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No âmbito da pandemia Covid 19, numa fase de desconfinamento, a Câmara Mu-
nicipal do Montijo, reabriu ao público os serviços e equipamentos culturais muni-
cipais, com condicionamentos e medidas de proteção com o objetivo de garantir 
a segurança quer dos trabalhadores quer da população em geral.

ESTAMOS PRESENTES, 
E VAMOS CONTINUAR A TRABALHAR PARA SI!
Câmara Municipal do Montijo
212 327 600 | geral@mun-montijo.pt | www.mun-montijo.pt

SERVIÇOS MUNICIPAIS
→ Atendimento Presencial
 São obrigatórias as seguintes medidas de proteção:
• Uso de máscara    • Distanciamento social    • Etiqueta respiratória    • Higiene das mãos
 • Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: Segunda a sexta

 09h00-12h30/14h00-16h00 - atendimento presencial
 09h00-12h00 - atendimento telefónico: 212 327 768 | smas.montijo@mun-montijo.pt

 • Posto de Turismo: Segunda a sexta | 09h00-12h30/14h00-17h30
 • Taxas e Licenças, Tesouraria, Secretaria dos Cemitérios Municipais e Casa do 

 Ambiente: Retomaram o atendimento presencial ao público, desde o dia 4 de maio.
→ Serviços com atendimento presencial, mediante marcação prévia

• 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: 
  212 327 723 | dptu_sa@mun-montijo.pt

MONTIJO
agenda de eventos
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EQUIPAMENTOS CULTURAIS
O funcionamento dos equipamentos culturais do concelho segue as orientações 
da Direção-Geral da Saúde, particularmente no que se refere à limitação da lota-
ção dos espaços e ao uso obrigatório de máscara, de modo a cumprir todas as 
normas de segurança e higiene.

 • Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva:
 Segunda a sexta | 10h00-12h30/14h00-18h00 - Disponibiliza apenas o serviço de 

empréstimo domiciliário (requisição e devolução de livros, para os portadores do 
cartão de leitor). Mais info: 212 327 870 / biblioteca.emprestimo@mun-montijo.pt

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

 Terça a sexta | 09h00-12h30/14h00-17h30 // sábado | 14h00-18h00 // domingo 
mediante marcação prévia 212 314 667 ou cultura@mun-montijo.pt

Evite deslocações desnecessárias aos serviços, salvo por motivos urgentes e inadiáveis. 
Opte pelos canais não presenciais, telefone ou email.
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O Dia Mundial do Turismo (WTD) 
celebra-se desde 1980, no dia 27 de 
setembro. Este dia foi escolhido por 
ser a data em que, no ano de 1970, 
entraram em vigor diretivas conside-
radas como muito marcantes para o 
turismo global. 
O Turismo como uma das maiores ati-
vidades económicas mundiais, foi sem 
dúvida, uma das mais prejudicadas 
no âmbito da pandemia, com empre-
sas e trabalhadores, países e regiões 
a perderem proveitos e a terem de 
repensar a sua estratégia. O Turismo 
português, infelizmente, não foi ex-
ceção. Com resiliência e uma grande 
capacidade de inovação, o setor tem 
sabido, de alguma forma, reinventar-
-se, reprogramar-se, enfim adaptar-se 
aos novos tempos.  O programa Selo 
“Clean & Safe” (limpo e seguro) do 
Turismo de Portugal, disponível em: 
www.portugalcleanandsafe.com, foi 
criado para informar e divulgar a ofer-
ta turística nacional, no âmbito dos 
procedimentos implementados no 
âmbito da pandemia Covid-19. 
Com uma vasta gama de escolhas de 
atividades e serviços, que vão desde 

