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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
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 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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No dia 25 de novembro, assinala-se o 
Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres, instituí-
do pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 1999, em honra da memó-
ria de Minerva, Patria e Maria Teresa 
Mirabal – três irmãs, ativistas, da Re-
pública Dominicana, brutalmente as-
sassinadas às ordens do ditador Rafael 
Trujillo, corria o ano de 1960.
O objetivo desta data, é o de alertar 
para a existência de todas e quaisquer 
formas de violência exercidas contra 
raparigas e mulheres, em Portugal e 
por todo o Mundo, em razão do gé-
nero. Violência doméstica, assédio 
sexual, violação, casamento forçado, 
tráfico de seres humanos e mutilação 
genital feminina, são alguns dos cri-
mes praticados cujas consequências 
deixam marcas, muitas delas invisí-
veis, a nível social, físico e psicológico, 
quando não culminam em femicídio.
Este ano, face aos constrangimentos 
impostos pela pandemia que atraves-
samos, não nos é permitido assinalar 
de uma forma pública esta data, tal 
como nos anos anteriores. 
Neste sentido, a Câmara Municipal do 
Montijo como forma de conscienciali-
zar e incentivar para o combate a este 
flagelo que viola os direitos humanos, 
tem vindo através das suas políticas 
de intervenção, como demonstra o 
trabalho desenvolvido pela autarquia, 
a valorizar  o trabalho em rede, através 

de diversos projetos e iniciativas de-
signadamente, o Espaço Informação 
Mulheres, a Rede de Apoio a Mulheres 
em Situação de Violência (RAMSV) e 
o Grupo Psicoterapêutico de Apoio a 
Vítimas de Violência.
Mesmo perante as adversidades, a Câ-
mara Municipal do Montijo tem pro-
curado adaptar-se à nova realidade, 
criando respostas que minimizem as 
dificuldades sentidas.
A criação de duas linhas alternativas 
de atendimento telefónico do Espaço 
Informação Mulheres e uma Linha de 
Apoio Psicológico, em pleno estado 
de emergência, foram respostas que 
surgiram para fazer face ao aumento 
do risco de violência doméstica em 
período de isolamento. 
Também a elaboração do recente 
projeto do Plano de Ação Local para 
a Igualdade, Cidadania e Não-Discri-
minação (2020-2021) permitirá, com 
as suas medidas, dar continuidade 
ao trabalho desenvolvido nesta área, 
possibilitando a realização de ações 
que promovam a igualdade de géne-
ro e o combate à violência contra as 
mulheres. 
Em 2020, na senda do que tem sido 
a sua ação, o Município do Montijo 
reafirma o seu comprometimento na 
construção de um Concelho mais res-
peitador dos direitos humanos e, em 
particular, dos direitos humanos das 
meninas e das mulheres.

COMEMORAÇÕES

Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência contra as Mulheres

25 novembro
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MONTIJO...
e o campo aqui tão perto!

O Dia Mundial do Enoturismo consiste numa iniciativa promovida pela Rede 
Europeia das Cidades do Vinho – RECEVIN, que conta com a adesão dos terri-
tórios vinhateiros e dos parceiros da Associação dos Municípios Portugueses 
do Vinho - AMPV.
Atualmente, o enoturismo é um significativo segmento da atividade turísti-
ca, assumindo-se como uma mais valia na afirmação da identidade históri-
ca, cultural, patrimonial, económica e social dos municípios portugueses e 
na valorização do seu território ligado à produção de vinhos de assinalável 
qualidade.

