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sáb. 21h0010 julho
Quinta do Pátio d’Água

Multidisciplinar M/6 ◆ Gratuito

Grupo Coral do Montijo e PICA
VOZES NA QUINTA

sáb. 10h30 e 18h0010 julho
Jardim Municipal Casa Mora

Infância M/3 ◆ Gratuito

Companhia Mascarenhas-Martins
SOGNIMOD E SERAVAT
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Há Vozes na Quinta. Vozes que se cruzam e que despertam imaginários, 
vozes que revisitam e que desvelam memórias, vozes que dizem e vozes 
que cantam. Uma construção dialógica que recupera um património tan-
gível e intangível e que convida a comunidade a ser parte integrante des-
te processo de reencontro. Vozes na Quinta é um projeto inserido no Mu-
ral 18, Programação Cultural em Rede AML e que tem a participação do 
Grupo Coral do Montijo e do PICA, Projeto de Intervenção Cultura e Artes.

Todas as cidades têm jardins e todos os jardins são habitados por seres, 
bichos ou criaturas, umas conhecidas, outras nem por isso. É também de 
conhecimento comum que a música é a chave para algumas dessas cria-
turas se revelarem. Qualquer princesa digna desse nome sabe assobiar a 
melodia exata para chamar os pássaros ou os esquilos. Mas neste jardim 
não há princesas. Aqui só há um clarinetista, que por acaso até conhece 
uma melodia especial capaz, quem sabe, de despertar uma ou outra cria-
tura mais rabugenta.

O MURAL 18, sob o lema "muralizados no apoio à cultura", é um projeto de 
programação cultural em rede, que une agentes culturais, municípios e 
cidadãos, em defesa da comunidade artística e do nosso património cul-
tural, imaterial e material. Os municípios da AML – Área Metropolitana de 
Lisboa, que o Montijo integra, uniram esforços para dar vida a este projeto.
A programação cultural do Montijo visa, essencialmente, dinamizar e pro-
mover, espaços que valorizam o nosso património cultural e paisagístico. 
A entrada é gratuita e os bilhetes para assistir aos espetáculos, irão es-
tar disponíveis nos locais 1h antes do início do espetáculo. É obrigatória 
a utilização de máscara.
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sáb. 21h0007 agosto
Museu Etnográfico de Canha

Música M/6 ◆ Gratuito

Tiago Correia
FADO NO MUSEU

sáb. 18h0031 julho
Urbanização da Rua das Descobertas, Afonsoeiro

Música M/6 ◆ Gratuito

João Rodrigues e Orlando Santos
ARTE URBANA E MÚSICA

sáb. 18h0024 julho
Parque Municipal Carlos Hidalgo Loureiro

Dança M/3 ◆ Gratuito

Academia Dance Fusion, DansasAparte
DANÇAS NO PARQUE
Musimusa, United Dance Crew

Visite www.mural18.pt
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Nas ancestrais terras de Canha, o Fado (património cultural imaterial da 
Humanidade) acontece junto ao Museu Etnográfico, espaço de memória 
e evocação de outros tempos, pela voz de Tiago Correia (Montijo, 24 anos).

DESTAQUE AGOSTO

Na continuidade de valorizar o edificado habitacional do centro histórico 
do Afonsoeiro o Mural 18 proporciona ao artista local João Rodrigues dei-
xar mais uma marca da sua Street Art.  
A inauguração do Mural vai ser comemorada com um concerto intimista 
e informal do músico e compositor português Orlando Santos.

Bem dentro do Parque mesclado com a sua flora acontece uma fusão de 
estilos e variantes da dança protagonizada pelos praticantes existentes 
no universo dançante do Montijo.

