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nformações úteisRECOLHA DE MONOS 
DOMÉSTICOS
Os monos domésticos são resíduos de 
grandes dimensões, como sofás, eletro-
domésticos, equipamentos eletrónicos, 
colchões, móveis, entre outros.
A recolha é efetuada pelo serviço de 
Higiene Urbana, através do telefone 
21 232 78 37.
Dias de recolha: de 2.ª a sábado das 
8h00 às 14h00 | Serviço gratuito.
Em alternativa, poderá depositar estes 
resíduos no Ecocentro do Montijo: 
93 207 39 18.

LOJA SOCIAL MONTIJO
Doações
4.ª feira | 09h30-12h30 / 14h00-17h30
Atendimento ao Público
5.ª feira | 09h30-12h30 / 14h00-18h00
Contactos
21 232 77 39 // 91 069 72 93

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 Avenida 25 de Abril - Montijo
Tiragem 21 000 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
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agenda de eventos MONTIJO
JUNHO 2020

A Agenda de Eventos Montijo, regressa em junho, desta vez, com 
uma edição especial, adaptada a este período de confinamento so-
cial que se vive atualmente. 
A Câmara Municipal do Montijo, como resposta aos desafios colo-
cados no contexto da situação de pandemia da doença COVID-19, 
procurou adotar, de imediato, as medidas necessárias face à evolu-
ção da doença. 
Assim, no sítio oficial da Câmara Municipal, foi criada uma área CO-
VID-19 para garantir uma correta e adequada informação à popula-
ção, de forma a agregar todos os conteúdos respeitantes a este tema, 
desde notícias, recomendações, linhas de apoio, informações úteis, 
medidas municipais implementadas nas áreas da educação, social, 
económica, entre outras informações, para fazer face à atual situação 
pandémica.
Considerando que diversas iniciativas programadas foram suspen-
sas e/ou canceladas, não nos foi possível imprimir a Agenda de abril 
e maio, contudo atenta a esta realidade de confinamento social, a 
autarquia implementou o programa #MontijoEmCasa, que através 
de um conjunto de iniciativas online, culturais, desportivas, infantis, 
entre outras, tem vindo a proporcionar às famílias momentos de en-
tretenimento.
Na Agenda Eventos Montijo deste mês, iremos dar a conhecer as ru-
bricas que já marcam a assiduidade online e dar continuidade a ou-
tros assuntos que sabemos serem do vosso agrado.
Fique atento às novidades!

Aceda ao site do munícipio www.mun-montijo.pt
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Em Pegões observe os casais do Colonato de Santo Isidro de Pe-
gões e a Igreja de Santo Isidro, de arquitetura única e singular. 
Com sorte, consegue testemunhar quem são os inquilinos da tor-
re sineira – um casal simpático de cegonhas que já se habituou aos 
visitantes.
No largo da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Pegões 
descubra uma extraordinária escultura, dos finais dos anos 60, da 
autoria de Artur Bual, que homenageia a atividade principal desta 
região - agricultura.

De volta, 
à Natureza!

Regressámos e queremos propor-lhe um passeio pela natureza!
Depois de todo este tempo de confinamento, precisamos respi-
rar outros e novos ares, o ar da liberdade, o ar do campo.
O concelho do Montijo tem o privilégio de possuir uma grande 
área rural, onde o contacto direto com a natureza, agora tão 
desejável, é possível e em segurança.
Explorar o território das freguesias de Pegões e de Canha são a 
nossa sugestão. A pé, em caminhadas, de bicicleta, ou de carro 
pode planear um dia agradável, por estas paragens que ofere-
cem paisagem verde, tranquila e desafogada.
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MONTIJO...
e o campo aqui tão perto!

Sugerimos que consulte o nosso site, em : https://www.mun-montijo.pt/pages/973, onde 
encontra mais informação sobre a vila de Canha.

