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ESTAMOS PRESENTES, 
E VAMOS CONTINUAR A TRABALHAR PARA SI!

212 327 600 | geral@mun-montijo.pt | www.mun-montijo.pt

MONTIJO
agenda de eventos

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS2

 Atendimento Presencial (sem marcação prévia)
• Secção de Taxas e Licenças | 09h00-12h30/14h00-17h30
• Tesouraria | 09h00-12h30/14h00-16h00
• Secretaria Cemitérios Municipais | 09h00-12h00/14h00-17h00

Evite deslocações desnecessárias aos serviços, salvo por motivos urgentes e inadiáveis. 
Opte pelos canais não presenciais, telefone ou email.

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

 Atendimento Presencial (sujeito a marcação prévia - 09h00-12h30/14h00-16h00)
• Divisão de Educação: 910 106 962 | de@mun-montijo.pt
• Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde: 212 327 739 | ddsps@

mun-montijo.pt
• Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo:
 •  Secretaria – 2.º Piso | privilegie a marcação prévia através de email 
    dptu_sa@mun-montijo.pt | 212 327 723/ 16/ 17/ 18 e 92
 •  Marcação com os Técnicos - 3.º Piso | dptu@mun-montijo.pt | 212 327 639

Atendimento Presencial | 09h00-12h30/14h00-16h00 
Atendimento Telefónico | 09h00-12h00 | 212 327 768 | smas.montijo@mun-montijo.pt

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

Mais info: www.mun-montijo.pt

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Cinema-Teatro 
Joaquim 

d’Almeida

Museu 
Municipal 
Casa Mora

Museu Agrícola 
Atalaia

Galeria 
Municipal

Biblioteca Municipal Manuel 
Giraldes da Silva

Bilheteira
Terça a Sábado
15h00 às 19h00
Informações e 

Reservas
Tel. 212 327 882

bilheteira1@
mun-montijo.pt

Terça a 
sábado

09h00 - 12h30
14h00 - 17h30

Terça a sexta
09h00 - 12h30
14h00 - 17h30

Sábado
14h00-18h00

Domingo 
Marcação Prévia: 

212 314 667
cultura@

mun-montijo.pt

Terça a sábado
09h00 - 12h30
14h00 - 17h30

Empréstimo domiciliário 
Requisição e devolução 

de livros
Segunda a sexta

10h00 - 12h30
14h00 - 18h00

Tel. 212 327 870
biblioteca.emprestimo@

mun-montijo.pt

Moinho de Maré 
do Cais

Posto de 
Turismo

Mercado 
Municipal

Piscina 
Municipal

Pavilhão Municipal

Terça e quinta
14h00 - 17h30

Sábado e domingo
14h30 - 18h00

Encerra aos 
feriados

Segunda a 
sexta

09h00 - 12h30
14h00 - 17h30

Terça a domingo
07h00 - 14h00

Segunda a 
sexta

08h00 - 19h00
Tel. 212 327 777

piscina@
mun-montijo.pt

Segunda a sexta
08h00 - 12h00
14h00 - 24h00
Fim de semana

Marcação Prévia: 212 316 797
desporto@mun-montijo.pt
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Mural 18 arranca no dia 15 de janeiro, 
às 19h00, no Cinema-Teatro Joaquim 
d’Almeida com a estreia absoluta da 
peça “Nó” pela Companhia Mascare-
nhas-Martins. Ver mais na página 8. 

O Mural 18 inicia a sua programação em janeiro de 2021. Através deste projeto, 
os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vão desenvolver um 
conjunto de eventos em múltiplas áreas artísticas, música, teatro, dança e artes 
de rua. As iniciativas irão decorrer até junho do corrente ano, prioritariamente 
ao ar livre, em espaços que valorizam o nosso património cultural e paisagístico, 
contemplando, sempre que possível, ações de itinerância.
A programação cultural Mural 18 conta com uma comparticipação financeira do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no valor de 1,5 milhões de Euros e 
une agentes culturais, municípios e cidadãos, em defesa da comunidade artística 
e do nosso património cultural, imaterial e material. 
Num momento, especialmente delicado para o setor cultural, para os agentes e 
para as estruturas envolvidas na sua conceção, produção e dinamização destas 
iniciativas, os municípios da AML concertaram sinergias e vontades elaborando 
uma programação, com impacto na subsistência de quem faz da cultura a sua 
vida, que se assume, também, como uma tomada de posição clara acerca da im-
portância das atividades culturais na vida da nossa comunidade. 

JANEIRO 2021

No dia 23 de janeiro, pelas 16h00, terá 
lugar o espetáculo “Os Nossos Core-
tos”, com as bandas filarmónicas da 
AMUT e da Sociedade Filarmónica 1.º 
de Dezembro, no Coreto de Sarilhos 
Grandes.

