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Na sequência da aprovação, em Conselho de Ministros, do plano de transição do 
estado de emergência para a situação de calamidade e da estratégia de descon-
finamento face à Covid-19, a Câmara Municipal do Montijo reabriu ao público os 
serviços e equipamentos culturais municipais, 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

EQUIPAMENTOS CULTURAIS
No âmbito da reabertura da Galeria Municipal, do Museu Municipal Casa Mora e 
do Museu Agrícola da Atalaia, foram acauteladas medidas de higienização, prote-
ção e segurança, sendo permitida apenas a presença de dois visitantes em simul-
tâneo e a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção.

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
→ No atendimento presencial é obrigatório o uso de máscara de proteção e apenas 

é atendida uma pessoa de cada vez.
→ Mantenha o distanciamento social, a etiqueta respiratória e a higienização das 

mãos no interior dos serviços.
→ Para evitar deslocações desnecessárias aos serviços, salvo por motivos urgentes e 

inadiáveis, opte pelos canais não presenciais, telefone ou email.
→ 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 

→ Outros Serviços de Atendimento ao Público
 • Posto de Turismo: 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

 2.ª a 6.ª feira | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
 • Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: 

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

 • Biblioteca Municipal do Montijo: 
 Disponibiliza apenas o serviço de empréstimo domiciliário (requisição e devolu-

ção de livros), para os portadores do cartão de leitor, em regime de porta aber-
ta e com possibilidade de marcação através do email: biblioteca.emprestimo@
mun-montijo.pt ou do telefone 212 327 870. Horário de funcionamento: 2.ª a 6.ª 
feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.

 • Taxas e Licenças, Tesouraria, Secretaria dos Cemitérios Municipais e Casa do 
 Ambiente: Retomaram o atendimento presencial ao público, desde o dia 04 de 

maio.

MONTIJO
agenda de eventos
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A Festa em Honra de Nossa Senhora da 
Atalaia, ou Festa Grande, é finalista regio-
nal do distrito de Setúbal para ser eleita 
uma das 7 Maravilhas da Cultura Popu-
lar na categoria Procissões e Romarias. 
A participação da Câmara Municipal 
do Montijo, neste concurso de âmbito 
nacional, visa essencialmente dar mais 
visibilidade a uma manifestação cultural 
que é das mais antigas do nosso país e 
uma referência única na região.

Por isso, apelamos a todos que votem, 
partilhem e divulguem!
VOTE 760 207 815 (custo de chamada 
0,60€ + iva - cada telefone tem direito a vo-
tação ilimitada // votação possível apenas 
com números de telefone portugueses)
As votações decorrem até ao dia 10 de 
agosto, data que será anunciado o ven-
cedor regional do distrito de Setúbal.
 
A Festa em Honra de Nossa Senhora da 
Atalaia decorre no último fim de sema-
na de agosto, na Freguesia de Atalaia, 

concelho do Montijo, é conhecida pela 
enorme fé e devoção manifestadas pe-
los vários Círios que a têm composto ao 
longo dos tempos. 
Estes Círios são confrarias populares que 
todos os anos se deslocam ao Santuário 
de Nossa Senhora da Atalaia em obser-
vância a uma promessa, por determinada 
povoação, localidade ou comunidade. 
Transportam consigo a imagem da Se-
nhora da Atalaia e as bandeiras onde 
constam a sua proveniência (o nome da 
povoação ou comunidade) e a promessa 
efetuada. Acompanhados de muita ani-
mação os Círios chegam, cada um a seu 
tempo (uns à quinta e outros à sexta feira) 
e dão três voltas ao Cruzeiro-Mor subindo 
depois a escadaria até ao Santuário.

O ponto alto da festa acontece no do-
mingo, onde todos os Círios participam 
na procissão que constitui um momen-
to de verdadeira devoção e comunhão 
entre todos.
Milhares de pessoas, vivem a Festa Gran-
de, num misto de animação, fé e devoção.

