mostra os monstros 
verdadeiros feitos desses resíduos 
que são indevidamente lançados 
pelo cano abaixo e provocam 
entupimentos nas redes de sanea-
mento e prejudicam o processo de 
tratamento de águas residuais.
A mensagem da exposição apela 
a que todos façam a sua parte – 
“Lixo no esgoto, Não!”
Para imprimir o Marcador de Livro 
aceda ao site do município em 
www.mun.montijo.pt. 
E boas leituras!
Seja consciente. 
Seja um SUPERAMIGO! Lixo no 
esgoto, NÃO!

NÃO DEITE PELO CANO
ABAIXO O QUE NÃO DEVE

TOALHITAS
FIO DENTAL

CABELOS
COTONETES

PENSOS  E  TAMPÕES
PRESERVATIVOS

PENSOS RÁPIDOS
E LIGADURAS 

BEATAS
PASTILHAS ELÁSTICAS
PEQUENOS PLÁSTICOS

MEDICAMENTOS
ÓLEOS ALIMENTARES 

USADOS
RESTOS DE COMIDA

ESTES RESÍDUOS JUNTAM-SE 
E CRIAM MONSTROS QUE 

ENTOPEM AS CANALIZAÇÕES 
E DIFICULTAM O TRATAMENTO 

DAS ÁGUAS RESIDUAIS.

MARQUE ESTA IDEIA
NÃO CRIE 

“MONSTROS”

Casa do Ambiente

Contactos: 212314776 | 
Email: cambiente@mun-montijo.pt 
 
Horário: De 2.ª a 6.ª feira | 
10h00-12h30 / 14h00-17h00
 
Encerrado: Sábados, domingos e 
feriados, dia 24 dezembro e de 31 
dezembro a 06 janeiro de 2022.
 
Visitas sujeitas a marcação prévia 
para visitas de grupos e escolas.

http://www.mun.montijo.pt
mailto:cambiente%40mun-montijo.pt?subject=
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Apoio: República Portuguesa – Cultura/ Direção Geral das Artes; Câmara Municipal 
do Montijo; Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

Concerto Banda Mascarenhas-Martins21h30

Carpool Mascarenhas-Martins

Transmissão online nas plataformas da Mascarenhas-Martins

16h00

Já tínhamos dito: gostamos de celebrar os aniversários, mas gostamos pouco 
que nos cantem os parabéns. Sete anos já são alguns, ou seja, já andamos aqui 
há algum tempo e, como tal, faremos o habitual concerto de aniversário com a 
Banda Mascarenhas-Martins, que desta vez vai centrar-se em algum do repertório 
feito por artistas da cidade do Montijo e dar-lhe uma volta. Um concerto grava-
do no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida para ser visto online. Além da música, 
à noite, teremos, durante o dia, uma iniciativa online a que decidimos chamar 
Carpool Mascarenhas-Martins. Agora que o Carpool já está em desuso, agora que 
James Corden e Michelle Obama já não cantam em movimento, decidimos vol-
tar ao conceito para um percurso-conversa-passeio de automóvel pelo concelho 
do Montijo e que vamos transmitir online. Ao volante restabelecemos o lugar da 
Mascarenhas-Martins, tentamos perceber onde estamos hoje e para onde esta-
mos a ir, interrogamos o público, vamos ao seu encontro para perceber o que 
nos une, o que nos separa e o que podemos ser em conjunto — numa espécie de 
preview daquilo que será o espectáculo Só há título no final. Cargas e descargas 
rumo à última estação: a garagem de trabalho da companhia. Aí, o percurso tor-
na-se conversa e o público será convidado a participar, respondendo — ou não, 
claro — às questões que lhe foram lançadas no trajecto.

sáb.  15 jan.

7.º ANIVERSÁRIO MASCARENHAS-MARTINS 2022
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sex.  21h3028 jan.

Ateneu Popular de Montijo, Montijo

O Tempo e o Modo
Eduardo Galeano e Laurie Anderson

JANEIRO 2022

Audiovisual // 60’ (aprox.) // 2€ (entrada gratuita para sócios do Ateneu)

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 como 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.