Na simpática vila de Canha, explore a calma e a tranquilidade que aqui 
se vive! Passei pelas ruas e observe o traçado do casario da vila deno-
tando já grande influência do Alentejo.
Casa Piteira, Ermida de S. Sebastião, Igreja de Nossa Senhora da Olivei-
ra e a Fonte Velha são algumas das sugestões que lhe propomos.
Munidos de equipamento de observação, os amantes da natureza e 
apaixonados da biologia, descobrem na Ribeira de Canha um lugar ex-
celente para registos fotográficos dignos da National Geographic! Este 
lugar possui uma riqueza invulgar de flora e fauna, onde se inclui, na 
sua proximidade um sobreiro centenário, de notável envergadura e de 
grande beleza.
Nos acessos a Pegões e Canha não lhe faltarão lugares sossegados e es-
paçosos para o seu piquenique. Escolha a sombra do pinheiro que mais 
lhe agradar, estenda a manta e disfrute, finalmente… da Natureza. 

JUNHO 2020 5
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#MontijoEmCasa
O programa #MontijoEmCasa visa essencialmente dinamizar atividades onli-
ne, através de Registos Videográficos, nas várias áreas desde o desporto, com 
a Rubrica “Mexa-se! Pela sua Saúde”, a “Hora do Conto Online” para os mais pe-
quenos e com a rubrica “A Cultura Entra em Sua Casa”, mostramos o melhor 
do património cultural e artístico. Os espetáculos mais marcantes que passa-
ram, ao longo destes anos, pelo Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida, não foram 
esquecidos, e através da Rubrica “CTJA Revisitado”, estamos a publicar alguns 
desses momentos. 
Siga-nos: FacebooK CMM | Facebook CTJA | Instagram CMM | Instagram 
Galeria Municipal | Sítio Oficial CMM | Youtube CMM

→ A Cultura Entra 
     em Sua Casa
A iniciativa procura garantir uma maior 
proximidade com o público através da 
divulgação cultural e artística. Assim, 
poderá através de casa apreciar a arte da 
azulejaria, a traça antiga dos monumen-
tos, conhecer a sua história, descobrir a dinâmica da atividade de moagem e mui-
to mais! Os vídeos serão apresentados semanalmente, às quartas-feiras, pelas 
16h00, no Facebook e Sítio CMM.
Dia 03 - Praça da República // Dia 10 - Moinho de Vento
Dia 17 - Parque Municipal // Dia 24 - Festas Populares de S. Pedro

A rubrica CTJA Revisitado, durante os 
meses de abril e maio, procurou contri-
buir para o enriquecimento cultural de 
todas as famílias, que se encontravam 
em isolamento social, através da parti-
lha online de espetáculos que marca-
ram o movimento associativo ao longo 
dos anos. 
→ Consulte as páginas 9, 10 e 11 para  se informar sobre os registos videográ-
ficos de maio e abril.

→ CTJA Revisitado

O programa Mexa-se! Pela sua Saúde, foi 
criado a pensar em si que está em casa 
com o objetivo de o manter ativo através 
da prática regular de exercício físico.
As aulas de Ginástica, dinamizadas pela 
técnica Sandra Outeiro da Câmara Municipal do Montijo, realizam-se às 3.as e 5.as 
feiras, às 10h00. As aulas no âmbito da atividade Walk n’Run, são dinamizadas 
pelo técnico João Neves e realizam-se às 4.as feiras, às 18h30. Pratique desporto!
Os vídeos de atividade física estão disponíveis, nos dias marcados, no Face-
book, Sítio da CMM e Youtube CMM.

→ Mexa-se! 
      Pela sua Saúde
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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. 
A atividade, apresentada agora em ví-
deo é publicada, semanalmente, aos sá-
bados, às 15h30 no Facebook da CMM.

→ Hora do Conto Online

Lançamos aos nossos munícipes mais 
um desafio. Se gosta de arte então 
não perca a oportunidade de mostrar 
os seus dotes artísticos. Nós teremos 
muito gosto em partilhar os trabalhos 
que iremos receber. 
Participe!

→ Open Call 2

Após cada Hora do Conto, os mais 
pequenos poderão fazer um desenho 
sobre o que ouviram e, com a ajuda 
dos pais, enviá-lo para biblioteca@
mun-montijo.pt.
A Biblioteca Municipal irá posterior-
mente realizar uma exposição com os 
trabalhos enviados. Participem! 

→ Open Call 3

exposições

São Pedro
Tradição e Memória

02 jun.

