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Mercados de Verão – Todos os fins de semana de junho
De 4 a 6 – Mercado de Turismo
Fique a par da oferta turística existente do nosso concelho
De 11 a 13 – Produtos Regionais e o Artesanato Local
Por aqui irão passar as deliciosas compotas, e uma doçaria diversificada, 
juntamente com o trabalhos dos nossos artesãos.
De 18 a 20 – O Mercado - O Comércio Local Mora Aqui
Da responsabilidade da Comissão da Baixa, serão expostas as melhores mar-
cas existentes no Montijo, desde vestuário, sapatos, acessórios, entre outros 
produtos de qualidade.
De 26 a 27 – Recordar São Pedro
Iremos recordar os melhores momentos das Festas Populares de São Pedro
Visite os nossos mercados de verão!

Montijo Lugar de Encontros, volta a marcar presença na programação cultu-
ral da nossa Cidade.
A Festa da Flor vai voltar a florir o Montijo, entre 28 e 30 de maio, marcando 
o início desta programação.
A Câmara Municipal do Montijo, em parceria com a Associação Portuguesa 
de Produtores de Plantas e Flores Naturais e a marca Flores do Montijo, pre-
parou uma nova edição da Festa da Flor.
Este ano, e com o plano de desconfinamento em vigor, que permite já reto-
mar algumas atividades, a iniciativa apresenta-se como mais uma medida de 
estímulo de atividade económica que pretende dinamizar o centro histórico 
da cidade. 
A Praça da República volta a receber estruturas florais e a Rua Almirante Cân-
dido dos Reis irá, mais uma vez, contar com uma estrutura área, este ano, 
com fitas coloridas dando a esta rua uma nova vida.
Visite o centro histórico da cidade e deixe-se encantar pela Capital da Flor.
Considerando as restrições e por forma a garantir todas as condições de se-
gurança, o Mercado de Flores e Acessórios de Decoração Floral irá decorrer 
durante a Festa da Flor, no Jardim da Casa Mora.
Estão abertas as inscrições para participar no mercado. Se é florista, produtor, 
ou tem um negócio na área da decoração floral, inscreva-se e participe neste 
Mercado.
Normas de Participação em www.mun-montijo.pt
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visitar MONTIJO
→ ONDE DORMIR

MAIO 2021

CONTACTOS
Fisherman's Inn T1 e Loft
Rua Doutor Manuel da Cruz Júnior n.º 4
2870-121 MONTIJO
912 808 614
www.facebook.com/fishermansmontijo

As duas unidades do Fisherman's Inn, 
com decoração leve e moderna, numa 
atmosfera cozy, são uma excelente 
opção para quem procura a proximi-
dade ao centro da cidade, simultanea-
mente, proporcionando um ambiente 
de calma e relaxamento.

FISHERMAN'S INN
Localizado no chamado Bairro dos Pescadores, na zona histórica da cidade, o alo-
jamento Fisherman's Inn dispõe de duas casas que foram reabilitadas e transfor-
madas em unidades de alojamento local. As casas estão inseridas num edifício 
centenário e muito emblemático da cidade de Montijo, mandado edificar pelo 
Dr. Manuel da Cruz Júnior, médico benemérito da cidade, tendo aqui funcionado, 
entre 1950 e 1974, o Externato  Sagrado  Coração de Jesus, a primeira escola de 
ensino secundário do concelho do Montijo.  

As duas unidades do Fisherman's 
Inn dispõem de tipologias distintas, 
nomeadamente um apartamento T1, 
que pode albergar quatro pessoas 
e um apartamento Loft, mais espa-
çoso, que dispõe de um simpático 
pequeno espaço exterior, também 
com a capacidade para acomodar 
quatro pessoas. Ambos, equipados 
com cozinha, dispõem de todos os 
equipamentos necessários para uma 
estadia de curta duração, ideal para 

uma visita de cidade, ou para um fim 
de semana prolongado.  Nos aloja-
mentos são disponibilizados serviço 
de internet gratuito aos hóspedes. 
Embora não disponha de estaciona-
mento privado, nas imediações existe 
muita facilidade para estacionar. 
A sua localização permite a deslo-
cação a pé, pela cidade e um acesso 
rápido ao terminal de transportes, ro-
doviários e fluviais, bem como à zona 
comercial da cidade.
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Webinar
Educação e Género: 
Pensar Plural e enfraquecer 
Mentalidades Hegemónicas