Eduardo Galeano e Laurie Anderson
Para o primeiro capítulo de “O Tempo e o Modo”, à boa maneira televisiva, ofe-
recemos um episódio duplo para aguçar o apetite. E de que maneira. Eduardo 
Galeano é um dos mais significativos autores do século XX, seguramente o mais 
ilustre dos uruguaios, e um acérrimo combatente do capitalismo enquanto siste-
ma deformador da humanidade. Laurie Anderson é uma artista norte-americana 
de prato cheio, tendo sido uma inventora no que à música electrónica e à per-
formance art diz respeito, uma música fascinante, uma realizadora inquietante e 
uma activista de todo o tamanho. “O Tempo e o Modo”, como podem ver, começa 
em grande.

As condições de acesso, datas e horários dos espetáculos estão sujeitos 
a alterações devido ao atual contexto epidemiológico.
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Esta é a história de duas mulheres portuguesas que sentem o seu Fado de maneira 
diferente. Será que o nosso destino já está marcado ou teremos a capacidade de 
mudar esta sina que é o Fado Português? Interpretando o Património Cultural e 
Imaterial da Humanidade, Meu Fado Meu é um espetáculo que retrata a cultura, 
os costumes, os acreditares e as raízes do povo lusitano. Ao som da guitarra portu-
guesa acompanhada de duas vozes bairristas, esta taberna tipicamente portugue-
sa, onde todos se conhecem e retratam as suas vidas e vivências, não será diferente 
de todas as outras! 
Produção – United Visionary Arts

05 e 06 fev. sáb.  21h30
dom.  16h30

MÚSICA E DANÇA // M/6 // Duração 1h s/ intervalo // 
Plateia: 12,50€ // 1.º Balcão: 10€ // 2.º e 3.º Balcão: 8€

United Visionary Arts

MEU FADO MEU

→ O ano de 2022 começa, em fevereiro, no 
Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida com um 
espetáculo de MÚSICA e DANÇA a não perder!

É obrigatória a utilização de máscara. 
É aconselhada a aquisição antecipada de bilhetes.
Todas as reservas devem ser levantadas até à véspera do espetáculo.
As condições de acesso, datas e horários dos espetáculos estão 
sujeitos a alterações devido ao atual contexto epidemiológico.

INFORMAÇÕES ÚTEIS            
Funcionamento da Bilheteira:
 De terça a sexta, das 15h00 às 19h00
 Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo
 Contactos: 21 232 78 82 | bilheteira1@mun-montijo.pt

ADIADO
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ESTREIA 

NACIONAL

Fotografia – United Visionary Arts

MEU
FADO

MEU

MEU
FADO

MEU

ADIADO
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MONTIJO
tem talento

CONTACTOS
https://www.facebook.com/Noíta-Design-999258243518398/ 

https://www.instagram.com/noitadesign/p/CWivtAks5Vu/?utm_medium=copy_link

NoítaDesign é uma marca de costura criativa. A marca foi criada por Rute Neto, 
natural da Covilhã, que vive há 5 anos na cidade de Montijo. As suas raízes africa-
nas, mais propriamente Angola, estão na razão das suas criações artísticas, que 
são um verdadeiro hino à cultura africana. As típicas capulanas – panos que nor-
malmente são usados pelas mulheres africanas para cingir o corpo - de motivos 
diversos e cores vibrantes são trabalhadas, de uma forma criativa e original, em 
artigos que vão desde peças de roupa variada a múltiplos acessórios de moda 
e decoração.  
Desde a infância que Rute Neto nutre um especial gosto 
por trabalhos de costura. Aos 6 anos já fazia os arranjos 
às suas próprias roupas bem como algumas criações. 
Entretanto, o gosto e a motivação foram crescendo e há 
cerca de 10 anos, começou a efetuar as suas primeiras 
peças. Inicialmente deu-se a conhecer apenas no círcu-
lo entre a família e os amigos, só mais recentemente de-
cide publicar, os seus trabalhos, nas redes sociais. 
O entusiamo de Rute Neto na confeção das suas peças, 
é visível na originalidade e na beleza de cada uma das 
suas criações, as quais nos transmitem o encanto e a alegria do povo africano.  
A capulana é usada nos países africanos de diferentes maneiras. As mulheres 
usam-na, principalmente, no seu dia-a-dia e o seu uso vai muito além da moda: 
o tecido é usado para carregar os seus filhos nas costas, para carregar trouxas, 
ou outras funções, como toalha, cortina, pano de mesa, etc. A capulana também 
pode ser usada em cerimónias tradicionais como funerais, casamentos, ritos de 
iniciação, cerimónias mágico-religiosas, etc.

