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MONTIJO
agenda de eventos

No dia 1 de outubro comemora-se o Dia Internacional da Pessoa Idosa, instituí-
do pela Organização das Nações Unidas (ONU), que tem como objetivo sensibi-
lizar a sociedade para as questões do envelhecimento.

É necessário mudar a forma como pensamos e agimos em relação à idade e ao 
envelhecimento. Refletir sobre a velhice é uma tarefa de todos. 

Nos dias de hoje, ainda existe muito preconceito em relação aos mais velhos e, 
onde há preconceito, há desconhecimento. 

O mundo mudou, evoluiu social e cientificamente e não podemos olhar hoje 
para o envelhecimento da mesma maneira como se olhava há décadas atrás. 

Somos nós que determinamos a nossa velhice, nós e as oportunidades que a 
vida nos dá.

Existem, naturalmente, fatores que influenciam a velhice, como os comporta-
mentos, o ambiente, a saúde, as condições económicas e a socialização.

Possibilitar o envelhecer em casa, no ambiente habitual de cada um e manter a 
integração na comunidade é o desafio que se põe à sociedade como um todo. 

As instituições, as autarquias e as associações têm aqui um papel fundamental, 
contribuindo para o envelhecimento ativo e criando programas de ocupação 
específicos, com visíveis benefícios sociais. Tem sido essa a política do nosso 
Município.

Este é um investimento que se traduz em felicidade e, devemos sempre lem-
brar-nos que também nós chegaremos ao dia em que seremos idosos e quere-
remos ser felizes.
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* Consulte o programa completo em www.mun-montijo.pt ou através do folheto 
divulgativo disponível nas Academias Sénior e Universidade Sénior.

OUTUBRO MÊS SENIOR
As Comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa decorrem du-
rante o mês de outubro. Do vasto programa destacamos as seguintes 
atividades:

11 out. | seg. 15h00
Apresentação do livro Nome de código LXVI
Da autoria de Pedro Bello 
Auditório da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pegões
O valor das vendas reverte para a Associação Acreditar

14 out. | qui. 15h00
Cerimónia da Entrega dos Prémios do Concurso Literário Sénior 
Sala da Assembleia Municipal - Edifício da Galeria Municipal 

20 out. | qua. 15h00
Vamos Comemorar... Dia Internacional da Pessoa Idosa 
Apresentação do III Espetáculo “No Palco da Vida” 
Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida

28 out. | qui. 15h00
Conferência Afinal o que é a Felicidade! 
Dinamizada pelo Clube de Optimismo 
Auditório da Delegação da Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia, Quinta das Tílias – Alto Estanqueiro

29 out. | sex. 10h00
Aula Aberta “Os Idosos e as Universidades Seniores” 
Orador Dr. Ricardo Bernardes
Instalações da Universidade Sénior - Montijo

ATIVIDADES ITINERANTES

Teatro Vamos Todos à Revista
Dinamizado pelo Teatro Sem Limites da Universidade Sénior 
Texto e encenação do prof. João Barbosa 
08 out. | Sarilhos Grandes 
13 out. | União das Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia
18 out. | Pegões  

Oficina da Leitura e da Canção
Dinamizada pela prof. Anabela Fernandes  
12 out. | Sarilhos Grandes
19 out. | União das Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia
26 out. | Pegões
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CONTACTOS
Rua Beatriz Cassus, n.º 124 e n.º 140 - 2870-010 Montijo
21 230 95 70 | 91 872 42 43
secretariado.direccao@epmontijo.edu.pt
www.epmontijo.edu.pt