Excecionalmente, este ano, não vamos poder celebrar as Festas Populares de São 
Pedro da mesma forma! Contudo a tradição e as memórias continuam presentes 
na alma e no coração dos montijenses. 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. Patente até 2 de agosto.

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

   Seguindo as orientações da DGS, o uso de máscaras de proteção é obrigatório 
e a entrada é limitada.

*

*
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Na sequência de um convite da editora 
Apenas Livros, a ilustradora Susana Re-
sende, criou um par de baralhos de car-
tas ilustrados Gatos Baralhados e Bara-
lhos de Cães, para a coleção Autor em 
2018 e 2019. Estes baralhos lusófonos, 
apresentam cada um, 54 ilustrações 
diferentes, a cores, criadas proposita-
damente para cada carta, interpretan-
do-as em divertidas e amorosas cartas 
numeradas e de figuras, com quatro 
naipes dedicados a uma raça diferente 
de cães e gatos. Foi uma forma da au-
tora homenagear estes companheiros 
que tanto contribuem para a nossa fe-
licidade.

Cartadas de Cães & Gatos

Museu Municipal Casa Mora
Ilustração de Susana Resende

Para assinalar as Comemorações do 
Dia Internacional dos Museus, no pas-
sado dia 18 de maio, o Museu Munici-
pal – Casa Mora reabriu as suas portas 
ao público, com a inauguração da ex-
posição Cartadas de Cães & Gatos.

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

até 31 jul.

Devido aos tempos de exceção que es-
tamos todos a viver e, tendo em conta, 
que esta exposição encerrou após a 
sua abertura, a mesma estará em exibi-
ção até final de julho.
Exposição de encerramento do ciclo 
de exposições comemorativas dos 20 
anos da Galeria Municipal, para a qual 
foram escolhidas duas extraordinárias 
autoras, cujos trabalhos criam um am-
biente onde a mulher e as suas múlti-
plas facetas marcam a sua presença. 
Nesta exposição, somos convidados a 
refletir sobre “a mulher, o seu interior, o 
seu exterior, o seu espaço (lar), os seus 
anjos e demónios”.
Não perca a oportunidade de conhecer 
o excecional trabalho de Isabel Sabino 
e de Paula Sousa Cardoso!
Sigam-nos no Instagram: 
#galeriamunicipalmontijo

Com o “batôn” nos dentes: 
desenho e pintura | Paula Sousa 
Cardoso e Isabel Sabino
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 nos 
equipamentos municipais culturais (Galeria Municipal, Museu Municipal Casa 
Mora e Museu Agrícola de Atalaia).

até 31 ago.

Santo António - Artesanato de Barcelos
Ermida de Santo António

13 jun.

No dia 13 de junho, Dia de Santo António, inaugura uma exposição alusiva preci-
samente a Santo António, com peças de artesãos de Barcelos, na Ermida de Santo 
António - Quinta do Pátio d’Água. Patente até 30 de junho.

2.ª a 6.ª | 14h00-17h30

*

*

*

*
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www.facebook.com/ctjamontijo
www.mun-montijo.pt

ABRIL - REGISTOS VIDEOGRÁFICOS

Olhar imagens de outros tempos, é reviver um pouco as emoções e 
os sentimentos já experienciados. Durante os meses de abril e maio, 
vários registos videográficos, foram partilhados com o nosso público, 
momentos únicos que certamente irão ficar na memória de todos nós!
Estes momentos encontram-se publicados no facebook do Cinema-
-Teatro Joaquim d’Almeida em https://www.facebook.com/ctjamontijo

Fundado em março de 2007, o Grupo Co-
ral tem realizado diversas atuações para 
promover o gosto pelo Canto Polifónico 
e, foram vários os momentos emblemá-
ticos vividos pelo grupo, interpretando 
desde música clássica a contemporânea 
de diferentes compositores portugueses e estrangeiros. Tem como diretor artístico, 
desde a sua fundação, o Maestro José Manuel Balegas Gonçalves. Entre outros proje-
tos, organiza anualmente um Encontro de Coros onde divulga o trabalho de diversos 
grupos corais.