Nesta ocasião, é oportuno realçar a 
importância da Cooperativa Agrí-
cola de Santo Isidro de Pegões en-
quanto embaixadora, por excelên-
cia, da produção vinícola do nosso 
concelho, sendo a única entidade 
representativa e âncora da oferta 
enoturística deste concelho. 
A Cooperativa de Santo Isidro é hoje, 
uma adega moderna e reconhecida, 
quer a nível nacional, quer interna-
cional exportando atualmente, para 
os cinco continentes, onde é apre-
ciada e reconhecida. Possui uma 
vasta área vinícola que produz em 
média 11 000 000 kg de uva, sen-
do 70% tinta, respetivamente nas 
castas Castelão, Touriga Nacional, 

Aragonês, Trincadeira e 30% branca 
nas castas Fernão Pires, Moscatel, Ta-
marez, Arinto, entre outras. 
No decurso deste ano, face aos 
constrangimentos e limitações que 
se impuseram, não ocorreram todos 
os habituais concursos que em anos 
anteriores haviam decorrido. Con-
tudo, a Cooperativa não baixou os 
braços e em face do seu empenho 
e determinação, participou em pres-
tigiados concursos de âmbito na-
cional e internacional, obtendo 145 
troféus, entre distinções de Ouro, 
Prata e Bronze, com referência para 
os prémios Grande Ouro e Troféus 
especiais, atribuídos a vinhos úni-
cos, considerados de excelência. 
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Dia Mundial do Enoturismo
8 novembro 2020

Assinalamos, com particular destaque, alguns dos mais 
prestigiados prémios:
• O famoso “CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2020”, 
onde foi distinguida com seis medalhas de ouro e qua-
tro de prata;
• KOREA WINE CHALLENGE 2020, o concurso mais pres-
tigiado, que se realiza anualmente na Coreia do Sul, 
tendo-lhe sido atribuída a mais elevada distinção, pelo 
júri do Concurso que elegeu o Adega de Pegões Syrah 
2017 como o Melhor Vinho Tinto de Portugal, neste mer-
cado asiático. Além, deste prémio, foram ainda atribuí-
das duas medalhas de ouro - ao Moscatel e ao Colheita 
Selecionada Branco, respetivamente, e uma medalha 

de prata, à monocasta - Alicante Bouschet e uma de 
bronze ao - Adega de Pegões Colheita Selecionada 

Tinto.
• De entre as distinções, de grau superior, impor-
ta ainda referenciar o GRANDPRIX PRODEXPO, 
realizado na Rússia, um dos mais prestigiados 
a nível mundial, tendo sido atribuído ao vinho 
- Adega de Pegões Aragonês 2015, o prémio de 
grande medalha de ouro.
Embora enquadrados, num período particu-
larmente atípico e exigente, surge esta ocasião 
comemorativa para, de um modo simbólico, re-
conhecermos a produção vitivinícola nacional, 
os seus audazes e corajosos empreendedores, 
os seus trabalhadores e colaboradores, os quais 
têm sabido continuar um trabalho de valoriza-
ção e reconhecimento do vinho português, aqui 
e além-fronteiras. 
Ergueram-se os copos e brindemos!
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→ Hora do Conto Online

História dramatizada 
Está a chegar o S. Martinho. Já cheira a castanhas assadas. Será que a Jujú gosta de 
castanhas? Como vai ser o S. Martinho?... Vamos ver.
Atelier: Vamos brincar com castanhas!

O Magusto

sáb.  15h3007 nov.

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

*
Criatividade em feltro
Apaixonada por Feltros
04 nov.

A viver em Portugal, no Montijo, há cerca de 10 anos, Nerileída 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

exposições

Galo de Barcelos

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

até 21 nov.

– A recriação de um símbolo

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

*

Através da pele
– Exposição de Tony Cassanelli

até 14 nov.

Fo
to

: w
w

w
.re

dt
ed

ar
t.c

om



7NOVEMBRO 2020

sáb.  16h3028 nov.
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

exposições

Foi na joalharia contemporânea e na escultura que Valentim Quaresma deu forma 
à sua arte. Sendo um dos designers portugueses que mais aplausos recolhe, tem 
no upcycling uma das suas maiores referências e fonte de inspiração “... dar uma 
nova alma aos objetos é sempre um desafio gratificante...” para além da sustenta-
bilidade implícita no conceito.
Valentim Quaresma apresenta-nos uma exposição, cheia de criatividade, onde co-
loca em diálogo obras suas, das três áreas em que usualmente, intervém.
Não perca esta oportunidade de rever o trabalho de Valentim Quaresma!
Entrada livre. Patente até 06 de fevereiro de 2021.
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 proteção é obrigatório.

