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Mercado de Turismo

Jardim Municipal Casa Mora • Montijo

4 a 6 junho

Sex. 17h00 às 22h00 // Sáb. 10h00 às 22h00 // Dom. 10h00 às 19h00

Fins de semana junho 2021

MERCADOS
DE VERÃO

Neste fim de semana, o Jardim Municipal Casa Mora irá contar com a presença 
de algumas entidades ligadas à atividade turística e contará também com  alguns 
momentos de animação musical e infantil.

Durante a tarde de sábado, deixe-se embalar ao som do Saxofone de Ricardo 
Branco, que estará em palco entre as 18h00 e as 20h00. 

À noite, por volta das 21h00, é a vez da atuação do CRAM – Conservatório Regio-
nal de Artes do Montijo, que nos irá apresentar algumas peças musicais.

Quem passar pelo Jardim, durante este fim de semana, terá a oportunidade de se  
inscrever para usufruir de um passeio pelo Tejo, na embarcação Deolinda Maria 
(lotação máxima 6 pessoas). Os passeios terão lugar no dia 5 de junho, com  saída 
às 11h15, e no dia 6, com saída às 12h00, do Cais Flutuante – Zona Ribeirinha. 

O domingo será dedicado aos mais novos. Traga as suas crianças para participa-
rem num jogo onde ficarão a conhecer o nosso património.
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Produtos Regionais e Artesanato
11 a 13 junho

Neste fim de semana para além de poder comprar compotas, doces, mel, vinho 
e cerveja, ficará ainda a conhecer o trabalho de alguns artesãos que sabiamente 
irão expor e trabalhar ao vivo a sua arte.

Para além da animação dedicada aos mais novos, destacamos a atuação do fadis-
ta Tiago Correia, no sábado, dia 12 de junho, às 21h00.
Tiago Correia jovem montijense do Afonsoeiro, assinala 11 anos de carreira. Co-
meçou a cantar por graça nos restaurantes no Montijo, mas a sua vida mudou a 
partir da altura em que se estreou no programa “Uma Canção para Ti” na TVI. Ao 
longo da sua carreira já cantou em várias casas de fado, participou num musi-
cal do Filipe Lá Feria, no Casino de Estoril. Em 2009 voltou a cantar na sua terra, 
na sala do Rancho Folclórico Afonsoeirense, num espetáculo comemorativo dos 
seus 10 anos de carreira de que muito se orgulha.

O Comércio Mora Aqui
18 a 20 junho

Este mercado conta com o patrocínio da Câmara Municipal do Montijo e será 
dinamizado pela Baixa Convida. Os comerciantes terão a oportunidade, durante 3 
dias, de exporem as suas marcas e produtos.

A sexta feira, dia 18, ficará marcada pela atuação do grupo vocal Segue-me à Cape-
la, às 21h00. Formado em 1999 este coletivo composto por sete mulheres (Anan-
da Fernandes, Catarina Moura, Joana Dourado, Mila Bom, Margarida Pinheiro, 
Maria João Pinheiro e Sílvia Franklin) “trabalha a música tradicional portuguesa 
numa perspetiva contemporânea, usando a voz como instrumento principal”.

O dia 19, sábado, iremos recordar o Anim’Art Montijjo. Por aqui irão decorrer vá-
rios desfiles de moda, acompanhados em palco pelo Grupo Guitarras de Amigos 
da Escola de Artes Sinfonias e Eventos.  Muitas surpresas serão reveladas ao 
longo da noite.

A Baixa do Montijo Convida

Recordar São Pedro
25 a 27 junho

Este ano, pelo segundo ano consecutivo, as tradicionais Festas em Honra de S. 
Pedro não se irão realizar no Montijo.  Mais uma vez, devido ao atual estado pan-
démico, não irá haver arraial, feira, carrósseis, concertos, largadas, o habitual som 
da fanfarra dos Bombeiros e dos Batucando e, sobretudo, o convívio nas ruas da 
cidade entre montijenses e os milhares de visitantes que, ao longo dos anos, se 
deslocam ao Montijo para a comemoração desta grandiosa festa, as Festas Po-
pulares de S. Pedro!  
E porque é importante continuar a assinalar esta festividade do nosso Concelho, 
que se celebra entre a última semana de junho e a primeira semana de julho, ire-
mos recordar São Pedro, assinalando alguns momentos da nossa história, das 
nossas tradições, da nossa cultura e das nossas gentes, no último fim de semana 
de junho, no Jardim Municipal Casa Mora.
As Festas Populares de S. Pedro regressam em 2022!