MUNICÍPIO DO MONTIJO APELA AO VOTO 
NA CANDIDATURA DA FESTA EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA DA ATALAIA ÀS 
7 MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR
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MONTIJO...
e o campo aqui tão perto!

O THE CAMP oferece um espaço excelente para a realização de atividades 
ao ar livre e em família. 
Localizado, na Quinta Nossa Senhora de Fátima, em Pegões, a menos de uma 
hora de Lisboa, o THE CAMP tem à sua disposição uma equipa empenhada 
em lhe proporcionar momentos únicos de puro contacto com a Natureza. Ar 
livre, espaço, calma e segurança estão entre os vários atributos desta quinta, 
de 4 hectares, onde poderá desenvolver várias atividades que vão desde a 
piscina exterior, ao salão de jogos, passeios a cavalo ou de charrete, jogos de 
relva, ou uma agradável caminhada a pé, pela zona. 
Na Quinta existem diversos animais domésticos que fazem as delícias dos 
mais novos. 
Aqui os dias são de descanso e lazer, com todas as comodidades que neces-
sita para recuperar energias do stress do dia-a-dia, na cidade.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

As acomodações, que permitem animais de estimação, são climatizadas e 
incluem uma televisão de ecrã plano, zona de refeições apoiada por uma 
cozinha bem equipada, onde os hóspedes têm à sua disposição fogão, mi-
cro-ondas, frigorífico, torradeira, máquina de café e chaleira.  Enfim, tem 
tudo, o que precisa, só tem de levar aquele... espírito de férias!

Mais info: 932855925/ 937414390 | geral@thecamp.pt | www.thecamp.pt
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A oferta turística das freguesias rurais de Canha e Pegões não se es-
gota. Este mês vamos conhecer mais dois espaços, bem agradáveis. 
Surpreenda-se!!

O Monte Girassol – The Lisbon Country House é um fantástico estabele-
cimento de Turismo Rural situado nas Faias, em Santo Isidro de Pegões, 
perfeitamente enquadrado numa zona rural e de campo. Apenas a 40Km 
de Lisboa, encontra este retiro, pensado ao detalhe, onde poderá descansar 
e relaxar.
Com um grande e bonito jardim relvado e piscina exterior aquecida, todo 
o espaço foi pensado para proporcionar, durante todo o ano, uma estadia 
com conforto de elevada qualidade, bom gosto, privacidade, segurança 
e bons acessos. O ambiente é acolhedor e informal, com serviço discreto 
orientado para o bem-estar e a satisfação de todos os hóspedes. No Monte 
Girassol, os detalhes foram todos pensados para lhe proporcionar uma es-
tada inesquecível. Temos a certeza que vai querer voltar.

AGOSTO 2020

O Monte Girassol é procurado tanto para estadias turísticas, como profissio-
nais, com serviço de refeições e bebidas. Neste espaço existe a possibilidade 
de organizar diversos eventos particulares e empresariais tais como festas, 
refeições de grupo, reuniões, tertúlias, retiros, team building, workshops, 
entre outros. 

Mais info: 265 409 508 | info@montegirassol.com | www.montegirassol.pt
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#MontijoEmCasa
→ A Cultura Entra em Sua Casa

É tempo de férias, mas não devemos des-
curar o exercício físico regular. Ao ar livre 
ou em sua casa, faça as aulas de ginástica 
que temos disponíveis nas redes sociais 
da autarquia. Este verão fique em forma!
Os vídeos estão disponíveis no Facebook, site oficial CMM e Youtube CMM.

→ Mexa-se! 
      Pela sua Saúde

Em agosto e setembro, a Hora do Con-
to irá continuar a ser transmitida no 
Facebook da Câmara, no 1.º sábado de 
cada mês.

→ Hora do Conto Online

de Alice Vieira 
“Era uma vez um rei muito desconfiado. 
Tão desconfiado que duvidava de tudo 
e de todos. Desta vez calhou ao Conse-
lheiro. Como irá ele salvar-se e provar ao 
rei que lhe é fiel? Felizmente a filha irá 
resolver o assunto...”

