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→ Facebook da Câmara Municipal - @cmmontijo

D I A  I N T E R N A C I O N A L

D A S  M U L H E R E S
8  D E  M A R Ç O

A Câmara Municipal de Montijo associa-se, uma vez mais, ao 
Dia Internacional das Mulheres.

Este ano o Dia Internacional das Mulheres irá ser assinalado ao lon-
go do mês de março, com mensagens do Presidente da Câmara, da 
Presidente da Assembleia Municipal e da Vereação, que podem ser 
visualizadas no Facebook da Câmara com a seguinte calendarização:

Temas das Intervenções

Dia 8 – segunda-feira
Presidente da Câmara Municipal do Montijo – Nuno Canta
O Dia Internacional das Mulheres no Município de Montijo

Dia 12 – sexta-feira
Presidente da Assembleia Municipal – Catarina Marcelino
A importância da Igualdade de Género nas Políticas Públicas Locais

Dia 15 – segunda-feira
Vereadora Clara Silva
Mulheres na Educação

Dia 19 – sexta-feira
Vereador José Manuel dos Santos
Mulheres em Contexto de Pandemia

Dia 22 – segunda-feira
Vereadora Sara Ferreira
Mulheres na Cultura
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→ LINHAS 
DE APOIO À 
COMUNIDADE

→ Linha de Apoio 
Social - GRATUITA
Ligue 800 210 105

→ Linha de Apoio 
Psicológico
Ligue 917 865 964

→ Linha de Apoio 
ao Migrante
Ligue 910 697 293 / 917 060 714

→ Linha de Apoio 
a Vítimas de Violência 
Doméstica
Ligue 917 891 554 / 917 060 714

→ Seg. a sex. 
09h00-12h30 / 14h00-17h30
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O Ano Internacional das Mulheres foi 
proclamado, pelas Nações Unidas, 
em 1975, tendo-se seguido a Década 
das Nações Unidas para as Mulheres. 
Neste mesmo ano, realizou-se ainda 
a «I Conferência Mundial Sobre as 
Mulheres», na Cidade do México, na 
qual Portugal esteve representado 
através de um grupo de trabalho da 
Comissão para a Condição Feminina 
(CCF), atualmente Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género 
(CIG). 
As Nações Unidas começaram a 
celebrar o 8 de março como o Dia 
Internacional das Mulheres, o qual 
simboliza a vontade de promover a 
igualdade entre mulheres e homens 
a todos os níveis da vida cívica, 
política, económica, social e cultural. 
Em dezembro de 1977, a Assembleia 
Geral da ONU adotou uma resolução 
que proclamou um Dia das Nações 
Unidas para os Direitos das Mulheres 
e para a Paz Internacional a ser 
celebrado nos Estados Membros num 
dia escolhido de acordo com as suas 
tradições nacionais, resolução à qual 
Portugal se associa desde 1975.
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visitar MONTIJO

ALOJAMENTO 
CESARINI

→ ONDE DORMIR

CONTACTOS
Reservas: 917 777 069 | 966 010 496

Email: cesarini2000@gmail.com
Rua Serpa Pinto n.º 9 - 2870-234 MONTIJO

O Alojamento Cesarini está instalado num edifício, do início do século XX, 
cuja arquitetura e revestimento azulejar encontramos, comumente, na bai-
xa da cidade, abrilhantando o casario, ainda típico e tradicional. 