4

CONTACTOS
Rua Serpa Pinto n.º 100, 2870-363 MONTIJO
914 748 116 | www.h-zoon.com

H-ZOON é um espaço localizado no coração da cidade de Montijo, mesmo em 
frente a um dos principais apeadeiros de transportes públicos, que é servido pe-
las carreiras regulares de autocarros, que fazem o transporte, de ida e volta, para 
Lisboa, Setúbal, Palmela e Barreiro, dentro da Área Metropolitana de Lisboa. Do-
tado de variadas infraestruturas, tais como uma sala de estar com um apoio para 
pequenas refeições, um jardim exterior para que possa relaxar, e um atendimento 
sempre disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, a H-ZOON, também 
dispõe de suites totalmente equipadas e personalizadas.

H-ZOON está pensado para que os uten-
tes se possam abstrair do quotidiano, 
sem nunca sair do conforto moderno 
que uma cidade tem para oferecer.
Todas as 12 suites e o studio foram pen-
sados para que, a cada visita, se possa 
usufruir de forma diferente dos nossos 
espaços. Os espaços, todos eles diferen-
tes e preparados para lhe proporcionar 
o início de uma bela história no decorrer 
da sua estadia! Com um design que varia 
desde o moderno ao clássico e tradicio-
nal, e ainda, aqui e acolá, umas pincela-
das de juventude e atrevimento."
“Prometemos a cada visita, uma história 
diferente para contar”

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

visitar MONTIJO
→ ONDE DORMIR

H-ZOON

H-ZOON – suites e studio

http://www.h-zoon.com
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Comemorações do 
Dia Mundial da Criança

01 jun.

JUNHO 2021

Jardim Municipal Casa Mora

ter.  10h30 às 16h30

Atividades infantojuvenis no Jardim 
Municipal Casa Mora.

Organização: CPCJ Montijo | Apoio: Câmara Municipal do Montijo

Exposição de trabalhos de crianças e jovens do concelho do Montijo.
Horário de funcionamento da exposição -  3.ª a 6.ª feira, das 09h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30.

01 a 20 jun.
Exposição de trabalhos
Museu Municipal Casa Mora

Mural 18 é uma iniciativa que resulta da intenção da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) e dos seus 18 municípios de criar uma programação cultural que permita 
unir agentes culturais, municípios e cidadãos em defesa da comunidade artística 
e do património cultural material e imaterial, numa fase particularmente difícil 
para todo o sector.

para que a música
continue a tocar

Fado
12 jun.
SÁB. 18H00 | M/6
Centro histórico de Sarilhos Grandes

Lelé

Câmara Municipal do Montijo

Companhia

19 jun.
SÁB. 21H30 | M/6
Monumento Homenagem 
à Agricultura em Pegões

Mascarenhas 
Martins

Câmara Municipal do Montijo

muralizados
para que o teatro
continue em cena
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exposições

Eppur si muove: fotografia | 
Roberto Santandreu

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

até 12 jun.

19 jun. sáb.  16h00

Menina-Mulher | Xana Abreu

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

Xana Abreu vai buscar ao surrealismo a criação 
de uma realidade alternativa, mas também segue 
uma linha expressionista, propondo-nos uma “arte 
pessoal e intuitiva, onde predomina a sua visão in-
terior enquanto artista, mulher e sonhadora”. Além 
das suas pinturas, a artista deslumbra-nos também 
com algumas das suas esculturas em resina e fibra 
de vidro.
Deixem-se mergulhar no “país das maravilhas” de 
Xana Abreu, aqui na Galeria Municipal!
Patente até 7 de agosto de 2021.

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

ENERELIS - A Criação de um 
Mundo Novo | Patrícia Costa

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

até 12 jun.