*

Subconsciente
joalharia contemporânea e 
moda | Valentim Quaresma

“O upcycling é uma referência e uma das 
minhas principais fontes de inspiração...”
                                    Valentim Quaresma

– escultura, 
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Natal com Arte 2020

O Natal deste ano será vivido de forma diferente, devido à pandemia da covid-19, 
contudo, nesta época natalícia temos que manter acesa a esperança e o desejo de 
um futuro melhor.
A Câmara Municipal do Montijo vai assinalar o Natal com as tradicionais ilumi-
nações, com o Presépio e a Árvore de Natal Gigante, como forma de dinamizar 
o comércio e a economia local. De forma pacífica e sem ajuntamentos, iremos 
privilegiar a programação digital com transmissão em Live Streaming. 
Assim, a partir do dia 28 de novembro e até ao dia 6 de janeiro, nas ruas e nas 
praças da nossa cidade, vamos manter viva a tradição do Natal com Arte. 
Siga o Natal com Arte no site e nas redes sociais da autarquia.

www.mun-montijo.pt

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

Espetáculos promovidos no cumprimento de todas as normas 
emitidas pela Orientação n.º 028/2020 da DGS “Utilização de 
equipamentos culturais” 
- Obrigatório o uso de máscara
- Lotação do auditório reduzida para 50%
- Atribuição de bilhetes em lugares intercalados

TEATRO // Todas as Idades // Gratuito // Duração 35min

07 nov.
sáb.  16h30

O LUGAR DE 
TODAS AS 

HISTÓRIAS
Teatro Quadrilha

Aqui o Tempo mostra que também pode ser um lugar, um lu-
gar cheio de encanto onde as histórias viajam, de lá para cá e 
de cá para lá! Será que estes lugares existem? Será que queres 
que eles existam? Só depende de ti e dos teus sonhos, da tua 
imaginação..  Vem descobrir connosco!

www.facebook.com/ctjamontijowww.mun-montijo.pt
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Informações e Reservas | Telef.: 21 232 78 82
(Levantamento de reservas até 24h antes do espetáculo)

Conservatório 
Regional de Artes 

do Montijo

RESILIÊNCIA

Há uma nova realidade que nos trouxe um tempo diferente, inesperada, condu-
zindo-nos a novas formas de conexão e de interação com o mundo. Uma nova 
adaptação de ritmos internos e externos que foi ao encontro da nossa resiliência.

DANÇA // M/6 // 5€ // 
Duração: 50min

14 nov.
sáb.  21h30
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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

21 nov.
sáb.  21h30
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juventude

Se tens entre os 16 e os 30 anos, participa! Faz a tua inscrição até ao dia 02 de 
novembro. A Ficha de Inscrição e as Normas de Participação encontram-se dispo-
níveis em www.mun-montijo.pt.
O Concurso de DJ’s é uma atividade promovida pelo Gabinete da Juventude da 
Câmara Municipal do Montijo que tem como objetivo dar a conhecer, divulgar e 
promover talentos emergentes na área da música eletrónica.
Os três melhores DJ’s irão atuar no evento YOUNG DJ CONTEST – LIVE STREA-
MING, no dia 7 de novembro, das 21h00 às 00h00, no Feedback Studio, Acade-
mia Juvenil Desporto Cultura e Recreio do Montijo. O primeiro lugar receberá um 
cheque brinde da FNAC.
O concurso será transmitido para o Público em Geral em Live Streaming a partir 
do facebook do Gabinete da Juventude em https://www.facebook.com/juventu-
de.montijo/
Tendo em consideração o momento que o país e o mundo atravessam face à pan-
demia, impondo restrições e condicionamentos, e a impossibilidade de realizar 
a atividade nos mesmos moldes do ano anterior, foi necessário repensar e criar 
novas formas de ação, sendo o digital a grande resposta para responder às novas 
necessidades.

