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ATENDIMENTO PRESENCIAL SUJEITO A MARCAÇÃO PRÉVIA

Contabilidade
E-mail: dgfp.contabilidade@

mun-montijo.pt
tel.: 212 327 665 / 212 327 656

seg. a sex.: 09h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30

De acordo com o despacho municipal de 18 de janeiro de 2021, foi determinado que:
• As receções dos edifícios municipais se encontrem abertas;

• Seja reforçado o atendimento telefónico dos serviços;

• O atendimento presencial será feito por marcação, sendo mantida e reforçada a prestação 

dos serviços através dos meios digitais.

No âmbito da estratégia de confinamento delineada pelo Governo face à covid-19, houve a 

necessidade de readaptar o funcionamento dos serviços municipais e SMAS, estando o aten-
dimento condicionado ao agendamento prévio.

COVID-19
CORONAVÍRUS

www.mun-montijo.pt

Estamos Presentes e Vamos Continuar a Trabalhar para Si!

Contra-Ordenações
E-mail: dao.scoef@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 652
Execuções Fiscais
tel.: 212 327 880 / 212 327 617
seg. a sex.: 09h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30*

Contratação Pública
E-mail: dgfp.contratacaopublica@

mun-montijo.pt
tel.: 212 327 655 / 212 327 682

seg. a sex.: 09h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30

Secção de Compras
E-mail: dgfp.compras@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 663
seg. a sex.: 09h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30

Taxas e Licenças
E-mail: stl@mun-montijo.pt

tel.: 212 327 612
seg. a sex.: 09h00 às 12h30 

e das 14h00 às 17h30*

Tesouraria
E-mail: dgfp.tesouraria@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 689 / 212 327 673
seg. a sex.: 09h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30*

Urbanismo – Serviços Administrativos
E-mail: dptu_sa@mun-montijo.pt

tel.: 212 327 723 / 212 327 717 / 212 327 792
seg. a sex.: 09h00 às 12h30

Urbanismo - Técnicos
E-mail: dptu@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 639
seg. a sex.: 09h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30

Obras, Serviços Urbanos e Ambiente
E-mail: dosua@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 755 / 212 327 764

seg. a sex.: 09h30 às 12h30 
e das 14h30 às 16h30

*Para efeitos de pagamento 
o horário é das 09h00 às 12h30 
e das 14h00 às 16h00.



3

A colaboração de todos é fundamental para combater a COVID-19.
Siga os conselhos das autoridades de saúde e fique em casa!

EQUIPAMENTOS CULTURAIS/DESPORTIVOS – Encerrados ao Público                  
Informações: seg. a sex. 09h00-12h30 e das 14h00-17h30, através dos seguintes contactos:  

Atendimento Geral Cultura
E-mail: scoelho@mun-montijo.pt

tlm.: 914 867 652

Arquivo Municipal
E-mail: arquivomunicipal@mun-montijo.pt
tel.: 212 326 830/1

Biblioteca Municipal
E-mail: biblioteca@mun-montijo.pt

tel.: 212 327 870

Desporto / Piscina Municipal
E-mail: desporto@mun-montijo.pt
Piscina Municipal
E-mail: piscinamunicipal@mun-montijo.pt
tel.: 212 316 797

Galeria Municipal
E-mail: arsilva@mun-montijo.pt

tlm.: 912 104 819

Museu Agrícola da Atalaia
E-mail: museuagricola@mun-montijo.pt

tlm.: 212 314 667/933 250 103

Museu Municipal
E-mail: museu.se@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 678/212 327 867

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA 
sempre que se dirigir a um serviço de atendimento do município.

Sanidade Pecuária
E-mail: gsp.canilmontijo@gmail.com

tel.: 212 327 827
seg. a sex.: 09h00 às 12h00

Educação
E-mail: de@mun-montijo.pt

tel.: 212 327 734 / 910 106 962
seg. a sex.: 09h00 às 12h30 

e das 14h00 às 17h30

SMAS - Atendimento Geral
E-mail: smas.comercial@mun-montijo.pt
Tesouraria
E-mail: smas.tesouraria@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 768
seg. a sex.: 09h00 às 12h30

Ação Social e Saúde
E-mail: ddsps@mun-montijo.pt

tel.: 212 327 739
seg. a sex.: 09h00 às 12h30 

e das 14h00 às 17h30

Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida
Atendimento geral
E-mail: ctja@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 607
seg. a sex.: 10h00 às 18h00