NoítaDesign

→ A partir de 21 de janeiro, venha até ao Mercado Municipal, de 3.ª feira a 
domingo, das 07h00 às 14h00, e fique a conhecer a marca de costura criativa 
NoítaDesign, criada por Rute Neto. Não perca esta oportunidade!

Rute Neto | 961 324 358 | rutneto@gmail.com

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

https://www.facebook.com/Noíta-Design-999258243518398/
https://www.instagram.com/noitadesign/p/CWivtAks5Vu/?utm_medium=copy_link
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exposições

até 15 jan.

LARA roseiro

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

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

EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO

Arte dos Presépios 13.ª edição

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

*
3.ª a 6.ª feira | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Museu Municipal Casa Mora*

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

até 9 jan.

Na pintura de Lara Roseiro a “casa é o lugar íntimo catalisador do seu processo 
criativo”, é o  “espaço estruturante da identidade, que abriga e protege o amor”,  
que “está intimamente ligado a todas as nossas memórias e vivências interiores”, 
pois é na casa que “os laços e os sentimentos se cimentam, contendo narrativas 
que evocam cheiros, afetos, texturas, segredos, fragilidades, sabores e sonhos que 
habitam na alma”. 
Lara Roseiro nasce em Coimbra (1980) e, vive e trabalha em Azeitão. Licencia-se 
em Coimbra, sendo o seu mestrado da FBAUL de Lisboa. Expõe desde 2001, ven-
ceu vários prémios e distinções, e está representada em diversas coleções públi-
cas e privadas. Tem o seu trabalho referenciado em várias publicações em Por-
tugal e nos EUA. Realizou diversos projetos de arte pública, nomeadamente no 
Museu Arqueológico do Carmo em Lisboa.

AS CASAS DE FORA AS CASAS DE FORA 
OLHAM-NOS OLHAM-NOS 
PELAS JANELAS PELAS JANELAS 

Entrada gratuita. 
No cumprimento das orientações da DGS, é obrigatório o uso de máscara de proteção.

*
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Entrada gratuita. 
No cumprimento das orientações da DGS, é obrigatório o uso de máscara de proteção.

*

exposições

BD Montijo – Iniciações
3.ª a 6.ª feira | 09h00-12h30 / 14h00-17h30Museu Municipal Casa Mora*

sex.  18h0028 jan.
MOSTRA DE BD

Uma mostra dos 
trabalhos e dos 
processos criativos 
dos alunos dos 
cursos de Iniciação 
à Arte Sequencial, 
promovidos pela 
Câmara Municipal 
do Montijo.
A exposição terá 
início com o 
lançamento de uma 
antologia que reúne 
as várias bandas 
desenhadas criadas 
pelos alunos dos 
cursos. 
Patente até 19 de 
março de 2022.

Ilustração: Susana Resende

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

NoítaDesign | costura criativa
Mercado Municipal
3.ª a domingo | 07h00-14h00

*

NoítaDesign é uma marca de costura criativa criada por Rute Neto, residente no 
Montijo.  As suas raízes africanas estão na razão das suas criações artísticas, cujas 
típicas capulanas, de motivos diversos e cores vibrantes, dão o mote. O entusiamo 
de Rute Neto na confeção das suas peças, é visível na originalidade e na beleza 
de cada uma das suas criações, as quais nos transmitem o encanto e a alegria do 
povo africano. Patente até 20 de março de 2022.

sex.  21 jan.