visitar MONTIJO
→ ONDE DORMIR

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

A Casa Europa é um projeto da Associação Para a Formação Profissional e Desenvol-
vimento do Montijo e surgiu como resposta à necessidade de alojar jovens e pro-
fessores, de escolas europeias que desenvolvem projetos Erasmus + com a Escola 
Profissional do Montijo. Aberta desde 2014 dispõe de quartos duplos e camaratas 
com capacidade para 4 jovens. Dispõe ainda de um amplo espaço de convívio que 
permite também serviço de pequeno-almoço. Rapidamente se verificou que havia 
períodos ao longo do ano em que este espaço podia acolher outro tipo de hóspe-
des. Assim, surgiu a Casa Europa Alojamento Local no Montijo. Localizada junto à 
circular interna, próxima da Praça de Touros e muito próxima do centro da cidade, 
é hoje procurada por visitantes que vêm ao Montijo passar alguns dias de férias ou 
simplesmente de passagem.
A Casa Europa orgulha-se de ter ao seu ser-
viço um staff profissional que acolhe o via-
jante com um sorriso nos lábios, empenho e 
dedicação em todos os serviços prestados.
Convidamos os nossos clientes a partilhar 
o sossego do Montijo e a desfrutar da sua 
notável localização geográfica bem como 
da rica gastronomia da nossa terra.
Faça da Casa Europa o ponto de partida 
para descobrir o Montijo, bem como toda 
a região envolvente, onde cada vez mais se 
pode desfrutar de grande variedade de ati-
vidades de ar livre.
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sáb.  16h0002 out.

Suzy Bila, a artista plástica, escreveu 
e ilustrou “Lamura”, o seu primeiro 
livro, lançado em julho deste ano. 
Trata-se de uma “Estória inspirada 
em acontecimentos verdadeiros, que 
mostra como o poder da palavra no imaginário fértil de uma criança desvaloriza 
o tamanho dos obstáculos e faz do nada surgir o significado da liberdade. Mostra 
ainda alguns dos problemas políticos e sociais contemporâneos que merecem um 
olhar amplo e uma resposta urgente, para a construção de uma sociedade mais 
humana onde todas as crianças possam usufruir plenamente dos seus direitos.” 
Esperamos por si!

APRESENTAÇÃO DO LIVRO

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

“Lamura”
Estória e ilustração 
de Suzy Bila

sáb.  10h00-12h30

02 e 09 out.

Se ainda não participou ainda vai a tempo de frequentar as duas últimas sessões 
desta iniciativa! Aqui os participantes podem aprender a desenvolver o seu poder 
de observação, aprender a olhar o que os rodeia de uma outra forma! A inspira-
ção no urbansketching está por todo o lado e em todas as situações do dia-a-dia! 
Aproveite e, passeie, desenhe, conviva e conheça melhor o nosso concelho! 
Inscreva-se! Consulte o programa em www.mun-montijo.pt.

Inscrições através do email galeria@mun-montijo.pt,  do telefone 21 232 77 36

Ilustrar 
Montijo
Desenho 
em cadernos 
com Guida Casella
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sáb.  21h3009 out.

Salão da Sociedade Filarmónica 
1.º de Dezembro, Montijo

Todos sabemos que o segundo sábado de cada mês é o melhor sábado. A Com-
panhia 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.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

CICLO PREPARATÓRIO
CONCERTOS NO SALÃO

MÚSICA // M/6 // 90’ (aprox.) // 5€

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

Ciclo Preparatório
2012 foi um ano particular para Lana Del Rey. Editou Born to Die, o disco que a ati-
raria definitivamente para a piscina dos grandes, e ainda foi a tempo de Paradise, 
EP de oito canções com os despojos do LP lançado mais cedo nesse ano agitado. 
O que Lana não podia adivinhar é que esse era também o ano em que o Ciclo Pre-
paratório — banda composta inicialmente por João Graça, José Pape, Sebastião 
Macedo aos quais se juntaram mais Francisco Macedo, Benedita Pinto Gonçalves 
e Constança Pinto Gonçalves — disponibilizava o seu primeiro single “Lena del 
Rey”, sucesso quase instantâneo que os fez integrar os Novos Talentos Fnac 2012. 
Lana talvez nunca tenha conhecido Lena, mas em 2013 já o conjunto de Lisboa 
editava As Viúvas Não Temem a Morte pela Optimus Discos. A sua sonoridade pop 
deambulatória, a querer ser outras coisas e a invadir as décadas de 70 e 80, guiou 
o Ciclo Preparatório a Se é Para Perder, Que Seja de Madrugada, já em 2018. Usam 
quase sempre camisas bonitas e também por isso vão ficar lindamente no Salão 
da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro.

Comemorações do 
Dia Municipal para a Igualdade - 
Celebra-se a 24 de outubro o Dia Municipal para a Igualdade e a 
Câmara Municipal de Montijo associa-se, mais uma vez, às cente-
nas de organizações representativas da sociedade civil e da esfera 
pública de todo o território português para celebrar este dia. 
Este ano, de 24 a 28 de outubro, a autarquia vai promover uma 
campanha nas redes sociais e no site da autarquia, subordinada 
ao tema “Igualdade e a Cidade” e no dia 28 de outubro terá lugar 
na Sala da Assembleia Municipal - Edifício da Galeria Municipal do 
Montijo, a Conferência "Género, Ambiente, Espaço e Território".