Bilheteira
E-mail: bilheteira1@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 882
seg. a sex.: 15h00 às 19h00

Posto Turismo
E-mail: pturismo@mun-montijo.pt

tel.: 212 127 784
seg. a sex.: 09h00 às 12h30 

e das 14h00 às 17h30

Cemitérios - Secretaria
tel.: 212 327 773 / 912 348 639
seg. a sex.: 09h00 às 12h00 
e das 14h00 às 17h00

FEVEREIRO 2021



4 MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

visitar MONTIJO

MABOBO INN
→ ONDE DORMIR

CONTACTOS
Reservas: 966 320 613 (António Cardoso)

Email: maboboinnreservas@gmail.com
URL: www.maboboinn.pt
Rua da Cruz, n.º 9 - 2870-273 MONTIJO

Mabobo Inn - Apartments & Guest House alia o sentido 
prático do alojamento local tradicional a um conforto 
capaz de satisfazer todo o tipo de viajantes. 

O nome Mabobo está associado ao conceito de bem receber, oriundo no 
ex-Congo Belga, quando o Grupo Mabobo - Cardoso Fréres detinha feitorias 
em todos os pontos fulcrais desse país africano, recebendo viajantes e aven-
tureiros com a simpatia que caracterizava a família Cardoso. 
Com a independência do Congo, nos anos 60, o retornar a Portugal foi na-
tural. No entanto, apenas no ano 2018 voltou definitivamente o último ’Ma-
bobo’. Nesse mesmo ano, foi criada a Mabobo Inn - Apartments & Guest 
House, em homenagem a esses portugueses que estabeleceram uma rede 
de serviços essenciais no coração de África, num espírito de integração com 
a população autóctone.
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É particularmente interessante o facto de toda a 
unidade estar decorada com esculturas africanas e 
obras de artistas plásticos portugueses como Cruzei-
ro Seixas, Francisco Relógio, José Faria, João Hogan, 
Carmo Pólvora, entre outros.
Os 4 quartos deste alojamento, cuja simplicidade e 
comodidade fazem juz ao conceito que represen-
tam, receberam nomes de algumas antigas feitorias 
Mabobo, nomeadamente, Virunga, Kindembe, Kikwit 
e Pomongo. 

FEVEREIRO 2021

Com vista à máxima comodidade 
dos seus hóspedes, todos os quar-
tos possuem: acesso digital (entra-
da e saída); acesso Wi-Fi gratuito; 
ar condicionado; TV; cofre; casa de 
banho privativa com duche e di-
versas amenidades. 
Os hóspedes têm também aces-
so à cozinha comum, totalmente 
equipada, com armários e equipa-
mentos identificados por quarto. 

Esta unidade, de cariz familiar está 
situada em pleno centro históri-
co da cidade de Montijo, na zona 
pedonal, de comércio, junto da 
Igreja Matriz e da Praça da Repú-
blica. Identifica-se na tipologia de 
alojamento local, na categoria de 
Hospedaria/ Guest House. 
Sem dúvida, uma boa opção para 
viagens de trabalho; férias breves 
ou visita de cidade.
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→ MERCADOS DO MONTIJO

→ CENTRO DE TESTAGEM RÁPIDA
     À COVID-19

A Câmara Municipal do Montijo as-
sinou um protocolo de colaboração, 
com a Delegação de Foz do Tejo (Mar-
gem Sul) da Cruz Vermelha Portugue-
sa (CVP), para a entrada em funcio-
namento de um Centro de Testagem 
Rápida à COVID-19.
Neste novo Posto Fixo vão realizar-se 
testes antigénio de resposta rápida, 
que podem ser prescritos pelos Mé-
dicos do Serviço Nacional de Saúde. 

De acordo com o despacho municipal 
de 18 de janeiro de 2021, foi determi-
nado que o Mercado do Levante, o 
Mercado Grossista e o Mercado Mu-
nicipal continuem abertos para dispo-
nibilização de bens de primeira neces-
sidade ou outros bens considerados 
essenciais na presente conjuntura, 
respeitando os planos de contingên-
cia para a doença COVID-19, elabora-
dos pelo município.