11

exposições
JANEIRO 2022

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

sáb.  16h0022 jan.

Cenários do quotidiano | Benedita Kendall

Segundo Valter Hugo Mãe a “pintura de Benedita é sempre uma narrativa, pro-
cura ilustrar por metáforas situações nas quais nos podemos perfeitamente rever 
sem que a linguagem se torne perfeitamente explícita, prisioneira de um código 
prévio.”
Benedita propõe-nos, segundo a própria “uma reflexão sobre os tempos que cor-
rem, onde fomos confrontados com o tempo e o espaço exíguo e diminuto das 
nossas vivências” numa representação de aspetos da nossa vida quotidiana e do 
isolamento em que vivemos. 
Benedita Kendall nasce no Porto em 71, em 86 frequenta um Curso de Desenho na 
FAUP (Faculdade de Arquitectura) e, em 94, conclui o curso de Artes Plásticas-Pin-
tura, na FBAUP (Faculdade de Belas Artes) e o Curso de Desenho de Figura Huma-
na na International Sommer Academie de Salzburg, na Áustria, leccionado por Jim 
Dine.  É Professora de Artes no Ensino Secundário, tendo concluído o Mestrado 
em Práticas e Teorias do Desenho na FBAUP. Patente até 26 de fevereiro de 2022.

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

11
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No centro do Montijo, o número 33, da Praça 5 de Outubro, a morada da Casa 
dos Panos, segundo Joaquim José Caria, a loja, “se não é centenária, pouco falta”. 
O comerciante contou-nos como a história desta casa - pautada pela tradição de 
servir bem o cliente - e da sua vida. Estórias que se unem e se fundem, desde há 
seis décadas. 

lojas com estórias

Foi aos 12 anos que, Joaquim 
Caria, iniciou a sua carreira no 
comércio, num armazém de 
lanifícios, que passado pouco 
tempo, acabaria por encerrar. O 
infortúnio trouxe-o à Casa dos 
Panos, onde volvidos quase 60 
anos ainda permanece. “Vim 
para aqui como empregado, 
entretanto fiz a minha vida mili-
tar, voltei e mais tarde cheguei a 
acordo com o meu patrão para 
ficar com a casa. Estou aqui es-
tabelecido desde 1976”, conta-
-nos o proprietário.

Casa dos Panos
A tradição de bem servir
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A Casa dos Panos, como o nome indi-
ca, evoluiu como uma referência no 
comércio dos tecidos a metro. Toda-
via, com o passar dos anos, Joaquim 
José Caria, optou por incluir também o 
pronto-a-vestir, sobretudo masculino: 
“Aqui há umas décadas haviam mui-
tas costureiras, alfaiates, as pessoas 
compravam os tecidos a metro e man-
davam confecionar. Hoje as pessoas 
preferem o pronto-a-vestir. Isto modi-
ficou-se muito e, hoje em dia, é difícil 
arranjar tecidos, tecidos de qualidade 
como nós realmente temos”, garante. 

Joaquim Caria é um conhecedor pro-
fundo de todos os tecidos e das suas 
finalidades, e apesar das mudanças 
trazidas pelos tempos, continua a ser-
vir o seu cliente com genuína paixão 
e conhecimento, e vê reconhecida a 
sua dedicação “O cliente quando en-
tra na minha casa, já sabe o que tenho, 
é um cliente fácil de tratar, vem com 
frequência, com quem tenho muita 
abertura mesmo a falar, é um cliente 
que gosta de ser bem-recebido e bem 
servido e reconhece que nós temos 
qualidade”. 

Independentemente do produto, existem sempre dois fatores a ter em conta 
como explica: “Esta casa teve sempre o mesmo lema, servir bem o cliente e ter 
sempre artigos de qualidade. O cliente que seja bem servido, faz publicidade a 
pessoas amigas para virem cá. Se o cliente é mal servido num estabelecimento 
já não volta. A prova é que a casa já tem esta existência toda e tem-se dado bem 
com este sistema. O meu patrão levava o negócio tal qual como eu depois levei, 
apostava na qualidade dos artigos e eu segui precisamente esse caminho”. 