05 mai.
qua.  18h00 às 19h30

→ Plataforma Zoom Colibri

A sessão tem como objetivo dar espaço à reflexão e à discussão sobre as diferen-
tes formas de promoção da igualdade e da não-discriminação, designadamente a 
partir da desconstrução de mentalidades hegemónicas. 
Participações de Cristina Pereira Vieira, professora auxiliar do Departamento de 
Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta, e Marina Birrento, Conselhei-
ra para a Igualdade da Câmara Municipal do Montijo.
Público-alvo: Agentes da educação, profissionais de saúde, psicólogos, estudan-
tes da Universidade Aberta e de outras Instituições de Ensino superior, jovens e 
tod@s interessados pela temática.
A participação é gratuita mediante inscrição prévia até ao dia 04 de maio através 
do formulário disponível online em www.mun-montijo.pt.
Informações: CLA da UAB Montijo: cla.montijo@uab.pt  | CLDS 4G – RODA:
clds4gmontijo@gmail.com
Organização: Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta do Montijo e CLDS 4G 
Montijo – RODA

→ COMEMORAÇÕES 
DIA INTERNACIONAL 
DOS MUSEUS 18 DE MAIO
O Dia Internacional dos Museus, celebra-se a 18 de maio e foi 
criado em 1977 pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus.  
O tema deste ano, para todos os museus do mundo, é “O futuro 
dos Museus: Recuperar e reimaginar”.
Para assinalar este dia propomos uma programação on-line diver-
sificada, rica e abrangente.

18 mai. ter. Programa On-line

10h00 Conhecer os Museus do Concelho
 Filme genérico sobre os vários espaços museológicos do 

nosso concelho: Museu Municipal Casa Mora, Museu do 
Pescador, Museu de Arte Sacra da Igreja da Misericór-
dia, Museu Agrícola da Atalaia e Museu Etnográfico de 
Canha.

→ Facebook da Câmara Municipal - @cmmontijo

https://www.facebook.com/cmmontijo
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No cumprimento das orientações da DGS, nos espaços museológicos só é permitida a pre-
sença de duas pessoas em simultâneo e o uso de máscara de proteção é obrigatório.

*

16h00 Relógios de Sol e a Matemática 
 Sendo o Museu Agrícola da Atalaia, guardião 

de um relógio de sol vertical meridional, em 
pedra lioz, com marcações em numeração ro-
mana e gnómon em ferro, pretende-se com 
esta mostra evidenciar a presença da mate-
mática na sua construção. 

 Esta exposição apresenta alguns dos magní-
ficos relógios de sol existentes no nosso país. 
Exposição cedida pelo Departamento de Ma-
temática da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa.

 A exposição está patente no Museu Agrícola 
da Atalaia até 31 de agosto de 2021, e pode 
ser visitada presencialmente, de acordo com 
as normas do DGS.

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

 Entrada gratuita*

DIA INTERNACIONAL 
DOS MUSEUS

15h00 À conversa com Patrícia Costa 
 Patrícia Costa, autora da exposição “Enerelis 

- A Criação de um Mundo Novo” patente no 
Museu Municipal, é licenciada em arquitetura, 
mas rapidamente se deixou apaixonar pela 
arte da banda desenhada. É através de traços 
ricos e diversificados que dá vida às suas ideias 
e às narrativas visuais que apresenta. Conver-
sámos com a autora sobre a sua obra, o seu 
percurso e as suas influências e inspirações 
que nos transportam para histórias de fantasia 
épica.

 A exposição está patente no Museu Municipal 
Casa Mora até 12 de junho de 2021, e pode 
ser visitada presencialmente, de acordo com 
as normas do DGS.

