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agenda de eventos
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O atendimento nos serviços públicos segue as orientações da Direção-Geral da Saúde 
por forma a cumprir todas as normas de segurança e higiene (Uso de máscara obriga-
tório; Distanciamento social; Etiqueta respiratória; Higiene das mãos).

ESTAMOS PRESENTES, 
E VAMOS CONTINUAR A TRABALHAR PARA SI!

Câmara Municipal do Montijo
212 327 600 | geral@mun-montijo.pt | www.mun-montijo.pt

MONTIJO
agenda de eventos

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS2

 Atendimento Presencial (sem marcação prévia)
• Secção de Taxas e Licenças | 09h00-12h30/14h00-17h30
• Tesouraria | 09h00-12h30/14h00-16h00
• Secretaria Cemitérios Municipais | 09h00-12h00/14h00-17h00

Evite deslocações desnecessárias aos serviços, salvo por motivos urgentes e inadiáveis. 
Opte pelos canais não presenciais, telefone ou email.

EQUIPAMENTOS CULTURAIS
O funcionamento dos equipamentos culturais segue as orientações da Direção-Geral 
da Saúde de forma a cumprir todas as normas de segurança e higiene.

• Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva:
 Em regime de porta aberta apenas para o empréstimo domiciliário, requisição e de-

volução de livros, para os portadores do cartão de leitor, de segunda a sexta, no se-
guinte horário: 10h00-12h30/14h00-18h00 | 212 327 870 | biblioteca.emprestimo@
mun-montijo.pt

• Galeria Municipal: Terça a sábado | 09h00-12h30/14h00-17h30
• Museu Municipal Casa Mora: Terça a sábado | 09h00-12h30/14h00-17h30
• Museu Agrícola da Atalaia:
 Terça a sexta | 09h00-12h30/14h00-17h30 // sábado | 14h00-18h00 // domingo me-

diante marcação prévia 212 314 667 ou cultura@mun-montijo.pt

SERVIÇOS EM FUNCIONAMENTO

 Atendimento Presencial (sujeito a marcação prévia - 09h00-12h30/14h00-16h00)
• Divisão de Educação: 910 106 962 | de@mun-montijo.pt
• Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde: 212 327 739 | ddsps@

mun-montijo.pt
• Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo:
 •  Secretaria – 2.º Piso | privilegie a marcação prévia através de email 
    dptu_sa@mun-montijo.pt | 212 327 723/ 16/ 17/ 18 e 92
 •  Marcação com os Técnicos - 3.º Piso | dptu@mun-montijo.pt | 212 327 639

OUTROS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Atendimento Presencial | 09h00-12h30/14h00-16h00 
Atendimento Telefónico | 09h00-12h00 | 212 327 768 | smas.montijo@mun-montijo.pt

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

• Casa do Ambiente | 09h00-12h30/14h00-17h30
• Posto de Turismo | 09h00-12h30/14h00 -17h30

OUTROS SERVIÇOS

Mais info: www.mun-montijo.pt
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Comemora-se no dia, 5 de dezembro, o Dia Internacional do Volunta-
riado, uma data proclamada pelas Nações Unidas com o objetivo de 
incentivar e valorizar o trabalho voluntário e tornar o mundo num lugar 
mais inclusivo e mais tolerante.

COMEMORAÇÕES

Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde
Rua José Joaquim Marques n.º 124 – 2870-348 Montijo
Telefones: 265 898 196 - 212 327 739 // 2.ª a 6.ª das 09h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h30
E-mail: ddsps@mun-montijo.pt

Inscrições:

Dia 
Internacional 
do 
Voluntariado
5 dezembro

O Voluntariado é um ato de cidadania 
que se exprime em ações sociais e co-
munitárias realizadas de forma desin-
teressada por pessoas, no âmbito de 
projetos, programas e outras formas 
de intervenção. Sempre ao serviço da 
comunidade. 
O Banco Local de Voluntariado de 
Montijo é dinamizado pela Câmara 
Municipal de Montijo, através da Di-
visão de Desenvolvimento Social e 
Promoção da Saúde. 

