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nformações úteis

COVID-19

GNR Afonsoeiro – Tel. 21 765 75 70
GNR Canha – Tel. 265 242 636
PSP Montijo 
Tel. 21 231 01 44 / 21 232 79 40
Hospital do Montijo (Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo, EPE)
Tel. 21 214 73 00  
UNIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE
PERSONALIZADOS:
UCSP Montijo
Tel. 21 230 79 10
E-mail: ucsp.montijo@arslvt.min-saude.pt
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
- Polo Santo Isidro de Pegões
- Polo Canha
Tel. 265 898 730
E-mail: ucsp.pegoes@arslvt.min-saude.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. 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 Moinho de Vento do Esteval
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
Serviço Municipal de Protecção Civil
Telfs. 21 232 77 19 (09h00-12h30/ 
14h00-17h30)
Email: smpc@mun-montijo.pt

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Bombeiros Voluntários do Montijo
Tel. 21 231 00 48
Bombeiros Voluntários de Canha
Tel. 265 897 956

No decurso da pandemia Covid-19, a 
Câmara Municipal tem disponibilizado 
um conjunto de linhas de apoio à co-
munidade que continuam em funcio-
namento, de 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
E-mail: claii.montijo@gmail.com
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agenda de eventos MONTIJO
JULHO 2020

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

Canha, tempo de relaxar

A Herdade do Moinho Novo é uma unidade de agroturismo de charme. 
Sem dúvida, um lugar especial.  As oito suites independentes, em estilo 
open space, com varanda espaçosa, permitem usufruir de uma vista privile-
giada sobre o montado, o lago e a piscina. No interior, os hóspedes podem 
cozinhar as suas refeições, na kitchenette equipada para o efeito. A casa de 
banho, única e sui-generis estimula um perfeito acordar com a natureza.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

A envolvente é uma exploração agrícola onde os hóspedes podem integrar 
e participar nos afazeres diários de uma quinta. Passeios a pé, de bicicleta, 
a cavalo ou de jipe, fazem parte da oferta onde é possível contactar dire-
tamente com a vasta flora e fauna local. A zona ajardinada é composta por 
hortas biológicas e plantas aromáticas onde os clientes podem colher legu-
mes para confecionar as suas próprias refeições. 
Visite a Herdade do Moinho Novo e fique a conhecer um tesouro escondido 
em Canha. Uma boa sugestão para fazer em família.
Mais info: 938 307 972 | casas@moinhonovo.com | www.moinhonovo.com

4
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O tempo quente está aí!! A nossa vontade de tomar ar puro e fresco 
adensa-se. Apetece-nos passear, conhecer, descobrir, enfim... viver a 
vida, viver o momento!
Continuamos a nossa sugestão pela zona rural do concelho. Desta 
vez vamos até Canha. Provavelmente desconhece a oferta turística 
que existe nesta freguesia, com enormes potencialidades para usu-
fruir da Natureza e das atividades ao ar livre.

As Casas Quinta da Saudade, de ar muito acolhedor e simpático estão per-
feitamente enquadradas e quase dissimuladas no arvoredo da quinta. Cada 
uma das 3 casas, possui um pequeno alpendre ajardinado de onde se pode 
desfrutar de uma vista para a zona de lazer ou para a área dos cavalos. Com 
total privacidade, entre elas, proporcionam um ambiente de relaxamento e 
contacto direto com a natureza e o campo, que circunda todo o espaço. No 
exterior, duas piscinas prometem refrescar os dias mais quentes. 
Todas as acomodações estão equipadas, com wi-fi, ar condicionado, uma 
cozinha totalmente equipada com uma área de refeições e uma casa de 
banho privativa. 