Os espetáculos irão decorrer de acordo com as normas e diretrizes da 
Direção-Geral da Saúde em vigor, sendo que as datas e os horários estão 
sujeitos a alterações devido ao atual contexto epidemiológico.
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CONTACTOS
Avenida D. Afonso Henriques n.º 34, 
2870-154 Montijo
211 338 222  
www.hotel.lisboamontijo@hotelbb.com

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

visitar MONTIJO
→ ONDE DORMIR

B&B Hotel Montijo

B&B HOTELS

A cadeia B&B HOTELS inaugurou no mês passado, na cidade de Montijo, uma 
nova unidade hoteleira – o B&B Hotel Montijo. Construído e promovido pelo 
Grupo Casais, o novo hotel está localizado na Avenida D. Afonso Henriques, jun-
to ao Parque Municipal, numa zona privilegiada da cidade. 

Fiel à sua filosofia de oferecer aos 
seus hóspedes a melhor relação qua-
lidade/preço, num conceito ONLY 
FOR EVERYONE©, o novo B&B Hotel 
Montijo oferece múltiplas opções de 
alojamento, de excelente qualidade e 
preços acessíveis, com uma oferta va-
riada de 112 quartos individuais, du-
plos e para famílias. Todos os quartos 
são espaçosos, funcionais, luminosos 
e com um design cuidado. Além dis-
so, todos os clientes poderão desfru-
tar de pequeno-almoço buffet, Wi-Fi 
gratuito, em todo o edifício, bem 
como café e outras bebidas quen-
tes gratuitas, 24horas. O B&B Hotel 
Montijo dispõe de receção 24 horas, 
parking e garagem gratuitos.
Com uma filosofia amiga do ambien-
te utiliza painéis solares, promove 
100% ‘single use plastic free’ e dispõe 
de check-in remoto, entre muitas ou-
tras medidas para reduzir a pegada 
de carbono. 

A cadeia B&B HOTELS implementou o 
seu protocolo de segurança contra o 
COVID-19, certificado pela Applus+ e 
possuí o selo Clean & Safe, do Turismo 
de Portugal.
Com a abertura do novo hotel em 
Montijo, esta cadeia hoteleira soma, 
atualmente, seis unidades em Portu-
gal - Braga, Coimbra, Lisboa, Felguei-
ras, Setúbal e Montijo - alcançando os 
662 quartos e 12 apartamentos. 
Segundo Torcato Faria, Country Ma-
nager da B&B HOTELS em Portugal: 
“A incorporação deste novo hotel no 
Montijo, juntamente com o B&B Ho-
tel Lisboa Aeroporto, vem reforçar a 
nossa presença numa região chave 
de Portugal para nós. Um mercado 
com forte procura tanto de hóspedes 
que viajam a lazer como a trabalho, e 
que procuram alojamento a um pre-
ço acessível para todos os bolsos, sem 
comprometer o conforto a qualquer 
momento.”
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16 jul.

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

Joaquim d’Almeida foi um dos mais 
notáveis atores portugueses a pisar 
os palcos nacionais e internacionais, 
desde meados do século XIX até prin-
cípios do século XX. 
Nasceu em Aldeia Galega do Ribatejo 
(Montijo), em outubro de 1838, e do-
minou desde cedo a arte do espetácu-
lo, estreando-se aos 19 anos no Teatro 
das Variedades, em Lisboa.
De caráter forte e extremamente com-
petente, Joaquim d’Almeida foi sem-
pre admirado por todos e aplaudido 
pelo público com grande carinho e 
emoção, chegando a ser o ator mais 
prestigiado do Teatro Nacional D. 
Maria II, e mostrando o seu talento ex-
pressivo e meticuloso além-fronteiras.
Depois de uma grande carreira e de interpretações de grande sucesso, Joaquim 
d’Almeida acaba por falecer, em Lisboa, a 22 de julho de 1921, deixando um lega-
do artístico muito importante que tem servido de alicerce para o mundo do teatro 
ainda nos dias de hoje. 
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.
Com o propósito de assinalar o Centenário da morte do ator, a Câmara Munici-
pal do Montijo preparou uma programação alusiva, que conta com uma série de 
eventos. Entre os quais, irá estar patente, no Museu Municipal Casa Mora, a ex-
posição "Joaquim d’Almeida – O centenário da morte do ator: 1921-2021", que 
poderá ser visitada a partir do dia 16 de julho de 2021, de 3.ª a sábado, das 09h00 
às 12h30, e das 14h00 às 17h30.

