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Montijo é um concelho com identidade própria, localizado numa zona pri-
vilegiada da Área Metropolitana de Lisboa caracterizado por duas realida-
des distintas: no lado oeste, uma zona urbana bem definida, com bairros 
novos, espaços verdes e ciclovias e, no lado este do concelho, encontra-se 
uma realidade rural única ainda por explorar.
Ao longo deste ano iremos dar a conhecer a zona rural, marcada pelo 
montado de sobro, pela floresta, por amplos espaços vinícolas e agrícolas, 
por um património natural e arquitetónico com uma gastronomia própria.
Venha descobrir este vasto território onde ainda é possível usufruir de uma 
paisagem que lhe oferece a tranquilidade para passeios pedestres e para a 
prática de desportos da natureza.

conhecer MONTIJO

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Montijo...
e o campo aqui tão perto!

2

Montijo e o Campo aqui tão perto tem sido a designação turística 
utilizada para promover as diferentes potencialidades da zona este 
do Concelho que iremos dar a conhecer ao longo deste ano.
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Os três sábios do Oriente seguiram a 
Estrela de Natal. Quem será que vão 
visitar? Será um Rei?
Atelier: Hoje fazemos Coroas de Rei

Os Três Reis Magos 
e a Estrela de Natal
Biblioteca Municipal 
Manuel Giraldes da Silva

HORA DO CONTO
1, 2, 3... um conto de cada vez!

sáb.  15h3004 jan.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Visita guiada 
e Conversas à solta

Galeria Municipal do Montijo

sáb.  16h0011 jan.

No último dia desta exposição 
convidamo-lo para uma visita 
guiada, orientada pela Doutora 
Cristina Azevedo Tavares, profes-
sora de Estética na FBAUL, segui-
da de uma conversa que conta, 
entre outros convidados, com o 
professor José Pedro Regatão, 
um dos co-autores do livro “Artes 
Plásticas no Montijo”. 
Entrada livre.

FANTOCHES
Cartaz sobre a Paz (2019-
2020): jornada da Paz

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

seg.  15h3013 jan.

Biblioteca Municipal 
Manuel Giraldes da Silva

Mostra de trabalhos de artes visuais de 
alunos do Agrupamento de Escolas do 
Montijo/Escola Básica D. Pedro Varela, 
no âmbito do concurso promovido pelo 
Lions Clubs International (32.ª edição).
Patente até 3 de fevereiro de 2020
Seg e sáb, das 14h00 às 19h00 // ter a sex, 
das 10h00 às 19h00

ENCERRAMENTO DA EXPOSIÇÃO 
“REENCONTROS: 20 ANOS”
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Memórias... sensações...: pintura e escultura | 
Gil Maia, Pedro Figueiredo e Pedro Moreno Ramos
Galeria Municipal do Montijo

sáb.  16h0018 jan.

Memória é a capacidade de adquirir, armaze-
nar, recuperar e evocar informações e segun-
do Ebbinghaus, sensações são conteúdos da 
consciência “produzidos imediatamente na 
alma por excitações exteriores, sem interme-
diários específicos”.
Os trabalhos aqui apresentados por Gil Maia, 
Pedro Figueiredo e Pedro Moreno Ramos 
têm em comum: a evocação das suas me-
mórias e das suas sensações. Esta exposição, 
realizada em parceria com a Galeria de São 
Mamede é, assim, um convite à sua partilha. 
Visite a exposição, aproveitando para conhe-
cer a perspetiva destes autores!
Patente até 29 de fevereiro de 2020 | Entrada livre
Seg a sáb, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

Sessão intitulada Higiene e saúde oral. 
Não precisa marcação, basta aparecer 
com calçado confortável. 
Caminhamos consigo, ao seu ritmo.

Caminhada 
Walk With a Doc Montijo
UCSP Montijo | Aces Ribeirinho
Av. Luís de Camões, 21 - Montijo

qua.  16h3029 jan.