Situado junto à Igreja Matriz, 
frente à Praça 5 de Outubro, este 
estabelecimento de alojamento 
local, tem a excelente vantagem 
de estar no centro da cidade, ofe-
recendo a facilidade de acesso ao 
comércio, serviços e atividades 
que aí habitualmente se desen-
volvem.  
A sua localização central, permite 
igualmente o acesso rápido, de 
transporte próprio ou de trans-
porte público, a um conjunto de 
locais de interesse turístico, na 
região. 
Embora não disponha de esta-
cionamento privado disponível, 
existe relativa facilidade em es-
tacionar, gratuitamente, nas suas 
imediações.
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O Alojamento Cesarini é uma unidade de gestão familiar, cujo nome advém 
do seu falecido proprietário, João Cesário, importante e destacado comer-
ciante da cidade, cujo estabelecimento comercial encontramos no piso tér-
reo do edifício, do próprio alojamento.  
Algumas, das quatro tipologias dos 6 quartos existentes, nomeadamente 
- individual, duplo, triplo e familiar, dispõem de casa de banho partilhadas. 
Todos os quartos estão equipados com TV, internet e ar condicionado, na 
sua maioria com vista para a via principal. De decoração simples e prática, 
oferecem conforto, higiene e segurança.
O hóspede poderá ainda desfrutar de duas cozinhas equipadas e dois es-
paços comuns disponíveis para confecionar a sua própria refeição, caso o 
prefira.
A simpatia de Isabel Cesário complementa a vivência familiar desta unida-
de, traduzindo-se numa experiência de convívio e de proximidade, com os 
locais, que hoje o turista tanto procura.
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→ RASTREIO 
DE CANCRO 
DA MAMA

O Rastreio de Cancro da Mama destina-se às mulheres assintomáticas com ida-
de compreendida entre os 50 e os 69 anos que serão convidadas a participar 
neste Rastreio através de carta personalizada, podendo existir um contacto 
adicional por telefone e/ou SMS.

A informação relativa à população a 
rastrear foi facultada pela Autoridade 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo e divide em dois anos civis 
a totalidade das mulheres elegíveis, 
ou seja, o Núcleo Regional do Sul da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro irá 
convidar 50% das mulheres residen-
tes no concelho do Montijo em 2021 
e as restantes em 2022. Este rastreio 
repetir-se-á ciclicamente pois deve ser 
realizado a cada 24 meses (as mulhe-
res convidadas em 2021 serão nova-
mente convidadas em 2023, e assim 
sucessivamente).

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

Esta ação insere-se na intervenção do 
Núcleo Regional do Sul (NRS) da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, integra-
do no Plano Oncológico Nacional e no 
Programa Europeu Contra o Cancro 
que tem como objetivos primordiais, a 
redução da letalidade da doença pois, 
através do diagnóstico atempado, é 
possível encontrar formas adequadas 
de tratamento, bem como melhorar 
a qualidade de vida dos pacientes. A 
deteção precoce da doença permite 
encontrar meios menos agressivos 
para a debelar.

Montijo recebe Unidade Móvel de Rastreio de Cancro 
da Mama que irá permanecer na Praça da República 
até ao dia 30 de março.
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→ MEXA-SE! 
     PELA SUA SAÚDE
Em tempo de confinamento não deixe 
de praticar exercício físico.
Com o objetivo de combater o seden-
tarismo, diminuir o stress e os níveis de 
ansiedade, propomos que assista aos 
vídeos no canal YouTube da Câma-
ra Municipal do Montijo em https://
www.youtube.com/user/cmmontijo/
videos

→ À DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO
     DO CONCELHO

No âmbito do programa “A Cultura Entra em Sua Casa”, promovido em 2020 nas 
redes sociais da autarquia, surge a iniciativa À Descoberta do Património do Con-
celho que consiste num jogo online onde os participantes terão a oportunidade 
de testar os seus conhecimentos sobre o património existente no concelho do 
Montijo. Os interessados devem conhecer e cumprir as normas de participação 
do desafio, que se encontram disponíveis no site da Câmara Municipal em www.
mun-montijo.pt.
A iniciativa irá decorrer até ao dia 2 de junho de 2021.
Junte-se a nós nesta iniciativa e participe!

Aqui irá encontrar dois tipos de treinos:
• Para quem tem mais de 50 anos e pretende exercitar o seu corpo e a sua mente 
acompanhe as aulas da Professora Sandra Outeiro e pratique os exercícios de mo-
bilização articular e ginástica localizada. Se praticar com regularidade estes exercí-
cios irá sentir uma maior mobilidade articular, uma maior aptidão cardiovascular, 
mais equilíbrio e força muscular.
• Se já pratica atividade física com regularidade e possui robustez física acompa-
nhe as aulas do Professor João Neves.  Este treino destina-se a uma população 
mais ativa com uma boa aptidão física e tem a duração de 30 minutos. É um treino 
que tem como objetivo acelerar o metabolismo e, assim, promover a queima de 
gordura e a melhoria da capacidade cardiorrespiratória.
Mexa-se! Pela Sua Saúde

→ Facebook da Câmara Municipal - @cmmontijo
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→ DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
     21 DE MARÇO

O Dia Mundial da Árvore ou da Floresta celebra-se anualmente a 21 de março. 