Museu Municipal Casa Mora*

EXPOSIÇÃO

CENTENÁRIO DA MORTE DO ATOR 
JOAQUIM D’ALMEIDA

Para mais informações, consultar a programação em www.mun-montijo.pt
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exposições

ARTE & SABER | António Santos

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

até 01 ago.

XIV Edição da Exposição “Santos na Casa”

2.ª a sábado | 10h00-12h30 / 14h00-17h30

A XIV edição da exposição Santos na Casa, que ha-
bitualmente tem lugar na Casa Mora, espaço que 
lhe dá o nome, decorrerá este ano, na Ermida de 
Santo António. Este espaço singular e belo acolhe 
o evento com perto de uma centena de peças de 
diversas regiões com tradição na manufatura do 
barro, entre elas Mafra, Óbidos e Caldas da Rainha. 
O concelho de Montijo também se faz representar 
com peças de Alexandre Henriques e Néri Crespo. 
Nesta exposição/venda que assenta na temática 
dos santos populares – Santo António, São João 
e São Pedro temos procurado trazer, ao longo 
das suas edições, novas e diferentes formas e 
materiais, que na mestria dos seus criadores nos 
mostram a diversidade criativa desta arte tão por-
tuguesa – o artesanato.

Ermida de Santo António - Quinta do Pátio d'Água*

até 03 jul.

Festas Populares de S. Pedro
Percurso Iconográfico 1951-2019

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

Esta exposição reúne um conjunto de imagens que refletem a história das cele-
brações das Festas sem interrupções desde 1951, e que desde sempre são um 
diálogo entre a tradição e a modernidade, constituindo talvez, a forma mais ex-
pressiva da história das nossas gentes.

Museu Municipal Casa Mora*

até 09 jul.

Arte & Saber é o fruto da experiência de uma vida de trabalho deste talentoso 
artesão montijense, cujas obras temos a honra de acolher, em exposição, no Mer-
cado Municipal. De natureza curiosa e talento nato, António Santos cria peças, 
em vários materiais, mas a madeira ocupa um lugar especial nos seus trabalhos.
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Menina-Mulher | Xana Abreu
3.ª a sábado | 09h00-12h30 / 14h00-17h30* Galeria Municipal do Montijo

Nesta exposição, que agora se apresenta na Galeria, Xana Abreu traz-nos, princi-
palmente, trabalhos de duas séries “In your skin” e “Timeless”. Em ambas podemos 
perceber que a autora cria mundos, cria um universo onírico, dando-nos a conhe-
cer o seu inconsciente. Nesse universo habitam muitas histórias e muitas figuras 
fantásticas que nos permitem um confronto com o nosso próprio inconsciente.
É um universo fantástico a descobrir!

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.

*

3.ª a 6.ª feira – 09h00-12h30 / 14h00 -17h30 | 
Sábado – 14h00-18h00

até 31 ago.
Os Relógios de Sol e a Matemática

* Museu Agrícola da Atalaia

Sendo o Museu Agrícola guardião de um relógio de 
sol vertical meridional, em pedra lioz, com marca-
ções em numeração romana e gnómon em ferro, 
pretende-se com esta mostra evidenciar a presença 
da matemática na sua construção. Exposição cedida 
pelo Departamento de Matemática da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa.

até 07 ago.

“Enquanto artista, também desejo contribuir para a compreensão e aceitação do 
outro e promover uma convivência em harmonia através de obras viscerais, mas 
serenadas por composições poéticas.”