MERCADO LEVANTE
Rua Miguel Pais 
(junto à antiga discoteca Kaxaça)
terças, quintas e sábados,
das 07h00 às 13h00  

MERCADO MUNICIPAL
Praça Gomes Freire de Andrade

terça a domingo,
das 07h00 às 14h00  

MERCADO GROSSISTA
Parque de Exposições
terças, quintas e sábados,
das 05h00 às 11h00

Estes testes podem ser feitos através 
de circuito walk-through (a pé).
Este Posto CVP de Testagem Rápida 
à COVID-19 funciona no pavilhão do 
Clube Desportivo Cultural e Recreativo 
“Os Unidos”, no Bairro das Barreiras, 
entre as 15h00 e as 19h00, às terças e 
quintas-feiras.
Para realizar o seu teste, deve fazer o 
agendamento online em https://tes-
tescovidcvp.pt/ ou marcar 1415.
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→ DIRETO À SUA MESA

→ 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

Sob o lema «Direto à Sua Mesa», a Câmara Municipal do Montijo volta a ativar a 
iniciativa que promove os comerciantes locais ligados à área alimentar que, face 
ao novo confinamento, estão a prestar serviços de take away e/ou entregas ao 
domicílio.
A autarquia continua a apoiar todos os comerciantes que face às medidas atuais, 
se encontram a trabalhar nestes regimes, divulgando os seus serviços e contactos 
no website da Câmara Municipal e nas redes sociais.
O objetivo é promover os empresários do setor alimentar que se vêm privados 
de trabalhar de outra forma e prestando estes serviços podem manter a sua ativi-
dade e minimizar os impactos da pandemia. Pretende-se também garantir à po-
pulação a divulgação de um conjunto de bens e serviços que podem usufruir no 
conforto das suas cassas em segurança.
Aceda ao site www.mun-montijo.pt e consulte a lista atualizada dos comerciantes 
com serviço de take-away e de entrega ao domicílio.
→ Se está ligado à área alimentar, presta estes serviços e não consta nesta lista 
preencha o formulário que dispomos em www.mun-montijo.pt

→ Seg. a sex. 09h00-12h30 / 14h00-17h30
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www.mun-montijo.pt

Siga-nos nas redes sociais:
@ctjamontijo

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS8

No cumprimento do novo Estado de Emergência face à Co-
vid-19, o Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida irá continuar 
encerrado ao público.
Este equipamento municipal ao longo dos anos tem vindo a 
valorizar a imagem do Município, promovendo o desenvolvi-
mento local através de uma programação regular e diversifi-
cada de espetáculos em várias áreas como o teatro, a dança, a 
música e outras intervenções culturais. 
O Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida tem procurado igual-
mente fortalecer a sua relação com os munícipes  desenvol-
vendo ações pedagógicas de sensibilização e formação no 
sentido de fomentar a criação artística, bem como envolver 
os agentes culturais, empresariais, associativos e escolares do 
concelho na sua programação.
Este mês não podemos abrir as nossas portas... mas Continua-
mos Presentes e a Trabalhar Para Si!

Atendimento geral
E-mail: ctja@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 607
seg. a sex.: 10h00 às 18h00
Bilheteira
E-mail: bilheteira1@mun-montijo.pt
tel.: 212 327 882
seg. a sex.: 15h00 às 19h00



9

Tomando como mote os versos militantes de Sophia de Mello Breyner, iremos di-
vulgar obras de autores relevantes, não só portugueses mas também internacio-
nais, e, com um olhar particularmente atento aos autores e temáticas de identidade 
e história local.
Esta rubrica visa dar a conhecer a diversidade e riqueza documental dos 35 anos de 
vida da Biblioteca Municipal e a promoção da leitura nas suas mais variadas litera-
cias: cultural, científica, digital e audiovisual.

FEVEREIRO 2021

ouvimos e lemosvemos,

Jorge Peixinho: in Memoriam

Organização de José Machado

Vamos falar sobre Jorge Peixinho (1940-1995) 
evocando a celebração do aniversario do seu 
nascimento no passado dia 20 de Janeiro.