No dia 30 de janeiro, pelas 16h00, terá 
lugar no edifício da Galeria Municipal 
“Estórias dentro da História” featu-
ring MUSIMUSA. 

Programação completa a apresentar brevemente em www.mun-montijo.pt
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visitar MONTIJO
Em 2021 iremos divulgar a oferta turística do nosso concelho, numa es-
treita colaboração com as empresas do setor, com o objetivo de promo-
ver as valências e/ou as atividades turísticas dinamizadas e desenvolvi-
das no nosso território ao longo dos últimos anos. O setor empresarial 
apesar das contingências do momento está preparado para abraçar as 
mais diversas oportunidades de desenvolvimento, numa ótica de com-
petitividade e inovação.

Tryp Montijo 
Parque Hotel

→ ONDE DORMIR

O Tryp Montijo Parque Hotel, clas-
sificado com 4 estrelas, pertence à 
cadeia hoteleira Mélia e está loca-
lizado junto ao Parque Municipal, 
proporcionando aos seus clientes 
um ambiente calmo numa área 
privilegiada que convida a apro-
veitar e usufruir da nossa cidade.
Os seus 84 quartos, dos quais 75 
Standards, 6 Premiums, 2 Fitness e 
1 Family, alinham pelo conforto e 
higiene. Possuem todos, acesso 
Wi-Fi gratuito, ar condicionado, 
janelas de vidro duplo, cofre, mi-
nibar, telefone com linha direta, 
despertar automático, TV satélite e 
WC completo com banheira e se-
cador de cabelo. 

Esta edição 
pretende dar 
ênfase à mais 
antiga unidade 
hoteleira da cidade, 
o Tryp Montijo 
Parque Hotel, pelo 
reconhecimento da 
sua longa atividade 
ao serviço do 
turismo da cidade 
e da região.

CONTACTOS
Reservas: 212 326 600
reception.tryp.montijo@melia.com
Grupos e Eventos: 212 326 602
sales.tryp.montijo@melia.com
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O Hotel dispõe de uma Sala de 
Reunião com capacidade total 
para 180 pessoas em plateia, ou 
duas salas, uma com capacidade 
para 110 pessoas e outra para 70 
pessoas em plateia. Estes espaços 
moduláveis estão preparados para 
apresentações, reuniões de empre-
sas, lançamento de produtos, desfi-
les de moda, festas ou jantares.
Durante todo o ano, o Tryp Montijo 
Parque Hotel não só recebe diver-
sos eventos como também os rea-
liza, desde o jantar de S. Valentim à 
grande noite de Passagem de Ano, 
entre muitos outros. 

No interior do hotel, o restaurante A Fragata, sofisticado e contemporâ-
neo, é um espaço alegre, amplo e informal, ideal para refeições descon-
traídas de negócios ou em família. Uma carta inspirada em ingredientes 
mediterrânicos, preparados pelo Chef, resulta num conjunto de sabores 
únicos, que não pode perder!
Plátano Bar é um espaço ideal para os seus encontros de amigos ou de 
negócios, onde pode tomar uma bebida ou uma refeição ligeira.

JANEIRO 2021 5

O Hotel dispõe ainda de garagem 
privativa paga ou estacionamento 
exterior gratuito para carros ou au-
tocarros de turismo.
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Concerto
Online (facebook.com/mascarenhasmartins)

Apoio: Câmara Municipal do Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo 
e Afonsoeiro

21h30

Este ano a Companhia Mascarenhas-Martins apresenta o seu habitual concerto de 
aniversário num formato diferente, em parceria com o estúdio Lemon Drops Me-
dia. Será online que terá lugar a antevisão de Terrível Estado, primeiro álbum de 
originais da Mascarenhas-Martins a editar em 2021. Este trabalho, que começou a 
ser produzido durante o período de confinamento em 2020, conta com letras de 
Miguel Branco, música de André Reis e Levi Martins.

Conversa
Galeria Municipal 
(com transmissão online - facebook.com/mascarenhasmartins)

16h00

Conversa com Maria João Brilhante e Levi Martins sobre o livro Criar e Produzir II, 
que ficará disponível online a partir deste dia, tratando-se de uma parceria entre 
a Mascarenhas-Martins e o Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. Esta publicação é constituída por um conjunto de 
entrevistas realizadas entre maio e agosto de 2020, incluindo reflexões diversas 
sobre a relação entre criação e produção no contexto do teatro e, também, sobre 
o impacto da pandemia na atividade artística. O primeiro volume Criar e Produzir, 
publicado em 2018, baseou-se num encontro que teve lugar no Cinema-Teatro 
Joaquim d’Almeida no Dia Mundial do Teatro em 2017 e continua disponível no 
site da Companhia Mascarenhas-Martins.

sáb.  09 jan.