Gabinete da Juventude
Rua António Manuel da Silva, n.º 43 - Loja B – 2870-326 Montijo
Tel.: 212 327 878 | 2.ª a 6.ª – 09h00-12h30 / 14h00-17h30
E-mail: juventude@mun-montijo.pt
Facebook: https://www.facebook.com/juventude.montijo/

Seja solidário doando à Loja 

Social os seguintes materiais e 

equipamentos:

A Loja Social é um espaço direcionado 

para a população em situação de 

maior vulnerabil idade social e 

económica, com a finalidade de 

colmatar carências mais urgentes.

O País vive, uma vez mais, uma 

situação difícil e a Câmara Municipal 

do Montijo apela à solidariedade de 

todos.

Vestuário de rapaz e rapariga 
(dos 4 aos 16 anos)

Vestuário e calçado de senhora 
(todos os números)

Vestuário e calçado de homem 
(números entre os 36 e 42)

Artigos têxtil-lar 
(lençóis, toalhas de banho, cobertores e edredons, 

loiças, eletrodomésticos e mobiliário)

Artigos de puericultura
(toalhitas, fraldas, biberons, etc.)

Artigos de geriatria 
(fraldas adulto, cueca fralda, resguardos de cama, etc.)

21 232 77 39 / 21 232 76 74

Para mais informações contacte: 

Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde

Entregue os bens a doar na Loja 

Social à quarta-feira das 9h30 às 

12h30 e das 14h00 às 18h00, na 

Travessa do Maestro (traseiras Av.ª 

Maestro Jorge Peixinho, junto ao 

Campo de Futebol da Liberdade).

Colabore e faça 
a diferença!
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jovens de mérito

Nasceu em Lisboa a 
26 de junho de 2006.
Começou por 
jogar de forma 
descomprometida 
com o pai, tendo 
começado a treinar 
de forma regular 
no final de 2015, na 
escola do Clube de 
Ténis do Montijo.

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

Tiago 
Valentim
Ténis

Não demorou muito tempo até o 
treinador e diretor técnico do clube, 
Bruno Pepe, o incentivar a competir e 
o início não poderia ter sido mais aus-
picioso. O seu primeiro torneio foi no 
Barreiro, na Academia Ténis Parque, 
num torneio de Sub-10, tendo chega-
do à final e acabado por levar o troféu 
para casa. 
Não terá sido sorte de principiante, 
mas sim a conjugação do talento e da 
sua dedicação. Um pouco mais tarde, 
já no escalão Sub-12, voltou a con-
quistar um título na Marinha Grande, 
no VII Torneio Oceano Azul, em relva, 
piso que nunca tinha experimentado. 
Foi então somando excelentes re-
sultados em diferentes competições 
dentro e fora da região, incluindo até 
algumas vitórias no escalão acima do 
seu, Sub-16, como no caso do Torneio 
Costa Azul, no Clube de Ténis de Setú-
bal, ou do Torneio de Natal do Clube 
de Ténis do Estoril, ambos em 2019.
No âmbito regional, começou desde 

logo a afirmar-se no Circuito Mini ATS 
(Associação de Ténis de Setúbal). Em 
2018 sagrou-se campeão regional a 
pares (Sub-12), tendo sido vice-cam-
peão tanto a singulares como nos pa-
res mistos. No mesmo ano e escalão 
integrou a equipa do Clube de Ténis 
do Montijo, a qual conseguiu um ter-
ceiro lugar no campeonato regional. 
Já em 2019 foi vice-campeão regional 
tanto em singulares, pares masculi-
nos e pares mistos. Recentemente, 
em setembro de 2020, este promissor 
atleta tornou-se campeão regional de 
Sub-14 tanto em singulares como em 
pares, uma conquista importante que 
orgulha o Clube de Ténis do Montijo.
Admirador de Novak Djokovic, Tiago 
Valentim, que também gosta de jogar 
futebol, decidiu para já preterir essa 
modalidade a favor da sua paixão, o 
ténis, que pratica diariamente. Estuda 
em Lisboa, na Escola EB 2,3 Fernando 
Pessoa, no 9.º ano, com os olhos pos-
tos em um dia vencer o Estoril Open.
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associativismo