JULHO 2020

A paixão destas duas belgas, pelos cavalos, é uma presença identificadora 
deste retiro, proporcionando aos seus hóspedes passeios a cavalo e outras 
atividades. Recentemente, a introdução da modalidade de glamping, torna 
este alojamento diferenciador e alternativo na região.
Um lugar alternativo para os amantes de cavalos e da natureza. Parta à des-
coberta.
Mais info: 939 391 679 | casasquintadasaudade@gmail.com

5
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#MontijoEmCasa
→ A Cultura Entra em Sua Casa
A partir de julho, quinzenalmente, às quartas-feiras, às 16h00, no Facebook da 
Câmara Municipal do Montijo, conheça as nossas propostas. Esperamos que nos 
visitem para conhecer pessoalmente os pontos de interesse que vos mostramos. 
Visite-nos, seguindo as recomendações da DGS.

Moinho de Vento do Esteval
01 jul.

O Moinho de Vento do Esteval, datado de 
1826, conforme atesta a inscrição da placa 
pregada a uma das traves do souto, é um 
exemplo emblemático dos moinhos deno-
minados do Sul de Portugal, com torre fixa 
em alvenaria de pedra e capelo rotativo por 
meio de sarilho interior. É um testemunho 
vivo dos processos de farinação outrora usa-
dos. No exterior do edifício, no topo da porta, 
ostenta um painel de azulejos da invocação 
de N.ª Sr.ª da Atalaia, símbolo de uma devo-
ção muito generalizada na região. A mesma 
religiosidade, num apelo à proteção divina, é 
visível na cruz inscrita em um dos suportes 
do urreiro. A reconstrução do moinho foi 
promovida pela autarquia, segundo a orien-
tação da Secção Portuguesa Internacional de 
Molinologia. A estrutura arquitetónica não 
sofreu alterações significativas, no entanto, o 
sistema de captação de vento e o aparelho 
de moagem foram substituídos. O moinho 
mantém o sistema de moagem tradicional 
em funcionamento. Abriu em 2000.

Arte Urbana no Montijo15 jul.

Na Praça Gomes Freire de An-
drade encontra-se um mural 
criado pelo street artist José 
Carvalho - Oze Arv. Esta obra 
resultou de um concurso su-
bordinado ao tema Montijo 
Capital da Flor e simboliza a 
importância das flores e da 
atividade da floricultura para o 
concelho do Montijo.

Fazendo um percurso pelo Montijo podemos encontrar algumas obras de arte urbana.
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A Avenida dos Pescadores (em frente ao edifício dos 
Serviços Técnicos) ganhou uma nova vida com a in-
tervenção de arte urbana “Trash Head Donkey”, da 
série Big Trash Animals, de Bordalo II. Esta obra assi-
nalou o 32.º Aniversário da Cidade do Montijo. 
Na série Big Trash Animals, Bordalo II revela um olhar 
diferente sobre os hábitos consumistas e os proble-
mas ambientais associados a esta prática. A visão do 
artista é apresentada através de esculturas de ani-
mais gigantes, construídos com lixo.
No Centro Cívico do Esteval nasceu um imenso e co-
lorido mural, assinado pelo artista montijense João 
Rodrigues. Este mural surge no âmbito de um pro-
tocolo de colaboração assinado, entre a autarquia e o 
Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro, para levar 
a cabo um projeto de revitalização do espaço exterior 
e parque infantil junto ao Centro do Esteval. O artista 
João Rodrigues, é responsável por mais duas obras 
localizadas na baixa da cidade.
Em 2019, por ocasião das comemorações do Dia Mun-
dial da Música, Montijo ganhou um novo mural de 
arte urbana com a figura do Maestro Jorge Peixinho 
assinado por João Samina. Esta intervenção artística 
urbana veio dar nova vida à fachada de um edifício 
localizado na Av. ª Maestro Jorge Peixinho, no Montijo.

Artur Bual no Concelho do Montijo
29 jul.

Artur Bual (Lisboa, 1926 - Amadora, 1999), artista plás-
tico português que influenciou de forma determinante 
a arte em Portugal, na segunda metade do século XX. 
Artur Bual foi contratado para trabalhar na Junta de Co-
lonização Interna, como desenhador, sendo incumbido 
de realizar diversos projetos técnicos e artísticos, entre 
os quais as pinturas para as Igrejas das Faias e Pegões, 
e para o Centro Nacional de Formação Técnica Gil Vaz, 
em Canha. Da sua autoria, existe ainda em Pegões uma 
escultura intitulada Homenagem à Agricultura.

