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até 07 nov.
Campanha Pirilampo Mágico 2021
A Cercima – Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capa-
citação e Inclusão de Montijo e Alcochete, encontra-se a dina-
mizar, mais uma vez, a Campanha do Pirilampo Mágico que tem
 como objetivo a angariação de fundos a favor das CERCI’s, sensibi-
lizando a população em geral para a problemática da pessoa com deficiência in-
telectual e/ou multideficiência, procurando salvaguardar o direito à igualdade de 
oportunidades e o exercício da cidadania plena deste tipo de população.
Os pirilampos encontram-se à venda no Mercado Municipal do Montijo e em ou-
tros pontos do concelho. Contamos consigo!
Para encomendas e mais informações consulte https://www.cercima.pt/

sáb.  21h3013 nov.

Salão da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, Montijo

Cardo-Roxo
CONCERTOS NO SALÃO MÚSICA // M/6 // 90’ (aprox.) // 5€

Todos sabemos que o segundo sábado de cada mês é o melhor sábado. A Compa-
nhia Mascarenhas-Martins ‒ em parceria com a Sociedade Filarmónica 1.º de De-
zembro, com quem já pratica amizade há uns anos valentes ‒ sabe perfeitamente 
que esta é uma máxima planetária. Vai daí e decidiu organizar o ciclo Concertos no 
Salão para o segundo sábado de setembro, outubro e novembro ‒ mas que terá 
continuidade em 2022 ‒ no Salão da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, que 
tem um palco muito catita com um belo chão em madeira e segredos infinitos. 
Um ciclo dedicado à música portuguesa e que traz ao Montijo concertos de Pedro 
Caldeira Cabral, Ciclo Preparatório e Cardo-Roxo.

Cardo-Roxo - Além de ser uma planta de onde se extraem nutrientes para alívio de 
dores articulares e reumáticas, bem como para o tratamento de hemorragias inter-
nas e externas, Cardo-Roxo é um grupo de música tradicional portuguesa criado e 
principalmente sustentado por Antony Fernandes e Carmina Repas Gonçalves. Este 
casal de músicos residente em Penafiel — ambos com passado em outras artes 
performativas, com formação e carreira em teatro ou dança, além da música — 
gosta do som dos instrumentos portugueses mais inusitados, uma fuga ao habitual 
baixo-guitarra-bateria-voz que prefere percorrer estradas nacionais por oposição 
às autoestradas. É precisamente nesse lugar menos apressado, íntimo e por outros 
caminhos de Portugal, que os Cardo-Roxo se estabelecem. Alvorada (2015), Vai-te 
Cuca (2016) e Volto Já (2017) são os três discos originais que o duo já editou. Quem 
sabe se o Montijo não os precipita no próximo capítulo discográfico.
Apoio: República Portuguesa – Ministério da Cultura/ Direção Geral das Artes, Câmara Municipal 
do Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

https://www.cercima.pt/
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ENCERRAMENTO MURAL 18

Mural 18 foi uma iniciativa que resultou da intenção da Área Metropolita-
na de Lisboa (AML) e dos seus 18 municípios de criar uma programação 
cultural que permitisse unir agentes culturais, municípios e cidadãos em 
defesa da comunidade artística e do património cultural material e ima-
terial, numa fase particularmente difícil para todos. 
O município do Montijo procurou apresentar uma programação diver-
sificada e abrangente envolvendo a comunidade, os agentes culturais, 
artistas e técnicos locais, numa viagem que termina a 27 de novembro de 
2021, mas que pela pertinência e capacidade valorativa do nosso patrimó-
nio se pretende que tenha continuidade.
Apresentamos um especial agradecimento a todos quantos connosco 
colaboraram, imprescindíveis para o sucesso e visibilidade deste projeto.

27 nov. SÁB. 21h30
Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida

OMIRI

A preservação dos usos e costumes para o conhecimento das nossas ori-
gens e dos fatores que influenciam a memória coletiva enquanto comu-
nidade, passa pela existência de grupos etnográficos que com as suas 
danças, cantares e musicalidade são testemunhas vivas da nossa cultura 
popular.
Numa conjuntura em que estes coletivos locais se encontraram impedi-
dos de dinamizar a sua atividade devido ao contexto pandémico, come-
moramos em sua honra as nossas raízes e etnicidades com a apresen-
tação de um dos expoentes máximos da música tradicional portuguesa 
reinventada - OMIRI.