No Banco Local de Voluntariado exis-
tem diversas áreas onde os voluntá-
rios podem disponibilizar o seu tem-
po e as suas competências. 
No Dia Internacional do Voluntariado, 
agradecemos a todos os voluntários 
do concelho do Montijo o trabalho 
que têm desenvolvido em prol da co-
munidade montijense.
Inscreva-se no Banco Local de Volun-
tariado e conheça as áreas em que 
pode participar.
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MONTIJO...
e o campo aqui tão perto!

O percurso da PR1 - Rota de Santo Isidro pretende dar a conhecer o terri-
tório rural de Pegões, de características eminentemente rurais, onde a pai-
sagem agrícola e florestal, se fundem com o casario branco, disperso nesta 
que é a área, mais vasta do concelho.  
Neste percurso encontramos o património arquitetónico do Colonato de 
Pegões, projeto implementado, nesta região, nos anos 40 do século XX. 
Deste conjunto, digno de registo, fazem parte para além da habitação dos 
colonos (casais), a casa da professora, a casa do pároco e o edifício da Co-
operativa Agrícola de Pegões, que é hoje a responsável pela marca Adega 
de Pegões. Parte integrante desta união construtiva é também a Igreja de 
Santo Isidro, de inequívoca arquitetura moderna, sem dúvida um desafio 
para a época e uma afirmação de mudança.

Para terminar a rubrica “Montijo e o campo aqui tão perto” que dedicá-
mos, ao longo de 2020, às freguesias rurais de Pegões e Canha, damos 
agora a conhecer a PR1 - Rota de Santo Isidro especialmente para aque-
les que gostam de aliar a caminhada ao contacto com a natureza.
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A Rota de Santo Isidro

No nosso percurso encontramos 
também o Fontanário de Pegões, 
que segundo os relatos históricos, 
foi mandado construir por D. João V, 
em 1728, para dar apoio à comitiva 
real, que por aqui passou a caminho 
de Espanha, para um enlace matri-
monial entre as duas cortes. 
Extensas áreas de pinhal, sobreiros, 
vinha e outros cultivos revestem a 
moldura paisagística desta fregue-
sia afamada pela qualidade das suas 
produções hortícolas e agrícolas, 
com grande destaque para a produ-
ção vitivinícola. 
São muitas as razões para partir à 
(re)descoberta destas paragens, 
que a PR1 possibilita, aliando o co-
nhecimento à prática desportiva e 
ao lazer. 

A PR1 - Rota de Santo Isidro é um percurso pedestre homologado pela Fe-
deração de Campismo e Montanhismo de Portugal. Os PR, ou pequena rota, 
são atribuídos a percursos até 30 quilómetros e são registadas por concelhos, 
sendo-lhes atribuída uma numeração que se inicia no número 1, constituindo 
redes concelhias. Existem ainda a Grande Rota e a Grandes Rotas – Transeuro-
peias (http://www.fcmportugal.com/Percursos.aspx).
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United Visionary Arts

250 ANOS DE 
BEETHOVEN

Pianista e compositor, Ludwig Van Beethoven destacou-se no 
período clássico-romântico pelas suas inovações e expressões 
musicais, sendo um dos compositores mais tocados da História. 
Em 2020 comemoramos o 250.º Aniversário do seu nascimen-
to num concerto em que as conhecidas sonatas “Pathétique” e 
“Moonlight” serão apenas duas das obras tocadas e interpreta-
das pelas mãos de Taíssa Poliakova. Uma noite extraordinária 
para os grandes amantes da música clássica.

MÚSICA // M/6 // 5€ // Duração: 50min

04 dez. sex.  19h00

Informações e Reservas // Levantamento de reservas até 24h antes do Espetáculo
Tel.: 21 232 78 82 // Email: ctja@mun-montijo.pt

Portal Magia no Gelo
Dirigido exclusivamente aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública 
do concelho, o Portal Magia do Gelo oferece aos mais pequenos e às suas famílias 
uma programação online com espetáculos e jogos infantis, com destaque para as 
histórias “O Feiticeiro de Oz” e “Peter Pan”.
O acesso ao Portal da Magia do Gelo é realizado em site próprio através de um 
código de ativação concedido pelo Município. O acesso será garantido por 15 
dias, a contar da data do primeiro acesso, até 10 de janeiro.