Empreendimentos Turísticos, a Agên-
cias de Viagens e Turismo, a Restau-
rantes, a Equipamentos Culturais, 
Rent-a-car, Parques de Campismo, en-
tre outros, o site permite ao utilizador 
programar as suas férias ou os seus 
momentos de lazer, de uma forma fá-
cil, ‘limpa e segura’. 
O concelho de Montijo possui já al-
gumas empresas aderentes e informa 
que dispõe, também, de equipamen-
tos municipais com Selo “Clean & 
Safe”, nomeadamente: Posto de Tu-
rismo; Museu Municipal Casa Mora; 
Galeria Municipal; Moinho de Maré 
do Cais; Cinema-Teatro Joaquim 
d’Almeida; Ermida de N.º Sr.º Jesus 
dos Aflitos; Moinho de Vento do Este-
val; Ermida de Santo António e Museu 
Agrícola da Atalaia.
De salientar, também, que Portugal 
foi o primeiro país da Europa a obter o 
Selo “Safe Travels”, pela WTTC (World 
Travel Tourism Council), traduzido 
como Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo, o qual reconhece os des-
tinos, no cumprimento dos requisitos 
de segurança, no âmbito da pandemia 
COVID-19.

COMEMORAÇÕES Dia Mundial doTurismo
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MONTE DO LAGO - Situado na proximidade da simpática vila de Canha, esta 
unidade de turismo rural dispõe de oito quartos espaçosos e confortáveis, 
todos situados em piso térreo. Todos os quartos dispõem de casa de banho, 
ar condicionado e wi-fi e diversas comodidades. No exterior do quarto, na 
zona do alpendre, os hóspedes podem usufruir de uma bela vista para a 
área envolvente, a qual, propícia agradáveis momentos de relaxamento e 
tranquilidade. Pequenos detalhes, como um apetecível pequeno-almoço 
ao ar livre, são pequenos luxos que aqui pode encontrar. 
O empreendimento dispõe de piscina coberta aquecida, que permite a sua 
utilização, durante todo o ano. Os hóspedes têm também à sua disposição 
bicicletas para fazerem passeios pela vinha da propriedade, ou pelas redon-
dezas, num contacto direto com a Natureza. 

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

O Monte do Lago, que recebe o nome do pequeno lago que existe na pro-
priedade, foi recentemente remodelado, sendo atualmente um espaço di-
ferente, mesmo às portas de Lisboa, ideal para uma escapadinha de fim de 
semana, a dois ou em família.
Olho de Bode de Cima 2985-0001 Canha
Mais info: 932 180 015 | reservas@montedolago.pt

4
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MONTIJO...
e o campo aqui tão perto!

O mês de setembro ainda nos oferece dias quentes e solarengos, que 
convidam ao repouso, à calma e ao usufruto do ar livre. Prosseguimos 
o nosso roteiro pela zona este do concelho, cujas características rurais, 
nos proporcionam dias tranquilos e sossegados. A receita ideal para 
recarregar baterias!

QUINTA DAS RISCAS - O simpático jovem casal que gere a propriedade teve 
em tempos uma zebra, que deu o nome ao espaço. Para lá dos portões 
ergue-se um local único.  Situada a cerca de 20km da Ponte Vasco da Gama, 
a Quinta das Riscas define-se como Rústica, Exótica, Apaixonante e claro...  
Mágica!  Numa extensa e aprazível área de jardim, ao som de cascatas de 
água onde surge um imponente oásis de coqueiros, poderá apreciar o pôr-
-do-sol e a extensa fauna (cisnes, pavões, burro mirandês, caturras, patos-
-reais, entre outros), que fazem as delícias, de todos os visitantes, sobretudo 
dos mais novos.  Um espaço surpreendente, às portas da capital que foi 
desenvolvido em total harmonia com a natureza, num ambiente acolhedor 
e harmonioso, onde poderá desfrutar de momentos inesquecíveis. 

SETEMBRO 2020

Aqui tudo foi pensado ao pormenor. É o local perfeito para um evento úni-
co e memorável, como sejam casamentos, batizados, festas de empresa e 
festas de aniversário, com toda uma equipa de profissionais empenhados 
em servi-lo com a máxima segurança e higiene, atenção e simpatia. Agende 
uma visita e surpreenda-se.
Mais info: 912 650 099 / 916 214 094 | geral@quintadasriscas.pt | 
www.quintadasriscas.pt

5
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→ Hora do Conto Online

de Alice Vieira 
O Pinto Pintão encontrou um saco de moedas. 
O que fazer com elas? O melhor será entregá-
-las ao rei. Mas será boa ideia?...

