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Mural 18 é uma iniciativa que resultou da intenção da Área Metropolitana 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 imaterial, numa 
fase particularmente difícil para todos. 
O município do Montijo procurou apresentar uma programação diversifi-
cada e abrangente envolvendo a comunidade, os agentes culturais, artistas 
e técnicos locais, numa viagem que termina a 11 de setembro de 2021, mas 
que pela pertinência e capacidade valorativa do nosso património se pre-
tende que tenha continuidade.
Apresentamos um especial agradecimento a todos quantos connosco cola-
boraram, imprescindíveis para o sucesso e visibilidade deste projeto.

As bandas filarmónicas desempenham desde sempre um papel importan-
tíssimo na cultura popular portuguesa, seja pela difusão e ensino musical, 
seja pela sua importância etnográfica, com a preservação e o desenvolvi-
mento da identidade coletiva dos locais onde se inserem.
No Montijo, então Aldeia Galega do Ribatejo, surgem na segunda metade 
do século XIX e depressa se tornam instituições respeitadas e indispensá-
veis para a vida social da altura, promovendo a coesão social, o acesso ao 
meio artístico musical e fomento e preservação do património musical.

Filarmonias do Montijo

04 set. SÁB. 18h00
Sede da AMUT – Sarilhos Grandes
Música M/6 // Gratuito

Filarmonias

Academia Musical União e Trabalho
do Montijo 
Sarilhos Grandes

A Banda Filarmónica da Academia Musical União e Trabalho de Sarilhos 
Grandes, uma das mais antigas coletividades do concelho de Montijo, fun-
dada a 18 de dezembro de 1898, por iniciativa de um agricultor abastado 
da freguesia e do pároco de então, teve sempre o ensino e divulgação da 
música como prioridade, sendo de realçar o elevado nível artístico atingido, 
especialmente nas décadas de vinte, cinquenta e oitenta do século pas-
sado. Dificuldades de várias ordens levaram à suspensão da atividade em 
1990, situação que se manteve até 2000, quando o ensino da Música foi 
retomado. Em 2006, graças à convergência de várias vontades, foi possí-
vel reativar a Banda Filarmónica, que neste momento se encontra em total 
funcionamento e é dirigida pelo Maestro Joaquim Silva.
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ENCERRAMENTO MURAL 18

O espetáculo irá decorrer de acordo com as normas e diretrizes da Di-
reção-Geral da Saúde em vigor, sendo que as datas e os horários estão 
sujeitos a alterações devido ao atual contexto epidemiológico.

A entrada é gratuita e os bilhetes para assistir ao espetáculo, irão estar 
disponíveis no local 1h antes do início do espetáculo. É obrigatória a uti-
lização de máscara.

(Frente ao Palácio da Justiça)

10 set. SEX. 21h30
Parque Municipal Carlos Hidalgo Loureiro

Música M/6 // Gratuito

Filarmonias

Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro
do Montijo 

A Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro terá sido fundada em Aldegalega 
do Ribatejo, no ano de 1854, sendo a mais antiga associação local do género. 
A Filarmónica prestigia a data da Restauração da Independência, o 1 de de-
zembro. Todos os anos nesta data, os filarmónicos percorrem as ruas da cida-
de e tocam o Hino da Restauração. Ao longo destes 166 anos várias têm sido 
as distinções e homenagens recebidas e a sua atividade bastante efetiva, 
abrilhantando festas tradicionais, religiosas, touradas, concursos, praças, co-
retos, ruas e outros espaços públicos tanto em Portugal como no estrangeiro. 
Sendo uma das mais emblemáticas e prestigiadas instituições locais, a So-
ciedade Filarmónica 1.º de Dezembro continuou até aos dias de hoje a honrar 
o seu glorioso passado agora sob a direção do Maestro Francisco Sequeira.

11 set. SÁB. 21h00
Frente Ribeirinha da Cidade do Montijo

OMIRI
Raízes e Etnicidades

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 encontram im-
pedidos de dinamizar a sua atividade, devido ao contexto pandémico que 
vivemos, comemoramos em sua honra as nossas raízes e etnicidades com a 
apresentação de um dos expoentes máximos da música tradicional por-
tuguesa reinventada - OMIRI.