A Adivinha do Rei
sáb.  15h3001 ago.

Alice Vieira
Ilustração  Siobhan Dodds

Editorial Caminho

A seguir à Hora do Conto, desafiamos as 
crianças a fazerem um desenho relacio-
nado com a história que acabaram de 
ouvir. Enviem o desenho para o e-mail 
biblioteca@mun-montijo.pt e mais tar-
de, em família, poderão ver o vosso tra-
balho exposto na biblioteca. 

→ Open Call 3

Através de visitas online, em tempo de 
confinamento, poderá conhecer vários 
espaços culturais existentes no conce-
lho, sem sair de casa. 
Visitar o edifício Casa Mora, a Quinta do 
Páteo d’Agua, conhecer a exposição pa-
tente na Galeria Municipal do Montijo e 
até reviver as Festas Populares, são alguns 
exemplos que temos disponíveis no Facebook para visualizar e partilhar. 
Visite presencialmente seguindo as recomendações da DGS.
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exposições

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

Cartadas de Cães & Gatos
Museu Municipal Casa Mora

Ilustração de Susana Resende
3.ª a sábado | 09h00-12h30 / 14h00-17h30

até 31 ago.

*

Made Ká - arte e design 
contemporâneo

Comprar local e nacional é o lema atual. 
A Made Ká, é mesmo de cá! 
A marca criada por Alexandre Henriques, 
que vive e trabalha no Montijo, é um 
bom exemplo do que se faz por Ká!
Designer de interiores e equipamento, 
dedicou-se durante vários anos à deco-
ração e mais recentemente a múltiplas 
áreas que incluem o design gráfico, o fu-
sing, o vitral, a cerâmica e múltiplos pro-
jetos de gifts para empresas e institui-
ções. Tem colaborado com a autarquia, 
com diversos trabalhos e em diversas 
atividades. Patente até 26 de setembro.

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.

*

*

07 ago.

   No cumprimento das orientações da DGS, só é permitida a presença de duas 
pessoas de cada vez, sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção.

*
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35.º aniversário 

fotos

A cidade do Montijo comemora, no dia 14 de agosto, o 35º aniversário da sua 
elevação a cidade. Este acontecimento constituiu, para a população, o reconheci-
mento do valor, da importância e do percurso histórico do Montijo, cuja génese 
está no concelho de Aldeia Galega, o mais amplo do Ribatejo, remontando o mes-
mo, ao séc. XII, e onde, em 1533, foi estabelecida a sede principal da Posta do Sul, 
serviço que assegurava o transporte de correspondência para o Sul de Portugal.

Tendo em conta a situação que se vive no  país e no mundo, e em particular na 
região de Lisboa e Vale do Tejo, que nos obriga ao distanciamento social, as co-
memorações de tão importante data para a nossa cidade, terão de obedecer a 
regras bem diferentes daquelas que têm ocorrido em anos anteriores, realizando-
-se, sobretudo, nas redes socias.

À semelhança do que vem acontecendo, de há alguns anos a esta parte, a Galeria 
convida um artista plástico, de algum modo associado à nossa cidade e que, en-
grandeça o nosso concelho.

O escolhido foi o artista plástico italiano, Tony Cassanelli que conta já com um ex-
celente percurso artístico, e que, depois de ter vivido em vários pontos do planeta, 
escolheu viver em Portugal, mais precisamente aqui, na nossa cidade, onde está a 
construir a sua casa e o seu novo ateliê. Recebê-lo, nesta data é um sinal de boas 
vindas para este novo “vizinho”.

montijocidade
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“O conhecimento da natureza profunda dos seres humanos e das várias culturas 
que os vestem e condicionam” é, sem sombra de dúvida, a característica básica 
da poética artística que Tony Cassanelli imprime nos seus trabalhos. A sua grande 
paixão é a escultura, mas também o desenho, a pintura e o vídeo marcarão pre-
sença nesta exposição.
Propõe-nos uma exposição que nos convida a uma reflexão, como o título indica, 
sobre a pele, que diz, o autor, “ser o corpo da alma”. Pretende o autor, uma expo-
sição imersiva, muito ao sabor desta nova “normalidade” que vivemos hoje, uma 
exposição que convida os seus visitantes a momentos reflexivos, de introspeção 
pessoal, convidando as pessoas a “penetrar” no espaço que as rodeia. 
Não deixe de visitar e conhecer a obra deste artista!! Contamos convosco!!
Patente até 21 de novembro.
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 de cada vez, sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção.