As Moedas de Ouro 
de Pinto Pintão

sáb.  15h3005 set.

Alice Vieira
Ilustração Raffaello Bergonse

Editoral Caminho

16 a 22 set.

Este ano com o objetivo de ser “o primeiro continente neutro em termos de clima 
até 2050”, o tema central da edição da Semana Europeia da Mobilidade 2020 é 
“Emissões Zero, Mobilidade para todos”.
Assim, serão publicadas, diariamente, no site e nas redes sociais da CMM, ações 
de sensibilização com dicas, sugestões e curiosidades como forma de assinalar a 
importância desta temática.
Os mais jovens poderão ainda descarregar a nova aplicação PeddyApp, incenti-
vando, de uma forma original e inovadora, os alunos a deslocarem-se a pé desde 
a sua casa até à escola, através de um registo dos trajetos efetuados, competindo 
pela atribuição de prémios. (Projeto promovido pela S.Energia).

SEMANA EUROPEIA 
DA MOBILIDADE 
22 set | Dia Europeu 
sem Carros

Esta é a história do Paulo e da Ana. Mas podia 
ser a história do Francisco e da Rute. Do André 
e da Marta. Do Carlos e da Teresa. Uma narrativa 
dos nossos dias. Amor. Dinheiro. Sexo. Traição. 
São os ingredientes do romance. No Extra, o fe-
nómeno da violência doméstica em destaque.

“Vidas sem Vida”

Jardim Casa Mora

qui.  18h0017 set.
APRESENTAÇÃO DO LIVRO

   Durante o evento e no cumprimento das orientações da DGS, é obrigatório o uso de máscara 
de proteção e o respeito pelo distanciamento social. Lotação do jardim reduzida para 50%.

*

*
da autoria de João Barbosa
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTIJO E AFONSOEIRO

COMEMORAÇÕES Aniversário daFreguesia

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro irá comemo-
rar o Dia da Freguesia com o início de uma exposição fotográfica intitulada “Olhares 
sobre a Freguesia” do FotoProject e fotógrafos convidados, no dia 15 de setembro, 
pelas 18h.
O FotoProject nasceu de um sonho e tem como finalidade a divulgação dos olhares 
de fotógrafos “não profissionais”. 
Este é um projeto de partilha, composto pelos fotógrafos Alexandre Simões, Artur 
Fuste, Céu Simões, Gregz (Ricardo André), Henrique Pereira, Marco Antunes, Marco 
Figueiredo, Miguel Cardoso e Miguel Pinto. Os fotógrafos convidados são Carlos Ca-
neira, Eduardo Martins e Pedro Moço.
“Olhares sobre a Freguesia” pretende mostrar os diferentes olhares e visões que cada 
um tem sobre os lugares da nossa “Freguesia”, revelando simplesmente a essência, 
a emoção e, por diversas vezes, a história que um espaço ou momento transmite.

Adaptando as comemorações às medidas de contingência impostas pela atual si-
tuação de pandemia por COVID 19, as fotografias patentes estarão expostas pelos 
diversos pontos de divulgação externa da Junta de Freguesia, localizados em vários 
bairros da freguesia.