10h30 | Afonsoeiro - Delegação 
da Junta de Freguesia União das 
Freguesias Montijo/Afonsoeiro
15h00 | Montijo - Junta de Freguesia 
União das Freguesias Montijo/
Afonsoeiro

Alterações Climáticas

28 jan. ter. 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 
ITINERANTE

5JANEIRO 2020
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EXPOSIÇÃO
até 31 jan.

Museu Municipal Casa Mora

COLEÇÃO: 
RETROSPETIVA 
2002-2008

Exposição retrospetiva das obras que integram o espólio municipal – premiadas 
nas Bienais de Artes Plásticas da Cidade do Montijo, realizadas nos anos de 2002, 
2005 e 2008.
Ter a sáb, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 | Entrada livre.

EXPOSIÇÃO
até 11 jan.

Galeria Municipal do Montijo

Reencontros: 
20 anos: 
1999 -2019

Até ao dia 11 de janeiro ainda poderá visitar a exposição comemorativa do 20.º 
aniversário da Galeria Municipal, que conta com obras primas de Marcelino Ves-
peira, Fernando de Azevedo, João Vieira, Nikias Skapinakis e Rolando Sá Nogueira. 
Estes artistas plásticos são parte da História da Arte em Portugal e são também 
parte da História da nossa Galeria. Não percam a oportunidade de os revisitar!!
Seg a sáb, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 | Entrada livre.

EXPOSIÇÃO
até 06 jan.

Posto de Turismo

A Arte dos Presépios
XI edição

Seg a sáb, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Mercado Municipal
Ter a dom, das 07h00 às 14h00

Entrada livre

exposições
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11 jan.
sáb. 

ANIVERSÁRIO

Companhia 
Mascarenhas-Martins

Os elementos e colaboradores da Companhia Mascarenhas-Martins abrem o jogo e 
contam histórias sobre o que foi feito até agora, de maneira informal, aberta e parti-
cipada. Todos os que quiserem dar o seu contributo são bem-vindos a falar, tal como 
serão bem-vindos os que aparecerem apenas para escutar e comemorar mais um 
aniversário desta estrutura de criação artística e ação cultural fundada no Montijo 
em 2015.

Gratuito

2020

© André Reis

16h00 ∙ Conversa

Depois de, no final dos anos 90, terem surgido muitos projetos musicais portugue-
ses a ter êxito com canções em inglês, a relação com a língua portuguesa voltou a 
ganhar força a partir da passagem para o novo milénio. O consumo de música tam-
bém se alterou substancialmente, com a passagem definitiva para o formato digital 
como meio privilegiado de contacto com a produção portuguesa – do cd passou-se 
definitivamente para o mp3, da aparelhagem para o computador e aparelhos de 
comunicação transformados em centrais de consumo cultural. Este ano a banda da 
Companhia Mascarenhas-Martins aborda repertório cantado em português deste 
período de mudança, da música indie à pop.

21h00 ∙ Concerto

Apoio: Câmara Municipal do Montijo e Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo 
e Afonsoeiro

www.facebook.com/ctjamontijo
www.mun-montijo.pt
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MULTIDISCIPLINAR // M/6 // 
Gratuito // Duração: Espetáculo 45min + Oficina 60min // Lotação: 120 pax

18 jan.
sáb.  16h00

MININU
FERNANDO MOTA/ 

A CARAVANA PASSA

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

MÚSICA // M/6 // Gratuito // 
Lotação Reduzida // 

Duração 60min

Showcase

25 jan.

JP SIMÕES

Cantor, compositor, letrista, contista e dramaturgo, JP Simões edita álbuns desde 
1995, com Pop Dell’Arte, Belle Chase Hotel, Quinteto Tati e a solo ou em colabo-
ração com outros compositores. Depois da participação no Festival da Canção de 
2018 com “Alvoroço”, que venceu o prémio de melhor tema de música popular na 
Gala Prémio Autores 2019 da Sociedade Portuguesa de Autores, JP Simões voltou 
para a estrada para apresentar, de norte a sul, um espetáculo com reportório que 
atravessa diferentes fases e facetas da sua carreira.

sáb.  21h00

© Margarida Botelho e Mário Rainha Campos

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

© Vera Marmelo
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em fevereiro

DRAMA | EUA | 2017 | 113min | IMDb 8.0
Com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob 
Tremblay (Nomeado para o Globo de Ouro 
pelo seu desempenho no filme Quarto)

CINEMA // M/12 // 3€

de Stephen Chbosky

31 jan.