A Bilheteira abrirá 2h antes do espetáculo 
para distribuição dos bilhetes

Música e Dança // M/6 // Gratuito
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Visite o perfil no Airbnb:
https://www.airbnb.pt/rooms/4020717?source_impression_id=p3_1635154898_
vdOj33juvAx9oJW6&guests=1&adults=1

visitar MONTIJO
→ ONDE DORMIR

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

A Quinta das Malhadas é uma casa de campo inserida numa quinta familiar, nos 
arredores do Montijo.
Um refúgio acolhedor que oferece paz e tranquilidade num espaço cercado por 
pastagens, frequentadas por cavalos e ovelhas. 
Sendo ideal para umas férias em família ou para um grupo de amigos, está tam-
bém equipada com internet fibra 5G, Smart TV e secretária, pelo que também é um 
alojamento perfeito para deslocações em trabalho ou estadas mais prolongadas, 
como no caso dos nómadas digitais.
Com o lema "colecione momentos, não coisas", os hóspedes têm a oportunidade 
de desfrutar de um ambiente calmo, em plena comunhão com a natureza e com os 
animais da quinta, (como por exemplo o cavalo Matias, o burro Quaresma, a cabra 
Mel e a porca Fiona), sem prescindir do necessário conforto e modernidade.

Mais informações: quintadasmalhadas@gmail.com | 965 710 327

https://www.airbnb.pt/rooms/4020717?source_impression_id=p3_1635154898_vdOj33juvAx9oJW6&guests=1&adu
https://www.airbnb.pt/rooms/4020717?source_impression_id=p3_1635154898_vdOj33juvAx9oJW6&guests=1&adu
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A história da Quinta das Malhadas co-
meçou com a mudança do casal Magda 
e Hugo, de Lisboa para a zona rural do 
Montijo, em dezembro de 2007, com o 
objetivo de desenvolverem um projeto 
familiar em conjunto com outros ele-
mentos da família, conciliando as suas 
profissões, na área do Direito e Design, 
com uma residência no campo.
A aventura pelo Alojamento Local co-
meçou em abril de 2015, aproveitando 
as mais valias da localização (a calma do 
campo e a proximidade de vários pon-
tos de interesse turístico), mas essen-
cialmente como resultado do enorme 
gosto em bem receber e conviver.

O acolhimento dos hóspedes de forma 
próxima e familiar é a abordagem natu-
ral, recompensada com avaliações mui-
to positivas, já alvo de reconhecimento 
pelo Airbnb, com a atribuição por inú-
meras vezes do estatuto de Superhost, 
que atualmente detêm.
O convívio com turistas de várias nacio-
nalidades tem, pois, sido, para a Magda, 
Hugo, para a filha de ambos, suas famí-
lias e amigos, uma experiência verda-
deiramente enriquecedora do ponto de 
vista social e cultural.
Convidamo-lo, assim, a vir conhecer 
este espaço, uma tradicional "Casa de 
Campo Alentejana", totalmente restau-
rada pelos atuais proprietários, manten-
do o máximo possível a sua traça ori-
ginal, com realce para a cozinha e sala 
de jantar em espaço aberto, com uma 

lareira e um antigo forno a lenha, que 
tornam o ambiente castiço e acolhedor.
O pátio com barbecue, o jardim espaço-
so, o ginásio bem equipado e a piscina 
tratada com sal, são outras comodida-
des muito apreciadas pelos hóspedes 
da Quinta das Malhadas.
A lotação máxima são 8 pessoas, e a 
casa está também preparada para re-
ceber hóspedes com mobilidade redu-
zida.
A Quinta está gradualmente a ser 
convertida num projeto ecológico au-
to-sustentável, dispondo já de aque-
cimento da água a energia solar, micro-
-produção de eletricidade, ecoponto, 
compostagem, aproveitamento de 
águas residuais e produção de legumes 
e ovos em modo biológico para consu-
mo interno.
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Jovens Coreógrafos é uma aposta da produtora United Visionary Arts em jovens 
artistas na área da dança contemporânea, abrindo portas à expressão, criatividade 
e oportunidade para os mais recentes coreógrafos poderem apresentar as suas 
criações. MATIIK de Catarina Casqueiro e Tiago Coelho e MULIER de Raquel Dias 
sobem ao palco do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida, numa noite recheada de 
emoções, contando e retratando histórias reais.