24 out.
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CONCERTO DE 
LAUREADOS

Concerto de apresentação das obras laureadas no V Concurso Internacional de 
Composição Jorge Peixinho/Grupo de Música Contemporânea de Lisboa. Este 
concurso pretende ser um incentivo à criação musical e à divulgação do trabalho 
dos compositores, contribuindo para o incremento do repertório contemporâneo 
de música de câmara. 
Neste concerto realizar-se-á a entrega dos prémios das obras finalistas ao Prémio 
Jorge Peixinho/Cidade do Montijo. Além das obras premiadas, o programa do con-
certo contará com obras de Jorge Peixinho e de Ada Gentile.
A edição deste ano contou com um júri internacional constituído por Ivan Fedele 
(presidente), Gerhard Stabler, João Madureira, Carlos Caires, Jaime Reis, Jorge Sá 
Machado e Ada Gentile (convidada especial).
Apoios:  DGArtes, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal do Montijo, Antena 2, 
Ava-Edições Musicais e Escola Artística de Música do Conservatório Nacional.

MÚSICA // M/6 // Gratuito

8 out.
sex.  21h30

PEDRO 
ABRUNHOSA 

& COMITÉ CAVIAR

V Concurso Internacional 
de Composição Jorge 

Peixinho/GMCL

MÚSICA // M/6 // Duração: 120m // 
Plateia 25€ // 1.º, 2.º e 3.º Balcão 20€

15 out.
sex.  21h30

Pedro Abrunhosa, viajante, escritor, homem de palco por excelência é na estrada 
que se reencontra. Agora não leva a mochila nem vai sozinho. Na bagagem as Can-
ções e, por companhia, o imenso público que arrasta.

BILHETEIRA            HORÁRIO: Terça a Sexta 15h00 - 19h00
Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo
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BILHETEIRA            HORÁRIO: Terça a Sexta 15h00 - 19h00
Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo

CONTACTOS: 21 232 78 82 | bilheteira1@mun-montijo.pt

Teatro SÓ

SÓMENTE

POESIA VISUAL // Todas as idades // 
Gratuito // Duração: 30min

16 out.

// 17h30SORRISO
Largo do CTJA

A solidão e o envelhecimento são um tema recorrente nas peças do Teatro Só. 
Porém, as personagens não são tocadas pelo desespero, mas sim pela reflexão dos 
gestos e pela gratidão da memória. A palavra “recordação” vem do francês “recour” 
(re-coração). Recordar é isso: fazer passar pelo coração, uma e outra vez...

Tiago Correia é um fadista que tem traçado o seu percurso por uma vontade imen-
sa de aprender com os mestres, suas referências, os porquês do fado, e de conhe-
cer e cantar as suas vertentes mais tradicionais nunca abdicando de construir o seu 
próprio caminho poético e musical enquanto letrista e compositor. Quem escuta 
Tiago reconhece uma alma antiga na sua voz e no seu canto, fruto das inúmeras 
referências que tem. 
E Decididamente é o primeiro álbum de Tiago Correia, com produção musical de 
Ângelo Freire, e faz um retrato de todos os caminhos que fez em busca do fado e 
pelo fado, ao longo destes anos.

Tiago Correia

E DECIDIDAMENTE

23 out.
sáb.  21h30

MÚSICA // M/6 // 5€

Apresentação do 
1.º Álbum de

// 16h30

sáb. 
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CARLOS DO CARMO,

O Coro Magnus, composto por elementos do Grupo Coral do Montijo, Grupo Coral 
da Portela e Orquestra de vozes da Escola de Artes Sinfonias & Eventos, convidou 
o Guitarrista e Fadista Ângelo Freire para a realização de um Concerto de home-
nagem à memória de um dos maiores nomes do Fado em Portugal e no Mundo.

MÚSICA // M/6 // 60min // 5€

24 out.
dom.  16h30

É obrigatória a utilização de máscara. 
É aconselhada a aquisição antecipada de bilhetes.

Todas as reservas devem ser levantadas até à véspera do espetáculo.