©
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A Arte dos Presépios
Museu Municipal Casa Mora*

Esta edição de 2020 conta com a par-
ticipação em exclusivo de artesãos 
das Caldas da Rainha, pela sua tra-
dição e reconhecimento, na área da 
cerâmica, ao que acresce o facto de o 
município pertencer à rede de Cida-
des Criativas da UNESCO, na catego-
ria de Arte Popular.  
Os artesãos representados fazem 
parte da Associação dos Artesãos das 
Caldas da Rainha, bem como de três 
ateliers caldenses, nomeadamente 
Carlos Enxuto, Ana Maria Sobral e 
Atelier S. Miguel. 

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

sáb.  05 dez.
ABERTURA DA XII EDIÇÃO 
DA EXPOSIÇÃO

No cumprimento das orientações da DGS, só é permitida a presença de duas pessoas em 
simultâneo e o uso de máscara de proteção é obrigatório.

*
Patente até 9 de janeiro de 2021.

DEZEMBRO 2020

Natal com Arte 2020

27 nov. a 06 jan. 2021

7
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08 dez.
ter. (feriado) 11h00 e 16h30

CONTO DE

 Charles Dickens

O Natal só acontece uma vez por ano, triste verdade, pois se aconteces-
se todos os dias este mundo seria bem diferente. Esta é a mensagem de 
Charles Dickens e do seu Conto de Natal. Repicariam então os sinos com a 
sua sábia capacidade de transmitir todo um mundo espiritual, revelando-o 
como um grande amigo da infância.

Liliana Pinheiro
GOSPEL

Liliana Pinheiro foi cantora residente no programa da RTP apresentado 
por Diogo Infante “Canções da nossa Vida”. Gravou um álbum que este-
ve na tabela dos Top dez mais na RDP África. Cantora eclética, já pisou 
palcos ao lado de celebridades nacionais e internacionais.
A sua Voz é energética, doce, intensa e melodiosa. Gosta de compor e 
em todas as áreas musicais, pois sente tal como no seu lar o prazer de 
ser e ter esta variedade em tudo a sua Vida...!

MÚSICA // M/6 // Gratuito*

06 dez.
dom.  16h30

NATAL
Companhia da Esquina

*Reserva de bilhetes com lugares 
marcados(4 bilhetes por pessoa)

TEATRO // M/6 // Gratuito*
*Reserva de bilhetes com lugares 
marcados(4 bilhetes por pessoa)

OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA  |  LOTAÇÃO REDUZIDA PARA 50%
ATRIBUIÇÃO DE BILHETES EM LUGARES INTERCALADOS

www.mun-montijo.pt @ctjamontijo
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Concerto de Natal da 
Orquestra de Cordas do CRAM

MÚSICA NA 
SÉTIMA ARTE

O repertório que a Orquestra de Cordas do CRAM irá apresentar neste concerto 
corporiza uma homenagem aos grandes compositores de imemoráveis bandas 
sonoras que enriqueceram a 7.ª arte. Estes temas tornaram-se, em si mesmos, 
grandes êxitos e ajudaram a catapultar a obra cinematográfica para o estrelato. O 
programa apresenta excelentes arranjos de bandas sonoras compostas por alguns 
dos maiores compositores deste género: John Williams, Howard Shore, Ennio Mor-
ricone, H.Zimmer,  Brian Adams, Alan Menken,  Lalo Schifrin, G.  Mahler, Smetana.

MÚSICA // M/6 // 2€

12 dez.
sáb.  11h00

Yellow Star 
Company

MADAGÁSCAR

Junta-te a Alex, o Leão, Marty, a Zebra, Melman, a Girafa, Glória, o hip-hipopó-
tamo e, claro, àqueles hilariantes, conspiradores pinguins! Baseado no filme 
de animação da DreamWorks, Madagáscar, uma Aventura Musical, que conta 
a história de inseparáveis amigos, que escapam de sua casa no zoológico de 
Central Park, em Nova Iorque, e se deparam com uma viagem inesperada ao 
mundo insano de Madagáscar. Repleto de personagens divertidas e aventu-
reiras, Madagáscar deixa o público sem escolha a não ser “Move It, Move It!”!