WONDER

Baseado no bestseller do New York Times, Wonder – Encantador conta a inspi-
radora e emocionante história de August Pullman, um menino que nasceu com 
uma deformidade facial e, por esse motivo, sempre foi muito protegido e isolado 
da escola e das crianças da sua idade até ao dia em que Auggie se torna o mais 
improvável dos heróis ao entrar pela primeira vez, no 5.º ano de escolaridade. Uma 
história enternecedora para toda a família que vai abrir os nossos olhos e corações, 
e fazer de nós pessoas mais encantadoras!

sex.  21h00

JANEIRO 2020

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

Beatriz Gosta

QUEM 
ACREDITA VAI

Beatriz Gosta é uma personagem de ficção, que desde 2015 dá vida a um vídeo 
blog quinzenal que chega agora ao palco em formato de Stand Up com o espec-
táculo Quem Acredita Vai. 
A boémia, o sexo, as relações humanas e o humor do quotidiano, abordados na 
primeira pessoa, são os temas centrais desta espécie de diário íntimo. Uma mulher 
de 36 anos, aventureira e dona do seu nariz, que conta histórias sem filtro, tabus 
moralistas ou falsos pudores e que vai dando dicas úteis para causar sensação nes-
ta vida mundana. Hellooooo gera marota, o mambo vai ser #supertudo!

STAND UP COMEDY // M/16 // 
Plateia 12€  //  1.º Balcão 10€  //  

2.º e 3.º Balcão 8€

01 fev.
sáb.  21h00
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associativismo

Sede: Rua Diogo Cão, n.º 244 - 4.º Drtº, 2870-869 Montijo | Contacto: (+351) 918424033
E-mail: unitedvisionaryarts@gmail.com | Website: https://www.unitedvisionaryarts.com
Facebook: https://www.facebook.com/unitedvisionaryarts/
Instagram: https://www.instagram.com/unitedvisionaryarts/
Presidente: Fábio Simões // Diretor Artístico e Produtor: Fábio Simões // Diretora Musical: 
Susana Jordão

A produção Home inspirada pelas famosas 
palavras de Carl Sagan, “The Pale Blue Dot” 
aborda questões relacionadas com o ponto 
mais maravilhoso do Universo, o nosso Pla-
neta Terra. Home é um espetáculo a solo, 
onde a dança se funde com os elementos 
cénicos e com uma videografia única, sen-
do completada por uma banda sonora ar-
rojada. Tudo combinado, leva o espetador 
numa viagem de alerta, a tudo aquilo que o 
ser humano conquistou e destruiu. 

A United Visionary Arts – Associação, fundada em 16 de janeiro de 2019, é uma 
instituição do Concelho de Montijo sem fins lucrativos que tem como fim a pro-
dução e apresentação de projetos artísticos de artes performativas, assim como o 
ensino e desenvolvimento de todo o tipo de artes e danças desportivas para a co-
munidade. Desde a sua criação, conta com três produções estreadas, duas de dança 
contemporânea, “Home” e “Liberdade, Minha” e, uma produção musical, “Sweet 
Christmas Night”. 

Liberdade, Minha é um espetáculo multidiscipli-
nar, onde a palavra “Liberdade” é a chave nesta 
peça que nos retrata a época do antes, do durante 
e do após o 25 de Abril. É um espetáculo em por-
tuguês onde a videografia tem uma forte ligação 
com a dança. Uma coprodução com o Cinema-
Teatro Joaquim d’Almeida, Montijo, estreado nas 
comemorações do 25 de abril da cidade e no dia 
mundial da dança.

Inspirado na magia natalícia, Sweet Christ-
mas Night é um espetáculo de música que 
proporciona a alegria do Natal a todos os 
que celebram esta quadra.

United Visionary Arts – Associação

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS
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Informações: desporto@mun-montijo.pt
Tel. 21 232 77 79

Concentração Junto à Piscina Municipal

Walk-N’Run MONTIJO
Atividade Desportiva Informal

Caminhada | 5 km | 2.as feiras | 20h00
Sempre que as condições meteorológicas permitam

Corrida | 10 km | 2.as, 4.as e 6.as feiras | 20h15

de
sp

or
to

Informações: desporto@mun-montijo.pt
Tel. 21 232 77 79 | Promotor: C. M. M.

A partir dos 60 anos

BOCCIA SÉNIOR
Atividade Desportiva Informal

Pavilhão Municipal n.º 2 - Montijo // 2.a e 6.a feira | 9h00–10h15 // 3.a e 
5.a feira | 10h30–12h00
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro 
- Delegação no Afonsoeiro // 4.a feira | 9h00–10h00 

Eventosassociativismo
04 jan. (sáb.) | 15h00
ZUMBA SOLIDÁRIO - Pavilhão Municipal n.º 1
O evento desportivo conta com uma aula aberta de 
zumba e está inserido no plano de ação do Protocolo 
do Rendimento Social de Inserção da Equipa do RSI da 
Associação Profissional e Desenvolvimento do Monti-
jo, onde os donativos angariados revertem para a Liga 
Portuguesa contra o Cancro. 
Informações/Inscrições: Associação para a Formação Profis-
sional e Desenvolvimento do Montijo - Equipa do Rendimento 
Social de Inserção | Contacto: 912329677.
Organização: Equipa do Rendimento Social de Inserção da As-
sociação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do 
Montijo // Apoio: Câmara Municipal do Montijo

19 jan. (dom.) | 16h00 às 18h00
FESTIVAL INFANTIL DE GINÁSTICA
Pavilhão Municipal n.º 2
O evento desportivo de ginástica infantil conta com a 
participação das classes de ginástica do Ginásio Clube 
de Montijo e clubes convidados. 
Organização: Ginásio Clube de Montijo // Apoio: Câmara Mu-
nicipal do Montijo

JANEIRO 2020
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jovens de mérito

Natural do Montijo, a atleta iniciou o seu percurso desportivo na época 
2010/2011. Federada na modalidade de Judo, na categoria de -70kg, ainda com 
idade de júnior, a atleta do Clube de Judo do Montijo apresenta um longo curri-
culum desportivo recheado de sucessos, conseguindo ainda conciliar os treinos 
com sessões duplas diárias com os estudos, onde, no presente ano letivo, fre-
quenta o 1.º Ano da Licenciatura FCT na Universidade Nova de Lisboa.

A nível nacional destaca-se o 1.º lu-
gar no Campeonato Zonal Juvenis, 
na categoria de -48kg, em 2014; Vice-
Campeã no Campeonato Nacional 
Juvenis, em 2015; o 1.º lugar no Open 
de Cadetes, na categoria de -57kg, 
em 2016 e o 3.º lugar no Campeonato 
Nacional Cadetes no mesmo ano. Em 
2017, obteve o 1.º lugar no Open de 
Juniores, na categoria de -70kg e em 
2018 foi Campeã Nacional de Cadetes 
na categoria de -70Kg; o 3.º Lugar no 
Campeonato Nacional de Juniores na 
mesma categoria de peso; o 1.º lugar 
no Torneio Nacional de Juniores, na 
categoria de -70kg; o título de campeã 
zonal no escalão de Cadetes e Juniores 
e o 1.º lugar no Open Cadetes “Cidade 
do Montijo”, na categoria de -70kg. 
Em 2019, foi campeã zonal de Juniores 
e Seniores, tendo alcançado o 3.º lugar 
no Campeonato Nacional de Seniores, 
na categoria de -70kg. 

A nível internacional, em 2018, fi-
cou em 7.º lugar na Taça de Europa, 
na Cidade de Coimbra conseguindo 
o apuramento para o Campeonato 
Europeu. No Campeonato Europeu, 
na Bósnia classificou-se em 9.º lugar 
entre 32 participantes, obtendo com 
esse resultado o estatuto de atleta de 
alto rendimento. Em 2019, conquistou 
o 1.º lugar na Taça Internacional Kioshi 
Kobayashi, na sua primeira prova de 
Seniores na categoria de -70kg; em 
outubro do mesmo ano e, ao serviço 
do clube montijense, arrebatou a me-
dalha de ouro no XIX Torneio Interna-
cional Villa de Avilés, nas Astúrias, no 
escalão júnior, na categoria de peso 
+63 Kg, ainda em 2019 e, ao serviço da 
Seleção Nacional Juniores, conquistou 
a medalha de prata na categoria -70 
Kg, no XIX Torneio Internacional Me-
morial Santiago Ojeda, que decorreu 
em Las Palmas, nas Canárias.

Trata-se assim de uma das mais promissoras atletas de Judo do país que no ano 
de 2019 foi homenageada na Cerimónia de Reconhecimento de Mérito Despor-
tivo, promovida pela Câmara Municipal do Montijo.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

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

Andreia Serrão
Judo
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juventude
JANEIRO 2020

Mais informações: www.mun-montijo.pt | www.facebook.com/juventude.montijo
Contacta-nos em juventude@mun-montijo.pt ou diretamente no Gabinete da Juventude: 
Rua António Manuel da Silva n.º 43 - loja B, 2870-326 Montijo | Tel: 21 232 78 78/ 21 232 77 91/ 
Telem: 91 486 74 32

Inscrições até 15 jan.
A Câmara Municipal de Montijo atra-
vés do Gabinete da Juventude lança o 
III Concurso Linha Gráfica Semana da 
Juventude 2020, “A Tua Ideia A Nossa 
Imagem”, promovendo a criatividade 
e expressão artística dos jovens com 
vista à criação do melhor cartaz alu-
sivo à SEMANA DA JUVENTUDE 2020. 
O trabalho vencedor será utilizado em 
todos os materiais de divulgação refe-
rentes à SEMANA DA JUVENTUDE.
Participantes: Todos os jovens com ida-
des compreendidas entre os 16 e os 30 
anos (inclusive), residentes no Concelho.
Condições de Participação: A imagem 
gráfica da Semana da Juventude 2020 
será utilizada em diversos suportes, su-
porte de papel, digital ou multimédia.

Um trabalho por participante 
Inédito sem direitos reservados
Formato vetorial, Corel ou EPS
Extensão PSD ou TIFF
Resolução Mínima 300 DPI

Prémio: 300€
Participa e não percas esta oportuni-
dade de mostrares a tua criatividade 
e veres o teu trabalho como imagem 
oficial da Semana da Juventude 2020! 
Normas e ficha de inscrição:
www.mun-montijo.pt 
www.facebook.com/juventude.montijo

Inscrições até 28 fev.
A III Mostra de Bandas Semana da 
Juventude 2020 organizada pelo Ga-
binete da Juventude da Câmara Mu-
nicipal de Montijo, tem como objetivo 
incentivar a criatividade artística e mu-
sical dos jovens bem como a promo-
ção e divulgação de novos talentos na 
área musical. Esta Mostra permite aos 
participantes a apresentação pública 
dos seus trabalhos.
Condições de Participação: Bandas 
amadoras, sendo aceites todas as cor-
rentes musicais em temas originais ou 
covers.
Participantes com idade até 30 anos 
(inclusive) | Envio das Demos em Fi-
cheiro MP3 com três temas
Eliminatórias: 14 e 21 de março 2020 
na Sociedade Filarmónica 1.º de De-
zembro. O Gabinete da juventude re-
serva -se ao direito de poder prorrogar 
este prazo se entender conveniente e 
divulgar.
Premiação: Apresentação no palco 
Juventude da Semana da Juventude| 
Apuramento direto para representar o 
Concelho de Montijo no Festival da Li-
berdade| Gravação de EP Promocional 
Normas e ficha de inscrição:
www.mun-montijo.pt 
www.facebook.com/juventude.montijo
Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIdKl1a5j46M5ygDfJFBTeCBevmMT2ORPC3dKqFSqHSDELnA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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O SIAC é o novo sistema de identificação de animais de companhia, 
surge da união das anteriores bases de dados SICAFE (Sistema de Iden-
tificação de Canídeos e Felídeos) e do SIRA (Sistema de Identificação e 
Recuperação Animal). É uma plataforma onde constam todos os dados 
relativos ao animal, ao seu titular e ao Médico Veterinário que procede 
à colocação do microchip (transponder). Pode ser consultada por Médi-
cos Veterinários, autoridades policiais e pelos titulares dos animais. 
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 82/2019, de 27 de junho, a 
identificação eletrónica e o registo no SIAC passam a ser obrigatórios 
para cães, gatos e furões. Os animais já identificados com microchip e 
registados nas anteriores bases de dados, foram automaticamente in-
tegrados no SIAC, não sendo, por isso, necessário qualquer outro regis-
to. Pode verificar a inscrição do seu animal na nova plataforma através 
do endereço www.siac.vet/verificar-registo. 
Se verificar que o animal não está registado deve dirigir-se a um Centro 
de Atendimento Médico-Veterinário ou ao Serviço Veterinário Munici-
pal, para proceder à sua regularização, no prazo de um ano. Por outro 
lado, ao abrigo desta nova legislação, é obrigatório aplicar o microchip 
e registar no SIAC:
- Os cães, gatos e furões nascidos depois de 25/10/2019, até 120 dias (4 
meses) após o seu nascimento;
- Os cães nascidos antes de 01/07/2008, até ao prazo de 1 ano, a contar 
da data de entrada em vigor do diploma legal;
- Os gatos e furões nascidos antes de 25/10/2019, até ao prazo de 3 
anos, a contar da data de entrada em vigor do diploma legal.
Do registo efetuado no SIAC resulta o DIAC (Documento de Identifica-
ção do Animal de Companhia) que reproduz os dados constantes na 
plataforma, constituindo este o documento de identificação do seu 
animal, pelo que, deve sempre acompanhá-lo. 
Lembre-se que os dados do titular devem estar sempre atualizados. 
Para informações mais detalhadas consulte: https://siac.vet

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
DE ANIMAIS DE COMPANHIA

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

hoje falamos de
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nformações úteis
RECOLHA 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 / 14h00-19h00
Contactos
21 232 77 39 // 91 069 72 93

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 / 21 232 79 40
Hospital do Montijo (Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo, EPE)
Tel: 21 214 73 00 
Extensão de Saúde de Montijo
Tel: 21 230 79 10 
Unidade de Saúde Familiar Afonsoeiro
Tel: 21 230 98 70 
Unidades de Cuidados de Saúde
Personalizados:
UCSP Canha – Tel: 265 897 940 
UCSP Pegões – Tel: 265 898 730  
UCSP Santo Isidro – Tel: 265 896 322 
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 feria-
dos: 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 Canha
Tiragem 7 000 ex.
Impressão Espírito de Papel
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 ou através do 
e-mail gcrp@mun-montijo.pt (Gabinete 
de Comunicação e Relações Públicas) ou  
telefone 21 232 76 42.

SERVIÇOS DE URGêNCIA
Serviço Municipal de Protecção Civil
Telfs. 21 232 77 19 (09h00-12h30/ 
14h00-17h30)
Email: smpc@mun-montijo.pt
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Use o seu
smartphone
para  aceder à
página oficial da
Câmara Municipal
do Montijo

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

Guarda-rios, Canha