JULHO 2020 7



8 MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

#MontijoEmCasa

O programa Mexa-se! Pela sua Saúde, foi 
criado a pensar em si. 
Assista às aulas de ginástica, participe e 
mantenha a forma física.
Pratique desporto!
Os vídeos de atividade física estão disponíveis no Facebook, site oficial CMM e 
Youtube CMM.

→ Mexa-se! 
      Pela sua Saúde

Durante os meses de julho, agosto e se-
tembro a Hora do Conto irá continuar a 
ser transmitida online no Facebook da 
Câmara, no 1.º sábado de cada mês.
A iniciativa dinamizada pelos técnicos da 
Biblioteca Municipal do Montijo, insere-
-se no desenvolvimento de atividades de 
promoção e animação da leitura destina-
do às famílias.

→ Hora do Conto Online

A seguir à Hora do Conto, os mais novos 
poderão fazer um desenho relacionado 
com a história que acabaram de ouvir 
e com a ajuda dos pais enviá-lo para a 
Biblioteca Municipal através do e-mail 
biblioteca@mun-montijo.pt. 
Posteriormente em família poderão ver 
o desenho numa Exposição na Bibliote-
ca Municipal. 

→ Open Call 3

Teatro de Fantoches 
“A Carochinha procura um noivo e todos 
querem casar com ela. Mas, ela escolhe 
o João Ratão: Um elegante ratinho mas 
muito guloso. Como irá terminar esta 
história?...”

A Carochinha e o João Ratão
sáb.  15h3004 jul.

Luísa Ducla Soares
Ilustração Katarina Ilkovicova

Porto Editora
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Este ano, as Festas Populares de S. Pedro 
não saíram à rua, mas quisemos celebrar 
de outra forma os santos populares. Para 
isso, desafiámos os comerciantes do 
concelho para decorarem as montras 
dos seus estabelecimentos com o tema 
das Festas/Santos Populares. Todos os 
participantes receberam um elemento 
decorativo alusivo ao tema dos Santos 
Populares que integrou a decoração das 
montras.
Em tempos de desconfinamento da 
pandemia da covid-19, esta iniciativa da 
Câmara Municipal do Montijo surge no 
âmbito das medidas de apoio e estímulo 
ao comércio local. Até 12 de julho, visite 
as montras do comércio local!!

A Semana da Juventude 2020 foi cancelada, em virtude da situação pandémica, 
estando prevista a sua realização no próximo ano. Contudo mediante o enorme 
sucesso que foi o Cinema ao Ar Livre integrado na programação da Semana da Ju-
ventude 2019, quisemos trazer mais uma vez o cinema fora de portas ao Montijo. 
Junta-te a nós!

29 jun. a 12 jul.

Horário - Entrada e Estacionamento 
das Viaturas - 20h30 às 21h30
Início da Sessão - 22h00

sáb.  22h0018 jul.

Frente Ribeirinha 
(junto ao largo da feira)

DRIVE IN MONTIJO
VARIAÇÕES

JULHO 2020 9

Nota: Acesso Gratuito - Lotação limitada a 70 viaturas e Reserva prévia
O acesso ao estacionamento do Drive In será condicionado apenas a automóveis.
Os lugares de estacionamento terão que respeitar uma distância de segurança de 
2 metros. No decurso da sessão, é expressamente proibido sair das viaturas.

Variações é um filme português 
de João Maia, baseado na vida 
do cantor António Variações.

BIOGRAFIA, DRAMA | POR | 2019 | 
109 min. | M/12
Com Sérgio Praia, Filipe Duarte, 
Victoria Guerra, Augusto Madeira, 
Tomás Alves, Madalena Brandão, 
José Raposo, Teresa Madruga

Inscrições - Para reservar o seu lugar, preencha o formulário disponível em www.
mun-montijo.pt, até ao dia 17 de julho. De seguida, receberá um e-mail com a 
confirmação da sua reserva, que deverá apresentar à entrada do recinto. 
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até 31 jul.