Este ano, não irão realizar-se as iniciativas habituais, tendo em conta o 
atual estado de pandemia, contudo, a Câmara Municipal do Montijo assi-
nala esta data comemorativa com a publicação de um vídeo no facebook 
da autarquia alusivo a esta temática.

A Câmara Municipal do Montijo insti-
tuiu a Semana Verde do Montijo, com 
o objetivo de sensibilizar a população 
para a importância da preservação das 
árvores visando o equilíbrio ambiental 
e ecológico, e a promoção da qualida-
de de vida dos cidadãos.
O envolvimento de todos, alunos, pro-
fessores, agentes e comunidade local, 
é fundamental para cultivar e fomen-
tar uma atitude cívica de respeito pela 
árvore e pela floresta em todas as suas 
dimensões.

A Semana Verde do Montijo é or-
ganizada pela Casa do Ambiente e, 
durante essa semana, são habitual-
mente dinamizadas várias iniciativas 
que procuram incutir boas práticas 
ambientais.
Anualmente é selecionada uma árvo-
re que para além de ser oferecida à 
população é também plantada com 
a colaboração dos alunos e alunas do 
1.º ciclo, em diversos espaços verdes 
da cidade contribuindo assim para a 
reflorestação do nosso território.

→ Facebook da Câmara Municipal - @cmmontijo
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→ DIA MUNDIAL DO TEATRO
     27 DE MARÇO

Havia uma ideia, uma data marcada 
e ensaios programados. Como uma 
bomba caiu uma pandemia e, com ela, 
os cancelamentos em prol da protec-
ção da população e os adiamentos em 
prol de uma esperança de regresso à 
normalidade possível. 
O tempo diz-nos tudo, e tudo ao mes-
mo tempo, gerando-se um burburi-
nho de onde só conseguimos ouvir 
palavras soltas, como reinvenção, âni-
mo, a célebre frase de que “estamos 
todos no mesmo barco”, confinamen-
to, desânimo, entre tantas. Mas como 
continuar à tona de água num barco 

→ Facebook do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida - @ctjamontijo

Direção: Inês Monteiro Pires | Produção: Companhia Mascarenhas-Martins | Apoio: Câmara 
Municipal do Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

Desde 2016 que a Mascarenhas-Martins tem comemorado o Dia Mundial do 
Teatro com uma leitura encenada da mensagem disponibilizada pelo Interna-
tional Theatre Institute. Cada leitura é dirigida por um elemento da companhia 
que passa o testemunho ao próximo. Em 2020 este projeto foi interrompido 
com uma leitura em vídeo, na esperança de que este ano fosse possível regres-
sar às leituras presenciais. Não sendo o caso, a comemoração volta a ser feita 
exclusivamente online.

Mensagem 
2021
Companhia 

Mascarenhas-Martins

27 mar.
sáb.  21h30 © Inês Monteiro Pires

que contém toda uma população no 
seu interior? Talvez não estejamos no 
mesmo barco. Talvez esteja cada um 
na sua banheira, a brincar com barcos 
de papel. Assim vemos que nem todos 
os barcos são feitos para estar na água.
Assim sendo - e como “nestes tem-
pos difíceis é preciso lembrar de que 
somos todos humanos” - para onde 
vamos? E como iremos?
Ora, o que é que isso importa? Apro-
veitemos a viagem ao máximo, mes-
mo que não saiamos de lado nenhum, 
mesmo que não seja a nossa viagem. 
É assim a vida, não é?

Inês Monteiro Pires



10 exposiçõesMONTIJO AGENDA DE EVENTOS

A exposição estará patente na Galeria Municipal até 4 de junho de 2021 e, assim 
que for decretada a abertura de equipamentos culturais, poderá ser visitada 
presencialmente, de acordo com as normas da DGS.