*

“Através da pele”: exposição de Tony Cassanelli
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

sex.  18h0014 ago.
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hoje falamos de

A Leishmaniose é uma doença infecio-
sa crónica grave causada pelo pequeno 
parasita Leishmania infantum. Afeta 
principalmente os cães e também pode 
ser transmitida aos humanos. 
O parasita é transmitido aos cães atra-
vés da picada de um inseto denomina-
do flebótomo, que por ser semelhante, 
é erradamente chamado de mosquito. 
O período de atividade deste pequeno 
vetor está dependente da temperatura, 
do vento e da humidade, sendo a época 
de maior incidência entre os meses de ju-
nho e setembro, podendo ir de março a 
novembro se as condições meteorológi-
cas forem favoráveis. As picadas ocorrem 
sobretudo ao anoitecer.
O período de incubação da doença 
pode variar desde vários meses a vários 
anos. Nem todos os cães infetados de-
senvolvem a doença. Neste caso, os ani-
mais podem permanecem portadores 
do parasita durante vários anos e ape-
nas manifestam a doença com a idade 
ou quando sujeitos a várias formas de 
ansiedade ou stress. 
Os principais sinais clínicos associados à 
leishmaniose são: febre, perda de pelo 
(sobretudo à volta dos olhos), perda 
de peso, feridas na pele e problemas 
nas unhas. Os órgãos internos também 
são afetados, conduzindo a problemas 
de anemia, artrite e insuficiência renal. 

LEISHMANIOSE 
CANINA

Proteja-se a si 
e ao seu cão

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

Porém é difícil efetuar um diagnóstico 
preciso e definitivo apenas com base 
nos sinais clínicos. Há a necessidade de 
realizar testes e análises para confirmar 
a suspeita da doença e determinar o seu 
grau de gravidade (de I – ligeira a IV – 
muito grave). 
O tratamento da leishmaniose é longo, 
difícil, mais ou menos bem tolerado 
pelo animal e dispendioso para o dono. 
Em geral, apenas controla os sinais clí-
nicos. Não cura a doença com a elimi-
nação total do parasita, sendo por isso 
necessário um seguimento regular do 
cão tratado. Na ausência de tratamento 
é, por norma, uma doença fatal. 
O melhor combate à leishmaniose é a 
prevenção, principalmente nas áreas de 
maior risco de aparecimento do flebó-
tomo. Eis algumas medidas preventivas: 
vacinação, utilização de desparasitante 
de longa duração com ação repelen-
te, aplicação de repelentes domésti-
cos nos locais de alojamento, manter 
o cão resguardado desde o anoitecer 
até ao amanhecer durante a época de 
risco mais elevado, reduzir ao máximo 
a incidência de habitats favoráveis aos 
flebótomos (p.e. águas estagnadas) nos 
locais frequentados pelo cão. 
Peça aconselhamento ao médico veteri-
nário de qual o melhor método de pro-
teção individual contra a leishmaniose.
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É um projeto dinamizado pelos Projetos de Enve-
lhecimento Ativo da Câmara Municipal do Monti-
jo, que tem como objetivo combater o isolamento 
e continuar a acompanhar os alunos das Acade-
mias Sénior. 
As técnicas da Câmara e alguns voluntários estão 
a realizar visitas às habitações dos seniores com o 
intuito de ajudar a enfrentar as mudanças e as per-
das deste período de confinamento.
Informações:
Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção 
da Saúde
Rua José Joaquim Marques 124, 2870-348 Montijo
Tel.: 21 232 77 39 | E-mail: ddsps@mun-montijo.pt