Clube de Ténis do Montijo 
Rua das Camélias, 2870-290 Montijo
Presidente: Raul Oliveira
Contactos: 212 321 506
E-mail: ctmontijo@gmail.com
Website: www.tenismontijo.pt

O Clube de Ténis do Montijo, foi constituído a 18 de novembro de 1985, num 
terreno cedido pela Câmara Municipal do Montijo, na Rua das Camélias, junto à 
Escola Básica Ary dos Santos, com três courts de piso rápido. Este é o único clube 
do concelho dedicado a esta modalidade desportiva, com courts renovados e 
com um recém-construído court de mini-ténis. 
Entre partidas amigáveis de sócios, competições regionais, torneios e aulas, 
tem sido trinta e cinco anos de incentivo à prática de uma modalidade que, aos 
poucos, tem conseguido ganhar praticantes e deixar de lado a imagem elitista 
que a caracterizava. É nesse espírito que o Clube de Ténis do Montijo tem sido 
pensado nestes últimos tempos, tendo as portas abertas para iniciantes e para 
quem quer levar o ténis mais longe. Nos últimos anos têm sido vários os atletas 
e equipas a conseguir resultados dignos de nota. 

Clube de Ténis do Montijo

até 31 dezembro 2020
Reuniões de Câmara no CTJA e com público
Até ao final do ano, as reuniões ordinárias do executivo da Câmara Municipal do 
Montijo passam a ter lugar no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida (CTJA), quin-
zenalmente, às quartas-feiras, a partir das 15h00, com a presença de público 
seguindo-se as orientações das autoridades de saúde, nomeadamente, o uso de 
máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social.
A medida prende-se com razões de funcionalidade decorrentes das medidas ex-
cecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pela 
covid-19, procurando reunir condições para que os munícipes possam voltar a 
assistir às reuniões de câmara e, assim, colocarem diretamente as suas sugestões, 
problemas ou recomendações.
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hoje falamos de

Tem conhecimento dos parâmetros fisiológi-
cos, reprodutivos e/ou a cronologia dentária 
de um cão? E a sua esperança média de vida? 
E o seu desenvolvimento?
A título informativo ou até mesmo só por 
curiosidade eis alguns destes dados. De re-
ferir que estes são dados médios normais, 
os quais podem ter pequenas variações de 
acordo com a raça, tamanho do animal, sexo 
e idade. De salientar que não nos referimos 
a alterações que ocorram na sequência de 
problemas de saúde.

CANÍDEOS

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

Parâmetros Fisiológicos e Outras Informações Úteis

Temperatura retal 37,5 a 39°C (não varia independentemente 
do tamanho ou da raça)

Frequência respiratória 10 a 30 movimentos resp./minuto (adulto) 
15 a 35 movimentos resp./minuto (cachorro)

Frequência cardíaca 70 a 120 batimentos/minuto (adulto) 
160 a 200 batimentos/minuto (cachorro)

Maturidade sexual entre os 7 a 10 meses nas cadelas 
entre os 6 a 8 meses nos cães

Descida dos testículos antes do 5.º mês

Duração do cio 9 a 14 dias, até dois cios por ano

Duração da gestação 58 a 64 dias

Desenvolvimento da audição 3 semanas

Abertura dos olhos por volta do 10.º dia de vida

Desenvolvimento da visão 1 – 2 semanas

Visão adulta 8 semanas

Dentição de leite (28 dentes) começa a surgir a partir das 3 semanas

Dentição adulta completa (42 dentes) 7-8 meses

Começar a andar 4 semanas

Reconhecer e reagir às pessoas 4 semanas

Esperança média de vida 14 a 18 anos

Dados

Fonte: Bayer
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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 Valentim Quaresma – Escultura 
da instalação “Apocalipse”, Metal, 2019 |  
Foto: Paulo Felício
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

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

mun-montijo.pt
/cmmontijo

Galinha-d’água

/municipiodomontijo

Pegões