Maestro Ceciliu Isfan

19 dez.
sáb.  11h00 e 16h30

TEATRO // M/6 // Gratuito*

*Reserva de bilhetes com lugares 
marcados(4 bilhetes por pessoa)

INFORMAÇÕES  21 232 78 82 | bilheteira1@mun-montijo.pt
(LEVANTAMENTO DE RESERVAS ATÉ 24H ANTES DO ESPETÁCULO)

HORÁRIO DA BILHETEIRA | Terça a Sexta 15h00 - 19h00 | Sábados 09h00-17h00
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Natal com Arte 2020

Dias 01 e 08 (feriados) // 
Fins de semana 05 e 06, 12 e 13, 19 e 20 
// De 21 a 23 // dez.

PROGRAMAÇÃO ONLINE

O Pai Natal Entra na Tua Casa

“O Pai Natal Entra na Tua Casa” irá proporcionar, aos mais novos, uma videocha-
mada com o Pai Natal, que também ele estará na sua casa decorada a rigor. 
Os pais só terão de agendar o dia e a hora, no Site da Câmara Municipal do Mon-
tijo, em www.mun-montijo.pt, aceder ao evento O Pai Natal Entra na Tua Casa 
e clicar em RESERVAR, depois escolher o dia e hora, colocar o nome e o email e 
está feito!
De imediato recebem um email a confirmar a reserva e posteriormente, recebem 
o link do Zoom, para que na data selecionada as crianças possam falar com o Pai 
Natal. 
A magia do Natal será sentida por todos no conforto do lar e com toda a seguran-
ça. Durante 11 dias poderão ser reservadas 540 videochamadas de 10 minutos 
cada. Faça já a sua reserva!
A Câmara Municipal do Montijo pretende assim, garantir a segurança e a proteção 
dos seus munícipes e famílias, não deixando de promover o entretenimento e o 
enriquecimento cultural nesta quadra Natalícia.

→ Plataforma Zoom

Fábrica do Pai Natal

De 01 a 24 dez.
À semelhança dos calendários do advento em que as crianças têm acesso diário a 
uma guloseima, este calendário digital irá contar com uma dupla de personagens 
fantástica, uma boneca e um duende, que ao longo de um mês serão mestres de 
cerimónia. 
Durante a semana, os conteúdos são direcionados a crianças mais novas, com 
histórias cantadas, hora do conto e tutoriais, sempre com surpresas novas todos 
os dias.
Aos fins de semana, os espetáculos são mais transversais, na esperança de juntar 
toda a família a visualizá-los em conjunto.
E ainda que percam uma história poderão sempre voltar atrás e assistir novamen-
te, até ao dia 01de janeiro de 2021.
Para participar nestas aventuras entre no Site da Câmara Municipal do Montijo, 
em www.mun-montijo.pt e aceda à Fábrica do Pai Natal.

→ Site da Câmara Municipal

10
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Teatro de Fantoches 
O Natal está a chegar. E todos os anos 
é a mesma correria. O bacalhau já está 
pronto? E a árvore de Natal e o Presé-
pio? E as filhoses? Bem, sem esquecer 
a Missa do Galo. E claro... o Pai Natal.
Atelier: Vamos Enfeitar o Natal

Já chegou o Natal
sáb.05 dez.

Hora do Conto

História Dramatizada 
Oh!Oh!Oh! Todos os anos o Pai Natal 
distribui os presentes. Mas o que se 
passa este ano? Que presente especial 
é este que ele quer guardar para si?

O Desejo do Pai Natal
sáb.19 dez.

Natal com Arte 2020

VISITAS VIRTUAIS E OFICINAS CRIATIVAS

Através destas visitas virtuais, conheça as Exposições patentes no Museu e 
Galeria Municipal. Assista às oficinas criativas de Natal e desperte o espírito 
de partilha e de interajuda em família. 
Todas as atividades serão publicadas às 15h30, no Facebook da Câmara 
Municipal do Montijo.

15h30 → Facebook da Câmara Municipal - @cmmontijo

“Um Enfeite de Natal”
Com recurso a diferentes expressões artísticas e a diversos materiais, que tenha 
por casa, elabore em família uma peça de Natal. Pode ser um enfeite para a Ár-
vore de Natal, para a porta de entrada, um centro de mesa, um desenho ou um 
presépio. 
Fotografe e envie o seu trabalho para museu.se@mun-montijo.pt, até ao dia 17 
de dezembro. Identifique o(s) trabalho(s) com o nome que representa a sua famí-
lia, um título para a peça e uma frase que descreva o significado e a importância 
desta quadra tão especial. Todos os projetos serão posteriormente reunidos e di-
vulgados nas plataformas online do Município do Montijo, no dia 23 de dezem-
bro de 2020. Contamos convosco!