 Horário: 2.ª a 6.ª feira – 09h00-12h30 / 14h00-
17h30. Entrada gratuita*
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18 mai. ter. Programa On-line
→ Facebook da Câmara Municipal - @cmmontijo

https://www.facebook.com/cmmontijo
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À Descoberta 
do Património 
do Concelho

DESAFIO

A Cultura entra 
em sua Casa

→ Facebook da Câmara Municipal
      @cmmontijo

até 02 jun.
À Descoberta do Património 
do Concelho

quartas-feiras  15h30

Este jogo online, traduz-se semanalmente em rondas de perguntas e respostas, 
sobre os temas principais dos vídeos “A Cultura Entra em Sua Casa”. 
Todas as quartas-feiras, às 15h30, é publicado um novo vídeo no Facebook da 
autarquia e uma nova ronda de 10 perguntas com respostas de escolha múltipla. 
O prémio para os vencedores das rondas é um livro da coleção de Estudos Locais 
da Câmara Municipal do Montijo. 
A lista semanal dos três vencedores é divulgada no final de cada ronda juntamen-
te com a solução das perguntas.
Consulte as Normas de Participação disponíveis online em www.mun-montijo.pt.

O Meu Pequeno 
Grande Mundo
ARTEMREDE / Nicho 
Associação Cultural

22 mai.
sáb.  16h30 e 17h30

Praça da Liberdade 
Colinas do Oriente, 
Montijo

Tudo gira à volta da caravana Penélope, uma roulotte clássica, que renasceu em 
2011, como o Teatro Mais Pequeno do Mundo. O Meu Pequeno Grande Mundo 
é a sexta temporada deste projeto, desta vez numa versão adaptada a tempos 
de pandemia... É um espetáculo sobre o poder da reflexão e da reinvenção, uma 
homenagem à mulher e ao homem enquanto construtores de sonhos.

Teatro | M/12 | Gratuito - É obrigatória a aquisição de bilhete 
de ingresso e a permanente utilização de máscara*

Ficha Artística e Técnica: Coordenação Artística: Graeme Pulleyn | Autores e intérpretes: 
Graeme Pulleyn, Romulus Neagu, Sónia Barbosa | Produção Executiva: Guida Rolo | Produção: 
Nicho Associação Cultural.

*INFORMAÇÕES: Este espetáculo está sujeito a alterações devido ao atual contexto epide-
miológico. Abertura da Bilheteira no local, 2h antes do início do espetáculo.
Mais informações: Bilheteira do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida | De terça a sexta entre as 
15h e as 19h | 212 347 882 | bilheteira1@mun-montijo.pt

https://www.facebook.com/cmmontijo
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ARTE & SABER
de António Santos

Informações: Posto de Turismo 
2.ª a 6.ª feira | 09h00-12h30 / 14h00-17h30 | 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

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

*

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

"Eppur si muove: 
fotografia"
Exposição antológica 
de Roberto Santandreu

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 várias mate-
riais, mas a madeira ocupa um lugar especial nos seus trabalhos. A partir de raízes, 
troncos ou ramos, António concebe diversas peças e utensílios, de cariz utilitário 
ou decorativo, em que cada uma ressalta a sua criatividade e paixão pela arte, que 
começou na sua adolescência. Como afirma, foi no artesanato que encontrou a 
forma de aplicar os conhecimentos adquiridos, na profissão que exerceu. A apo-
sentação trouxe-lhe mais tempo livre, e uma crescente curiosidade de conhecer 
e trabalhar diferentes materiais, inovando procedimentos, ora recorrendo a má-
quinas, ora por meios manuais. Esta sua capacidade, artística, tem-no motivado a 
criar peças, únicas e invulgares, nas quais tenta preservar e enaltecer, a beleza que 
a natureza lhes propicia e que a sua arte e imaginação recriam.

2.ª a 6.ª feira | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
* Galeria Municipal do Montijo

O tempo, o que é? Para Einstein era “uma ilusão. A distinção entre passado, pre-
sente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão”, mas as respostas que, 
ao longo da História, filósofos e cientistas têm dado a esta questão são divergen-
tes e por isso, pessoais e subjectivas.
Nesta exposição de Roberto Santandreu, o autor, transporta-nos numa “viagem” 
pelas suas exposições mais representativas, apresentando uma seleção de foto-
grafias onde a passagem do tempo e as marcas que este deixa estão bem presen-
tes, permitindo-nos um vislumbre da sua perspectiva do tempo.
Não deixe de visitar esta exposição na nossa Galeria Municipal! Esperamos por si!