Companhia 
Mascarenhas-Martins

ANIVERSÁRIO 2021

6
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Já passou o Natal e está quase a chegar o dia de Reis. Vamos falar um pouco dos 
três Reis Magos. Ah, e vamos contar a história de um Rei muito especial, muito 
vaidoso e que só pensa em fatos novos. Mas... desta vez vai ser bem enganado!
Atelier: Vamos fazer uma coroa!

O rei vai nu - um clássico 
de Hans Christian Andersen

sáb.  15h3002 jan.

JANEIRO 2021
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para os mais novos

SUPER-HERÓIS DE MÁSCARA
Entramos no novo ano, mas a máscara vai 
continuar a fazer parte da tua vida. Seja qual 
for o tipo de máscaras que utilizas, descar-
táveis ou não, deves proteger sempre o am-
biente na hora de as colocares no lixo. 
Tu és o Super-Herói desta história e tens po-
deres para melhorar o nosso planeta com as 
atitudes certas:
- Coloca sempre a máscara descartável usa-

da no LIXO DOMÉSTICO;
- Não coloques a máscara nos Ecopontos e 

NUNCA a deites para o chão;
- Se é uma máscara comunitária e de multiu-

tilização, deves seguir as instruções sobre 
a sua higienização e no final, da sua vida 
útil, coloca-a no lixo doméstico.

As máscaras não são recicláveis e podem es-
tar contaminadas, por isso devem ir para um 
aterro ou queima.
São uma fonte de poluição de microplásticos, 
uma vez que próprio material vai libertando 
substâncias prejudiciais para o ambiente.
As máscaras ao chegarem ao mar colocam a 
vida dos animais em risco, pois estes podem 
ficar presos nos elásticos ou comê-las por en-
gano.
Tu és o Super-Herói que segue estas regras e 
tens a missão de as dar conhecer a todos.
O Ambiente conta contigo!

→ Facebook da Câmara Municipal

→ CUIDAR DO PLANETA

→ HORA DO CONTO ONLINE
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NÓ
Companhia 

Mascarenhas-Martins

MÚSICA // M/6 // Gratuito // 
Duração:  75m

09 jan.
sáb.  16h30

RUI MASSENA
TRIO

Concerto de Ano Novo

O pianista e compositor está de regresso aos palcos com um espetáculo acústico, 
centrado no triunfal “III”, mas que não esquecerá outros pontos altos da sua obra. 
“Este trabalho”, explicou o próprio Rui Massena, “contém uma intenção sonora 
muito diferente pelo que o concerto irá refletir isso mesmo, essa procura de novos 
caminhos para a minha música”.

Passo número um: pendurar a gravata ao pescoço... Enquanto Pedro termina a sua 
rotina diária, questiona-se porque tem de ser sempre assim. A extremidade larga 
voltada para a direita, com a costura voltada para fora. A ponta acima do umbigo. 
Dois: passar a extremidade larga por detrás da estreita, para a esquerda. Não é 
que nunca tenha pensado no assunto, mas há sempre aquele dia em que o fami-
liar se torna irreconhecível, como quando uma palavra, de tantas vezes repetida, 
passa a ser um som desprovido de sentido. Três: trazer a mesma extremidade para 
a direita, pela frente. Mas e depois, o que fazer? Quatro: deslizar para cima. Cinco: 
puxar para baixo. Seis: apertar. Sete: deslizar. Fazer o quê? Veste o casaco. Passa o 
pente pelo cabelo. Oito: ajustar. Sai. Nove: reunião na Associação de Estudantes. 
Dez: Pedro é o presidente.

15, 16 e 17 jan.
sex., sáb.  19h00

dom.  16h30
TEATRO // M/14 // 7,50 €

5€ - jovens até 30 anos, estudantes 
de artes e profissionais do espetáculo

© Levi Martins

HORÁRIO DA BILHETEIRA CTJA JANEIRO
Terça a Sábado 15h00 - 19h00 | Em dia de espetáculo abre 1 hora antes
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Do Avesso

ANTÓNIO 
ZAMBUJO

António Zambujo permanece como um dos maiores representantes da música, 
cultura, e língua portuguesas além-fronteiras e continua há anos numa quase inin-
terrupta digressão internacional.
A digressão “Do Avesso” conta com sete músicos em palco e convida o público a 
celebrar as canções mais recentes e os novos arranjos dos temas que já se torna-
ram clássicos na carreira do artista.