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. Patente até 9 de julho de 2021.

Museu Municipal Casa Mora*

18 jun.
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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 31 jul.

No cumprimento das orientações da DGS, só 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.

XIV Edição da Exposição “Santos na Casa”

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

A XIV edição da exposição Santos na Casa, que 
habitualmente tem lugar na Casa Mora, espaço 
que lhe dá o nome, decorrerá este ano, na Ermi-
da de Santo António, até ao dia 3 de julho. 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 Alexan-
dre 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.
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MÚSICA // M/6 // Gratuito*

05 jun.
sáb.  21h00

BACK TO 
DISCO

United Visionary Arts

Animateatro

...NUM 
FAROL

TEATRO // M/3 // Gratuito // 
Duração: 50m

03 jun.
qui.  11h00

“Burn baby burn, disco inferno”, surgiu da vontade de dar vida aos grandes hits dos 
anos 60, 70, 80, e dar voz às músicas que todos nós sabemos a letra, mas que nem 
sempre nos lembramos do nome da banda ou cantor.
“She is a super freak”, “We're staying alive”, “Let's celebrate good times” são frases 
que nos inspiraram, que se tornaram intemporais e que continuam a ser o mote da 
nossa sociedade em mudança e crescimento.
Com Susana Jordão na voz, esta banda conta com mais 8 extraordinários músicos, 
essenciais para trazer de volta toda a dinâmica dos grandes temas do passado ao 
séc. XXI.
Desde as grandes cabeleiras afro aos fatos coloridos, passando pelos saltos altos 
compensados até chegar aos bigodes, os Back To Disco vão transformar todas as 
imagens e memórias que temos tão presentes desses tempos em elegância, brilho 
e requinte. Os Back To Disco dão início à sua tour, DISCO INFERNO aqui no Montijo!

*Levantamento de 2 bilhetes por pessoa 
no dia do espetáculo a partir das 19h00

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.

É obrigatória a utilização de máscara.
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Conservatório Regional 
de Artes do Montijo

A BELA
ADORMECIDA

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

DANÇA // M/3 // Gratuito

19 jun.
sáb.  16h30

O CRAM lançou aos alunos de Dança o desafio de criarem as suas próprias coreo-
grafias a serem apresentadas em palco. Considera-se que a criatividade dos alunos 
deve ser explorada e para tal tem sido promovido um espaço criativo de expressão 
e experimentação através desta forma de arte.
Este Espaço Criativo terá uma primeira parte em que será apresentada a oficina co-
reográfica onde os alunos vão dançar reportório clássico e contemporâneo, e uma 
segunda parte com a tão esperada apresentação das suas coreografias.

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

Conservatório Regional 
de Artes do Montijo

CRAM ESPAÇO
CRIATIVO

DANÇA // M/3 // Gratuito

20 jun.
dom.  16h30
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para os mais novos

DECORAR A FESTA COM GRINALDAS DE MANGERICOS
Materiais:
• Cartão de caixas de cereais ou de outras embalagens
• X-ato ou tesoura
• Cola branca
• Tintas de cor verde (vários tons) e castanho
• Pedaços de tecidos de cores alegres (panos velhos)
• Dois moldes de manjerico
Como fazer:
Coloca o molde do manjerico em cima do papelão e 
desenha-o.
Recorta com o X-ato ou tesoura.
Pinta com os vários tons de verde a flor e de castanho 
o vaso.
Utiliza os tecidos coloridos, corta em fitas e cola os 
teus “vasos de manjericos” pintados aos tecidos, fa-
zendo grinaldas. Intercala com triângulos de tecido 
colorido e está pronto para enfeitar a tua sala. 
Decoração Feita! Preparados para a festa!