OUTUBRO 2021

Coro Magnus e Ângelo Freire

HOMENAGEM AO 
“SENHOR FADO”

DRAMA | Espanha | 2018 | 138 min
Com Penélope Cruz, Javier Bardem e 

Ricardo Darín

CINEMA // M/12 // 3€

de Asghar Farhadi

29 out.
sex.  21h30

TODOS SABEM

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro por “Uma Separação” e “O Vende-
dor”, o realizador iraniano Asghar Farhadi dirige as duas estrelas cintilantes espa-
nholas do momento: Javier Bardem e Penélope Cruz. Indicado a 8 Prémios Goya, 
“Todos Sabem” é o segundo filme em língua espanhola a abrir o Festival de Can-
nes, após “Má Educação” de Pedro Almodóvar em 2004.
Nesta trama, Laura viaja com os filhos de Buenos Aires até à sua aldeia natal para 
assistir ao casamento da sua irmã, mas eventos inesperados desencadeiam uma 
crise familiar que irá expor segredos do passado.
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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€

United Visionary Arts

DESTAQUE 

NOVEMBRO

MATIIK E MULIER

Companhia Mascarenhas-Martins

FORMAÇÃO
CLUBE DE TEATRO

out. 2021 a 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
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AL.BA: exposição 
de pintura | Suzy Bila

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

até 07 out.

Linhas & Trapinhos 
Aida Martins
Mercado Municipal
3.ª a domingo | 07h00-14h00

exposições

até 28 nov.

sáb.  16h0016 out.

Aqui p’ra dentro | 
Companhia Mascarenhas-Martins

EXPOSIÇÃO PERFORMATIVA

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

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

*

Apresentações ao vivo // sex 21h30 // sáb 16h30
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.

Patente ao público até 20 novembro.

*

*

Joaquim d’Almeida
até 30 nov.

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

O centenário da morte 
do ator: 1921-2021



12 MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Carla Caninhas, é o rosto por trás da loja “Ocre”, hoje em dia em plena Rua Almi-
rante Cândido dos Reis, coração da cidade do Montijo, é a protagonista da nossa 
rúbrica deste mês, onde nos fala do seu projeto, da sua ambição e sonhos, e de 
uma vida dedicada a corresponder às expetativas da mulher moderna.

lojas com estórias

Foi em 2002, no centro comercial do 
Saldanha, que a “Ocre” abriu pela pri-
meira vez as portas ao público, vendo 
rapidamente o seu projeto ser aceite e 
ganhar o seu espaço, este, como refe-
re a proprietária “cresceu em conceito 
e dimensão” e mudou-se para uma 
loja de rua, na mesma zona residencial 
na Praceta Cidade de Braga. “O sonho 
comanda a vida aplica-se à nossa rea-
lidade”, refere Carla Caninhas, que em 
2015 muda a sua loja para a atual lo-
calização, na zona histórica da cidade, 
com a certeza de que após uma crite-
riosa avaliação da cidade “havia espa-
ço para um projeto que se mantém e 
pretende ser inovador, pela seleção 
criteriosa do produto que coloca à dis-
posição das clientes e pela dinâmica 

OCRE

da constante chegada de novidades”, 
refere, acrescentando ainda que esta 
nova localização permite “estar mais 
próxima das nossas clientes e prestar 
um serviço de qualidade”. 
Contribuir para enriquecer o coração 
da cidade do Montijo é uma ambição 
da proprietária da “Ocre”, apresen-
tando um serviço de qualidade, com 
um saber receber desenvolvido ao 
longo de quase vinte anos, e que é o 
princípio de um negócio onde clien-
tes felizes são a principal recompen-
sa como nos conta a proprietária: “O 
foco está nas clientes, e trabalhamos 
para  lhes proporcionar uma experiên-
cia agradável, que cada visita seja um 
momento marcante, para que voltem, 
nos recomendem e divulguem”.

A pensar na mulher moderna
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As clientes, que Carla Caninhas descreve como “de gosto evoluído, apreciam 
inovação, são exigentes, mas justas”, requerem por parte da proprietária uma 
constante procura pelas tendências da moda e por responder aos gostos e à 
evolução da “mulher moderna”. “Valorizamos o detalhe, a transparência e a ori-
gem dos nossos produtos, investimos muito no cuidado da seleção das peças e 
no serviço que prestamos”, refere a proprietária, evidenciando a atenção com 
que a cliente é recebida e o que pode encontrar ao visitar a “Ocre”.