(Espelho d’Água)

Música M/6 // Gratuito
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visitar MONTIJO

→ ONDE DORMIR

Os alojamentos Local People situam-se 
no centro do Montijo, distribuídos por 
3 apartamentos e 3 casas típicas todos, 
totalmente, equipados e preparados 
para proporcionar estadias confortá-
veis, tanto para férias como para esta-
dias mais longas, em trabalho, com toda 
a modernidade.

Na Local People temos tido, ao longo 
dos anos, a filosofia de recuperar apar-
tamentos em edifícios antigos, com a 
finalidade de lhes dar uma nova vida, 
com todo o conforto e funcionalidades 
de um apartamento moderno.  

Também, as 3 casas típicas eram edifi-
cações devolutas que foram totalmen-
te reconstruídas, dando outra vida a 
uma das principais artérias do Montijo. 

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS
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Atualmente são casas modernas com todo o conforto e funcionalidades dos 
tempos atuais, onde o design diferenciado com pormenores únicos, que unem 
os estilos campestre e industrial em perfeita harmonia, tornam estes espaços 
cómodos e acolhedores. Aliando a arquitetura e o ambiente decorativo simples, 
mas original, apresentam-se como um perfeito refúgio no centro da cidade. 

SETEMBRO 2021

Uma das nossas preocupações tem sido proporcionar estadias inesquecíveis aos 
nossos hóspedes, o que se tem traduzido nas avaliações tanto no Airbnb, onde 
somos superhosts, como no Booking com pontuações acima de 9.

Devido à situação atual de Covid19, reforçámos a nossa atenção em todos os 
aspetos essenciais de desinfeção para uma estadia segura, conforme indicações 
da DGS. Queremos que os nossos hóspedes se sintam seguros nos nossos aloja-
mentos e que a nossa equipa se sinta, igualmente, segura.

Convidamo-lo a visitar a nossa página do Facebook https://www.facebook.
com/belocalpeople ou o nosso perfil no Airbnb https://www.airbnb.pt/users/
show/205459917. Se precisar de informações mais detalhadas, entre em con-
tacto connosco através do email belocalpeople@gmail.com ou pelo número 
(também Whatsapp) 932904905.

Esperamos por si!

https://www.facebook.com/belocalpeople
https://www.facebook.com/belocalpeople
https://www.airbnb.pt/users/show/205459917
https://www.airbnb.pt/users/show/205459917
mailto:belocalpeople%40gmail.com?subject=
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sáb.  21h3011 set.

Salão da Sociedade Filarmónica 
1.º de Dezembro, Montijo

Todos sabemos que o segundo sába-
do de cada mês é o melhor sábado. 
A Companhia Mascarenhas-Martins ‒ 
em parceria com a Sociedade Filarmó-
nica 1.º de Dezembro, 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 Dezem-
bro, que tem um palco muito catita 
com um belo chão em madeira e se-
gredos infinitos. Um ciclo dedicado à 
música portuguesa e que traz ao Mon-
tijo concertos de Pedro Caldeira Ca-
bral, Ciclo Preparatório e Cardo-Roxo.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Consulte o programa em www.mun-montijo.pt

Horário: 10h00-12h30

galeria@mun-montijo.pt | 21 232 77 36

(04,11,18 e 25) de 2021
Sábados de setembro

Pedro Caldeira Cabral
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

Retoma-se, no dia 04 de setembro, a segunda fase desta iniciativa onde os par-
ticipantes podem aprender a desenvolver o seu poder de observação, aprender 
a olhar o que os rodeia de uma forma diferente! A inspiração no urbansketching 
está em todo o lado e, em todas as situações do dia-a-dia! Aproveite e, numa 
só atividade passeie, desenhe, conviva e conheça melhor o nosso concelho, de-
senvolvendo uma visão pessoal daquilo que observa! Se ainda não se inscreveu, 
ainda o pode fazer!