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.

*

até 04 jun.

até 31 jul.
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NÓ
Companhia 

Mascarenhas-Martins

07, 08 e 09 
mai.

sex., sáb.  21h30
dom.  16h30

TEATRO // M/14 // 7,50 €
5€ - jovens até 30 anos, estudantes 

de artes e profissionais do espetáculo

© Levi Martins

MÚSICA // M/14 // 5€

14 mai.
sex.  21h30

A GAROTA 
NÃO

Cátia Mazari Oliveira

Chega de um dos fins do mundo de pé descalço, com algumas unhas pintadas. Toca 
guitarra mas pouco. Toca piano mas pouco. Gosta de escrever mais do que falar, e de 
cantar mais do que escrever. A GAROTA NÃO é o projeto da cantautora Cátia Mazari 
Oliveira. Sem artifícios, canta uma reflexão deliciosamente interventiva sobre os nossos 
tempos, fazendo uma abordagem atual, genuína e doce. Em Rua das Marimbas N.º 7, 
álbum de estreia com produção de Sérgio Mendes, conta com um coletivo de incríveis: 
Pedro Nobre, Diogo Sousa, Ana Du Carmo, Carolina Canto-de-Pardal, Frankley, Fernando 
Molina. Com influências que vão desde o rap português ao folk americano, passando 
pela música popular brasileira e pelo pop britânico, A GAROTA NÃO canta o que dói 
por dentro, o que ri por fora, o que os dias trazem. São eles, os dias e a vida que neles 
se derrama, o que a inspira: delicadeza, relações, sonhos, o respeito por quem está e a 
falta dele, o amor. 
Evento PICA em parceria com a Câmara Municipal do Montijo.

HORÁRIO  Terça a Sexta 15h00 - 19h00
Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo
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INFORMAÇÕES  21 232 78 82 | bilheteira1@mun-montijo.pt
(LEVANTAMENTO DE RESERVAS ATÉ 24H ANTES DO ESPETÁCULO)

MAIO 2021

TEMPORADA
2020 | 2021

SÁB. 15 MAIO - 11H00 CINEMA-TEATRO JOAQUIM D’ALMEIDA, MONTIJO

JOVENS SOLISTAS
DA METROPOLITANA

FUNDADORES MECENAS
PRINCIPAL

PATROCINADORESPATROCINADOR
PRINCIPAL

Academia Nacional 
Superior de Orquestra

JOVENS 
SOLISTAS 

DA METROPOLITANA

Desenvolvendo uma ponte pedagógica inédita entre a prática e o ensino musical, 
a Academia Nacional Superior de Orquestra (ANSO) é a única escola do país que 
forma maestros, instrumentistas de orquestra e pianistas vocacionados para músi-
ca de câmara. A música de câmara é uma das vertentes fundamentais da Academia 
Nacional Superior de Orquestra, que todos os anos apresenta o ciclo Jovens Solis-
tas da Metropolitana. Para ouvir os músicos do futuro, com repertórios de sempre.

MÚSICA // M/6 // 5€

15 mai.
sáb.  11h00

ANTÓNIO 
ZAMBUJO

O reencontro com António Zambujo, um dos maiores artistas, autores e intérpre-
tes contemporâneos da música e da língua portuguesa, e um dos seus mais notá-
veis embaixadores no mundo, faz-se ao som de ‘Lote B’, em que “só com uma voz 
e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, vim tocar p’ra ti, uma canção que te escrevi, 
quando alguém me diz, o teu amor não mora aqui”, dando o mote ao disco mais 
intimista da sua discografia. 