Consciente das adversidades e dos desafios que os tempos modernos apresen-
tam, Carla Caninhas encara o futuro com entusiasmo para continuar a evoluir 
e a responder às necessidades das clientes e aos novos paradigmas da moda, 
deixando uma mensagem de esperança: “O futuro constrói-se hoje. Com a de-
terminação e empenho que nos caracteriza, continuaremos a rasgar horizontes, 
acreditando que o êxito só é possível atingir com paixão e esperança. A nossa 
aposta é nas relações e na inovação. O nosso compromisso é com a qualidade 
e a confiança.”
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para os mais novos
→ AMIGOS ANIMAIS

Contactos:
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 
https://www.icnf.pt/
Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente
https://www.gnr.pt/atrib_SPENA.aspx
Gabinete de Sanidade Pecuária – Centro de 
Recolha Oficial de Animais do Montijo
https://www.mun-montijo.pt/viver/sanidade-
pecuaria/contactos

O Dia Mundial dos Animais é comemo-
rado a 4 de outubro. 

A importância destes seres vivos é re-
conhecida desde 1978, altura em que 
a Declaração Universal dos Direitos dos 
Animais foi proclamada pela Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco).
A relação entre os seres humanos e os 
animais é muito antiga. Os animais for-
necem-nos produtos (ovos, leite, peles, 
fertilizantes naturais, fabricação de teci-
dos, etc.), servem de meio de transporte 
e são também utilizados em atividades 
de lazer.
Podemos falar dos animais de compa-
nhia, cães, gatos, répteis, aves, e animais 
que são utilizados em atividades despor-
tivas e de lazer, como cavalos, golfinhos, 
avestruzes, e tantos outros.
Como ajudar a preservar a vida animal?
A humanidade ainda tem um longo 
caminho a percorrer, e para profundas 
transformações sociais acontecerem, são 
ainda necessárias grandes intervenções 
da área empresarial e governamental de 
todos os países. Mas por pouco que seja, 
cada um de nós pode dar o seu contri-
buto.

Como podemos ajudar?
• Se sentires vontade de ter um animal 

de estimação prefere adotar a comprar; 
• Antes de decidires, pensa bem se tens 

condições para aumentar a tua famí-
lia, pois terás mais um elemento para 
comer, para ir ao médico (veterinário), 
para viajar contigo nas férias, para lidar 
no dia a dia. Este “filho” precisa do teu 
amor e dedicação, não vai para a esco-
la, mas também precisa de sair e de se 
divertir e ir à rua com regularidade para 
fazer as necessidades. 

• Não recolhas animais selvagens para 
casa. Liga primeiro para as entidades 
competentes e informa sobre a situa-
ção do animal encontrado;

• Não uses roupas feitas com pele ou pe-
los de animais selvagens;

• Protege os ninhos das aves, as tocas e 
outros sinais de habitat que possas en-
contrar na natureza, nos jardins e par-
ques;

• Se puderes alimenta-te com produ-
tos animais de origem biológica (mel, 
ovos, etc.);

• Sê voluntário em ações de proteção ani-
mal e de proteção do meio ambiente;

• Reduz, Reutiliza e Recicla todos os bens 
consumíveis em tua casa. Assim estarás 
a contribuir para a diminuição da pro-
dução de mais bens que necessitam de 
recursos naturais (árvores e água, por 
exemplo), recursos esses essenciais à 
sobrevivência dos habitats, ecossiste-
mas e logo dos animais;

• Deves ser sempre amigo de todos os 
animais e não permitir que ninguém os 
prejudique.
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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  
Tiago Correia

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

OUTUBRO 2021 15

Tiragem 7 000 ex.
Impressão Tipografia 
Belgráfica Lda.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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ADOTE 
COM RESPONSABILIDADE

Acreditamos 

no Amor
a primeira 

Lambidela

Parque de Exposições Acácio Dores
Av. Bombeiros Voluntários do Montijo, 2870-219 Montijo
Tel.: 21 232 78 27
E-mail: gsp@mun-montijo.pt | gsp.canilmontijo@gmail.com

Gabinete de Sanidade Pecuária

www.mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo

CENTRO DE RECOLHA 
OFICIAL DE ANIMAIS

MONTIJO