© Estelle Valente
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A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro assinala o dia 
da freguesia com a entrega da distinção de mérito Barca Aldegalega. A esta cerimónia 
juntamos um momento musical protagonizado pela Banda da Sociedade Filarmónica 
1.º de Dezembro e por jovens da nossa freguesia. Unimos assim a tradição à moderni-
dade, a qualidade dos músicos da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro ao talento 
vocal de Filipa Canhão, Leonor Arroja, Luís Sequeira, Patrícia Primavera e Tiago Correia.

21H30 | ENTRADA GRATUITA*
*Levantamento de 2 bilhetes por pessoa, a partir de 9 de setembro 
(bilheteira CTJA), até ao limite de lugares na sala.
Informações // 21 232 78 82 | bilheteira1@mun-montijo.pt | www.mun-montijo.pt

7SETEMBRO 2021
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ABERTURA DE TEMPORADA - TEATRO SÓ

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS8

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

Teatro SÓ
SÓMENTE

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

12 set.
dom.  18h00

SORRISO

Largo do CTJA

Teatro SÓ

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

12 set.
dom.  19h00

Largo do CTJA

No crepúsculo da vida, um homem pode fechar-se na bolha do passado. É preciso 
coragem para continuar a procurar alegria e amigos. Sómente é o retrato de um 
homem que permaneceu jovem de coração, mas que está preso num corpo des-
gastado pela passagem do tempo.

Como se escreve uma história de amor, de um amor que perdura no tempo, pre-
enche uma vida e que nunca acaba? Esta história de amor não se inspira na morte 
heroica de Romeu e Julieta, mas sim na vida comum de um velho casal para quem 
o amor se consumou numa vida de sorrisos.

Bilhetes disponíveis 1h antes 
do início do espetáculo

Bilhetes disponíveis 1h antes 
do início do espetáculo

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...
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SEGUE-ME À 
CAPELA

Cantam sons antigos e sons novos dessa arte fugidia com que se embalam os me-
ninos, se encomenda a alma, se evoca o divino e o terreno, se espanta a fadiga, se 
anima o corpo... Segue-me à Capela é um coletivo de sete mulheres que trabalha 
a música tradicional portuguesa numa perspetiva contemporânea, usando a voz 
como principal instrumento. Espetáculo apresentado em parceria com o PICA.

MÚSICA // M/6 // 
Gratuito

18 set.
sáb.  21h30

Uma coisa é certa, o homem está morto. Mas quem o matou? Onde está a verdade 
se todos aparentam mentir? Onde se encontra a inocência se todos querem ter 
a culpa? Neste bosque de verdades contraditórias, de assumidas culpas, onde se 
encontra a justiça? E se, quando um homem morre, um banco vai à falência ou um 
governo mantém o seu povo esfomeado e todos nós argumentamos razão, verda-
de, inocência e culpa, assim fica a humanidade perdida neste cerrado e sombrio 
bosque. A partir de 藪の中 (Yabu no Naka), de Ryūnosuke Akutagawa.

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

Companhia 
Mascarenhas - Martins

MATA

É aconselhada a aquisição antecipada de bilhetes.
Todas as reservas devem ser levantadas até à véspera do espetáculo.

É obrigatória a utilização de máscara.
As datas e horários dos espetáculos estão sujeitos a alterações 

devido ao atual contexto epidemiológico.

SETEMBRO 2021

23 a 26 set.
qui. a sáb.  21h30

dom.  16h30
TEATRO // M/12 // 7,50 €

5€ - jovens até 30 anos, estudantes 
de artes e profissionais do espetáculo

© Leonardo Silva
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De acordo com o dicionário, Al.ba significa a claridade, que precede o nascer do 
dia, um género de poesia provençal ou uma cantiga de amigo que descreve o 
aproximar do amanhecer depois do encontro de dois amantes.
Os trabalhos que a pintora nos apresenta na exposição, rompem a escuridão, re-
velam uma claridade que desvenda o oculto, ligando-a intrinsecamente ao pro-
cesso das coisas da alma. 
Suzy Bila nasceu em Moçambique, no ano de 1974. Aos 22 anos vem estudar para 
Portugal onde fica a residir. Faz a sua formação artística no AR.CO, criando uma 
identidade artística que não esquece as influências artísticas tradicionais do seu 
país de origem. Tem dedicado a sua vida à educação e à importância das Artes Vi-
suais nessa área. Em 2019 mudou-se, com a sua família, para a cidade do Montijo. 
Conheça o trabalho de Suzy Bila!