GRUPO CORAL 
DO MONTIJO

Cantar Simone // 2012Da Coroa ao Cravo // 2010

Filmes sem Cor, Vozes em Coro // 2008
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AS CANÇÕES DA MINHA VIDA
Para celebrar o 25 de Abril 2019, Fernan-
do Tordo em concerto com a Banda da 
Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, 
apresentaram um espetáculo único e 
memorável. Em As Canções Da Minha 
Vida, Fernando Tordo recorda os grandes 
temas e as memórias que sobressaem da sua vida artística. Com um percurso artísti-
co de impressionante longevidade, que se prolonga por mais de 50 anos, Fernando 
Tordo é autor de algumas das canções mais célebres da música na língua portuguesa.
Graças ao seu inegável talento, o seu trabalho enquanto compositor, escritor e cantor 
permitiu-lhe construir uma carreira ímpar, repleta de edições discográficas, composi-
ções e concertos marcantes.

FERNANDO TORDO

UNITED VISIONARY ARTS
Espetáculo estreado em 2019, no âmbi-
to das comemorações do 25 de Abril e 
do Dia Mundial da Dança, apresenta-se 
como um espetáculo multidisciplinar 
onde a palavra “Liberdade” é a chave nes-
ta peça que retrata a época do antes, do 
durante e do após 25 de Abril. É um espetáculo em português onde a videografia tem 
uma forte ligação com a dança.
Uma produção do Cinema-Teatro Joaquim D`Almeida com encenação artística de 
Fábio Simões. 
Interpretação: Fábio Simões, Cátia Lourenço, Nádia Fernandes e Carlos Silva.

LIBERDADE, MINHA

Para celebrar o Dia Mundial da Dança, 
em 2016, o palco do CTJA recebeu a 
presença de 4 grupos locais de escolas 
e associações do Montijo: Devil’s Dance 
– Academia Dance Fusion; Mad G Wine – 
Musimusa; Gere – CRAM e We Can Dance 
– Sociedade Filarmónica 1.º de dezembro, num espetáculo de formato inédito, que 
nos remete a uma viagem pela música através das últimas décadas.

DECA’DANCE
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@ctjamontijo

MAIO - REGISTOS VIDEOGRÁFICOS

A Sociedade Filarmónica 1.º de Dezem-
bro, por ocasião das comemorações do 
seu aniversário e por representar uma 
data de grande importância, anualmen-
te organiza uma Gala onde participam 
os professores e alunos da Academia de 
Artes da coletividade. Em dezembro de 2019, assinalou o 165.º aniversário apresen-
tando, no palco do CTJA, um espetáculo multidisciplinar para toda a família.

ACADEMIA DE ARTES 
VI GALA

Em novembro de 2015, a Banda da Socie-
dade Filarmónica 1.º de Dezembro, subiu 
ao palco do CTJA para um concerto me-
morável de homenagem a compositores 
que marcaram a história do Montijo e da 
coletividade centenária, com direção do 
maestro Rui Fonseca e Costa. Foram interpretadas obras dos compositores Baltazar 
Manuel Valente, Paulino Gomes Júnior, António Fortunato de Sousa, António Ono-
fre e Manuel Cola. Tratou-se da primeira parte do ciclo Revisitar Montijo, que incluiu 
também uma exposição e um documentário. Iniciativa, que contou com a parceria 
da Companhia Mascarenhas-Martins e o apoio da Câmara Municipal do Montijo e da 
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro.

REVISITAR MONTIJO

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
1.º DE DEZEMBRO

A “Missa Étnica pela Paz”, de Lorenz 
Maierhofer representa a voz do mundo, 
numa obra dinâmica, caracterizada por 
diferentes ritmos e influências, distribuí-
dos por nove andamentos que cumprem 
o ritual de uma missa enquanto peça mu-
sical. Em 2018 a Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro promoveu, no Cinema-Te-
atro Joaquim d’Almeida, o seu XX Encontro de Coros. Este espetáculo contou ainda 
com a participação da Banda da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, do Orfeão 
da Santa Casa da Misericórdia de Arganil e do Grupo Coral de Oiã.
Momento inesquecível, em que o Coro Polifónico da Sociedade Filarmónica 1.º de 
Dezembro, dirigido pelo Maestro João Branco, interpretou a Missa Étnica pela Paz de 
Lorenz Maierhofer.