Exposição de encerramento do ciclo de exposições comemorativas dos 20 anos 
da Galeria Municipal, para a qual foram escolhidas duas extraordinárias autoras, 
Paula Sousa Cardoso e Isabel Sabino, cujos trabalhos criam um ambiente onde a 
mulher e as suas múltiplas facetas marcam a sua presença.
Sigam-nos no Instagram: #galeriamunicipalmontijo

Galeria Municipal do Montijo 2.ª a sábado | 09h00-12h30 / 14h00-17h30

exposições
MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

*

   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.

*

PAULA SOUSA CARDOSO E ISABEL SABINO
DESENHO E PINTURA



11

A mostra de ilustração “Cartadas de 
Cães & Gatos” de Susana Resende ba-
seia-se nas criações autorais para dois 
baralhos de cartas publicados pela 
editora Apenas Livros, Gatos Baralha-
dos (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.

*

São Pedro
Tradição e Memória

Um conjunto de imagens fotográficas e 
peças de São Pedro que temos vindo a 
reunir, ao longo das 12 edições da mos-
tra de artesanato, “Santos na Casa”, dão 
o mote para esta exposição que quere-
mos partilhar consigo.

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.

*

*

até 02 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.

*

JULHO 2020
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jovens de mérito

Sara Cartaxo nasceu 
a 22 de fevereiro de 
2005, no Montijo. 
Desde muito pequena 
que pratica desporto, 
tendo experimentado 
várias modalidades: 
ginástica, basquete-
bol, futsal e natação. 
Contudo, o futebol foi 
desde sempre a sua 
paixão. Na modalidade 
de futsal jogou na Casa 
do Benfica no Montijo 
e na Academia Despor-
tiva Juvenil e Infantil 
do Bairro Miranda. 

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

Sara 
Cartaxo
Futebol

A oportunidade de jogar futebol sur-
giu no Clube Olímpico do Montijo 
com apenas 10 anos de idade, onde 
permaneceu até aos 14 anos. Com 13 
anos foi chamada ao Sporting Clube 
de Portugal, para realizar vários trei-
nos, tendo sido convidada a assinar 
pelo escalão feminino de sub-13, no 
entanto, na altura optou por continu-
ar no clube montijense por mais um 
ano. Ainda durante o período em que 
esteve a representar o Clube Olímpi-
co do Montijo foi chamada à seleção 
distrital de sub-14 e sub-17, na época 
2018/2019.
Devido a uma grave lesão esteve au-
sente durante meses dos relvados e, 
depois da recuperação, foi novamente 

chamada ao Sporting Clube de Portu-
gal. Contudo, o convite do Sport Lis-
boa e Benfica surgiu de forma vincada 
e Sara Cartaxo optou por assinar pelo 
clube lisboeta, o contrato na época 
desportiva de 2019/2020.
Atualmente com 15 anos, Sara Cartaxo 
joga no Sport Lisboa e Benfica e diz-se 
pronta para a próxima época desporti-
va. Em relação à escola neste momen-
to frequenta o 9.º ano de escolaridade 
na Escola Secundária Jorge Peixinho, 
conciliando os treinos com as aulas.
Trata-se assim de uma das mais pro-
missoras atletas de Futebol do país e a 
primeira atleta formada no Concelho 
do Montijo a atingir o nível de exce-
lência da modalidade.
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associativismo