15h30 → Facebook da Câmara Municipal

sex.  04 dez. “Decorar o Natal”
Vamos mostrar como se faz uma Coroa de Natal, com recurso a materiais reapro-
veitados e outros provenientes da natureza. 
Queremos despertar nos nossos munícipes a vontade de partilhar em família 
ideias criativas e sustentáveis.

OPEN CALL

OFICINA CRIATIVA

De 02 a 17 dez.

11
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ter.  08 dez.
Exposição “A Arte dos Presépios”
Na XII edição da exposição de artesanato “Arte dos 
Presépios”, damos destaque à produção cerâmica das 
Caldas da Rainha, pela sua importância na tradição da 
arte popular portuguesa. A temática do presépio é 
aqui retratada, de várias e distintas formas de expres-
sões, onde é notória a influência da linha Bordaliana, 
referente a Rafael Bordalo Pinheiro. 
As obras representadas são da autoria de artesãos e ceramistas da Associação de 
Artesanato das Caldas da Rainha e de três ateliers caldenses, nomeadamente o 
Atelier S. Miguel e dos ceramistas Carlos Enxuto e Ana Maria Sobral. 
Se esta visita lhe despertou o interesse e pretende adquirir alguma peça, visite o 
Museu Municipal Casa Mora, entre os dias 5 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro 
de 2021. Horário: de 3.ª feira a sábado, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

qui.  17 dez.
“Explorar a criatividade” 
com Valentim Quaresma
O autor da exposição “Subconsciente”, 
desafia-nos a criar um presente de Natal, 
com materiais que todos temos em casa, 
dando-lhes uma nova vida, um novo va-
lor e uma nova função. Através da técni-
ca do Upcycling, um conceito diferente 
de reciclagem, mas também amiga do 
ambiente, o autor irá utilizar materiais 
já existentes e tornando-os melhores do 
que os originais.

VISITA VIRTUAL

qui.  10 dez.
“O meu Presépio”
A partir da visita virtual à Exposição “A Arte dos Presépios”, patente no Museu Mu-
nicipal Casa Mora, desafiamos todos os participantes a seguirem o exemplo dos 
artesãos e a recriarem de forma divertida um presépio, símbolo maior da quadra 
natalícia. Vamos estimular a sua criatividade e demonstrar como pode ser cons-
truído um presépio reaproveitando materiais que facilmente encontra em casa.

OFICINA CRIATIVA

ter.  15 dez.
Exposição “Subconsciente” de Valentim Quaresma
Aproveite a oportunidade para conhecer a exposição através de uma visita guiada 
pelo próprio autor, um dos designers portugueses mais conceituados.
Visite a exposição até 06 de fevereiro de 2021 na Galeria Municipal do Montijo.
Horário: de 3.ª feira a sábado, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

VISITA VIRTUAL

OFICINA CRIATIVA

12
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exposições

Valentim Quaresma é um criativo, faz 
muito com muito pouco, experimenta, 
inventa, corre riscos, quebra regras, faz 
diferente e diverte-se também muito 
quando cria os seus trabalhos que cru-
zam joalharia contemporânea, escultu-
ra, moda, figurinos...
Estudou na Escola de Artes António 
Arroio e no Departamento de Joalharia 
do Ar.Co., criou, durante 20 anos, joa-
lharia e acessórios para a Designer Ana 
Salazar, recebeu o prémio Accessories 
collection of the Year, em Trieste, Itália, 
em 2008, apresentou o seu trabalho 
em Barcelona, em Riga, Maastricht e 
Paris entre outras, e em 2019, expôs no 
Palácio Nacional da Ajuda...
Razões suficientes para não perder esta 
exposição, cujas tónicas são a beleza e 
a criatividade! Aqui fica o convite!
Siga a Galeria Municipal em 
@galeriamunicipalmontijo

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

No cumprimento das orientações da DGS, 
só é permitida a presença de duas pessoas 
em simultâneo e o uso de máscara de pro-
teção é obrigatório.