De facto Jorge Peixinho é, talvez, o nosso 
conterrâneo que mais vezes tem o seu nome 
plasmado na geografia da nossa cidade, a 
saber: num estabelecimento escolar (Escola 
Secundária Jorge Peixinho) num topónimo 
(Avenida Maestro Jorge Peixinho), na referida 
artéria da cidade está localizado num edifício 
de habitação um mural a si dedicado, e fu-
turamente teremos um novo equipamento 
sócio cultural denominado “Casa da Música 
Maestro Jorge Peixinho”.

Na procura de providenciar o acesso a mais informação sobre tão ilustre montijen-
se nomeadamente sobre o seu percurso artístico, académico e cívico remetemos 
os nossos leitores para o livro “Jorge Peixinho: in memoriam” com organização de 
José Machado e editado pela Editorial Caminho (2002) com o apoio da Câmara 
Municipal do Montijo.

O referido livro foi uma oportunidade para que o organizador reunisse a obra de 
Jorge Peixinho, a qual estava toda dispersa. Simultaneamente recolheu testemu-
nhos dos seus mestres (KarlHeinz Stockhausen e Pierre Boulez), alunos (entre eles 
Pedro Abrunhosa [cf. p.100-102]), colaboradores e amigos seus (caso de Eugénio 
de Andrade [cf. p. 54-55]). Compilou textos de crítica musical, de análise e de en-
saio e, por último, o estabelecimento de um valiosíssimo catálogo inédito, com a 
particularidade de incluir a sua produção musical de infância e juventude.

“Jorge Peixinho: in memoriam”, disponível na Biblioteca Municipal Manuel Gi-
raldes da Silva, é um livro orientado para uma leitura tranquila, talhado para a 
consulta, permitindo a descoberta deste nome marcante da música portuguesa 
da segunda metade do século XX, pois Jorge Peixinho foi um compositor de van-
guarda repetidamente premiado, um pianista exímio, um intérprete infatigável, 
um crítico musical e ensaísta de reconhecido mérito, um conferencista de cativi-
dade frenética, um professor de generosidade notada, mas essencialmente um 
instigador de novos rumos da estética musical e líder dessa mesma vanguarda 
em Portugal.
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exposições

- a criação de um mundo novo
ENERELIS
19 fev.

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

"Enerelis é um dos três mundos para-
lelos à Terra e palco do início do maior 
desafio de Eyren Caeli, o jovem prota-
gonista desta história. 
Numa viagem cheia de magia, mis-
térios 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 apre-
senta-nos um dos mais recentes mundos de fantasia da banda desenhada por-
tuguesa. Criado por Patrícia Costa, autora residente no Montijo, o seu primeiro 
álbum tem inspiração gráfica no manga, a banda desenhada japonesa, e no argu-
mento das narrativas de fantasia épica.
E porque tudo tem um início, esta exposição leva-nos a todo o processo de cria-
ção deste novo mundo, desde os ambientes e personagens até à arte-final, tal 
como curiosidades, entre outros factos."

sex.  15h30

de Patrícia Costa

VISITA VIRTUAL

A exposição estará patente no Museu Municipal Casa Mora até 24 de abril 
e, assim que for decretada a abertura de equipamentos culturais, poderá 
ser visitada presencialmente, de acordo com as normas da DGS.

→ Facebook da Câmara Municipal
      @cmmontijo

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO
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Mesmo em tempos conturbados, como 
os que vivemos, precisamos alimentar 
a “alma” e a “beleza” tem um papel fun-
damental. Diz o dicionário que “belo” é o 
que agrada à vista e cativa o espírito. 
Valentim Quaresma trouxe o seu trabalho 
à Galeria Municipal e encheu-a de beleza, 
criatividade e glamour.
O autor tem no upcycling a sua maior re-
ferência e com os materiais mais banais, 
sejam colchetes, molas, baterias ou des-
perdícios, Valentim cria beleza.
Por tudo isto, aproveite a oportunidade 
para conhecer a exposição através de 
uma visita guiada pelo próprio autor, 
um dos designers portugueses mais con-
ceituados.