O Clube Olímpico do Montijo (COM), 
associação sem fins lucrativos funda-
da em 11 de julho de 2017 e filiada na 
Associação de Futebol de Setúbal (AFS) 
e Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF), tem como missão proporcionar 
à comunidade de praticantes, adeptos 
e associados a prática de futebol de 
competição e recreativo e dar continui-
dade a essa manifestação montijense, 
quase centenária. 
Tudo começou no Verão de 2007 quan-
do a AFS confirmou a impossibilidade 
do Clube Desportivo do Montijo (CDM) 
manter a sua atividade no âmbito do 
futebol distrital.  Perante este cenário, 
e por impulso dos adeptos e pratican-
tes, foi constituída uma comissão pro-
motora para criação de uma nova cole-
tividade que permitisse desenvolver a 
prática do futebol de competição.
Essa comissão de seis elementos, 
oriundos de adeptos e associados do 
CDM (Maria Conceição Lagoa, Pedro 
Santos, Carlos Diogo, Carlos Dias, João 
Sampaio Oliveira e Rui M. Neves), de-
senvolveu os trabalhos de constituição 
do novo clube, realizando-se a 11 de 
julho de 2007 a escritura pública dos 
estatutos do Clube Olímpico do Mon-
tijo. Nessa mesma data foi eleita a Co-
missão Instaladora, a qual foi presidida 
por Maria da Conceição Lagoa.
Em 16 de setembro de 2007, o COM 
iniciou a sua atividade competitiva 
integrada na AFS com a realização do 
jogo COM (3) X GDR Portugal (3) (Cam-

CLUBE OLÍMPICO DO MONTIJO

JULHO 2020

peonato Distrital da 2.ª Divisão de Ini-
ciados [sub15]), tendo o atleta Pedro 
Rodrigues Lagoa sido o 1.º marcador 
oficial do clube.
Em 9 de outubro de 2007 foi realiza-
da a 1.ª assembleia geral eleitoral que 
elegeu os órgãos sociais para o biénio 
2007-09 e tendo como presidentes, 
Pedro Santos (Direção), Carlos Diogo 
(Assembleia Geral) e António Paracana 
(Conselho Fiscal).
Hoje o COM, aquando da celebração 
do seu 13.º aniversário, tem no seu pal-
marés oito títulos da AFS (Iniciados 2.ª 
e 1.ª Divisão), Juvenis (2.ª e 1.ª Divisão),  
Juniores (1.ª divisão) e Seniores (1.ª (2 
edições) e 2.ª Divisão) e participado, 
entre 2011 e 2020,  nas competições da 
FPF: CN de Iniciados, CN de Juvenis, CN 
de Juniores 2.ª divisão e CN 3.ª Divisão, 
Campeonato de Portugal e Taça de 
Portugal (Seniores). 
Hoje o COM, presidido por João An-
tónio Monteiro (totalista no exercí-
cio de funções executivas desde o 1.º 
mandato e, desde 2013, presidente 
da Direção) continua a sua missão de 
proporcionar à comunidade de prati-
cantes, adeptos e associados a prática 
de futebol de competição e recreativo: 
o futebol de formação (dos Petizes aos 
Juvenis) é exclusivo da coletividade 
e as equipas de  juniores e seniores 
(competições FPF) são pertença da so-
ciedade desportiva fundada pelo Clu-
be com recurso a investidores externos 
(Olímpico do Montijo, SAD).

Campeão Distrital 1.ª Div. A.F. Setúbal 2018/19 Juniores
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O canal no Youtube do LAM tem um conjunto de vídeos que dão a conhecer este 
espaço municipal, que está ao dispor dos docentes das escolas do concelho e diver-
sos vídeos educativos sobre vários assuntos que integram os currículos escolares. 
Informações e marcações | Divisão de Educação: de@mun-montijo.pt

→ Laboratório de Aprendizagem do Montijo
APRENDER À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE!

Siga o canal Laboratório de Aprendizagem Em Casa!

A Câmara Municipal do Montijo 
apela à inscrição de voluntários 
para colaborarem na resposta 
à situação de isolamento so-
cial dos alunos dos Planos de 
Envelhecimento Ativo. Caso 
pretenda participar e apoiar o 
nosso projeto, contacte a Divi-
são de Desenvolvimento Social 
e Promoção da Saúde, Rua José 
Joaquim Marques n.º 124, 2870-
348 Montijo, Tel. 21 232 77 39, 
E-mail: ddsps@mun-montijo.pt

PROJETO 
VOLUNTÁRIOS 
À JANELA
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Use o seu
smartphone
para  aceder à
página oficial da
Câmara Municipal
do Montijo

mun-montijo.pt
/cmmontijo

Águia de asa redonda, Canha

/municipiodomontijo