CORO POLIFÓNICO
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jovens de mérito

Os gémeos Gustavo e Afonso Bap-
tista, moram em Sarilhos Grandes e 
fizeram todo o percurso escolar no 
Agrupamento de Escolas Poeta Joa-
quim Serra, primeiro na Escola Básica 
n.º 4 do Afonsoeiro, depois na Inte-
grada do Esteval e posteriormente na 
escola-sede. 
O percurso no Karate começou em 
2015, no dojo do Afonsoeiro (Escola 
de karate GCL) e desde logo se perce-
beu que aquela disciplina seria muito 
importante para eles. Foi através dos 
nossos sênseis, que lhes foram ensi-
nadas as cinco máximas do Karate 
(caráter, esforço, sinceridade, etique-
ta e auto-controlo). Esta conduta e 
estes princípios, ajuda-os a crescer e 
a serem melhores atletas e pessoas. 
A evolução tem sido positiva e neste 
são 3.º Kyu (cinto castanho) e senpai 
no Dojo da Academia de Karate APA-
DE, no Afonsoeiro. Ser senpai acarreta 

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

Os gémeos Gustavo e Afonso Baptista
Karate

uma maior responsabilidade dentro e 
fora do Dojo, como por exemplo, na 
ajuda e incentivo aos mais novos na 
modalidade, ou ainda na participa-
ção em ações de voluntariado, entre 
outros. 
A paixão pelo Karate levou o Gusta-
vo Baptista a tirar uma formação de 
oficial de mesa em 2018, tendo o seu 
percurso desportivo sido marcado 
por várias conquistas e vitórias.
O percurso do Afonso também de-
monstra uma evolução consistente 
e ascendente, tal como os resultados 
demonstram.
Ambos são muito respeitados e vis-
tos como um exemplo para os mais 
novos, pela tenacidade, empenho e 
dedicação que demonstram pelo Ka-
rate e a APADE-Associação tem mui-
to orgulho e esperança nestes dois 
jovens atletas, pois têm um longo e 
auspicioso futuro.

Gustavo Afonso
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associativismo

Contactos/Informações: Sónia Isabelinho
Rua Ilha do Príncipe n.º 2, 2870-822 Afonsoeiro
Telefone: 917009506 ou 917121808
E-mail: apadeassociacao@gmail.com
Website: www.apade.pt

A APADE-ASSOCIAÇÃO (Associação para as Artes Desporto e Educação) é uma as-
sociação sem fins lucrativos, que surgiu da necessidade e vontade de promover e 
desenvolver certas atividades inexistentes no Afonsoeiro. Uma das valências é o 
Apoio ao Estudo (CAF/ Academia de Genius) onde se pretende potenciar e ajudar 
todos os alunos e pais, assim como prestar apoio a toda a comunidade. Este projeto 
também se torna diferente, pois tem uma componente de bolsas sociais, onde os 
alunos afetos a essas bolsas têm a sua frequência gratuita e sigilosa. Esta atividade 
funciona de setembro a julho, sempre com férias incluídas.
Além do Apoio ao Estudo, outra área muito importante da APADE é o Desporto, 
onde atualmente conta com três atividades. O KARATE (Academia de Karate Apa-
de), onde conta, à data, com cerca de 50 atletas federados na F.N.K., entre os 5 e 
os 50 anos. Entre os atletas existem vários campeões distritais e nacionais, além 
de diversos troféus por equipas. A APADE no próximo mês de novembro estará a 
dinamizar e promover a realização do Campeonato Nacional de Karate da KPS, no 
Pavilhão Municipal n.º 1.
As outras atividades surgiram, por forma a diversificar diferentes disciplinas. Em 
parceria com os We Can Dance, foi criada a aula de HIP-HOP, grupo com muita 
experiência e participações a nível nacional nos mais diversos eventos e provas. 
Outra atividade é o JIU-JITSU, orientada pelo atleta campeão nacional e ibérico Car-
los Prates, que em 2020, levou os atletas Ronin- APADE a venceram diversas provas, 
quer na vertente Kids e adultos masculino e feminino. Este trabalho só é possível 
realizar devido ao apoio prestado pela Câmara Municipal, na diferenciação e no 
impacto que estas iniciativas têm na comunidade.