*

Subconsciente
Escultura, Joalharia contemporânea e Moda

“A criatividade exige coragem”
                       Henri Matisse

| Valentim Quaresma
até 06 fev. 2021

Mercado Municipal 3.ª a domingo | 07h00-14h00 
(No cumprimento das orientações da DGS, a entrada é 
limitada e obrigatório o uso de máscara de proteção.

*
Criatividade em feltro
Apaixonada por Feltros

A viver em Portugal, no Montijo, há cerca de 10 anos, Nerileia Crespo tem uma 
criatividade enorme!  Apaixonou-se pelo feltro, um material versátil e faz traba-
lhos artesanais de elevada qualidade, onde o detalhe e minúcia espelham o seu 
gosto e paciência. Todos feitos, inteiramente à mão, com ‘muito amor e carinho’- 
como diz, são fofinhos, amorosos e não alérgicos. Desde figuras de histórias de en-
cantar, princesas, desenhos animados, brinquedos educativos, passando por todo 
um vasto mundo de imaginação, Néri abraça qualquer desafio. Trabalha também 
para eventos (aniversários, casamentos e batizados) e em prendas personalizadas.
Informações: Posto de Turismo 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

até 17 jan. 2021
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hoje falamos de

O Natal é aquela altura do ano especial. 
Entre as várias tradições natalícias, há 
uma que faz as delícias dos mais gu-
losos. Falamos da tradicional mesa de 
Natal, repleta de iguarias deliciosas de 
fazer “crescer água na boca”, incluindo 
na dos nossos amigos de quatro patas. 
E não é por mal que muitas das vezes 
caímos na tentação de repartir um 
mimo com o nosso cão e/ou gato, que 
nos agracia com a sua presença. Mas 
atenção, pois muitos destes alimentos, 
ou na realidade quase todos, represen-
tam um perigo para os animais. Fritos, 
assados, refogados e doces podem ser 
desastrosos para um estômago pouco 
habituado a tais devaneios culinários. 
Muitos dos alimentos, assim como, 
condimentos e temperos podem 
causar intoxicações, transtornos gas-
trointestinais mais ou menos graves, 
diarreias, vómitos e dores abdominais, 
os quais podem requerer cuidados ve-
terinários específicos e algumas vezes 
internamento. De entre os alimentos e 

Gabinete de Sanidade Pecuária
Parque de Exposições Acácio Dores
Avenida Bombeiros Voluntários do Montijo, 2870-219 Montijo
Tel.: 212 327 827 // 2.ª a 6.ª das 09h30 às 12h00
E-mail: gsp@mun-montijo.pt | gsp.canilmontijo@gmail.com

temperos mais perigosos, destacam-se 
o chocolate e o picante, por serem al-
tamente tóxicos. A cebola, o alho, uvas 
e passas são igualmente a ter em aten-
ção, mesmo que os seus efeitos pos-
sam ser mais modestos em termos de 
sintomatologia. Por este motivo, deve 
estar atento à curiosidade dos animais 
na tentativa de evitar que ingiram tudo 
aquilo a que consigam aceder e aos 
petiscos que lhes oferecemos. Se real-
mente quiser partilhar a ceia de Natal 
com o seu animal de companhia, por-
que não lhe proporcionar uma refeição 
adequada? Deixamos aqui uma suges-
tão: frango cozido com arroz sem tem-
pero, legumes cozidos sem sal (cenou-
ra, brócolos, abóbora, batata, ervilhas, 
entre outros) e frutas como a maçã e a 
banana podem ser as delícias de uma 
verdadeira ceia natalícia canídea ou 
felídea, fugindo à habitual ração. Será 
uma noite feliz e bem passada sem os 
incómodos dos pedidos constantes à 
volta da mesa. FELIZ NATAL!

OS PERIGOS
DOS PETISCOS NATALÍCIOS
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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 

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 Iluminação de Natal 2020
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.

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 
Doméstica: 917 891 554 / 917 060 714
Linha de Apoio ao Migrante: 
917 060 714 / 910 697 293

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
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. 212 327 768 
Dias úteis, sábados, domingos e feriados: 
16h30-09h00 – Tel. 919 020 121

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

mun-montijo.pt
/cmmontijo

Íbis-preta

/municipiodomontijo

Pegões