*

Eppur si muove: fotografia

A exposição “Eppur si muove” (No entanto, mexe-se) de Roberto 
Santandreu, é uma alusão ao movimento do tempo. 
O autor, chileno de nacionalidade, nasceu em 1948, na cidade de 
Milão, e desde muito cedo, manifestou o seu interesse pela fotogra-
fia. Deixa o seu país em 1973, passa por Oslo e Londres e, no ano de 
1975, atraído pelas imagens do 25 de Abril, muda-se para Lisboa onde 
fixa residência e cria o seu estúdio de fotografia. Expõe regularmente 
desde 1996, e há muito que colabora com a Galeria Municipal, tendo 
recebido uma Menção Honrosa, em fotografia, na 8.ª Bienal de Artes 
Plásticas da cidade do Montijo.

Galeria Municipal do Montijo*
Exposição antológica de Roberto Santandreu
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- A CRIAÇÃO DE UM MUNDO NOVOENERELIS

Mercado Municipal*
Atelier das Duas

Informações: 
Posto de Turismo 
(atendimento presencial sujeito 
a marcação prévia) 212 327 784 | 
pturismo@mun-montijo.pt

MARÇO 2021

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

*

3.ª a domingo | 07h00-14h00

Enerelis é um dos três mundos parale-
los à Terra e palco do início do maior 
desafio de Eyren Caeli, o jovem prota-
gonista desta história. Numa viagem 
cheia de magia, mistérios e segredos, 
ele fará tudo para salvar uma pessoa, 
mesmo que o seu passado teime em 
assombrar todos os seus passos. O 
primeiro volume desta saga apresen-
ta-nos um dos mais recentes mun-
dos de fantasia da banda desenhada 
portuguesa. Criado por Patrícia Costa, 
autora residente no Montijo, o seu pri-
meiro álbum tem inspiração gráfica 
no manga, a banda desenhada japo-
nesa, e no argumento das narrativas 
de fantasia épica.
E porque tudo tem um início, esta ex-
posição leva-nos a todo o processo 
de criação deste novo mundo, desde 
os ambientes e personagens até à ar-
te-final, tal como curiosidades, entre 
outros factos.

A exposição estará patente no Museu Municipal Casa Mora e, assim que for decretada a 
abertura de equipamentos culturais, poderá ser visitada presencialmente, de acordo com 
as normas da DGS.

*

de Patrícia Costa

Museu Municipal Casa Mora*

O Atelier das Duas, de Adelaide Santos e Fernanda Quintino, surgiu pela paixão 
que ambas nutrem pelo artesanato e pelas artes decorativas. 
Todos os trabalhos realizados por estas duas artistas são feitos, inteiramente, à 
mão com muito amor e carinho, mas também com detalhe e minúcia, o que lhes 
atribui elevada qualidade e singularidade.
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“Já chegou a Primavera. As árvores estão 
cheias de flores. Nesta quinta a cerejeira 
vai dar frutos pela primeira vez. 
O que lhe irá acontecer? Vamos ver...”

A Cerejeira  

sáb.  15h3006 mar.

para os mais novos
→ HORA DO CONTO ONLINE

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

→ Facebook da Câmara Municipal
      @cmmontijo

→ CANAL

A pandemia de COVID-19 veio intro-
duzir novas metodologias de trabalho 
em diversas áreas, incluindo a área da 
educação, na qual o ensino à distância 
foi a solução encontrada para que as 
crianças e jovens possam beneficiar 
das atividades letivas na modalidade 
não presencial.
Atenta a esta realidade, a Câmara Mu-
nicipal do Montijo, enquanto entidade 
promotora das Atividades de Enrique-
cimento Curricular (AEC) e em parce-
ria com os Agrupamentos de Escolas 
e as entidades responsáveis pela sua 
dinamização, disponibiliza um canal 
no Youtube onde são apresentados 
vídeos exemplificativos com propos-
tas de atividades no âmbito da Ativi-
dade Física e Desportiva (AFD) e das 
Expressões. Neste canal no Youtube, 
desafiamos os alunos e as suas famí-
lias a realizarem, em casa, atividades 
que enriquecem o currículo!
Canal disponível em 
https://www.youtube.com/channel/
UCiURBy-JennfrCwIyEFhuLA

