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Programação Infantil - PRAÇA DA REPÚBLICA

Dias de semana: 15h00 às 19h00
Feriados e Fins de Semana: 10h00 às 20h00 // 01 e 08 dez. 
feriados | 04 e 05, 11 e 12, 18 e 19 dez. fins de semana

Mercado de Natal

Casinha do Pai Natal
Visita a casinha do Pai Natal e embora ele possa não estar sem-
pre presente porque anda muito ocupado com os preparati-
vos do Natal, podes tirar uma foto para mais tarde recordares.

Dias de semana: 15h00-19h00
Feriados e Fins de Semana: 10h00-20h00 // 01 e 08 dez. 
feriados | 04 e 05, 11 e 12, 18 e 19 dez. fins de semana

Carrossel
E para completar a diversão, nada melhor do que uma voltinha de carrossel!!

Sábados: 10h00-18h00 // 
Feriados e Domingos*: 10h00-13h00

Tenda - De 1 a 19 dez.
Na tenda do Natal vais poder divertir-te, ouvir histórias 
e fazer coisas muito engraçadas!

01 dez. qua. (feriado) 10h30
Animação Infantil

04 dez. sáb.

Hora do Conto – história dramatizada

Animação Infantil
15h30

05 dez. dom. 11h00-13h00

08 dez. qua. (feriado) 10h30
Animação Infantil

Divertidos artistas circenses vão ani-
mar a manhã. Eles surgem em andas, 
monociclos e incríveis malabarismos e 
interações cómicas.

“Já chegou o Natal” 
Está quase a chegar o Natal. Avó e neta 
andam muito atarefadas com os prepa-
rativos. Como seria o Natal de antiga-
mente...? É o que vamos saber.
Público-alvo: Crianças menores de 10 
anos

A Mãe Natal também vem de visita e 
traz-nos belas canções!

“Pinheirinho, Pinheirinho de ramos 
verdinhos” 
O Natal é tempo de enfeitar e o pinhei-
rinho vamos decorar. Vem criar o teu 
enfeite de Natal para a tua casa embe-
lezar. 
Público-alvo: Crianças dos 6 aos 12 
anos

Os Duendes circenses e os Soldadinhos 
de Corda também querem vir ao nosso 
Natal.

10h00-13h00

Oficinas de Natal

* Exceção 19 dez. dom. 10h00-13h00 // 14h30-17h00
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11 dez. sáb.

Animação Infantil

Oficinas de Natal
11h00-13h00

15h00-18h00

12 dez. dom. 10h30
Animação Infantil

18 dez. sáb. 10h00-13h00
15h00-18h00 

19 dez. dom.
10h30 

"O Pinóquio e o Pai Natal"
Teatro Lanterna Mágica

15h30 

11h00-13h00

10h30

Os nossos amigos Mimos são bem di-
vertidos mesmo sem palavras.

“As renas do Pai Natal”
O trenó do Pai Natal é puxado por 
várias renas – Conheces a rena mais 
famosa do Pai Natal? Sabes como se 
chama e porque tem o nariz mais ver-
melho que as outras renas? Junta-te a 
nós e vem construir uma das renas do 
Pai Natal!
Público-alvo: Crianças menores de 12 
anos

Hora do Conto – história dramatizada
“As tradições de Natal”
O Pai Natal, o presente e a árvore de 
Natal andam numa roda viva para se-
rem os protagonistas da Festa. Mas afi-
nal todos contribuem para a felicidade 
das crianças. Viva o Natal!
Público-alvo: Crianças menores de 10 
anos

Vamos ao circo? O “Circo Ambulante” 
promete muitas gargalhadas, suspense 
e muita alegria!

Hora do Conto – história dramatizada

“Os desejos do Pai Natal” 
O Pai Natal todos os anos distribui os 
presentes às crianças, mas... este ano 
algo se passa. O que será? Vamos ver.
Público-alvo: Crianças menores de 10 
anos

Animação Infantil
Vamos divertir-nos com os nossos ami-
gos equilibristas e malabaristas. Mas, 
como é que eles conseguem...?