Mercado Municipal*
Atelier das Duas

O Atelier das Duas, de Adelaide Santos 
e Fernanda Quintino, surgiu pela paixão 
que ambas nutrem pelo artesanato e pe-
las artes decorativas. 
Todos os trabalhos realizados por estas 
duas artistas são feitos, inteiramente, à 
mão com muito amor e carinho, mas tam-
bém com detalhe e minúcia, o que lhes 
atribui elevada qualidade e singularidade. 
Adelaide Santos e Fernanda Quintino são montijenses e lecionam, na Universida-
de Sénior, as disciplinas de Arte com Agulhas e Artes Decorativas, respetivamente, 
sempre em articulação, fator esse que contribui para o grande sucesso das aulas 
práticas das duas docentes.
Informações: Posto de Turismo (atendimento presencial sujeito a marcação pré-
via) 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

FEVEREIRO 2021

O horário poderá ser sujeito a alterações relacionadas com as medidas de contingência pro-
vocadas pela pandemia Covid-19 | No cumprimento das orientações da DGS, a entrada é 
limitada e obrigatório o uso de máscara de proteção

*

3.ª a domingo | 07h00-14h00

→ Facebook da Câmara Municipal
      @cmmontijo

Exposição “Subconsciente” 
de Valentim Quaresma

VISITA VIRTUAL

Siga a Galeria Municipal em @galeriamunicipalmontijo

20 fev. sáb.  15h30
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◦Fecha sempre a torneira enquanto 
estás a escovar os dentes; 
◦Troca o banho de imersão pelo du-
che, e se já o fazes, tenta diminuir em 
1 ou 2 minutos. 
◦Enquanto esperas que a água do 
duche fique quente, coloca um balde 
para recolher a água em vez de a des-
perdiçar pelo cano abaixo. Mais tarde, 
poderás reutilizá-la para lavar a loiça, o 
chão ou regar as plantas.
◦Se tiveres que lavar loiça à mão en-
che o lava-loiça com água e no final, 
basta enxaguar a loiça por água cor-
rente;
◦A máquina da loiça só deve ser usa-
da na sua capacidade máxima e com 
programas de curta duração;
◦Reutiliza as garrafas de água de 
plástico. É uma dica muito simples 
para poupar água. Ao reutilizar uma 
garrafa de plástico para beber água 
regularmente, evita sujar copos e, 
consequentemente, gastar mais água 
ao lavar mais loiça;
◦Lava os legumes numa bacia com 
água. No final, podes reutilizar essa 
água para regar as plantas de casa;

Envia estas dicas aos teus amigos e familiares. Sempre 
que escreveres um email coloca uma dica de poupança 
de água no final. Indiretamente, estarás a contribuir para 
evitar desperdícios maiores.

para os mais novos

VAMOS SALVAR O PLANETA!

→ CUIDAR DO PLANETA

Sabias que podes ajudar a salvar o planeta com as tuas atitudes?
Com pequenos gestos fazemos grandes diferenças!

Segue as nossas dicas!

◦Se preparares a tua comida, não 
utilizes panelas e tachos demasiado 
grandes. Isso faz com que acabe por 
gastar mais água durante a prepara-
ção de forma desnecessária.

◦A roupa escura deve ser lavada em 
água fria. Ao fazê-lo estará não só a 
desperdiçar menos água, já que a la-
vagem a frio utiliza menos, como aju-
dará a manter as cores da roupa.

◦Reutiliza a água da chuva. Coloca 
uma cisterna no exterior e reutilize 
essa água para lavar o carro, o pavi-
mento do pátio ou para regar o seu 
jardim.

◦Evita regar o jardim em horas de 
muito sol. Deves fazer de manhã ou ao 
fim do dia, quando o nível de evapora-
ção da água é menor.

◦Utiliza o regador em vez da man-
gueira. Ao regar as plantas, o uso da 
mangueira leva a um desperdício de 
água desnecessário.

Usa apenas a água que necessitas. 
Adota comportamentos responsáveis 
e inteligentes.

Dica:

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS
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“O coelho branquinho saiu de casa para ir à horta colher uma couve para fazer 
um caldinho, mas quando regressou encontrou a porta fechada. Quem estará lá 
dentro?... Vamos ver”

O Coelho Branquinho 
e a Formiga Rabiga 
de Alice Vieira

sáb.  15h3006 fev.