JOVENS COREÓGRAFOS

06 e 07 nov.
sáb.  21h30

dom.  16h30
DANÇA // M/6 // 45 min // 10€

Desconto de 20% - alunos de dança e profissionais das artes do espetáculo

United Visionary Arts

MATIIK E MULIER

Orquestra Metropolitana 
de Lisboa

CANAL DA 
MANCHA

Programa: Edward  Elgar Serenata para Cordas | Christopher Bochmann Concerto 
para Orquestra (obra em estreia) | Pedro Amaral Maestro

MÚSICA // M/6 // 50 min // Gratuito

19 nov. sex.  21h30

Neste programa ecoam obras de dois compositores ingleses que encontraram 
neste lado do Canal da Mancha influências artísticas fundamentais, mas também 
nunca esqueceram as origens. A Serenata Op. 20 de Edward Elgar identifica-se 
plenamente com a estética romântica centro-europeia do século XIX. Composta 
para as cordas da orquestra, explora essa identidade sonora inconfundível que 
seduziu tantos compositores nos últimos dois séculos. Depois disso, achados no 
nosso tempo, temos a oportunidade de ouvir a estreia absoluta de uma nova com-
posição de Christopher Bochmann, compositor que reside em Portugal há mais de 
quarenta anos. Desta feita, e à semelhança do Concerto para Orquestra de Bartók, 
Bochmann percorre os diferentes naipes da orquestra com o recurso de uma escri-
ta concertante. Um concerto inédito, a não perder.

© André Nacho
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As mulheres [gajas] sempre tiveram muita curiosidade em saber o que os homens 
[gajos] conversam quando se juntam à volta de uma mesa num bar... Simples não 
é? Está então lançado o mote para umas boas gargalhadas na peça de alta comé-
dia “Monólogos do Pénis”!
Uma conversa entre dois amigos que revela o que os homens silenciam quando as 
mulheres estão presentes. Os seus desejos, preferências e inquietações.
Santiago e Guilherme são dois amigos interpretados pelos atores Ricardo Carriço 
e Ricardo Castro no premiado texto do brasileiro Carlos Eduardo Novaes. A adap-
tação à atualidade cá do Burgo foi entregue ao génio criativo do Luis Filipe Borges 
(Bóinas) e a encenação ao irreverente Paulo Cintrão.
A peça é um fenómeno de audiências no Brasil, foi vista por mais 1,5 milhões de 
espectadores e esteve em cena durante mais de uma década!

TEATRO // M/16 // 80min // 
14€ Plateia  //  12€ 1.º e 2.º Balcão  //  

10€ 3.º Balcão

28 nov.
dom.  18h00

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.

NOVEMBRO 2021

com Ricardo Carriço 
e Ricardo Castro

MONÓLOGOS 
DO PÉNIS

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
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Companhia 
Mascarenhas-Martins

FORMAÇÃO
CLUBE DE TEATRO

até jun. 2022

Podia ser um clube para lutar pela Cham-
pions, o Chelsea que se cuide. Ou um da-
queles de distrital, com a melhor bifana à 
beira do relvado. Mas não é. É um outro 
tipo de fanatismo, um desejo de contar e 
transmitir aquilo que fazemos na vida. O 
Clube de Teatro – que como podem ver 
pelo seu nome não chega a ter uma SAD 
– é um novo projeto da Mascarenhas-Mar-
tins que quer dar a conhecer o que é isto 
do teatro a todos aqueles que queiram 
aproximar-se desta forma de expressão 
artística seja lá qual for o motivo para tal. 
Objetivos:
• promover o encontro entre a comunida-
de e o teatro;
• dar a conhecer o universo teatral e as 
profissões que ele encerra (ator, produ-
tor, cenógrafo, encenador, etc.) através 
da aquisição de conhecimentos práticos 
e teóricos;

• fomentar o pensamento crítico na rela-
ção com a arte, através de idas em grupo 
a museus, ao teatro e a outros espaços 
culturais;
• proporcionar ferramentas que contri-
buam para potencializar a criatividade 
individual e coletiva;
• fomentar o desenvolvimento emocio-
nal, social e humano.
O Clube de Teatro pretende criar diferen-
tes grupos de formação de acordo com as 
idades dos inscritos e as respetivas ativi-
dades serão pensadas consoante as dife-
rentes faixas etárias. A partir dos 6 anos.
Formadores André Alves e João Jacinto
Parceria Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida
Apoio Câmara Municipal do Montijo

Informações e inscrições
producao.mascarenhasmartins@gmail.com
968324933 / 917439223

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS8

exposições

Opus Dei em Portugal: 75 anos de caminho
EXPOSIÇÃO ITINERANTE

* Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva

O Opus Dei cumpre este ano 75 anos da sua presença em Portugal, para assinalar 
esta data organizou uma exposição itinerante que percorrerá várias cidades de 
Portugal, da qual constam fotografias e objetos, alguns inéditos, que documen-
tam a sua presença em Portugal.
Estamos todos convidados para conhecer a história desta instituição católica.

Inauguração 16 nov. | ter. 18h30

16 a 22 nov.

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida

2.ª a 6.ª feira | 10h00-12h30/ 14h00-18h00
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exposições

aqui p’ra dentro | 
Companhia Mascarenhas-Martins

EXPOSIÇÃO PERFORMATIVA

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

Aqui p’ra dentro é uma espécie de visita-guiada ao órgão pensante de um autor – 
particularmente um autor de teatro. Frases que se atropelam, elementos cenográ-
ficos de espetáculos já estreados, textos amachucados; como é que se desenha o 
caos? Esta é uma exposição meio desleixada e desorganizada, que expõe a fragili-
dade do pensamento do Miguel Branco. Lá dentro cabem espetáculos que emer-
gem de textos que o dramaturgo escreveu em contexto académico, no Mestrado 
de Estudos de Teatro da FLUL, e que mais não são do que experimentações dra-
matúrgicas, questionamento bibliográfico, parvoíce. Sim, sobretudo esta última.

até 20 nov.

Nesta exposição Lara Roseiro apresenta-nos uma série de trabalhos nos quais, a 
pintora, apropria-se da casa como espaço íntimo do quotidiano feminino, através 
de cenários interiores e objetos vulgares que, por momentos, adotamos como 
nossos, multiplicando, deste modo, as possibilidades narrativas e que nos per-
mitem a entrada num universo que nos é familiar. Nasceu em Coimbra, em 1980, 
licenciou-se na Escola Universitária das Artes de Coimbra, e o grau de Mestre em 
Pintura na Faculdade de Belas Artes na Universidade de Lisboa, expõe regular-
mente, o seu trabalho, desde 2001, com vários prémios de pintura, está represen-
tada em diversas coleções públicas e privadas e o seu trabalho está mencionado 
em várias publicações em Portugal e nos EUA.

sáb.  16h00
27 nov.

As casas de fora 
olham-nos 
pelas janelas
Exposição de pintura 
Lara Roseiro

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

Galeria Municipal 
do Montijo

*

Patente ao público até 
8 de janeiro de 2022

9
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exposições
MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Apoio: República Portuguesa – Ministério da Cultura/ Direção Geral das Artes, 
Câmara Municipal do Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Montijo e Afonsoeiro

Direção artística Levi Martins, Miguel 
Branco e Pedro Nunes 
Direção de produção Levi Martins 
Textos Miguel Branco
Curadoria Marta Almeida Santos
Interpretação André Alves, Diana 
Vaz, Carolina Varela, João Jacinto, Luís 
Madureira, Roxana Ionesco
Voz e elocução Luís Madureira
Guarda-roupa e adereços Ana Simão
Música original em O Golfinho André 
Scúru Fitchádu
Assistência de produção André Alves, 
João Jacinto 
Design gráfico António Santiago
Apoio técnico Adelino Lourenço 
Som em Um Pano em Vancouver 
André Eusébio
Fotografia de cena Luana Santos

05, 12 e 19 nov. 21h30

06 nov. 18h00 // 13 e 20 nov.

Sextas-feiras

Sábados 16h30

As sessões têm uma lotação máxima de 15 espetadores e estão sujeitas a marca-
ção prévia, através do email galeria@mun-montijo.pt ou do telefone 21 232 77 36.
Após o início das sessões não é permitida a entrada de novos espetadores.

Sessões Performativas

aqui p’ra dentro | Companhia Mascarenhas-Martins

EXPOSIÇÃO PERFORMATIVA

mailto:galeria%40mun-montijo.pt?subject=
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exposições

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

Entrada gratuita nas exposições patentes ao público. 
No cumprimento das orientações da DGS, é obrigatório o uso de máscara de proteção.

*

Linhas & Trapinhos | Aida Martins

São muitos os trapinhos, os tecidos, as linhas, 
as lãs e tantos outros adereços que compõem 
as bonecas da D. Aida. Linhas & Trapinhos é a 
sua marca. 
Aida Maria Teixeira Martins nasceu no Peso 
da Régua, mas vive há muito anos no Montijo. 
Desde muito nova sempre mostrou interesse 
por trabalhos que merecem tempo e entrega. 
Formou-se em Artes Decorativas e em Decoração e, durante um longo perío-
do, deu formação em Artes Decorativas e em Trapologia, hoje um conceito 
recente para “a arte de juntar ou reaproveitar os tecidos, dando-lhes uma nova 
utilidade”. Para além das bonecas, Aida Martins também executa outros traba-
lhos manuais, em patchwork, como redutores de berço, malas, bolsas e outros 
objetos de uso pessoal. Todos as suas criações são peças de qualidade, criati-
vas e de muito bom gosto. 

até 28 nov.

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

*

Joaquim d’Almeida
O centenário da morte 
do ator: 1921-2021

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

Visite a exposição que assinala o centenário da morte do ator Joaquim d'Almeida. 
Conheça a vida de um dos mais notáveis atores portugueses a pisar os palcos na-
cionais e internacionais, desde meados do século XIX até princípios do século XX.
A mostra exibe em 16 painéis, uma retrospetiva cronológica dos momentos mais 
marcantes do homem multifacetado que foi Joaquim d'Almeida, de reconhecido 
mérito a nível nacional e além-fronteiras. Para a realização desta exposição, a Câ-
mara Municipal do Montijo contou com a colaboração, na cedência de imagens, 
do Arquivo Municipal de Lisboa, do Museu Nacional do Teatro e da Dança e do 
Teatro Nacional D. Maria II.  
O nome de Joaquim d’Almeida ecoa na nossa cidade através do Cinema-Teatro, 
inaugurado em 1957, que homenageia este ator, a sua vida e os seus feitos, tendo 
sido palco de grandes espetáculos desde então.

Museu Municipal Casa Mora*

até 30 nov.



12 MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

No centro do Montijo, mais concretamente no n.º 56 da Praça da República, en-
contramos um espaço, cujo principal objetivo é ajudar os outros a curar o Cor-
po e a Mente. Falamos da Essência Nature, uma loja erguida pelas irmãs Tânia 
Bargado Melo e Marina Curinha. Prestes a completar 10 anos de existência, esta 
ervanária tem a sua história intrinsecamente ligada ao bem-estar e à saúde de 
todos os que a visitam.

lojas com estórias

Tânia Bargado Melo, uma das proprie-
tárias e figuras deste espaço, falou 
connosco e contou-nos como come-
çou este projeto. Surgiu como uma 
resposta a um problema de saúde que 
a assola há anos, mas que raramente 
lhe tira a alegria e a boa disposição 
que tanto a caracterizam e que a mo-
tivaram a iniciar este projeto. “Durante 
o meu processo de recuperação re-
corri a naturopatas o que sempre me 
garantiu uma maior resistência ao lon-
go de todo os processos que passei. 
Sempre tomei suplementação, que 
muitas vezes complementei com al-
gumas terapias complementares, tais 
como, a psicoterapia, a naturopatia, a 
acupuntura, e como não podia deixar 
de ser, à minha própria alimentação” 
refere Tânia Bargado Melo. 

Essência Nature

Foi no casamento perfeito entre o 
“despertar” da irmã, Fernanda Curi-
nha, para as Terapias Complementa-
res e a experiência de vida da Tânia, 
licenciada em Gestão de Marketing, 
que nasceu este conceito que pro-
porciona a todos os que o visitam, um 
verdadeiro Espaço de Cura!
“O que fazemos aqui, remete-nos 
para uma missão de vida, é o nosso 
trabalho mas é com muito amor e 
dedicação que o fazemos”, afirma a 
co-proprietária, para quem “vender 
produtos” não é o principal foco, mas 
sim auxiliar os outros, como nos expli-
ca: “Falamos muito com as pessoas, 
queremos de facto entendê-las, por-
que apenas assim poderemos de facto 
ajudá-las. Não nos limitamos a vender 
produtos naturais! Disponibilizamos 

Mais que uma Ervanária, um Estilo de Vida
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um serviço, fazemos um aconselha-
mento personalizado, temos uma 
conversa com cada cliente! Algo que 
não encontrei no Montijo, no mo-
mento em que iniciei este meu ca-
minho!” acrescentando que o cliente 
procura acima de tudo “qualidade de 
serviço e ferramentas para se tornar o 
seu próprio curador, tomando assim 
as rédeas da sua própria vida e saúde!  
Queremos que as pessoas mudem es-
truturalmente a forma como encaram 
a sua alimentação e a importância do 
estado mental em que se encontram, 

para que possam de forma conscien-
te, despertar para aquilo que real-
mente importa na vida”.
A Essência Nature visa responder 
às diversas necessidades dos seus 
clientes, quer a nível dos produtos 
naturais que comercializa, quer a 
nível de terapias que disponibiliza, 
“temos Massagens (Terapêuticas e de 
Relaxamento), Bioneuroemoção, na 
parte mais mental, Nutrição, Acupun-
tura, Naturopatia, Osteopatia e Aulas 
de Yoga”, conta-nos Tânia Bargado 
Melo.

Além desta oferta, também a alimentação saudável é uma prioridade para as pro-
prietárias: “Para as refeições Vegan, que temos ao almoço em takeaway, tivemos a 
sorte de encontrar uma pessoa com bastante experiência na área, a Sara Luz, que 
cozinha comida vegan aconchegante, seguindo algumas linhas da macrobiótica, 
usando ingredientes da época, que potenciam a regeneração celular. É fazer do 
alimento o nosso medicamento, seguindo o conselho que Hipócrates, considera-
do por muitos, o pai da Medicina, nos deixou há mais de 2300 anos”.

“Mais que uma Ervanária, um Estilo 
de Vida!” é como as irmãs definem o 
conceito diferenciador da Essência 
Nature, convidando todos a visitar 
este espaço: “Venham conhecer-nos! 
Apostem na Nutrição do vosso Corpo, 
da vossa Mente e do vosso Espírito! 
Porque o chá, nós oferecemos!".
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Dia Internacional 
para a Eliminação 
da Violência 
contra 
as Mulheres

mais cidadania

25 nov.

Esta data visa alertar a sociedade para os vários casos de violência contra as 
mulheres, nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físi-
cos e psicológicos.

Em Portugal e no mundo, todos os dias, inúmeras mulheres e raparigas são 
vítimas de algum tipo de violência. Muitas vezes, estão privadas dos seus di-
reitos e não conseguem aceder ao apoio de que necessitam para ultrapassar o 
impacto que a violência tem ou teve nas suas vidas. Em média, uma em cada 
três mulheres é vítima de violência doméstica. 

Se precisa de ajuda ou tem conhecimento de alguma situação de violência 
doméstica, envie uma mensagem para a Linha SMS 3060 ou ligue 800 202 148, 
esta linha é gratuita, funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia.

Também a PSP (Polícia de Segurança Pública) garante apoio às vítimas de vio-
lência doméstica, tendo implementado o Programa Integrado de Policiamen-
to de Proximidade na PSP (PIPP), que consiste no atendimento, acompanha-
mento, apoio e encaminhamento das vítimas.

Pode ainda recorrer ao Espaço Informação Mulher, da Câmara Municipal do 
Montijo, de segunda a sexta, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, através 
do telefone: 212 327 739 e dos telemóveis: 917 891 554, 917 060 714. 

Mais 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
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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  MATIIK e MULIER
Jovens Coreógrafos
United Visionary Arts

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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MONTIJO
Atividade Desportiva Informal

Walk n’Run

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

Concentração:
Parque Urbano das Piscinas

Caminhada
5 km | 2.as feiras | 20h00

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

www.mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo

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