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

03 jul.
sáb.  16h30

SINFONIAS 
EM FESTA

No culminar de um ano difícil e exigente para todos, a Escola de Artes Sinfonias & 
Eventos vai terminar em Festa, com muita esperança e motivação para continuar 
o seu percurso em prol das Artes. Música, Dança e outros ingredientes, com uma 
menção especial à memória do saudoso Carlos do Carmo.

MULTIDISCIPLINAR // M/3 // 3€

10 e 11 jul.
sáb e dom.  16h00

UNIDOS PELA
CULTURA

DANÇA // M/3 // 10€ Plateia, 1.º e 2.º Balcão // 7,50€ 3.º Balcão
A Academia Dance Fusion volta a cumprir a tradição e apresenta o seu espetáculo 
de final de ano letivo. Um ano de tantas restrições, receios e dificuldades para o 
setor cultural e artístico, que os alunos vão interpretar através da Dança nunca 
perdendo o foco essencial: a esperança num futuro melhor.

09 e 10 jul.
sex e sáb.  20h30

Em julho, o CTJA abre as suas portas numa estreita parceria 
com a comunidade.
Irão passar pelo palco do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 
professores e alunos da Escola de Artes Sinfonias & Even-
tos e da Academia Dance Fusion. 
Estas duas escolas vão ter a oportunidade de mostrar o tra-
balho realizado durante o ano letivo 2020/2021, apesar dos 
constrangimentos impostos pela pandemia. 
Apoie estas escolas com a sua presença!

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

AS
 D

AT
AS

 E
 H

O
RÁ

RI
O

S 
D

O
S 

ES
PE

TÁ
CU

LO
S 

ES
TÃ

O
 S

U
JE

IT
O

S 
A 

AL
TE

RA
ÇÕ

ES
 D

EV
ID

O
 A

O
 A

TU
AL

 C
O

N
TE

XT
O

 E
PI

D
EM

IO
LÓ

G
IC

O
.



9

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

03 e 10 julho
Dia 3 – Pegões

Dia 10 – Igrejas e Património Religioso

04, 11, 18 e 25 setembro
Dia 4 – Canha

Dia 11 – Parque Municipal 
e Casa do Ambiente

Dia 18 – Património Industrial 
Dia 25 – Atalaia

Caminhadas de dificuldade 
média (aprox. 2km), com 
actividade de desenho em 
cadernos, em pontos de interesse 
patrimonial do Montijo.
O que precisa? 
• Caderno de capa dura, materiais 
riscadores, aguarelas, o que tiver 
para desenhar.
• Calçado confortável, chapéu, 
água, snack, cadeira de pesca ou 
plástico para sentar a desenhar 
(opcional), mochila com o 
material de desenho.
Público-alvo: jovens e adultos 
com e sem experiência de 
desenho, a partir dos 13 anos 
(Crianças acima dos 8 anos 
acompanhadas por adulto 
responsável).
N.º de Participantes: Máx. 15 
Ponto de Encontro: 
Galeria Municipal do Montijo

Indicar nome, idade, telefone e data ou datas em que se inscreve

Sábados | 10h00 -12h30

JULHO 2021 9

SAND-Sarilhos Grandes 
entre Dois Mundos
Conferência 
"Antropologia Virtual"

sex.  18h0016 jul.

Não perca esta oportunidade e inscreva-se nestas aulas de urbansketching. 
Pode fazê-lo sozinho ou com os seus filhos (a partir dos 8 anos), ou com outra 
companhia, numa só aula, ou em duas ou três, e até em todas, desde que ain-
da haja disponibilidade! 

Conheça melhor o nosso concelho, de uma forma bem diferente e aliciante!

Ciclo de conferências do Projeto SAND 
- Sarilhos Grandes entre Dois Mundos

Live streaming | @projetoSAND
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para os mais novos

Casa do Ambiente | cambiente@mun-montijo.pt

Protetor Solar amigo do Mar?