CHEIRA A MANJERICO

→ CUIDAR DO PLANETA

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

O manjerico é uma herbácea mui-
to aromática de folhas pequenas e 
ovaladas cujo nome científico é Occi-
mum minimum. Esta planta, originária 
do Médio Oriente, é da família do man-
jericão e é usada nestes países como 
aromática, condimentícia e medicinal.
Em Portugal está muito associada aos 
Santos Populares. Conta a história que 
antigamente os rapazes ofereciam um 
vaso com manjericos à sua amada, 
como sinal de compromisso eterno. 
As raparigas casadoiras tinham de 
aguentar o manjerico durante o má-
ximo de tempo, cuidando da planta 
e mostrando a sua dedicação e afe-
to por esse modo. Era na altura do 
Santo António, Santo Padroeiro dos 
casamentos que a cena romântica 
acontecia, daí estar associado às fes-
tas populares. Na verdade, não passa 
de uma tradição que ficou associada 
a esta planta, que nos traz sensações 
de festejos e alegria. Além da planta, 
o vaso traz também um cravo feito em 
papel e uma pequena bandeira com 
um verso popular alusivo ao amor.

É uma planta de Primavera, com um 
cheiro muito peculiar. Dizem que por 
ser tão sensível não se deve respirar 
para cima dela, nem cheirar, apenas 
tocar com a mão para se sentir o seu 
perfume, mas não passa de um mito, 
pois esta planta não dura muito tempo.
Além de terem um aroma muito agra-
dável são ótimas para afastar os inse-
tos que se podem tornar pragas das 
nossas hortas.
Como é que podemos fazer durar um 
pouco mais os nossos manjericos? Se-
gundo algumas opiniões, deve pôr-se 
água no prato por baixo do vaso do 
manjerico e manter esta humidade 
nas horas de muito calor... quando há 
calor! À noite, deve retirar-se este pra-
to com água.
Podemos usar o manjerico na comida! 
É também uma planta medicinal e faz 
bem às gripes, à constipação, aos pro-
blemas digestivos e afins!
Seja como for e para o que for, o man-
jerico é a planta "oficial" dos Santos 
Populares, em Portugal.
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Galeria Municipal 
Montijo

Sábados 10h00 -12h30 
Junho e Setembro 2021

Inscrições: Gratuito mediante inscrição
galeria@mun-montijo.pt  / 21 232 77 36

11JUNHO 2021

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

Caminhadas de dificuldade média (aprox. 2km), com actividade de de-
senho em cadernos, em pontos de interesse patrimonial do Montijo.
Material necessário: Caderno de capa dura, materiais riscadores, agua-
relas, o que tiver para desenhar.
Equipamento: Calçado confortável, chapéu, água, snack, cadeira de 
pesca ou plástico para sentar a desenhar (opcional), mochila com o ma-
terial de desenho.
Público alvo: jovens e adultos com e sem experiência de desenho, a par-
tir dos 13 anos (crianças dos 8 aos 12 anos acompanhadas por adulto 
responsável).
N.º de Participantes:  Min. 8 - Máx. 15 
Ponto de Encontro: Galeria Municipal do Montijo
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Maria Teixeira é a proprietária da “Maria Portuguezza” e a protagonista da nos-
sa rúbrica deste mês. Recebeu-nos na sua loja, que considera ser muito mais 
que uma mercearia, onde de tudo faz para que todos sejam bem-vindos e dis-
frutem do espaço como de sua casa se tratasse.

Para visitar, provar e disfrutar

lojas com estórias

A “Maria Portuguezza” abriu as portas da sua primeira loja em 2019 e, em 2020, 
mudou-se para  a Rua Afonso Palla, em pleno coração da cidade do Montijo, mas 
manteve genuíno o seu princípio como nos conta a proprietária: “O conceito ori-
ginal da primeira loja, transportámos para aqui, embora com outras condições, lá 
era um estabelecimento com uma casa por trás e aqui é uma loja para o passeio 
e com a esplanada. A ideia era ter uma mercearia com produtos de qualidade, de 
várias zonas do país e juntar o conceito de mercearia ao de tapear”.