Oficinas de Natal
“Tradições de Natal – Coroa de Natal”
Vem construir uma coroa de Natal em 
família – Sabes porque é que as coroas 
são em forma de círculo? E o que repre-
sentam quando são colocadas nas por-
tas das casas ou em cima das mesas?
Traz alegria e criatividade e vem dar lar-
gas à imaginação!
Público-alvo: Oficina para famílias

Oficinas de Natal

XPTO – Companhia de Artes Performa-
tivas
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“Uma Viagem de Natal” 
Ciclo de espetáculos multimédia com muita animação e a Visita do Pai Natal 
que irá receber as cartas com os desejos dos mais novos. Pssst... vem também 
a Mãe Natal cantora!
“Uma viagem de Natal - Multimédia & Video Mapping” pretende ser uma das 
novidades do Natal nas freguesias do Concelho de Montijo e promete encantar 
o público mais novo, através das suas projeções em 3D.

Programação Infantil - FREGUESIAS

01 dez. qua. (feriado)
Largo da J.F. de Pegões

03 dez. sex.
Ermida Nossa Sra. da Piedade
Sarilhos Grandes

04 dez. sáb.
Praça da República - Canha

05 dez. dom.
União Futebol Clube Jardiense

Espetáculos musicais e multimédia | 18h30

08 dez. qua. (feriado)
Sociedade Recreativa Atalaiense

Teatro Infantil | 15h30

“Há festa de Natal na floresta”
GATEM – Cooperativa Cultural CRL

12 dez. dom.
AMUT – Sarilhos Grandes
Vamos divertir-nos com o palhaço, 
o malabarista e o mágico
Teatro Lanterna Mágica

18 dez. sáb.
 Junta de Freguesia de Pegões
"Lady Bug e o Pinóquio"
Teatro Sem Limites

Sejam aventuras clássicas ou novinhas 
em folha, o teatro é sempre a forma 
mais divertida de as conhecer.

Academia Juvenil de Desporto Cultura e Recreio | Aquarela Mágica
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Uma Igreja Um Concerto | 16h00
Ciclo de Concertos nas Igrejas do Concelho

19 dez. dom. Igreja Nossa Senhora da Conceição – Afonsoeiro

11 dez. sáb. Igreja de São Jorge – Sarilhos Grandes

Helena Madeira Solo (Harpa e canto)
Cantora e tocadora de Harpa, residente no Algarve, licenciou-se em Antropologia 
e Língua Italiana, enquanto frequentava as classes de harpa e canto no Conserva-
tório de Música de Lisboa. Além de ter acompanhado diversos intérpretes como 
Sofia Escobar e composto bandas sonoras para diversos eventos nomeadamente 
para o espetáculo do Castelo na Feira de Silves 2017, Helena Madeira conta já 
com a edição de dois álbuns de música original.
Para estes concertos a solo, poderá contar com a magia das mais belas músicas 
de Natal, pela voz e harpa da artista.

12 dez. dom. Igreja de Nossa Senhora da Oliveira – Canha
Gospel Choir
O Coimbra Gospel Choir é um dos grupos da Amazing Arts – Companhia de Ar-
tes de Coimbra. Iniciou a sua atividade em dezembro de 2012 e desde essa data 
já realizou cerca de 400 concertos em Portugal. Tem participado em diversas 
colaborações com outros estilos musicais e artísticos tanto em espetáculos ao 
vivo como em trabalho de estúdio (edições de CD), desde a música pop, clás-
sica, popular, bandas filarmónicas e orquestras. Com o objetivo de elevar a cul-
tura através da arte, tocando quem os escuta com o feeling gospel impresso na 
sua matriz, a Amazing Arts apresenta este coro com um reportório variado, com 
particular incidência nos espirituais negros e temas gospel de autores contem-
porâneos de várias partes do mundo. O Coimbra Gospel Choir é dirigido pela 
maestrina Ana Teresa Oliveira.