A Academia Sénior surge com a finalidade de combater o iso-
lamento social e promover o envelhecimento ativo, através da 
realização de atividades que pretendem estimular competên-
cias físicas, cognitivas, sociais e lúdicas, destinada a pessoas 
com idade igual ou superior a 55 anos.
Nesta face de confinamento devido à pandemia da covid 
19, as técnicas da Academia Sénior encontram-se a apoiar 
a comunidade sénior de Sarilhos Grandes através de ações 
de proximidade prestando acompanhamento psicossocial 
e promovendo atividades físicas e do bem-estar geral.

Informações: Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes
Av. da República 57, 2870-517 Sarilhos Grandes
Tel.: 21 289 18 75 | E-mail: as.sarilhosgrandes@gmail.com

→ Voluntários à Janela

PROJETOS DE ENVELHECIMENTO ATIVO

→ Sarilhos Grandes já tem Academia Sénior
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juventude
CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 
DA JUVENTUDE 12 de agosto
O Dia Internacional da Juventude celebra-se anualmente 
a 12 de agosto, focando-se nos 1.8 biliões de jovens entre 
os 10 e os 24 anos existentes no mundo. Mais de metade 
destas crianças e adolescentes não possui capacidades bá-
sicas de leitura ou de raciocínio matemático, mesmo que a 
maioria frequente a escola.
Esta data procura realçar a importância da juventude para 
o progresso da sociedade e na realização do desenvolvi-
mento sustentável.
Foi proclamado o Dia Internacional da Juventude através 
da Resolução 54/120 adotada na Assembleia Geral das 
Nações Unidas de 17 de dezembro de 1999.

→ Candidatura ao Programa Erasmus+ aprovada
No âmbito da parceria entre o Gabinete 
da Juventude e a Associação para a For-
mação Profissional e Desenvolvimen-
to do Montijo - Escola Profissional do 
Montijo, foi aprovado mais um projeto 
ao programa Erasmus+ no setor da Edu-
cação e Formação Profissional, dando a 
oportunidade a formandos daquela ins-
tituição de realizarem um estágio pro-
fissional num país da União Europeia. 
O projeto “Discovering new work prac-
tices in Europe” vai desenvolver duas 
atividades de mobilidades, de curta du-
ração e longa duração (Erasmuspro).
As mobilidades de curta duração desti-
nam-se a 12 formandos dos cursos de 
Técnico de Mecatrónica Automóvel e 
Técnico de Multimédia, para um perío-
do de 4 semanas. Os estágios profissio-
nais terão lugar em Cork, Irlanda e vão 
ser realizados em empresas das áreas 
destes cursos.
Para reforçar a empregabilidade dos 
formandos da EPM e facilitar a sua tran-
sição para o mercado de trabalho, dirigi-
mos a outra atividade de aprendizagem 
em contexto de trabalho o ErasmusPro 
para 6 recém-diplomados dos Cursos 
de Técnico de Restauração (cozinha/

Pastelaria) e Turismo, pelo período de 
3 meses. Estas mobilidades terão lugar 
em Espanha, Granada.
A melhoria dos níveis de empregabili-
dade, a promoção da autoconfiança, a 
ampliação dos níveis de responsabilida-
de e autonomia, o trabalho em equipa, 
a diversificação das práticas de forma-
ção em contexto de trabalho, o alarga-
mento dos horizontes pedagógicos e 
formativos dos alunos e da própria es-
cola e o reconhecimento e certificação 
das competências adquiridas em con-
texto transnacional, serão alguns dos 
resultados esperados com este projeto.
Pretendemos ainda, através da dissemi-
nação de boas práticas em mobilidade, 
se possa também mudar espíritos e 
mentalidades e contribuir para os gran-
des objetivos da União Europeia em 
matéria de mobilidade, aprendizagem e 
política de emprego.
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associativismo