Maria Portuguezza

Mais do que apenas comprar, na 
“Maria Portuguezza”, pode-se dis-
frutar dos  produtos favoritos, e até 
guardar para mais tarde: “Imagine 
que não lhe apetece almoçar, apete-
ce-lhe um chouriço assado, pesa-se 
o chouriço, a pessoa compra o chou-
riço, assamo-lo, come o que lhe ape-
tece e o resto leva para casa, há pes-
soas que inclusive têm uma garrafa 
de vinho aqui guardada, ou pedem 
para guardar algo para mais tarde vir 
buscar ou vêm petiscar o resto”. 
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Numa loja, onde até os animais são bem-vindos, todos são convidados a visitar 
e provar um conjunto de iguarias das mais diferentes regiões do país, que a pro-
prietária faz questão de visitar e conhecer pessoalmente, com primazia dada à 
qualidade. Os ovos, o bacalhau e os frutos secos são os reis, na imensa panóplia 
de produtos, sempre a conhecer novidades: “Procuro não saturar, agora tenho 
folhados de Chaves, antes tive as empadas do Alentejo, vou rodando para não 
ser permanentemente o mesmo, procuro sempre ter uma novidade”, menciona 
a proprietária, para quem o mais importante é a relação com os clientes: “Mesmo 
que não queiram consumir nada, venham, sentem-se e disfrutem”.

A relação da proprietária com os seus fregueses fez-se sentir bastante na pan-
demia, uma vez que, Maria e o esposo, propuseram-se a fazer de forma gratui-
ta as entregas, tão variadas quantos os pedidos e os destinatários. Muitas en-
comendas foram mimos e surpresas para quem há muito não sentia o conforto 
do lar “médicos, enfermeiros que estavam em quarentena, filhos para as mães, 
namorados para as namoradas, os vinhos rosés para as enfermeiras, pessoas 
que não iam a casa há muito tempo e recebiam um miminho. Situações muito 
emotivas”, confessa Maria.

O positivismo e a alegria de Maria Teixeira são contagiantes. Para o futuro pre-
tende “continuar a apostar na qualidade, em mais produtos, eventos e, claro 
está, mais clientes. Deseja, também, oferecer, dentro do possível, “condições 
para as pessoas se sentirem cada vez melhor em aqui estar,  perceberem que 
este é um espaço para usufruirmos em conjunto, não quero um cliente para 
um dia, quero-o por muito tempo, porque aqui damos realmente o nosso me-
lhor, com empenho, carinho e muito amor”. 

Motivos de sobra para visitar, provar e disfrutar da “Maria Portuguezza”.
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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? A Linha de Apoio Social 
(800 210 105), é uma linha gratuita, 
criada durante o estado de emer-
gência, como resposta imediata de 
suporte às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.
Tem por objetivo facilitar o contacto 
entre os munícipes, que necessitam 
de informações e/ou apoios sociais 
e os serviços disponibilizados pela 
Divisão de Desenvolvimento Social e 
Promoção da Saúde. 
Para que serve? 
Para solicitar apoios ou obter infor-
mações quanto a apoios sociais mu-
nicipais ou outros. Conforme o tipo 
de apoio solicitado, os munícipes 

serão orientados e encaminhados 
para os serviços municipais de refe-
rência ou para outras entidades ou 
instituições, que darão resposta aos 
seus pedidos.
Destinatários? Pessoas e/ou famílias 
que, na impossibilidade de se deslo-
carem aos serviços, necessitem de 
informações e/ou apoio social.
Como fazer? Ligar para o 800 210 105.
Local? Divisão de Desenvolvimento 
Social e Promoção da Saúde
Rua José Joaquim Marques n.º 124, 
2870-348 Montijo | Tel.: 21 232 77 39
Horário? 2.ª a 6.ª feira | 09h00-12h30 
/ 14h00-17h30

→ LINHA DE APOIO 
SOCIAL - 800 210 105
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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 TWO YOU | Xana Abreu 

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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Colabore e faça
a diferença!

www.mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo

Para fazer marcação
Contacte a Divisão de Desenvolvimento 
Social e Promoção da Saúde, presencial-
mente ou por telefone:
• Rua José Joaquim Marques n.º 124
2870-348 Montijo
• 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30

21 232 77 39
21 232 76 74

Travessa Maestro Jorge Peixinho 
(traseiras da Avenida Maestro Jorge 
Peixinho, junto ao Campo de Futebol 
do Olímpico)

4.ª feira das 9h00 às 12h30
com marcação prévia

Em funcionamento 
apenas para doações
durante o mês de junho

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