18 dez. sáb. Igreja dos Pastorinhos – Bairro do Areias
CANTUSd’Alma
CANTUSd’Alma explora a essência da música medieval através das Cantigas de 
Santa Maria (Séc. XIII), com um espectro mais rico de novas sonoridades, utilizan-
do para o efeito a riqueza de contrastes e características sonoras oriundas não só 
das vozes, mas também de outros instrumentos, como o acordeão, a percussão e 
o violoncelo. Uma interpretação distinta e singular é o resultado de uma combi-
nação dos arranjos do compositor André Ruiz com uma visão alternativa e única 
sobre cada uma das cantigas.
Neste concerto, CANTUSd’Alma irá apresentar o seu primeiro trabalho discográ-
fico, intitulado “DISCURSUS”, editado no final de 2020.
Músicos Sopranos: Sara Meireles e Marisol Brito | Acordeão: Inês Vaz | Violoncelo: 
Joana Correia | Percussão: Miguel Meireles
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19
domingo
16h00

dezembro | 2021
Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro

Concerto de Natal
Coro Polifónico e
Orquestra de Sopros

Igreja Matriz de Montijo
Maestro João Branco

Sociedade Filarmónica
1.º de Dezembro

1854 - 2021
Aniversário
167.

14h30 | Desfi le
Desfi le de saudação a entidades ofi ciais, coletividades e população 
do Montijo.

16h00 | Sessão Solene
Na sede da Coletividade, Avenida D. João IV, onde serão conferidos diplo-
mas e emblemas aos Sócios com mais de 25 e 50 anos de Associados.

06h00 | Alvorada
Saída de um grupo de músicos da Banda, para percorrer algumas 
ruas da Cidade a anunciar o início das Festividades.01

quarta

Sala Capitão Silvério Marques de Campos

Calvário
Uma Vida
de Canções

António Calvário
Jorge Baptista da Silva
Raquel Caneca
Ricardo Miguel

Produção: Cartaz - Sonhos em Cena

Com:

05
domingo
15h30

Informações
e Reservas:

tlm.:
917 791 497
912 948 950

tel.:
21 231 03 72
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visitar MONTIJO
→ ONDE DORMIR

DEZEMBRO 2021

CONTACTOS
Rua Manuel Neves Nunes Almeida 7, 2870-352 Montijo 
Contatos: 21 588 96 71/ 91 251 84 85/ 91 979 59 70
E-mail: residencialhavanesa@sapo.pt
facebook.com/HotelHavanesa

Com trinta anos de experiência, na arte de bem receber, o Hotel Havanesa integra o 
conjunto de oferta de alojamento, da cidade de Montijo. Localizada, no coração da 
cidade, oferece a proximidade de vários serviços, transportes e comércio, de uma 
forma fácil e cómoda.  
De acordo com o Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos (RJET) do Turis-
mo de Portugal, esta unidade de alojamento, está classificada na tipologia de Hotel 
de 1 estrela, na categoria de estabelecimentos hoteleiros. 
A gestão da unidade tem sido de cariz familiar, pertencendo aos mesmos proprie-
tários desde o início, o que faz com que os hóspedes, também eles, se sintam num 
ambiente familiar e mais próximo, aspeto muito valorizado, nos dias de hoje. 
O Hotel Havanesa dispõe de um total de 16 quartos, entre singles e duplos, de de-
coração simples, mas com todo o conforto e segurança. Todos os alojamentos dis-
põem de casa de banho privativa com duche e diversas amenidades, bem como 
climatização, telefone e televisão. A unidade dispõe também de sistema wireless, 
em todo o edifício. No piso térreo, os hóspedes têm à sua disposição um Bar e uma 
sala comum onde poderão desfrutar de um ambiente calmo e descontraído. 
Embora, sem a oferta de estacionamento, a unidade está localizada numa zona da 
cidade onde existe facilidade de estacionar, de forma gratuita e segura.
Pela sua localização e pelos serviços que dispõe o Hotel Havanesa será, sem dúvi-
da, uma boa opção para viagens de trabalho, férias breves ou para uma visita de 
cidade.