#ESTAMOSON 
Atividades de Enriqueci-
mento Curricular

Ilustração: The Cherry Tree Fairy 
de Cicely Mary Barker

Em tempos de confinamento social 
devido à pandemia da COVID-19 e 
com as escolas encerradas, Estudo em 
Casa é uma iniciativa digital da Câma-
ra Municipal do Montijo, em parceria 
com a Banda Democrática 2 de Janeiro.
À distância de um clique, continua-
mos, assim, a proporcionar Atividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC's) 
aos nossos alunos e alunas, através 
de conteúdos produzidos diretamen-
te pelos professores das AEC's ou das 
suas sugestões de vídeos educativos 
que colocariam em prática nas ativi-
dades e que, agora, propõem aos alu-
nos que façam em casa com a ajuda 
da família.
Para além deste canal no youtube e, 
ainda no âmbito do ensino à distancia, 
a Câmara Municipal do Montijo tem 
também um canal no youtube dedica-
do ao Laboratório de Aprendizagem 
do Montijo.
Canal disponível em 
https://www.youtube.com/channel/
UCHBe8WueMa96MazXGAYWf_w

→ CANAL
Estudo Em Casa
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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE OU DA FLORESTA

→ CUIDAR DO PLANETA

O Dia Mundial da Árvore comemora-se no início da primavera, a 21 de março. 
As árvores são essenciais à nossa sobrevivência. Para além de muitos outros po-
deres sobre o nosso planeta, proporciona-nos sombra, diminui a poluição do ar e 
ajuda no controle da temperatura e da humidade.

MARÇO 2021 13

Uma árvore pode durar aproximadamente 4800 anos e num só ano captura em 
média 12 kg de dióxido de carbono (CO2) e liberta oxigénio (O2) suficiente para 
uma família de quatro pessoas, durante pelo menos 12 meses. 
A plantação de árvores é fundamental também à sobrevivências de outros ani-
mais, sendo o habitat de muitos seres vivos.
O problema é que as árvores demoram muitos meses a crescer, e o homem em 
apenas 10 minutos consegue matá-la. Por isso temos de lutar contra o tempo.

BONITAS PAISAGENS E
JARDINS COM SOMBRAS
EMBELEZAMENTO DA CIDADE
DIMINUIÇÃO DO RUÍDO

RETIRA POLUENTES DO AR
LIBERTA OXIGÉNIO
ABSORVE CO2

PRESERVAÇÃO DA VIDA 
SILVESTRE
ABRIGOS, ALIMENTAÇÃO,
REPRODUÇÃO DE ANIMAIS

CONTROLO DO CLIMA:
HUMIDADE
TEMPERATURA
PRECIPITAÇÃO
ESCOAMENTO DOS SOLOS

PROTEÇÃO DOS SOLOS
EVITA EROSÃO COM AS 
SUAS RAÍZES

MEDICAMENTOS
CHÁS
FRUTAS
MEL
FLORES
SEMENTES
FIBRAS
MADEIRA
LÁTEX
RESINAS
…

ESSENCIAL À INDÚSTRIA
QUÍMICA, FARMACÊUTICA, 
COSMÉTICA E DE PRODUÇÃO

PROTEÇÃO DOS RIOS E 
NASCENTES
(FILTRAM E PROTEGEM 
DE CONTAMINAÇÃO)

QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS
EQUILÍBRIO PSICOSSOCIAL
SENSAÇÃO DE CALMA E CONFORTO
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Para os apaixonados por sabores únicos e inesquecíveis, que não dispensam 
uma boa iguaria, reservámos a rúbrica deste mês para falar com Alexandra 
Faustino, proprietária da loja “Maria Petisca”, cujos produtos regionais Por-
tugueses selecionados, com enorme bom gosto, deixam todos com água na 
boca, e ninguém indiferente.