Montijo Basket Associação nasce a 28 
de agosto de 2002 pela iniciativa de 
um grupo de amigos apaixonados pela 
modalidade e com muita vontade de 
dinamizar e potenciar o basquetebol 
na cidade de Montijo. Fazem parte da 
1.ª direção, Fernando Quendera, João 
Estaço, João Dinis, Manuel Rocha, Rui 
Almeida.
Esta associação tem como objetivos 
promover e difundir o basquetebol e 
fomentar a prática do desporto, pro-
porcionando a todos os atletas uma 
educação cívica e desportiva de qua-
lidade com elevados valores de con-
duta pessoal e social. Através do forte 
espírito de união e dedicação, a asso-
ciação luta para atingir altos níveis de 
competitividade, numa permanente 
promoção do lazer e da qualidade de 
vida, reforçando a posição de destaque 
como clube formador, que têm vindo 
a cimentar no município de Montijo e 
municípios vizinhos.
Montijo Basket Associação conta com 
uma equipa de seniores constituída, 

MONTIJO BASKET ASSOCIAÇÃO

AGOSTO 2020

na sua grande maioria, por atletas da 
formação do MBA, que têm sido uma 
referência na formação de jovens atle-
tas, através de um forte empenho no 
alcance da máxima qualidade.
Esta associação desportiva tem sido 
responsável ao longo dos últimos 18 
anos pela formação desportiva e pes-
soal de milhares de jovens montijen-
ses, assim como, tem representado o 
Montijo por todo o país. Destacando-
-se em fases finais de campeonatos 
distritais e campeonatos nacionais, 
duas presenças na final da Taça Nacio-
nal de Sub18, 4 subidas de divisão (em 
seniores masculinos e femininos), um 
vice-campeonato nacional da 2.ª Divi-
são em seniores masculinos e o título 
de campeão nacional da 1.ª divisão fe-
minina.
Com o lema #TreinaForteJogaNoLi-
mite, Montijo Basket Associação pre-
tende no futuro alcançar o estatuto de 
associação desportiva de referência no 
distrito de Setúbal e em todo o territó-
rio nacional.

Fernando Quendera- Presidente
Montijo Basket Associação 
Rua da Biologia, 22 - 2870-271 Montijo
96 600 18 19 - 21 231 33 48
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nformações úteis

COVID-19

Unidade de Saúde Familiar Afonsoeiro
Tel. 21 230 98 70
E-mail: usf.afonsoeiro@arslvt.min-saude.pt 

UCSP Montijo Rural - Cruzamento de 
Pegões (Sede), Pólo Santo Isidro de 
Pegões e Polo Canha
Tel. 265 898 730
E-mail: ucsp.pegoes@arslvt.min-saude.pt

Bombeiros Voluntários do Montijo
Tel. 21 231 00 48

Bombeiros Voluntários de Canha
Tel. 265 897 956

GNR Afonsoeiro – Tel. 21 765 75 70

GNR Canha – Tel. 265 242 636

PSP Montijo – Tel. 21 231 01 44 

Serviço Municipal de Protecção Civil
Telfs. 21 232 77 19 / Telm. 91 868 41 86
Email: smpc@mun-montijo.pt

Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento - SMAS
Avaria e/ou ruptura nas redes de abastecimen-
to de água e drenagem de águas residuais.
Dias úteis: 09h00-12h30 / 14h00 -16h30
Tel. 21 232 77 68 
Dias úteis, sábados, domingos e feriados: 
16h30-09h00 - Telm. 91 902 01 21

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 “FRANCY” de Tony Cassanelli
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

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
Tel. 21 214 73 00  
UCSP Montijo
Tel. 21 230 79 10
E-mail: ucsp.montijo@arslvt.min-saude.pt

LINHAS DE APOIO À COMUNIDADE
2.ª a 6.ª feira das 09h00 às 12h30 e das 
14h00 às 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

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Serviço Nacional de Saúde 24
808 24 24 24
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Use o seu
smartphone
para  aceder à
página oficial da
Câmara Municipal
do Montijo

www.mun-montijo.pt
@cmmontijo

Garça vermelha, Pegões

@municipiodomontijo