APADE-ASSOCIAÇÃO

JUNHO 2020
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A pandemia da COVID-19 veio 
introduzir novas metodologias 
de trabalho em diversas áreas, 
incluindo na educação, onde o 
ensino à distância através, sobre-
tudo, das novas tecnologias foi a 
solução encontrada para que as 
crianças e jovens possam com-
pletar o ano letivo 2019/2020.
Atenta a esta realidade, a Câma-
ra Municipal do Montijo tem es-
tado em permanente contacto 
com toda a comunidade educa-
tiva, assumindo as suas compe-
tências em matéria de educação 
e, procurando contribuir para 
esta nova forma de ensino à dis-
tância, utilizando os meios e re-
cursos existentes no município.
Um desses recursos é o Labora-
tório de Aprendizagem do Mon-
tijo (LAM), localizado no Centro 

→ Laboratório de Aprendizagem do Montijo

Estudo em Casa é uma iniciativa digi-
tal da Câmara Municipal do Montijo, 
em parceria com a Banda Democrática 
2 de Janeiro. O Município do Montijo 
criou um Canal no Youtube, a partir 
do qual proporciona às famílias vários 
momentos lúdicos e pedagógicos. 
Expressões, desporto são algumas das 
atividades que disponibilizamos para 

→ Estudo Em Casa

APRENDER À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE!

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS14

Cívico do Esteval, que agora tem 
um Canal no Youtube, onde são 
apresentados vídeos que dão a 
conhecer este espaço e as suas 
principais potencialidades, assim 
como vídeos das muitas aulas 
que podem ser ministradas no 
LAM e, desta forma, desafiamos 
os alunos e as suas famílias a reali-
zarem, em casa, atividades sobre 
diversos conteúdos curriculares.
Lembramos ainda que o LAM 
está à disposição dos docentes 
das escolas do Município do 
Montijo que pretendam dina-
mizar aulas e outras iniciativas 
dirigidas aos seus alunos, recor-
rendo aos métodos de ensino 
online e à distância. 
Informações e Marcações: 
Divisão de Educação, através do 
email de@mun-montijo.pt

que, crianças e famílias, continuem a 
ter uma oferta educativa que quere-
mos que seja dinâmica e enriquecedo-
ra. À distância de um clique, continua-
mos, assim, a proporcionar Atividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC’s) 
aos nossos alunos e alunas, através 
de conteúdos produzidos diretamen-
te pelos professores das AEC’s ou das 
suas sugestões de vídeos educativos, 
que colocariam em prática nas ativida-
des e que, agora, propõem aos alunos 
que façam em casa com a ajuda da fa-
mília. Nesta época de distanciamento 
social, adaptamo-nos assim às novas 
metodologias de ensino à distância, 
em estreita articulação com todos os 
elementos da comunidade educativa.
Siga o Canal Estudo em Casa!

Siga o Canal 
Laboratório de 
Aprendizagem 
Em Casa!
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LINHAS DE APOIO À COMUNIDADE

RECO MENDAÇÕES Direção-Geral da Saúde

→ Linha de Apoio Social 
Está sozinho/a? Necessita de ajuda?
Ligue 800 210 105
Dias úteis | 09h00-12h30 / 14h00-17h30

→ Linha de Apoio Psicológico
Necessita de ajuda?
Ligue 917 865 964
Dias úteis | 09h00-12h30 / 14h00-17h30

→ Linha de Apoio | Vítimas
     de Violência Doméstica

Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica
SMS 3060 | Ligue 800 202 148 | E-mail: violencia.covid@cig.gov.pt

→ Linha de Apoio ao Migrante
Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes
Ligue 917 060 714 / 910 697 293
Dias úteis | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
E-mail: claii.montijo@gmail.com

Espaço Informação Mulheres 
- Atendimento Municipal
Ligue 917 891 554 / 917 060 714 - Dias úteis | 09h00-12h30 / 14h00-17h30

→ Linha Saúde 24 Ligue 808 24 24 24, disponível todos os dias, 24 h por dia
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Use o seu
smartphone
para  aceder à
página oficial da
Câmara Municipal
do Montijo

mun-montijo.pt
/cmmontijo

Cegonha, Canha

/municipiodomontijo