AL.BA: exposição 
de pintura | Suzy Bila

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

até 07 out.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

exposições
10

Entrada Gratuita. No cumprimento das orientações da DGS, é permitida a presença de 
duas pessoas em simultâneo e o uso de máscara de proteção é obrigatório.

*

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 04 set.
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Linhas & Trapinhos 
Aida Martins

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

No cumprimento das orientações da DGS, a entrada é 
limitada e obrigatório o uso de máscara de proteção.

*

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

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 31 out.

sáb.  16h0002 out.

Suzy Bila, a artista plástica que agora nos apresenta a sua exposição “Al.Ba”, na Ga-
leria Municipal, lançou, recentemente, o seu primeiro livro. Trata-se de uma obra 
infanto-juvenil, 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.”

APRESENTAÇÃO DO LIVRO

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

“Lamura”
Estória e ilustração 
de Suzy Bila
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Rui e Fernanda Palma, cônjuges, são os rostos por detrás de um projeto que 
teve início em 2017 e que nasceu da paixão de ambos pela decoração de inte-
riores e pela criação de peças únicas, que visam dar criatividade e sentimento às 
casas dos seus clientes. “Peças com Alma” é o nome desta loja que, em pouco 
tempo, conquistou os montijenses e entrou nas suas casas com bom gosto e 
muito amor.

lojas com estórias

O projeto “Peças com Alma” teve o 
seu início em 2017, quando Rui Pal-
ma, um dos proprietários, abriu um 
atelier/oficina de “criação de peças 
únicas, pintura e restauro de mobiliá-
rio, e serviço de aplicação de papel de 
parede”, como o próprio nos refere. 
Em 2019, Fernanda Palma, que par-
tilha esta paixão com o seu marido, 
deixou para trás a sua profissão para 
se dedicar a este projeto e abrir por-
tas ao público: “Depois de 20 anos, 
como chefe de secção, de uma super-
fície comercial, decidi arriscar e mu-
dar de vida para abraçar este projeto 
de alma e coração com a abertura da 
nossa primeira loja, em 2019”, conta-
-nos Fernanda Palma.

Peças com Alma

“O feedback positivo dos clientes para as peças criadas pelo atelier” motivou o 
casal a dedicar-se ainda mais a este projeto, tal como afirma Fernanda Palma, 
referindo também que a “paixão pela decoração de interiores e a convicção de 
que podem fazer a diferença no ramo” os motivou a abrir portas ao público. 

Decoração com paixão
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O primeiro estabelecimento surgiu 
em plena Avenida dos Pescadores, 
bairro histórico no coração da cidade 
do Montijo, “uma pequena loja, mas 
que nos permitiu dar a conhecer o 
nosso conceito”, afirma a proprietária. 
Em 2020, o casal abriu também, nas 
galerias comerciais, um atelier, “pas-
sando a oferecer serviços de confe-
ção de cortinados por medida”, conta 
Fernanda Palma. Em 2021 o casal de-
cidiu juntar a sua oferta num só es-
paço, como nos conta a proprietária: 
“Graças ao feedback positivo por par-
te dos nossos clientes, decidimos este 

ano mudar para uma loja de maiores 
dimensões para ter mais oferta de 
produtos/serviços em loja e o atelier 
no mesmo espaço físico”.
Por detrás do projeto “Peças com 
Alma” está um conceito de “decora-
ção criativa e descontraída, onde o 
bem-estar, o conforto e a valorização 
de peças únicas e com história fazem 
parte do nosso ADN”, referem os pro-
prietários, assim como a relação com 
os clientes, cujo feedback, é “muito 
positivo e de grande importância. 
São a nossa melhor publicidade e os 
nossos embaixadores”.