Paladares memoráveis

lojas com estórias

Nascida a junho de 2013, na rua Agostinho Fortes, situada no coração da cida-
de do Montijo, a Maria Petisca comercializa produtos regionais portugueses, 
sempre que possível, artesanais, sustentáveis e biológicos, procurando qua-
lidade e genuinidade na origem dos produtos. Alexandra refere que o foco é 
“vender iguarias produzidas de norte a sul do País, privilegiando os produtores 
que produzem em poucas quantidades, mas com enorme qualidade”.
A “Maria Petisca” nasceu para preencher uma lacuna que os proprietários 
acreditavam existir no concelho do Montijo, onde até então, “não existia uma 
garrafeira aliada à venda de produtos regionais, onde o cliente pudesse não 
apenas comprar, mas também degustar estes produtos”. 
Desta forma, surgiu um espaço onde os vinhos, os queijos, os enchidos e ou-
tros produtos regionais portugueses marcam presença. “Uma incansável bus-
ca por produtos de qualidade” é, segundo Alexandra, o lema da Maria Petisca. 
“Só vendemos o que gostamos”, afirma Alexandra.

Maria Petisca
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Na “Maria Petisca” degusta-se o que de melhor se produz no nosso país. Pudim 
Abade de Priscos de Braga, Ouriços da Ericeira, Muxama de atum de Vila Real 
de Santo António, Vinhos dos Açores, chás e plantas aromáticas de Terena, pão 
cozido em forno de lenha, bucho de Arganil, Broa de Avintes, Broa de Abóbora 
do Piodão, Requeijão da Sera da Estrela, Pão-de-ló de Ovar, são apenas alguns 
exemplos, das iguarias disponíveis.

MARÇO 2021

Diariamente, os montijenses e, tam-
bém, muitos clientes de concelhos 
vizinhos, visitam a Maria Petisca, 
procurando, com exigência, produ-
tos ímpares e um atendimento dife-
renciado, que é, tal como nos refere 
Alexandra “aquilo que este espaço 
oferece” habituando os seus clientes 
a visitarem a loja onde “nunca faltam 
novidades, pautadas com a indiscu-
tível qualidade de sempre”.
Diz o ditado que “há males que vêm 
por bem” e no caso da Maria Petisca, 
a pandemia trouxe uma maior aflu-

ência de clientes “que se fez notar 
desde o primeiro grande confina-
mento” explica a proprietária. De 
acordo com Alexandra os clientes 
“começaram a procurar o comércio 
de rua como alternativa às grandes 
superfícies, e todos os dias tem rece-
bido clientes novos”.
Também nas redes sociais, a “Maria 
Petisca” está presente e publica re-
gularmente as novidades, mas nada 
como conhecer este espaço e deixar-
-se apaixonar pelos melhores produ-
tos regionais do nosso país.
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mais cidadania

O que é? Estrutura de atendimento 
a mulheres vítimas de violência do-
méstica, no Concelho do Montijo, 
existente desde 2000 através de um 
Protocolo com a então designada 
CIDM – Comissão para a Igualdade e 
para os Direitos das Mulheres (atual 
CIG – Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género). 
Para que serve? Disponibiliza atendi-
mento técnico especializado e apoio 
a nível social e psicológico a vítimas 
de violência doméstica, muitas vezes 

em articulação com as entidades par-
ceiras da RAMSV – Rede de Apoio a 
Mulheres em Situação de Violência 
do Concelho do Montijo e, em caso 
de necessidade, promove o encami-
nhamento para acolhimento em casa 
abrigo, em situação de risco, tendo 
em vista a sua proteção. 
Mais informações: 
Divisão de Desenvolvimento Social e 
Promoção da Saúde (DDSPS)
Rua José Joaquim Marques n.º 124
2870-348 Montijo
Tel.: 21 232 77 39 | Telem.: 917891554 
/ 917060714
E-mail: ddsps@mun-montijo.pt
Dias úteis, das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30

→ ESPAÇO INFORMAÇÃO MULHERES

→ DIRETO À SUA MESA

Se tem um estabelecimento comercial ligado à área alimentar e presta serviços de 
take-away e/ou entregas ao domicílio, preencha o formulário que dispomos em 
www.mun-montijo.pt
Não pare de servir!
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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 
Ameixeira-de-jardim em flor
Montijo

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
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mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo


