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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 | 212 327 639 | dptu@mun-montijo.pt

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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O Dia Internacional do Idoso é come-
morado anualmente a 1 de outubro.
Este dia foi instituído em 1991 pela 
ONU - Organização das Nações Uni-
das, e tem como objetivo sensibilizar 
a sociedade para as questões do enve-
lhecimento e da necessidade de pro-
teger e cuidar a população mais idosa. 
O Próximo Dia Mundial da Terceira 
Idade celebra-se a 28 de outubro de 
2020.
Na Câmara Municipal de Montijo os 
projetos dirigidos aos seniores dis-
tinguem-se pelo afeto, o respeito e a 
integração na comunidade, valorizan-
do sempre as identidades e contem-
plando a realização de um leque de 
iniciativas tendo em vista fomentar o 
envelhecimento ativo.
Os Projetos de Envelhecimento Ati-
vo da Câmara Municipal do Montijo 
destinam-se a quem tem mais de 50 
anos e quer aprender mais. A nossa 
oferta inclui a Universidade Sénior, os 
Ateliers Sénior e as Academias Sénior, 

especialmente focadas nas freguesias 
do perímetro não urbano – caso das 
Academias de Atalaia e Alto-Estan-
queiro Jardia, Pegões e Canha ou Sari-
lhos Grandes, que este ano arranca. A 
Universidade Sénior, as Academias Sé-
nior e os Atelieres já receberam mais 
de 560 seniores. Existe ainda o projeto 
«Saudável 65».
Este ano, a pandemia COVID-19 está 
a causar medo e sofrimento indizí-
veis aos idosos. Além do seu impacto 
imediato na saúde, a pandemia está 
a colocar idosos em maior risco de 
pobreza, discriminação e isolamento. 
O grande desafio que se coloca aos 
Projetos de Envelhecimento Ativo, 
é, pois, o de encontrar resposta para 
estes problemas, tendo presente que 
os seniores são um dos principais gru-
pos de risco. A Câmara Municipal do 
Montijo, em colaboração com todos 
os seus parceiros e voluntários dos 
projetos, não deixará de encontrar as 
melhores soluções.

COMEMORAÇÕES

Dia Internacional doIdoso
Dia Mundial da Terceira Idade
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MONTIJO...
e o campo aqui tão perto!

ROTAS & SISTEMAS - Com uma vasta experiência de mais de 20 anos, na 
vertente de animação turística, a Rotas & Sistemas foi criada com o objetivo 
de proporcionar um conjunto de experiências de aventura com particular in-
cidência nas atividades de Todo o Terreno, BTT e Atrelagem Equestre, desen-
volvendo a sua atividade sobretudo nas freguesias rurais de Pegões e Canha. 
Com objetivos bem delineados, a sua missão consiste em fazer com que 
todos aqueles que desfrutam das suas atividades retenham, no espírito, a 
importância dos valores, do respeito pela natureza, da proteção do ambien-
te e das práticas da sustentabilidade, com vista ao necessário equilíbrio do 
Planeta.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Neste pressuposto, as múltiplas e diversas atividades organizadas pela Ro-
tas & Sistemas procuram dar a conhecer o valor e importância do mun-
do rural, da sua cultura e tradições mais genuínas. A Rotas & Sistemas tem 
como foco as pessoas, os lugares, os produtos locais, em suma um patri-
mónio natural, cultural e humano, rico e diversificado, que identifica este 
território e torna cada experiência única e autêntica. 
Mais info: 917 576 782 | ruisimao.rs@gmail.com

4
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Chegámos a outubro, o mês do outono, das cores e tons da terra. Na 
zona Este, a natureza brinda-nos, com essa paleta de tons outonais, 
quentes e acolhedores. Este mês, continuando na senda da descoberta 
da região damos a conhecer mais duas ofertas turísticas que lhe darão 
a oportunidade de usufruir o campo e o ar livre.

MONTE DAS MÓS - trata-se de um local totalmente dedicado ao cavalo, 
sobretudo à majestosa raça portuguesa - o Cavalo Lusitano. Além da cria-
ção de cavalos Lusitanos, o Monte das Mós dedica-se ao treino e à prática 
da equitação tradicional portuguesa, nas suas variadas facetas: equitação à 
portuguesa, equitação de trabalho e tauromaquia recebendo clientes na-
cionais e estrangeiros.
Situada na proximidade da vila de Canha, carateriza-se por um amplo es-
paço de prado verde e vista desafogada, onde pode observar os equídeos, 
no seu ambiente natural, em momentos de verdadeiro contacto com a na-
tureza. 

OUTUBRO 2020

A longa experiência e dedicação dos seus proprietários fazem do Monte das 
Mós um retiro excecional para os amantes de cavalos.
Estrada Municipal 533, 2985-056 Canha
Mais info: 917 251 513 | montedasmos@gmail.com

5
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→ Hora do Conto Online

Teatro de fantoches 
Já chegou o Outono. Os dias estão mais peque-
nos, o regresso às aulas. Vai tudo correr bem. 
Mas... será que já há saudades das férias?
Atelier: Vamos colorir o Outono!

O Outono

sáb.  15h3003 out.

As duas conferências irão ter lugar às 21h00 e podem ser acompanhadas 
através da página de Facebook do Projeto SAND.

Conferências Online

Os indivíduos inumados no interior da Ermida de Santo António da Quinta do Pátio 
d’Água (Montijo).

Nil habes sin non curas quood habessex.  23 out.
Nada tens se não cuidares daqueles que tens

Resultados preliminares da campanha arqueológica de 2020.

SAND Entre Dois Mundossex.  30 out.

proferidas por Paula Pereira, Bruno Magalhães e Roger Lee Jesus
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“Galo de Barcelos 
– a recriação de um símbolo”
Museu Municipal Casa Mora

sex.  18h0002 out.
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

*

exposições

É um ícone nacional. Conhecido aqui e além-fronteiras. Produto 
cultural e turístico de excelência, o Galo de Barcelos faz parte 
do nosso património identitário. Figura que resulta das lendas 
associadas ao Caminho de Santiago, foi evoluindo no formato e 
nas cores, assumindo as tendências e os gostos da sociedade.
Seja mais tradicional ou mais moderno, o Galo de Barcelos tem des-
pertado a curiosidade de muitas artistas que vão criando e recriando 
esta personagem maior do figurado de Barcelos.
Mais que uma exposição “Galo de Barcelos – A recriação de um símbolo” 
é um convite para apreciar a beleza e autenticidade deste ícone que faz parte 
do imaginário identitário de todos os portugueses. Patente até 21 de novembro.

Gostaria de visitar a exposição e poder conversar com o seu autor? Aproveite e 
visite a exposição com a presença do artista que, nesta tarde, se disponibiliza a re-
velar, ao seu público, as razões da sua arte! Conheça o trabalho de Tony Cassanelli 
até 14 de novembro!! 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.

*

Através da pele
Exposição de Tony Cassanelli

“Quando um modelo me concede o privilégio de retratá-lo...
... é o princípio de uma viagem de investigação, é um momento de absoluto conhecimento.”
     Tony Cassanelli

sáb.  15h00-17h30

10 out.

CONVERSA COM O AUTOR

No cumprimento das orientações da DGS, a entrada é 
limitada e obrigatório o uso de máscaras de proteção.

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

até 11 out.
Made Ká de Alexandre Henriques

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

MULTIDISCIPLINAR // M/6 // 
Gratuito // Duração: Espetáculo 45min + Oficina 60min 

// A Oficina Pedagógica requer inscrição prévia - lotação: 15 pax

17 out.
sáb.  16h30

MININU
FERNANDO MOTA/ 

A CARAVANA PASSA

Era, era? Era certo. Esta é a história de um menino que tinha um sonho. É uma his-
tória de fuga e de viagem, desde os campos de arroz e os tambores mandinga de 
Gabu aos ritmos da Guiné Conakry, passando por Moscovo, Bissau e Lisboa. O que 
tem um menino de fazer para encontrar o seu lugar na vida e no mundo?
A Mininu segue-se a Oficina Di Mininus, que explora os materiais e os métodos 
que deram origem ao espetáculo. Os participantes poderão tocar alguns instru-
mentos tradicionais e experimentais criados para este espetáculo, para além de di-
namizarem jogos rítmicos e musicais com objetos, aprendendo também canções 
nas línguas dos povos da Guiné.

© Margarida Botelho e Mário Rainha Campos
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Informações e Reservas | Telef.: 21 232 78 82
(Levantamento de reservas até 24h antes do espetáculo)

Orquestra Metropolitana 
de Lisboa

PECADOS 
DE 

JUVENTUDE

Sem sobressaltos, adivinha-se um agradável serão na companhia dos músicos da 
OML e de três grandes compositores. Serão tocadas obras de Mozart e de Mendels-
sohn escritas em tenra idade, mas que vaticinam sem mácula os lugares de honra 
que a História da Música hoje lhes reserva. Pelo meio, temos ainda a oportunidade 
de ouvir o primeiro concerto para trompa de Haydn, uma sábia combinação de 
elegância e virtuosismo.
PROGRAMA
F. Mendelssohn Sinfonia para Cordas N.º 1
J. Haydn Concerto para Trompa e Orquestra N.º 1, Hob. VIId:3
F. Mendelssohn Sinfonia para Cordas N.º 6
W. A. Mozart Divertimento para Cordas, KV 136
Trompa: Daniel Canas
Violino e Direção Musical: José Pereira

MÚSICA // M/6 // 5€

23 out.
sex.  21h30

©
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LEVANTAMENTO DE

BILHETES
até 24 horas  antes do espetáculo

www.facebook.com/ctjamontijowww.mun-montijo.pt
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CORONAVÍRUS

www.mun-montijo.pt

PARA A SEGURANÇA DE TODOS

Siga-nos nas redes sociais:
@ctjamontijo

Desinfete
as mãos
regularmente

Uso obrigatório
de máscara

Evite tocar nas
superfícies

Respeite o
distanciamento
social

Permaneça nas
instalações pelo
menor período
possível

Siga as recomendações da Direção Geral de Saúde

Use o seu
smartphone
para aceder à
publicação

Circule
exclusivamente
pelos percursos
indicados

Adote as
medidas
de etiqueta
respiratória

Evite a
socialização
nos Foyers

Caso apresente
sintomas
de infeção
informe
imediatamente
o staff do Teatro
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PROJETOS DE ENVELHECIMENTO ATIVO

OUTUBRO 2020

Academia Sénior de Sarilhos Grandes
AMUT (Academia Musical União & Trabalho)

qui.  15h0001 out.
CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO

*
A Academia Sénior de Sarilhos Grandes, promovida pela Câmara Municipal de 
Montijo, no âmbito dos projetos de envelhecimento ativo, iniciou o seu fun-
cionamento em julho, ao abrigo de uma candidatura ao Programa Operacional 
Regional Lisboa 2020. Visa promover a inclusão social e combater a pobreza e a 
descriminação.
Durante o evento e no cumprimento das orientações da DGS, é obrigatório o uso de máscara 
de proteção e o respeito pelo distanciamento social. 

*

Para inscrições ou mais informações, contactar um dos Projetos de Envelheci-
mento Ativo: 
Academia Sénior de Atalaia e Alto Estanqueiro/Jardia
Tel. 212 301 076 | E-mail: juntodesi.estanqueiro@mun-montijo.pt
Academia Sénior de Pegões e Canha
Tel. 265 898 196 | E-mail: juntodesi.pegoes@mun-montijo.pt
Academia Sénior de Sarilhos Grandes
Tel. 212 327 645 ou 212 327 672 | E-mail: as.sarilhosgrandes@gmail.com
Ateliers Sénior
Tel. 212 313 815 ou 212 327 739 | E-mail: atelier.senior@mun-montijo.pt
Universidade Sénior
Tel. 212 327 887 | E-mail: usenior@mun-montijo.pt

Abertura do novo ano letivo 
dos Projetos de Envelhecimento Ativo

ter.  06 out.

Os projetos de envelhecimento ativo são direcionados para os maiores de 50 anos 
e visam a partilha de conhecimentos. Contribuem para a valorização pessoal, para o 
combate ao isolamento e para o bem-estar. Contam com a colaboração de profes-
sores em regime de voluntariado e ainda com a participação ativa de um conjunto 
de parceiros.

A abertura dos projetos está a sujeita a alterações consoante a evolução da pandemia. *

*
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associativismo

Ginásio Clube de Montijo 
Praceta Aldegalega, 2870-239 Montijo   
Presidente: Sesinando Pereira
Contactos: 212 310 604/ 913 284 008
E-mail: geral@ginasioclubemontijo.com
Treinos: Pavilhão Municipal n.º 2

O Ginásio Clube de Montijo é uma associação desportiva de utilidade pública e 
sem fins lucrativos, fundada a 7 de outubro de 1994 por iniciativa dos professo-
res Sesinando Pereira e Maria João Pereira, à data, os dois grandes dinamizado-
res da ginástica na cidade e concelho de Montijo.
O Ginásio Clube de Montijo, tem como objetivo principal, o desenvolvimento da 
ginástica no concelho de Montijo, nas áreas dos trampolins e de fitness. Foi um 
início muito difícil, com muitos obstáculos para vencer, desde a inexistência de 
espaços para treinos, material desportivo, entre outros.
Os primeiros treinos foram ao ar livre, no Parque Municipal, com os alunos das 
classes mais avançadas. Os primeiros treinos de Pavilhão, com as crianças e jo-
vens, realizaram-se no Pavilhão da Escola D. Pedro Varela, gentilmente cedido 
para o efeito. As aulas de adultos, mulheres e homens, eram realizadas no Giná-
sio da Banda Democrática 2 de Janeiro, alugado para o efeito.
A partir do ano de 2000, face às necessidades da população juvenil, as práticas 
de várias modalidades foram alargadas e hoje em dia o Ginásio Clube de Montijo 
é um dos clubes mais ecléticos do concelho.
A atividade geral do clube durante os primeiros 25 anos de história, dividiu-se 
em três grandes áreas diferentes: 
- Desporto de Recreação e Lazer, cujo objetivo é o bem-estar geral, melhoria da 
condição física, qualidade de vida e sensibilização para a prática do desporto e 
ocupação dos tempos livres. Destaque para o “Festival Festigina” e o programa 
“Férias Ativas de Verão”, realizadas anualmente.
- Desporto de Formação, tem como objetivo o desenvolvimento e a motivação 
para a prática desportiva de uma forma regular com iniciação às primeiras técni-
cas da modalidade escolhida. 
- Desporto de Competição, onde se enquadraram as modalidades compostas 
por atletas selecionados dos escalões de formação e com características espe-
ciais para a prática do desporto de rendimento, nomeadamente, o andebol, fu-
tebol de 7, esgrima, hip hop, tiro com arco e ginástica (trampolins, tumbling e 
teamgym). 
O Ginásio Clube de Montijo é um clube de referência a nível local, regional, na-
cional e internacional. É um dos principais clubes do concelho do Montijo, com 
uma atividade geral repartida por nove modalidades diferentes, sendo a princi-
pal os Trampolins. Regista anualmente em média cerca de 500 inscrições, nas 
diversas modalidades e no programa “Férias Ativas de Verão”.

Ginásio Clube de Montijo
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Luis Cruz, Fernando Almeida, Alexandre Lemos: Modalidade de Tiro com Arco. 
Campeões da Europa por equipas na especialidade de caça simulada.
Bruno Catarino e Tomás Pinto: Modalidade de Duplo Minitrampolim. Participan-
tes nos Campeonatos do Mundo por Idades, disputados em São Petersburgo e 
Tóquio.
Diana Gago: Modalidade de Trampolim. Participante nos Campeonatos do Mun-
do por Idades e Campeonatos de Europa disputados em São Petersburgo, Sofia, 
Tóquio e Baku. Diana representou três vezes Portugal, integrada na Seleção Na-
cional de Trampolins.
Ana Pialgata: Quatro vezes Campeã Nacional de Minitrampolim. 
Equipa Sénior de Minitrampolim: Campeã Nacional de Minitrampolim 6 vezes 
consecutivas. Constituída por: Ana Pialgata, Carmen Ferreira, Carla Sequeira, Fá-
tima Rio, Vânia Borges e Magda Caeiro.
Igor Bury: O primeiro Campeão Nacional de Indoor, época de 2003, na categoria 
de sénior.
Álvaro: O primeiro Campeão Nacional de Indoor, na categoria de juniores, época 
2003, em arcos recurvos.

O Ginásio Clube de Montijo recebeu a distinção de mérito Barca Aldegalega, 
prémio atribuído pela Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo 
e Afonsoeiro. Este prémio foi atribuído a três representantes do Ginásio Clube 
de Montijo: Sesinando Barradas Pereira, Ana Sofia Pialgata Moura e Luis Manuel 
da Cruz.

Ao longo dos primeiros 25 anos do Ginásio Clube de Montijo foram vários 
os atletas que se destacaram nas diversas modalidades em representação 
do Ginásio Clube de Montijo e de Portugal, são eles:

atletas de mérito
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hoje falamos de

Com a entrada em vigor do novo di-
ploma legal, que estabelece as regras 
de identificação dos animais de com-
panhia, criando o Sistema de Informa-
ção de Animais de Companhia (SIAC), 
muitas foram as dúvidas quanto à ne-
cessidade de manter o licenciamento 
dos canídeos. Recordamos que sempre 
foi obrigação legal do detentor obter 
a licença de posse de canídeo, na Jun-
ta de Freguesia da área de residência. 
A licença era emitida de acordo com a 
categoria do animal: companhia, caça, 
guarda, potencialmente perigoso, entre 
outras, e renovada anualmente median-
te prova da vacinação antirrábica válida. 
A emissão desta licença permitia fazer 
o controlo sanitário da profilaxia da 
raiva, isto é, sendo a vacinada da raiva 
igualmente obrigatória por lei, a licença 
permitia saber quais os canídeos que 
mantinham a vacina em dia. O novo di-
ploma – Decreto-Lei n.º 82/2019 de 27 
de junho, levantou a questão sobre se 
as Juntas de Freguesia mantinham ou 
não a competência de emitir as licenças 

LICENCIAMENTO DE CANÍDEOS

Gabinete de Sanidade Pecuária
Parque de Exposições Acácio Dores
Avenida Bombeiros Voluntários do Montijo, 2870-219 Montijo
Tel.: 21 232 78 27 // 2.ª a 6.ª das 09h30 às 12h00
E-mail: gsp@mun-montijo.pt | gsp.canilmontijo@gmail.com

anuais para a posse de cães, o que ge-
rou a incerteza juntos dos detentores, 
se deveriam ou não, renovar ou emitir 
pela primeira vez, a licença do seu cão, à 
exceção dos canídeos de raça perigosa 
ou potencialmente perigosa, que man-
tinham essa obrigatoriedade. Reunidas 
as várias entidades com interferência 
nesta matéria, foi debatida a questão 
e eis que surge a Lei n.º 2/2020 de 31 
de março, a qual vem alterar o artigo 
27º do Decreto-Lei n.º 8/2019 de 27 de 
junho, no que respeita ao licenciamen-
to de canídeos. Assim, ao abrigo desta 
Lei, mantendo a exceção dos cães pe-
rigosos ou potencialmente perigosos, 
para os canídeos identificados eletro-
nicamente pela primeira vez, o registo 
inicial no SIAC é válido como licença por 
um ano a contar da data do registo. A 
partir desta data o detentor deve então 
proceder ao licenciamento do seu cão, 
renovando a licença anualmente. Para 
os canídeos já licenciados, a licença 
mantem-se obrigatória, com a renova-
ção igualmente anual.

4 de outubro 2020

Dia Mundial
do Animal
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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
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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
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Use o seu
smartphone
para  aceder à
página oficial da
Câmara Municipal
do Montijo

mun-montijo.pt
/cmmontijo

Colhereiro

/municipiodomontijo

Pegões