→ CUIDAR DO PLANETA

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Sabemos as consequências da exposição solar excessiva. Conhe-
cemos a necessidade de utilizar proteção solar.
Mas será que conhecemos o seu efeito prejudicial no mar?
• Nunca devemos esquecer os cuidados básicos a adotar durante a 
exposição solar, sabendo que os efeitos da radiação UV em alergias, 
envelhecimento da pele e desenvolvimento de cancros da pele são 
muito conhecidos. 
• Devemos sempre preferir zonas com sombra, evitar horas de 
maior exposição (11h-17h), usar roupa que proteja a exposição 
solar – incluindo chapéus de abas largas e óculos de sol e utilizar 
sempre creme com proteção solar.

Muitas vezes esquecemo-nos que um prote-
tor solar tem de respeitar também o ambien-
te. Como? Atenção ao desperdício:
Deve-se, desde logo, rejeitar as inúteis caixas 
de cartão e adequar a capacidade da embala-
gem à quantidade de produto. 
Embalagens de papel, acabam por não ter 
muita importância já que a sua informação es-
tampada pode vir na própria embalagem do 
produto. Depois, também estas serão mais um 
material a recolher para o ecoponto azul, com 
destino a reciclagem.
Continua com a conceção de embalagens que 
permitam retirar e usar todo o creme no seu 
interior. Muitas vezes a quantidade residual 
que resta no seu interior poderia ter utilidade 
em mais 5 vezes, acabando por ir parar ao lixo.

Quase todos os protetores solares incluem 
microplásticos. 
Substâncias que muito poluem o planeta e, 
em especial, os oceanos. Os microplásticos 
contaminam lençóis freáticos e entram na 
cadeia alimentar, acabando por chegar às 
nossas refeições. Ao tomarmos banho no mar, 
soltam-se e podem absorver outros poluentes 
que estejam na água. Depois, são ingeridos 
pelos peixes pequenos, alimento dos que têm 
maior porte. Quando estes são pescados e nos 
chegam à mesa, ingerimo-los também.

Alguns (poucos) produtos já conseguem ex-
cluir os microplásticos das suas formulações, 
sem que saiam prejudicados na eficácia. Pro-
cure no mercado esta solução.
Protejam-se e protejam o nosso planeta.

Fontes:
https://do-zero.pt/protetores-solares-e-o-
ambiente/
https://www.deco.proteste.pt/saude/beleza-
cuidados-pele/noticias/protetores-solares-
eficazes-impacto-ambiental-consideravel
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Medidas de Auto Proteção 
para Ondas de Calor

Linha de Saúde Pública - 808 24 24 24 | www.dgs.pt | Número Nacional de Emergência - 112

Para a prevenção dos efeitos do calor intenso 
recomendam-se as seguintes medidas:

• Aumentar a ingestão de água ou ou-
tros líquidos não açucarados, mesmo 
sem ter sede;

• Evitar o consumo de bebidas alcoóli-
cas e bebidas com elevados teores de 
açúcar;

• Pessoas que sofram de doença crónica, 
ou que estejam a fazer uma dieta com 
pouco sal, ou com restrição de líquidos, 
devem aconselhar-se com o seu médi-
co ou contactar a Linha Saúde 24: 808 
24 24 24;

• Os idosos, pelo menos, devem beber 
mais um litro de água por dia além da 
que bebem regularmente e devem 
permanecer em ambientes frescos;

• Em casa, durante o dia, abra as janelas 
e mantenha as persianas fechadas, de 
modo a permitir a circulação do ar. Du-
rante a noite, abra as janelas para que o 
ar circule e a casa arrefeça;

• Usar roupa larga, leve e fresca, de pre-
ferência de algodão;

• Evitar fazer exercício físico ou outras 
atividades que exijam muito esforço; 

• Se for à praia, faça-o nas primeiras ho-
ras da manhã ou ao fim do dia. Man-
tenha-se à sombra, use chapéu, óculos 
escuros e cremes de proteção solar;

• No período de maior calor tome um 
duche de água tépida ou fria. Evite, no 
entanto, mudanças bruscas de tempe-
ratura;

• Fazer refeições leves e mais frequentes. 
São de evitar as refeições pesadas e 
muito condimentadas;

• Nas horas de maior incidência solar, 
use chapéu, de preferência, de abas 
largas e óculos que ofereçam proteção 
contra a radiação UVA e UVB;

• Evitar a exposição direta ao sol, princi-
palmente entre as 11h e as 17h. Procu-
rar ambientes frescos ou climatizados;

• Evitar a permanência em viaturas ex-
postas ao sol, principalmente nos pe-
ríodos de maior calor, sobretudo em 
filas de trânsito e parques de estacio-
namento e sempre que possível viaje 
de noite.

11JULHO 2021
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Pela mão do “Senhor Garcia”, nasceu em 1963 a “Casa Garcia”, hoje com Nélia 
Garcia ao leme, filha do fundador, que nos conta a história de uma casa onde os 
tecidos e o vestuário são os protagonistas e onde a oferta é pautada por uma 
elevada qualidade, reconhecida por todos os clientes que ao longo dos anos 
fizeram a história e as estórias da “Casa Garcia”.

lojas com estórias

Em 1951, chega ao Montijo, o Sr. 
Garcia, profissional na área dos teci-
dos, para trabalhar como gerente da 
secção de tecidos a metro da famosa 
casa “Gabriel do Carmo” e volvidos 12 
anos, funda o seu próprio negócio, 
a “Casa Garcia”. “O nome “Sr. Garcia” 
é aquele que toda a gente conhece, 
quer seja no concelho do Montijo, 
quer nos concelhos limítrofes e ain-
da hoje, diariamente, os clientes o 
recordam com saudade, o que me 
enche de orgulho” refere Nélia Gar-
cia, filha, e atual rosto desta casa, que 
nos conta como a sua aventura atrás 
deste balcão começou: “A minha vin-

Casa Garcia

da para a loja foi numa fase em que 
o meu pai decidiu retirar-se por estar 
cansado, o que acabou por não acon-
tecer porque a paixão que ele tinha 
pela loja era maior que tudo. Desde 
muito jovem que comecei a acompa-
nhar o meu pai nas amostragens das 
coleções de vestuário, a ter contacto 
a indústria de tecidos, nas compras e 
em tudo o que envolve o comércio 
de tecidos e vestuário. Deixei a minha 
vida profissional para ingressar na 
loja, porque como o meu pai dizia ‘a 
rapariga tem jeito’. Estamos a falar há 
25 anos que por aqui fiquei e por aqui 
continuo”.
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Desde o seu início que a “Casa Gar-
cia” “apresenta uma panóplia de te-
cidos para confeção e de vestuário 
de pronto a vestir para homem e 
senhora” refere a atual proprietária. 
“Sempre tivemos o gosto de escolher 
o melhor tecido, a melhor confeção 
para servir com elevada qualidade 
os nossos clientes” refere Nélia Gar-
cia, que não esconde o orgulho por 
ter mantido esta casa no padrão de 
qualidade que o seu pai estabele-
ceu e que tantos clientes cativou: “É 
enorme o número de clientes da Casa 
Garcia. Em tempos áureos, chegámos 
a ter 5 funcionárias ao balcão, fomos 
por vários anos a loja n.º 1 em vendas 
na zona Sul do País.”

Os clientes são muitos e não apenas do Montijo, “tenho inclusive clientes de Lis-
boa, cujos pais e avós vinham à ‘Casa Garcia’”, refere Nélia Garcia. Com o passar 
dos anos e a fidelização dos clientes, estes passaram a ser, como refere a proprie-
tária, amigos e no caso do cliente Montijense, refere Nélia Garcia: “É um cliente 
que sabe identificar o que é qualidade. No nosso caso, este fator distingue-nos 
porque mantemos ao longo do tempo um padrão único de atendimento perso-
nalizado e com produtos de excelência.”

Para o futuro, apesar das incertezas trazidas pela pandemia, as expectativas de 
Nélia Garcia são positivas e mantém o foco: “Servir com qualidade e elegância”. 
A proprietária da “Casa Garcia” deixa ainda uma mensagem de esperança para o 
crescimento da cidade e do comércio tradicional: “Estarei aqui para fazer parte 
do crescimento do Montijo. A alma das cidades está no seu centro e este vive 
de pessoas na rua. O comércio tradicional é o motor desta vivência e dá alma à 
cidade, é o seu cartão-de-visita”.
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juventude

PARTICIPANTES
Podem concorrer todos os cidadãos 
nacionais ou estrangeiros residentes 
em Portugal com idades compreendi-
das entre os 15 e os 35 anos.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
O tema é livre; As obras devem ter um 
mínimo de 25 (vinte cinco) páginas na 
modalidade de Poesia e 50 (cinquen-
ta) na modalidade de Ficção Narrativa; 
As obras têm de ser inéditas e escritas 
em Língua Portuguesa; Cada concor-
rente só pode apresentar um trabalho, 
escolhendo uma das modalidades ad-
mitidas a concurso - Poesia ou Ficção 
Narrativa.

PREMIAÇÃO
A Câmara Municipal de Montijo patro-
cinará a edição das obras vencedoras 
nas duas modalidades e cada vence-
dor recebe ainda um prémio no valor 
de 1.250,00€.
CONDIÇÕES DE ENTREGA
As obras devem ser remetidas ao Ga-
binete da Juventude da Câmara Muni-
cipal de Montijo até dia 31 de agosto 
2021 com registo em envelope fecha-
do para:
Câmara Municipal de Montijo | Gabi-
nete da Juventude
Rua Manuel Neves Nunes de Almeida 
2870-352 Montijo

Mais informações: juventude@mun-montijo.pt | www.mun-montijo.pt | 
www.facebook.com/gabinetedajuventude
Normas e ficha de inscrição: www.mun-montijo.pt

Inscrições até 

31 ago. 2021

O que é? O Projeto (C)ASAS, finan-
ciado pelo Fundo Social Europeu, no 
âmbito do PORLISBOA2020, é um re-
curso disponibilizado pelo Município 
do Montijo para intervenção social e 
acompanhamento integrado de pes-
soas em situação de grande vulne-
rabilidade social face à sua condição 
habitacional. 
Para que serve? Acompanhamento 
de proximidade e desenvolvimento 
pessoal e social das pessoas em ris-
co ou em situação de sem abrigo, 
com operacionalização de respostas 
adequadas à sua condição de vulne-
rabilidade. Promoção de competên-
cias profissionais, através de ações 
de capacitação. Sistematização das 
principais necessidades das pessoas 

com maior vulnerabilidade face à 
condição de sem abrigo, no municí-
pio. Promoção da informação, com-
bate ao estigma e desmistificação da 
problemática na comunidade.
Destinatários? Pessoa em situação 
de sem-abrigo e em risco face à con-
dição de sem-abrigo.
Como fazer? Envio de Ficha de Sina-
lização disponibilizada junto das par-
cerias locais e na DDSPS para o email: 
c.asas@mun-montijo.pt
Local? Divisão de Desenvolvimento 
Social e Promoção da Saúde
Rua José Joaquim Marques n.º 124, 
2870-348 Montijo | Tel.: 21 231 76 16
Horário? 2.ª a 6.ª feira | 09h00-12h30 
/ 14h00-17h30

→ PROJETO (C)ASAS
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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  
Estrutura aérea - Rua Almirante 
Cândido dos Reis

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

Montijo
Passeios 
no Tejo
julho, agosto e setembro

Marcações no Posto de Turismo 
Av.ª dos Pescadores, n.º 50 – 2870 Montijo
Horário: seg a sex. 9h00 -12H30 e 14h00 -17h30
Telefone: 21 232 77 84 | Email: pturismo@mun-montijo.pt
Mais informações em www.mun-montijo.pt

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