Hotel Havaneza

mailto:residencialhavanesa%40sapo.pt?subject=
http://facebook.com/HotelHavanesa
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Banda da 
Sociedade Filarmónica 

1.º de Dezembro

MUSICAIS DA 
BROADWAY

MÚSICA // M/6 // 5€
Concerto do 167.º Aniversário da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro
No ano em que comemoramos 167 anos desde a fundação da Sociedade Filar-
mónica 1.º de Dezembro, preparámos um concerto que revisita os grandes êxitos 
dos mais célebres musicais de sempre. Falamos de musicais como Elisabeth, os 
Miseráveis ou Highlights from Chess com direção do Maestro Francisco Sequeira.

Companhia Rituais 
dell Arte

PETER PAN

TEATRO // M/3 // 50 min // Gratuito

5 dez.
dom.  16h00

Esta é uma história de aventura, perso-
nagens maravilhosas e viagens pelos 
sete mares!

Os manos Xande e Babuxa estão em risco de ser entregues para adoção e separa-
dos, se os pais não regressarem após 2 anos de ausência a trabalhar na Índia.
Muito tristes e já sem esperança, Xande e Babuxa conhecem Peter Pan e a Fada 
Sininho, que os irão ajudar a livrar-se da terrível Governanta Samantha, a sua ama, 
e descobrir uma forma de trazer os seus pais de volta.
É então que descobrem que existe uma ilha na Polinésia, perto da Ilha de Páscoa, a 
misteriosa Ilha dos Três Olhos, que tem um segredo que os pode ajudar.
Que segredos esconde a misteriosa ilha? Conseguiram os manos voltar a casa são 
e salvos? Uma verdadeira aventura, a não perder!

O SEGREDO DA ILHA 
DOS TRÊS OLHOS

8 dez.
qua.  16h00
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MÚSICA // M/6 // 5€

18 dez.
sáb.  21h30

É obrigatória a utilização de máscara. 
É aconselhada a aquisição antecipada de bilhetes.
Todas as reservas devem ser levantadas até à véspera do espetáculo.
As datas e horários dos espetáculos estão sujeitos a alterações 
devido ao atual contexto epidemiológico.

DEZEMBRO 2021

Grupo Coral do Montijo

CONCERTO 
DE NATAL

INFORMAÇÕES ÚTEIS            
Funcionamento da Bilheteira:
 De terça a sexta, das 15h00 às 19h00
 Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo
 Contactos: 21 232 78 82 | bilheteira1@mun-montijo.pt

Conservatório Regional 
de Artes do Montijo

A BELA
ADORMECIDA

Há muito, muito tempo um rei e uma rainha desejavam ter uma filha. Após algum 
tempo nasceu uma bela princesa de nome Aurora. Para celebrar, organizaram uma 
grande festa, com vários convidados, entre eles as fadas. De repente, uma terrível 
fada que teria sido esquecida, anuncia que Aurora ao completar 16 anos, irá picar-
-se com uma agulha no dedo e então mergulhará num sono eterno... Este espe-
táculo é baseado no bailado A Bela Adormecida de Marius Petipa, e conta com a 
interpretação dos alunos de Dança do CRAM.

DANÇA // M/3 // Gratuito

11 dez.
sáb.  16h00
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qui.  15h002 dez.
IX Gala Solidária
Um bilhete um Alimento, alimente esta ideia
Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida
A Gala Solidária é uma organização da Divisão de Desenvolvimento Social e Pro-
moção da Saúde da Câmara Municipal do Montijo e da rádio Popular FM. Para as-
sistir ao espetáculo basta trocar um alimento não perecível (azeite, arroz, leite, etc) 
por um bilhete. Os alimentos recolhidos serão entregues às famílias carenciadas e 
beneficiárias de apoio alimentar do concelho do Montijo.

dom.  17h0012 dez.
Style in Baixa | Natal 2021
Claustro do Edifício Paços do Concelho
Assista a um maravilhoso desfile, com as últimas no-
vidades de várias lojas de moda do nosso Comércio 
Local! Este evento contará com uma pequena exi-
bição dos Campeões Nacionais e Vice-Campeões 
Mundiais de Danças de Salão "Guilherme e Matilde"! 
Contamos consigo!

Inscrições até 

31 dez. 2021

Informações: desporto@mun-montijo.pt
Tel. 21 232 77 79

Concentração: Parque Urbano das Piscinas

Walk n’Run MONTIJO
Atividade Desportiva Informal

Caminhada | 5 km | 2.as feiras | 20h00
Corrida | 10 km | 2.as, 4.as e 6.as feiras | 20h15

Normas de Participação e Ficha de Inscrição em www.mun-montijo.pt; www.
facebook.com/gabinetedajuventude ou junto do Gabinete da Juventude da Câ-
mara Municipal do Montijo, enviando um email para juventude@mun-montijo.pt

Para participar no Walk n' Run Montijo basta 
aparecer! Não é necessária inscrição prévia.

Contamos com a sua presença!

http://www.mun-montijo.pt
http://www.facebook.com/gabinetedajuventude
http://www.facebook.com/gabinetedajuventude
mailto:juventude%40mun-montijo.pt?subject=
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exposições

Entrada gratuita. 
No cumprimento das orientações da DGS, é obrigatório o uso de máscara de proteção.

*

até 8 jan. 2022

Na pintura de Lara Roseiro a “casa é o lugar 
íntimo catalisador do seu processo criativo”, 
é o  “espaço estruturante da identidade, que 
abriga e protege o amor”,  que “está intima-
mente ligado a todas as nossas memórias e 
vivências interiores”, pois é na casa que “os 
laços e os sentimentos se cimentam, con-
tendo narrativas que evocam cheiros, afe-
tos, texturas, segredos, fragilidades, sabores 
e sonhos que habitam na alma”.

LARA roseiro

AS CASAS DE FORA AS CASAS DE FORA 
OLHAM-NOS PELAS JANELAS OLHAM-NOS PELAS JANELAS 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

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

4 dez. 2021 a 9 jan. 2022
EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO

Arte dos Presépios 
13.ª edição

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

*

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

Informações: Posto de Turismo | 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

A exposição Arte dos Presépios celebra a sua 13.ª edição, com uma participação 
muito diversa e variada de artesãos de vários pontos do país, com grande desta-
que para o concelho de Barcelos, reconhecido como um território de tradições 
criativas. Esta exposição assume-se como um verdadeiro mosaico regional do ar-
tesanato português alusivo à temática do Presépio e da Natividade. 
A iniciativa, que já faz parte da nossa habitual programação natalícia – Natal com 
Arte, contará com perto de duas centenas de peças, na sua maioria, em cerâmica, 
cuja singularidade e originalidade nos capta os sentidos. 

Sábados, domingos e feriados | 
10h00-13h00 / 14h00-17h00

Elsa Gama, Contemplando, terracota e rocha, alt: 20 cm
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As irmãs Ana Paula e Maria João Camelo são, atualmente, os rostos de uma das 
mais antigas casas, no Montijo, o Celeiro das Sementes. A ervanária, que nasceu 
pelas mãos do pioneiro Adão Camelo, pai das atuais responsáveis, abriu portas 
em 1975. A população do Montijo reconhece o legado desta casa onde ajudar o 
cliente é o lema e a missão de quem está por detrás do balcão.

lojas com estórias

“O meu pai registou-a inicialmente como Casa das Sementes e Flores, mas sempre 
foi conhecida por Barbeirinho”, afirma Maria João Camelo referindo-se ao sobre-
nome da família que anteriormente detinha o espaço que perdurou até hoje, so-
bretudo entre a população mais idosa, como refere Maria João: “se lhes pergunta-
rem onde é o Celeiro das Sementes não sabem, mas sabem onde é a ervanária do 
Barbeirinho. Ainda esta semana atendi uma cliente que veio com a recomendação 
da avó: ‘Tens de ir ao Barbeirinho, lá é que há o chá e as ervas que tu precisas’”.
Adão Camelo, que curou a sua asma com um tratamento à base de produtos e 
terapias naturais, trouxe esta ideia para o Montijo, e rapidamente foi aceite: “Foi 
fantástico, não havia nada no mercado no Montijo, o meu pai inovou nesta área” 
diz Maria João. 

Celeiro das Sementes

A proprietária conta, também, 
como a qualidade e o reconheci-
mento das marcas, no mercado, 
sempre foram e ainda são influen-
tes na escolha dos produtos: “Ten-
tamos apostar nas melhores mar-
cas, que nos apoiam em termos 
de formação, que são credíveis no 
mercado e isso ajuda-nos a estar 
dentro da oferta e a ajudar as pes-
soas. É sempre essa a nossa ideia”.

Um ‘ombro amigo’ no comércio local
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Os tempos mudaram, mas o Celeiro 
das Sementes é fiel ao conceito origi-
nal, como explica Ana Paula Camelo: “O 
conceito manteve-se, mas hoje há mais 
oferta, entretanto foi refinando com o 
desenvolver da área natural, as lojas 
começaram a aparecer, a surgir novos 
fornecedores, começámos também a 
fazer cursos nesta área, nomeadamen-
te naturopatia, e fomo-nos especiali-
zando”. O que, também, se mantém fiel 
à tradição, no Celeiro das Sementes, é 
o afamado bolo de milho que é feito 
nas épocas festivas, criação de Adão e 
da esposa Maria Carolina Camelo, que 
é presença assídua junto das filhas. A 
procura, da doce iguaria, cresce anu-
almente: “Cada ano que passa há mais 
aceitação e procura, é um bolo feito no 
forno de lenha, que lhe dá um gostinho 
especial”, afirma a proprietária. Para 
além do bolo, também os frutos secos 

a granel são uma referência emblemá-
tica desta casa. 
A oferta do Celeiro das Sementes vai 
além dos produtos naturais, contem-
plando também um conjunto de tera-
pias como a Medicina Quântica, a Os-
teopatia, a Homeopatia ou a Nutrição.  
Tudo aqui se faz para, como nos diz 
Maria João: “continuar a tratar bem e a 
cuidar dos nossos clientes, a ter sempre 
algo para os ajudar, como terapias, um 
ombro amigo ou um ouvido. Essa sim é 
a nossa missão”. 
Ajudar é muito importante para as 
duas irmãs, que consideram que “um 
balcão é uma lição de vida”, onde 
aprendem todos os dias com quem as 
visita: “São pessoas muito calorosas, 
muitas vezes carentes de afetos e com 
quem aprendemos todos os dias, com 
as suas histórias e desabafos. É muito 
gratificante”, diz Maria João.

Para as irmãs Ana Paula e Maria 
João Camelo, o futuro passa por 
continuar na missão diária, de 
apoiar quem as procura e ver o 
reconhecimento nos rostos feli-
zes. As proprietárias deixam uma 
mensagem de confiança para 
quem delas precisar: “Estamos cá 
para o bem, gostamos do que fa-
zemos, podem contar connosco!”
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DIA 
INTERNACIONAL 
DOS 
MIGRANTES

Proclamado pelas Nações Unidas e comemorado desde 1985, o Dia Interna-
cional do Voluntariado tem como objetivo incentivar e valorizar o serviço vo-
luntário em todo mundo. Tendo consciência da importância do voluntariado 
e definindo-o como um princípio orientador da política municipal, o Banco 
Local de Voluntariado procura potenciar a disponibilidade e a vontade de fa-
zer algo pelos outros e pela comunidade em geral. O Banco Local de Volunta-
riado é um local de encontro de vontades de quem, por um lado, disponibiliza 
o seu tempo livre em prol dos outros e, por outro, de quem necessita desse 
apoio para vencer as adversidades do dia-a-dia.