Os proprietários descrevem os clientes montijenses como “exigentes, simpáti-
cos e de bom trato” a quem endereçam um especial agradecimento e garan-
tem: “Fizemos dos nossos clientes amigos”. “Os episódios quando estamos em 
comércio local são diários, ficamos mais ricos com a partilha de estórias e vivên-
cias dos nossos clientes pois são sinónimo de confiança em nós” afirmam Rui e 
Fernanda Palma. 

Para o futuro, o objetivo do projeto 
“Peças com Alma” passa por “empe-
nho, trabalho e determinação para 
continuar a crescer e a manter a con-
fiança nos nossos clientes e preen-
cher algumas lacunas a nível de servi-
ços” referem os proprietários.
Para Rui e Fernanda Palma, a confian-
ça dos seus clientes é fundamental, 

e deixam uma mensagem aos nossos 
leitores: “acreditem na nossa cidade e 
no potencial do comércio local pois 
este é de extrema importância para 
uma cidade viva e dinâmica.”
Razões de sobra para visitar o comér-
cio local e para se deixar apaixonar 
pelas “Peças com Alma”.
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mais cidadania
a partir 01 set.
Projetos de Envelhecimento Ativo da Câmara Municipal
13 de setembro ‒ Abertura do Ano Letivo 2021/2022

| Inscrições Abertas

Informações: 212 327 739 | e-mail: ddsps@mun-montijo.pt
As vagas serão limitadas, de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde.
Saiba como participar em www.mun-montijo.pt

a partir 08 set.
Gabinete Sénior
Aula de hidromovimento, Piscina Municipal, no âmbito do Projeto Saudável 65 ‒ 
Reabertura em outubro

| Inscrições Abertas

Praça da República (Junto ao coreto)
Partida prevista pelas 9h/ chegada prevista pelas 12h-12h30 (em sistema de estafeta).
Percurso com partida no Largo de São João, no Município de Alcochete, passa-
gem pelo Município do Montijo, Município da Moita, Município do Barreiro e che-
gada ao Parque da Vila na Quinta do Conde em Sesimbra.  Se optar por participar, 
acompanhe o percurso com partida às 9h30, da Praça da República.
Promotor do Evento: Área Metropolitana de Lisboa - Municípios de Alcochete, Montijo, Moita 
e Barreiro | Apoio: SENERGIA (Agência Regional de Energia para os Concelhos de Alcochete, 
Montijo, Moita e Barreiro)
Informações: www.aml.pt | desporto@mun-montijo.pt | Inscrição: gratuita (obrigatória)

19 set. Pedale Connoscodom.  09h30

À semelhança de anos anteriores a Câmara Municipal do Montijo, através da Casa 
do Ambiente associa-se às comemorações da SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDA-
DE, procurando sensibilizar a população para as práticas de uma mobilidade sus-
tentável, promovendo caminhadas, o uso de bicicleta e para percursos maiores, a 
utilização de transportes públicos.  Na edição de 2021, o tema central é: “Mobili-
dade Sustentável: em Segurança e com Saúde”.
Assim, durante toda a semana serão divulgados quizzes, curiosidades e jogos so-
bre o tema da mobilidade e no dia 19 de setembro (domingo) no período da ma-
nhã, numa parceria com a Área Metropolitana de Lisboa, e o apoio da S.Energia, a 
Câmara Municipal do Montijo lança um desafio a toda a população para participar 
num passeio de bicicleta, que liga todos os municípios desta nossa grande região.
Não fique indiferente. Participe. Conheça todo o percurso no site oficial da Câma-
ra Municipal do Montijo e junte-se a nós pelo caminho. Traga a sua família e siga 
sobre rodas.

http://www.aml.pt
mailto:desporto%40mun-montijo.pt?subject=
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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  
Omiri - Espectáculo Mural 18, 
fotografia de Michael Pohl

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

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