“Olhares sobre 
a Freguesia”
Vários locais do Montijo 
e Afonsoeiro

ter.  18h0015 set.
EXPOSIÇÃO

Miguel Cardoso
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ABERTURA DE TEMPORADA
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12 set.
sáb.  21h30

O2

MULTIDISCIPLINAR – Espetáculo
 de rua // M/6 // Duração 50min // 

Gratuito // Lugares sentados // 
2 bilhetes por pessoa até ao limite da lotação do recinto

Largo do CTJA

©
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a

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

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

Como seria a sobrevivência numa sociedade altamente tecnológica onde o acesso 
ao oxigénio se torna um luxo? O2 revela um grupo de habitantes futuristas, per-
sonagens espantados nas suas andas, que se degladiam pelo ar que respiramos 
e negoceiam o bem mais precioso. Uma performance de gigantes que convida a 
uma reflexão sobre a sobrevivência e as relações humanas. 
4.º Festival Manobras - Festival Internacional 
de Marionetas e Formas Animadas
Espetáculo Artemrede Teatros Associados

PIA - Projetos de 
Intervenção Artística

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

Teatro de Marionetas 
do Porto

LIÇÕES DE 
VOO

Vamos voar! Num lugar especial onde cada um pode experimentar a leveza do cor-
po, a suspensão e a emoção de descolagem, “Lições de Voo” é uma experiência so-
bre a poética do ar, dos sonhos e do voo, com marionetas que cruzam os ares do pal-
co em voos felizes. 4.º Festival Manobras - Espetáculo Artemrede Teatros Associados.

TEATRO MARIONETAS // M/3 // 
Duração 45min // Gratuito

19 set.
sáb.  16h30 ©
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QUE EU NÃO
HÁ DOIS ANOS

COMO PARGO
©
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25 a 27 set.
sex. e sáb. 21h30 | dom. 16h30
TEATRO // M/14 // Duração 120m // 7,50 € 
Descontos para jovens até 30 anos, estudantes 

de artes e profissionais do espetáculo

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

Companhia 
Mascarenhas-Martins
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exposições

Comprar local e nacional é o lema atual. 
A Made Ká, é mesmo de cá! 
A marca criada por Alexandre Henri-
ques, que vive e trabalha no Montijo, é 
um bom exemplo do que se faz por Ká!
   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 26 set.

Em “Através da pele”, o seu autor apresenta-nos uma série de retratos executados 
com modelos, e é dessa cumplicidade que surge entre o artista e o seu modelo 
que esta exposição nos fala, convidando-nos a “penetrar” num espaço que nos 
induz à reflexão acerca das mais variadas culturas e até da nossa essência mais 
profunda. Visite a Galeria Municipal e conheça o trabalho de Tony Cassanelli!!
Siga a Galeria Municipal em @galeriamunicipalmontijo

Galeria Municipal do Montijo
2.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.

*

até 14 nov.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

A mostra de ilustração “Cartadas de Cães 
& Gatos” de Susana Resende baseia-se 
nas criações autorais para dois bara-
lhos de cartas publicados pela editora 
Apenas Livros, Gatos Baralhados (2018) 
e Baralhas de Cães (2019).

Cartadas de Cães & Gatos
Ilustração de Susana Resende

até 11 set.

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

*

Made Ká
Arte e Design Contemporâneo

Através da pele
Exposição de Tony Cassanelli

“Através da pele,
um ser humano concedeu ao meu olhar 
suas cores, ao meu respiro seu perfume,

ao meu ouvir seu silêncio...”
  Tony Cassanelli
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O Gabinete de Psicologia é um espaço aberto à participação de todos os alunos dos 
Projetos de Envelhecimento Ativo que necessitem de ajuda e de apoio emocional.
Para atendimentos ou mais informações, contactar um dos Projetos de Enve-
lhecimento Ativo: 

PROJETOS DE ENVELHECIMENTO ATIVO

→ Abertura do Gabinete de Apoio Psicológico

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

Munidos dos telemóveis, ou das máquinas fotográficas ou simplesmente do sen-
tido da visão e do gosto da cultura, vamos olhar com outros olhares o concelho 
do Montijo. Quintas, arquitetura, paisagem rural, farão parte do percurso onde o 
convite à fotografia será irresistível.

Passeio fotográfico à Colónia Agrícola de Pegões

Ponto de encontro | Átrio da Igreja de Santo Isidro de Pegões

sáb.  10h3026 set.