Informações: Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde (DDSPS)
Rua José Joaquim Marques n.º 124, 2870-348 Montijo
212 327 739 | ddsps@mun-montijo.pt | 2.ª a 6.ª feira: 09h00-12h30/ 14h00-17h30

Proclamado em 2000 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, caracteriza o 
Migrante como a pessoa que: - É forçada a deixar o seu país ou o faz volunta-
riamente; procura uma vida melhor ou uma vida diferente; possui autorização 
de residência num determinado país; vive na clandestinidade.
Consciente do impacto dos movimentos migratórios no desenvolvimento de 
tecido comunitário, a Câmara Municipal do Montijo disponibiliza o Centro 
Local de Apoio à Integração de Migrantes, espaço de atendimento perso-
nalizado e confidencial nas seguintes áreas: Legalização (regularização da si-
tuação migratória); Nacionalidade; Reagrupamento familiar; Acesso à Saúde, 
Educação, Emprego, Apoio Social e Jurídico – através da articulação e encami-
nhamento para diversas instituições; Retorno Voluntário; Agendamentos para 
o SEF.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

mais cidadania

5 dez.

18 dez.

DIA 
INTERNACIONAL 
DO 
VOLUNTARIADO



15

nformações úteis

Serviço Nacional de Saúde 24
808 24 24 24
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
Tel. 212 147 300 | 
E-mail: admin@chbm.min-saude.pt
UCSP Montijo – Tel. 212 307 910 | 
E-mail: ucsp.montijo@arslvt.min-saude.pt
Unidade de Saúde Familiar Afonsoeiro
Tel. 212 309 870 | 
E-mail: usf.afonsoeiro@arslvt.min-saude.pt 
UCSP Montijo Rural 
- Cruzamento de Pegões (Sede), Pólo Santo 
Isidro de Pegões e Pólo Canha
Tel. 265 898 730 | 
E-mail: ucsp.pegoes@arslvt.min-saude.pt
Bombeiros Voluntários do Montijo
Tel. 212 301 542/3 | 
E-mail: ahbvm.comando@gmail.com
Bombeiros Voluntários de Canha
Tel. 265 897 956 | 
E-mail: bombeiroscanha@hotmail.com
GNR Montijo – Tel. 217 657 570 | 
E-mail: ct.stb.dmtj.pmtj@gnr.pt
GNR Canha – Tel. 265 249 764 | 
E-mail: ct.stb.dplm.pcnh@gnr.pt
PSP Montijo – Tel. 212 310 144 | 
E-mail: contacto@psp.pt 
Serviço Municipal de Protecção Civil
Tel. 212 327 719 / 918 684 186 | 
E-mail: smpc@mun-montijo.pt

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  Natal com Arte 2021

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 e outras informações 
que não cheguem a tempo 
de serem publicadas, podem 
ser divulgadas na página 
da autarquia, caso venham 
acompanhadas de imagem. 
A CMM reserva-se no direito 
de selecionar a informação 
a divulgar e não se 
responsabiliza por alterações 
na programação.
Pode subscrever a Agenda 
em www.mun-montijo.pt.

SERVIÇOS DE URGÊNCIA

COVID-19

LINHAS DE APOIO À COMUNIDADE
Segunda a sexta | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Linha de Apoio Social: 800 210 105
Linha de Apoio Psicológico: 917 865 964
Linha de Apoio a Vítimas de Violência Domés-
tica: 917 891 554 / 917 060 714
Linha de Apoio ao Migrante: 
917 060 714 / 910 697 293
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www.mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo

Passagem de Ano
31 dez. sex. 2021

Concerto | Fogo de Artifício
Praça da República – Zona Ribeirinha

Montijo

https://www.mun-montijo.pt/
https://www.facebook.com/cmmontijo
https://www.instagram.com/municipiodomontijo/