MÚSICA // M/6 // 25€ Plateia // 
20€ Balcão // Duração: 75m

22 mai.
sáb.  19h00

©Kenton Thatcher
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Animateatro

A ILHA DE 
PLÁSTICO

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

29 mai.
sáb.  11h00

© César Duarte

COMÉDIA, DRAMA | Alemanha, Áustria, 
Roménia | 2016 | 162 min

Com Sandra Hüller, Peter Simonischek, 
Michael Wittenbor

CINEMA // M/12 // 3€

de Maren Ade

29 mai.
sáb.  16h30

TONI ERDMANN
CICLO

CINE
MA

            JAN- MAIO 2021 

Animateatro

...NUM 
FAROL

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

03 jun.
qui.  11h00

DESTAQUE 

JUNHO

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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para os mais novos

◦Será que sabemos tudo sobre os 
oceanos? 
Hoje, cerca de 220 mil espécies mari-
nhas já foram identificadas pela ciên-
cia. Porém, estima-se que o número 
total seja entre 700 mil e 1 milhão de 
espécies... ainda nos falta muito!
◦Menos de 5% dos oceanos já foi 
explorado.
A ciência e as tecnologias têm vindo 
cada vez mais a explorar os oceanos, 
mas conhecemos apenas uma peque-
na parte do que existe. Há quem diga 
que temos melhores mapas de Marte 
do que do Fundo do Mar!
◦Quantos tesouros ainda estão es-
condidos no fundo do mar? 
Pode ser que existam mais artefactos 
submersos do que em todos os mu-
seus. Não é possível saber com exa-
tidão quantos navios já naufragaram 
em todos os mares do mundo, nem 
tão pouco saber quantos tesouros 
cada um deles transportava. Além 
dos navios, existem também muitas 
cidades que foram submersas devido 
a terremotos e deslizamentos de terra. 
Quem sabe um dia possas ser tu a des-
cobrir um desses tesouros!

“A galinha todos os dias punha um ovo e todos os dias lho tiravam. Mas que gran-
de chatice. Resolveu então fugir do galinheiro. Que aventuras irá encontrar?...”
Atelier: Uma prenda para a mãe

Os Ovos Misteriosos
de Luísa Ducla Soares/ Manuela Bacelar

sáb.  15h3001 mai.

→ HORA DO CONTO ONLINE
→ Facebook da Câmara Municipal
      @cmmontijo

Todos conhecemos os benefícios que 
o mar nos dá e amamo-lo por isso. 
Podemos brincar, nadar, andar de bar-
co, transportar coisas em longos per-
cursos, dá-nos alimentos, é o habitat 
de muitos seres vivos, ajuda a tempe-
rar o clima, e tantas outras coisas, que 
sem ele a nossa sobrevivência seria 
impossível.
No dia 20 de maio comemora-se o Dia 
Europeu do Mar e sendo este um bem 
tão precioso do nosso planeta parti-
lhamos contigo algumas curiosidades:
◦Qual o lugar mais profundo do 
mundo?
Fica na Fossa das Marianas no Oceano 
Pacífico, próximo ao Mar das Filipinas. 
Tem uma profundidade de 11 km, a 
mesma distância entre os aviões em 
voo e o solo.
◦Qual o maior oceano do mundo?
O Oceano Pacífico, não só é o maior 
oceano do mundo, como também co-
bre quase 30% de toda a superfície do 
Planeta Terra. 

→ CUIDAR DO PLANETA
    

 A
m

ar  o  MAR

https://www.facebook.com/cmmontijo
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Barbeiro de profissão, empreendedor de espírito, o protagonista da rúbrica 
“lojas com estórias” deste mês é Pedro Boavida, proprietário da Barbearia Bo-
avida, que nos falou do seu projeto, de como a história e as estórias dão vida 
a uma barbearia onde o homem, que cuida do seu cabelo e da sua barba, é 
presenteado com uma experiência que ultrapassa gerações.

Onde a estética se encontra com a história

lojas com estórias

Desde 2016, situada na histórica 
avenida dos pescadores, a Barbea-
ria Boavida reside num espaço que 
também está enraizado na história 
da cidade do Montijo, espaço esse 
que como nos referiu o proprietário, 
“já foi um acesso para as traseiras 
das casas, onde existiam as hortas, 
posteriormente foi criada uma ca-
valariça. Depois disso já foi um res-
taurante, uma pizzaria e, finalmente, 
tornou-se numa barbearia”.  A arqui-
tetura rústica da casa mantém-se 
intacta onde Pedro Boavida acredita 
que “o conceito de barbearia encai-
xou perfeitamente”.