→ HORA DO CONTO ONLINE

FEVEREIRO 2021 13

→ Facebook da Câmara Municipal
      @cmmontijo
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A proprietária deu-nos a sua opi-
nião sobre o mercado lojista e con-
fidenciou-nos como a capacidade de 
reinvenção, a perseverança e a sua 
paixão pela moda a fazem estar, há 
mais de meio século, na vanguarda 
da moda e do comércio na cidade do 
Montijo.
O primeiro conceito de loja, que He-
lena nos trouxe, nasce em 1970 e 
perdurou até 2011 com a designação 
de “Casa Bebé”, um pronto-a-vestir 
de criança, também ele de conceito 
único. Em 2012, face à crise econó-
mica, o espaço teve de se reinventar 
e tornou-se um pronto-a-vestir fe-
minino de marcas arrojadas e com 

Há 51 anos 
na vanguarda 
da moda no Montijo

lojas com estórias

Este mês, 
entrevistámos 
Helena Ramos, 
proprietária da loja 
“Lady Malagueta”. 
O pronto-a-vestir 
feminino com um 
conceito arrojado e 
uma oferta variada 
nas marcas e modelos 
que comercializa.

a necessidade de um nome que, nas 
suas palavras, “não deixa ninguém 
indiferente”: Lady Malagueta.
Sempre com vontade de fazer coisas 
novas, Helena colocou em prática 
vários projetos de Streetwear, como 
“Teenager”, “Os Putos”, e mais recen-
temente a “Kool City” que juntou os 
conceitos de Streetwear e Surf. 
O entusiasmo permitiu-lhe seguir 
as tendências da moda e apresentar 
os produtos e marcas mais vanguar-
distas. Com muito orgulho no seu 
percurso, Helena refere que “Com 
grande dedicação e resiliência posso 
dizer que já visto três gerações (fi-
lhos, pais e netos).”



15

Sempre inovadora foi a primeira comerciante do Montijo a disponibilizar o ser-
viço de pagamento com multibanco em loja, numa altura em que este meio de 
pagamento era apenas disponibilizado em gasolineiras e pouco mais. Sempre 
atenta e com vontade de fazer diferente, recorda as festas que promovia, ainda 
hoje lembradas com alguma saudade nas redes sociais, e onde chegou a juntar 
3.000 pessoas na discoteca “In Loco”, público composto pelos clientes das suas 
lojas, de adolescentes a adultos, que se estendiam a toda a margem-sul. 

Encarando esta pandemia com preocupação, mas também com esperança no 
futuro, Helena destaca a necessidade de inovação do comércio no Montijo 
para responder, com qualidade, a um cliente cada vez mais exigente e despe-
de-se de nós com uma mensagem: “venham conhecer o nosso comércio local, 
onde as pessoas atendem de forma personalizada e onde ficarão conhecidos 
pelo nome. Aqui fazemos tudo para cativar e angariar clientes. Trabalhamos 
para vós e só assim nos mantemos nesta atividade há tanto tempo. “Venham 
conhecer a “Lady Malagueta”.

FEVEREIRO 2021
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mais cidadania

O que é? A Rede de Apoio Alimentar 
Concelhia foi criada com o objetivo 
de reforçar as respostas existentes a 
nível nacional, identificar e responder 
às famílias carenciadas do Conce-
lho do Montijo. Dela fazem parte 11 
instituições de solidariedade social, 
para as quais os beneficiários são en-
caminhados para receberem apoio 
alimentar. 
Para que serve? A Rede de Apoio 
Alimentar pretende garantir as ne-
cessidades básicas de alimentos nas 
situações de carência alimentar no 
concelho, reforçando e suplementan-
do as respostas sociais que existem 
ao nível nacional. 

Destinatários? Pessoas e/ou famílias 
comprovadamente em situação de 
dependência social ou financeira.
Como fazer? Deverá contactar a Divi-
são de Desenvolvimento Social e Pro-
moção da Saúde (DDSPS) para marcar 
um agendamento e obter informação 
sobre a documentação a entregar. 
Após avaliação do processo será con-
tactado para se inteirar da atribuição 
ou não do cabaz e, consequentemen-
te, saber qual a Instituição que lhe 
atribuirá o apoio.
Local? Divisão de Desenvolvimento 
Social e Promoção da Saúde (DDSPS)
Rua José Joaquim Marques 124, 
2870-348 Montijo
Contactos? Tel.: 212 327 739 // E-mail: 
ddsps@mun-montijo.pt
Horário? Segunda a sexta-feira das 
09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

→ REDE DE APOIO
     ALIMENTAR
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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 
“ENERELIS - a criação 
de um mundo novo" 
de Patrícia Costa

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