Destinatários | Maiores de 50 anos

   A iniciativa cumpre as regras da DGS e está a sujeita a alterações consoante a 
evolução da pandemia.

*

*

Inscrições e informações: 
916 852 874 (Ação dinamizada pelo voluntário Pedro Bello)
As inscrições estão abertas até ao dia 18 de setembro (inscrições limitadas)

SETEMBRO 2020 11

Fotografia cedida por Pedro Bello
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jovens de mérito

André Valente de 22 
anos vive no Montijo e 
pratica Karaté na Asso-
ciação Karaté Caminho 
Ancestral (AKCA).
Deu início à sua cami-
nhada no Karaté aos 12 
anos. Em 2016 realizou 
a sua graduação para 
1.° Dan e três anos mais 
tarde em 2019 tornou-
-se 2.° Dan graduação 
que possui atualmente.

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

André 
Valente
Karaté

Em 2012 após ter adquirido experi-
ência em algumas provas nacionais, 
estreou-se numa prova internacional 
onde se destacou pela positiva tendo 
obtido um 3.° lugar em 2012 na cate-
goria de cadetes na cidade de Turim 
em Itália na Taça Europa da JKS.
Em 2016, na Escócia, na cidade de 
Glasgow alcançou um 5.° lugar na 
Taça Mundo JKS tendo perdido no 
combate de acesso à medalha de 
bronze na categoria Sub-21 -75kg.
Na sua opinião o ano de 2017 foi o 
mais preenchido começando com 
um 3.° lugar no campeonato Nacional 
de Sub-21 -84kg em março e um 3.° 
lugar novamente na Taça Europa JKS 
mas desta vez na cidade de Hasselt na 
Bélgica na categoria de Sub-21 -84kg 
em setembro. Tendo o ano culminado 
com uma viagem ao Japão para um 

Seminário Internacional na cidade de 
Tóquio onde estiveram reunidos mes-
tres e praticantes de todo o mundo, 
uma aventura única e muito benéfica 
a seu ver.
Destaca-se também a sua participa-
ção no campeonato Nacional de Se-
niores em janeiro de 2019, tendo obti-
do um 5.° lugar perdendo no combate 
de acesso à medalha de bronze na ca-
tegoria de -84kg.
Atualmente está a completar o seu 
Mestrado Integrado em Psicologia e 
almeja novos objetivos e conquistas 
ao lado do seu mestre Rui Quaresma, 
com quem tem crescido bastante ao 
longo destes anos e também, com o 
contributo dos seus colegas e parcei-
ros de treino e dos diversos estágios 
e seminários em que tem participado.
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associativismo

Associação de Karaté “Caminho Ancestral” 
Rua da Educação Física n.º 79, 2870-274 Montijo   
Presidente: Rui Quaresma
Contactos: (+351) 918 423 379
E-mail: quaresma.rui@live.com.pt
Treinos: Pavilhão Municipal n.º 2

No dia 23 de setembro de 2010, um grupo de praticantes de Karaté uniu-se com 
o intuito de criar uma associação de Karaté no Montijo para promover a prática 
do Karaté de uma forma abrangente e exigente e já lá vão 10 anos. 
As classes são limitadas a 20 alunos, a fim de ser assegurada a qualidade no en-
sino.
Muito mais que formar campeões a nossa associação procura ser o suporte e o 
apoio às crianças e jovens durante os seus estudos, tendo vários praticantes que 
são estudantes universitários. 
Os adultos poderão encontrar uma prática evoluída e de desenvolvimento cons-
tante, criando uma harmonia no seu quotidiano. Grande parte da nossa classe de 
adultos são praticantes com cinto castanho e negro e muitos deles licenciados.  
A nossa escola pertence ao estilo Shotokan com raiz no Japão. Conta com o en-
sino, a nível internacional do Sensei – Kasuya 9.º Dan 72 anos de idade e ainda a 
praticar a um nível superior. A nível nacional os Senseis João Gama 6.º Dan e José 
Lemos 7.º Dan ambos pioneiros no karaté nacional nos anos 60. O instrutor local 
é o Sensei Rui Quaresma 4.º Dan, 43 anos de prática e 55 anos de idade. 