Barbearia 
Boavista

A decoração é também uma das pre-
ocupações do proprietário, cujo obje-
tivo é levar quem entra neste espaço 
“numa viagem no tempo, desde a 
década de 70, até aos dias de hoje”. 
Nesta viagem no tempo também a 
evolução, da relação do homem com 
o seu barbeiro e com a estética, nota-
-se ter evoluído substancialmente, tal 
como nos contou Pedro Boavida: “A 
nossa sociedade exige, cada vez mais, 
ao homem uma aparência cuidada, e 
ainda bem. A relação com o barbeiro 
reflete-se numa maior regularidade 
com que os homens procuram o cui-
dado do cabelo e da barba.”
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Para Pedro Boavida um dos momentos mais marcantes desta barbearia, foi “ter 
realizado, pela primeira vez, em Portugal, um concurso nacional de barbearia, 
cujo conceito tive a oportunidade de apresentar e divulgar na televisão, bem 
como, representar a cidade do Montijo”. 

A pandemia apanhou-nos  a todos 
desprevenidos e Pedro Boavida não 
foi exceção, mas realça que “somos 
um povo de hábitos, temo-nos vindo 
a adaptar a esta nova realidade e, se-
guramente, continuaremos a encon-
trar a forma de sermos felizes”. 

O desejo do proprietário da Bar-
bearia Boavida é “a satisfação dos 
clientes desde o momento da mar-
cação até à visita, com um serviço 
de excelência e uma experiência em 
cada vez que vier cuidar de si”. Pedro 
Boavida deseja também que a sua 
barbearia, que batizou com o seu 
apelido, tal é a relação que tem com 
o seu projeto, possa “fazer parte do 
crescimento da cidade do Montijo, 
e tornar-se um ponto de referência”.
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juventude
22 a 30 mai.

A Semana da Juventude 
está de volta em maio de 2021

É uma atividade anual, promovida pelo Gabinete da Juventude da Câmara Mu-
nicipal de Montijo, com o objetivo de apoiar e estimular a participação e a inter-
venção dos jovens munícipes no concelho do Montijo. Para a sua dinamização 
são parte integrante e fulcral, todos aqueles que se inscrevem e participam ati-
vamente na realização das atividades que compõem a programação da Semana 
da Juventude, nomeadamente, associações de estudantes associações e estrutu-
ras juvenis, grupos informais de jovens, jovens com atividade individual (artistas, 
criativos), entre outros. Tendo em consideração a situação que atravessamos e a 
incerteza de podermos retomar os eventos totalmente presenciais, o Gabinete da 
Juventude planificou a Semana da Juventude 2021 num formato misto de ativida-
des online e presencias, cumprindo todas as regras de segurança e distanciamen-
to em vigor, de acordo com DGS. 
Das atividades planeadas fazem parte Webinars, Fóruns, eventos em streaming, 
DriveIn, entre outras surpresas! Consulta o programa com toda a informação no 
site da autarquia, instagram e facebook do Gabinete da Juventude.
Não deixes de nos seguir e participar na Semana da Juventude 2021!

www.mun-montijo.pt juventude.montijo juventudecmmontijo

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
Edição das obras vencedoras nas 
duas modalidades. Cada vencedor 
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
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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 
Festa da Flor 2019

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!

mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo

Para fazer marcação
Contacte, presencialmente ou por te-
lefone, a Divisão de Desenvolvimen-
to Social e Promoção da Saúde:
• 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

Devido ao atual contexto epidemiológico, presentemente 
estamos abertos no seguinte horário com marcação prévia:

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

Segunda-feira (atendimento): 
9h00-12h30
Quarta-feira (doações): 
9h00-12h30/14h00-17h30
Quinta-feira (atendimento): 
9h00-12h30/14h00-18h00