JANEIRO 2022

O futuro é imprevisível e, aos 73 anos, 
Joaquim Caria prefere viver um dia de 
cada vez, mantendo viva uma casa de 
enorme tradição, fazendo votos que 
todos visitem o comércio local: “Não 
se esqueçam do comércio tradicional, 
venham conhecer, nós agradecemos 
e precisamos. Aqui sabemos receber e 
faremos sempre tudo o possível para 
deixar o cliente satisfeito.”
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O Kont@rte-E8G, é um projeto que, teve início a 1 de abril de 2021 e termina 
em 31 de dezembro de 2022 e, tem como missão promover o reforço da coe-
são social. 
É um Projeto de Educação Não-Formal, que integra a 8.ª geração do Programa 
Escolhas para o biénio 2021/2022, com o financiamento do Alto Comissariado 
para as Migrações (ACM) para a implementação de 2 medidas estratégicas: 
I – Educação, Inclusão Digital, Formação e Qualificação; III – Dinamização 
Comunitária, Saúde, Participação e Cidadania. 
Tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crian-
ças e jovens, em situação de maior vulnerabilidade social, através do seu en-
volvimento em atividades de valorização escolar, pessoal e social.  Prevê como 
resultados de mudança: um melhor desempenho escolar; promover a corres-
ponsabilização dos encarregados de educação no processo educativo do/a(s) 
seus/suas educando/a(s); promover hábitos de saúde, e, desenvolver compe-
tências digitais, artísticas/culturais e cidadania.
A parceria formal é constituída da seguinte forma:
- Câmara Municipal de Montijo (CMM) – Entidade Promotora; 
- Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo 
(AFPDM) – Entidade Gestora; 
- Junta de Freguesia da União das Freguesias do Montijo e Afonsoeiro (UFMA);
- Agrupamento de Escolas do Montijo (AEM); 
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Montijo (CPCJ); 
- Instituto Português do Desporto e Juventude, IP (IPDJ); 
- Instituto Politécnico de Setúbal (IPS).

Coordenação do Projeto: Tiago Abreu (Psicopedagogo/Mestre em Psicologia 
Social da Saúde) 
Morada: Edifício Sede Projeto Kont@rte-E8G
Largo da Inclusão - Rua Ivone Silva, Bairro da Caneira, 2870-336 Montijo
Contactos: kontarte.e8g@gmail.com | tabreu@mun-montijo.pt | Tel: 212303408 / 
910006749

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

→ PROJETO KONT'@RTE-E8G

mais cidadania

mailto:kontarte.e8g%40gmail.com?subject=
mailto:tabreu%40mun-montijo.pt?subject=
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nformações úteis

Serviço Nacional de Saúde 24
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. 212 310 144 | 
E-mail: contacto@psp.pt 
Serviço Municipal de Protecção Civil
Tel. 212 327 719 / 918 684 186 | 
E-mail: smpc@mun-montijo.pt

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  Ciclovia do Caminho de 
Ferro, Montijo

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.

SERVIÇOS DE URGÊNCIA

COVID-19

LINHAS DE APOIO À COMUNIDADE
Segunda a sexta | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Linha de Apoio Social: 800 210 105
Linha de Apoio Psicológico: 917 865 964
Linha de Apoio a Vítimas de Violência Domés-
tica: 917 891 554 / 917 060 714
Linha de Apoio ao Migrante: 
917 060 714 / 910 697 293
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MONTIJO
Atividade Desportiva Informal

Walk n’Run

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

Concentração:
Parque Urbano das Piscinas

Caminhada
5 km | 2.as feiras | 20h00

Corrida
10 km | 2.as, 4.as e 6.as feiras | 20h15

www.mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo

https://www.mun-montijo.pt/
https://www.facebook.com/cmmontijo
https://www.instagram.com/municipiodomontijo/