“O fim do karaté não reside na vitória ou derrota, mas no aperfeiçoamento do 
carácter dos seus praticantes”
     Gichin Funakoshi

ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ 
“CAMINHO ANCESTRAL”

Demonstração Festas Populares S. Pedro, Montijo (2019)
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hoje falamos de

Conhecida por muitos como a “Gripe 
dos Gatos”, a Coriza é uma doença in-
feciosa que afeta as vias respiratórias, 
podendo ser causada por um conjunto 
de vírus e bactérias. 
Os sintomas mais comuns são espirros, 
febre e a presença de corrimento nasal 
e ocular transparente. Mas se a doença 
evoluir, os sintomas agravam e podem 
surgir outras complicações, como é o 
exemplo da pneumonia, da conjuntivi-
te e da cegueira, ou até mesmo a mor-
te do animal. Nos casos mais graves, o 
corrimento nasal passa a ser espesso e 
com cor. A obstrução completa das na-
rinas, para além de dificultar bastante a 
respiração, causam o emagrecimento 
do animal, pois ao perder o olfato, este 
deixa de procurar o alimento. Pode ha-
ver também a inflamação da garganta, a 
formação de úlceras na boca, e o incha-
ço do próprio focinho, o que torna a de-
glutição dolorosa. O corrimento ocular 
é igualmente espesso e quando existe 
em grande quantidade causa a forma-
ção de ramelas que ao secarem fazem 
com que as pálpebras aparentem estar 
“coladas”, dificultando o abrir dos olhos. 
Nesta fase, o animal mostra-se apático 
e prostrado. 
A doença afeta gatos de qualquer ida-
de, porém, os mais jovens e os idosos 
são os mais suscetíveis, por terem um 
sistema imunitário menos reforçado, 
assim como animais com outras patolo-
gias associadas. 

CORIZA
A “Gripe 
dos Gatos”

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

A transmissão da Coriza dá-se através 
das secreções nasais, oculares e saliva-
res dos animais infetados. Ocorre fa-
cilmente entre gatos, mas não atinge 
humanos nem outras espécies animais. 
O contágio ocorre diretamente através 
da tosse, espirro ou lambidela, caso o 
animal doente esteja em contacto com 
animais saudáveis no mesmo ambiente, 
ou indiretamente através de comedou-
ros, brinquedos ou transportadoras, 
contaminados com as secreções.
O tratamento deve iniciar-se o quanto 
antes para que a doença não evolua 
para patamares mais graves. É feito à 
base de antibióticos e deve ser sempre 
prescrito pelo médico veterinário. A 
limpeza do focinho e olhos com uma 
solução fisiológica vai ajudar a manter 
a área limpa e desinfetada e aliviar bas-
tante o animal. Caso o gato apresente 
lesões oculares pode vir a ser necessário 
a aplicação de um colírio diretamente 
no olho. É importante garantir uma boa 
alimentação na fase de recuperação, 
podendo conjugar o alimento com um 
suplemento alimentar. Pode ser neces-
sário forçar a alimentação com a ajuda 
de uma seringa. A hidratação é funda-
mental. 
A prevenção é o melhor “remédio” e 
aqui, a vacinação pode ser a forma mais 
segura de proteger o seu gato. É acon-
selhável iniciar o plano de vacinação o 
mais cedo possível, podendo fazê-lo 
por volta das oito semanas de idade.
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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 Rua Almirante Cândido dos Reis, 
“Rua Direita”, agosto 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 Afonsoeiro – Tel. 217 657 570 | 
E-mail: ct.stb.dmtj@gnr.pt
GNR Canha – Tel. 265 242 764 | 
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

SETEMBRO 2020



16

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

mun-montijo.pt
/cmmontijo

Gralha-preta,  Corvus corone

/municipiodomontijo

Pegões