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

23 jan.
sáb.  19h00

Animateatro

A ILHA DE 
PLÁSTICO

Ples e Lusco são dois seres estranhos que habitam no meio de um oceano, num 
local, também ele diferente... Cruzam-se, discutem ideias, percebem que sendo 
azul ou incolor, é o plástico que os mantem à tona... no meio de toda aquela polui-
ção, encontram uma caixa com imagens de um mundo distante, colorido, livre... e 
querem conhecê-lo! Com a ajuda do público vão perceber que estes dois mundos, 
embora desiguais, fazem parte do mesmo planeta, a TERRA! Conclusão: parte dela 
está doente! Há que meter mãos à obra, RECICLAR, e fazer desaparecer esta ILHA 
de PLÁSTICO!

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

30 jan.
sáb.  11h00

© Augusto Brázio

© César Duarte

INFORMAÇÕES  21 232 78 82 | bilheteira1@mun-montijo.pt
(LEVANTAMENTO DE RESERVAS ATÉ 24H ANTES DO ESPETÁCULO)

OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA  |  LOTAÇÃO REDUZIDA PARA 50%
ATRIBUIÇÃO DE BILHETES EM LUGARES INTERCALADOS
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Conservatório Regional 
de Artes do Montijo

RESILIÊNCIA

Há uma nova realidade que nos trouxe um tempo diferente, inesperada, condu-
zindo-nos a novas formas de conexão e de interação com o mundo. Uma nova 
adaptação de ritmos internos e externos que foi ao encontro da nossa resiliência.

DANÇA // M/6 // 5€ // 
Duração: 50min

06 fev.
sáb.  16h30

©
 A

na
 R

oc
ha

 N
en

é

BIOGRAFIA, DRAMA | EUA | 2018 | 120 min
Com Felicity Jones, Armie Hammer, 

Justin Theroux

CINEMA // M/12 // 3€

de Mimi Leder

30 jan.

A juíza Ruth Bader Ginsburg fez história em 1993, durante a presidência de Bill 
Clinton, ao tornar-se a segunda mulher e primeira judia a ocupar um cargo no Su-
premo Tribunal de Justiça dos EUA. O seu percurso profissional, apesar de brilhan-
te, foi pautado pelo esforço em superar uma tripla condicionante: o facto de ser 
mulher, mãe e judia. Muito devido a isso, dedicou-se a causas feministas, tendo 
sido cofundadora do projeto dos direitos das mulheres na União Americana pelas 
Liberdades Civis, durante os anos 1970. Já em Abril de 2015, foi eleita pela revista 
“Time” como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo.

sáb.  16h30

UMA LUTA
DESIGUAL

www.mun-montijo.pt @ctjamontijo

DESTAQUE 

FEVEREIRO

CICLO

CINE
MA

            JAN- MAIO 2021 
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exposições

Mesmo em tempos conturbados, como os que vivemos, precisamos alimentar a 
“alma” e a “beleza” tem um papel fundamental. 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 referência e com os materiais mais banais, 
sejam colchetes, molas, baterias ou desperdícios, Valentim cria beleza.
Por tudo isto, se ainda não visitou esta exposição, não deixe de o fazer! Fica o 
convite! Siga a Galeria Municipal em @galeriamunicipalmontijo

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

*

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.

*

Subconsciente
Escultura, Joalharia contemporânea e Moda

| Valentim Quaresma
até 06 fev.

XII Edição
A Arte dos Presépios
até 09 jan.

Mercado Municipal 3.ª a domingo | 07h00-14h00*
// Atelier das Duas17 jan.

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, inteiramente, feitos à 
mão com muito amor e carinho, mas também 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. Patente até ao dia 28 março.
Informações: Posto de Turismo 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

Mercado Municipal*
Criatividade em feltro
Apaixonada por Feltros

Informações: Posto de Turismo 
212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

até 17 jan.

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

A XII Edição desta exposição conta com 
a participação, em exclusivo, de artesãos 
da Associação dos Artesãos das Caldas 
da Rainha, bem como de três ateliers cal-
denses, nomeadamente Carlos Enxuto, 
Ana Maria Sobral e Atelier S. Miguel.

3.ª a domingo | 07h00-14h00

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

*

dom.  

JANEIRO 2021

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

*
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Começamos 2021 com uma nova rúbrica – Lojas com Estórias. Pretendemos, men-
salmente, dar visibilidade a um estabelecimento que marca o nosso comércio local, 
assim como, dar a conhecer o seu passado, presente e projetos para o futuro.

Antes dos anos 60, já o “Russo das 
Castanhas” existia, do outro lado da 
rua, desde quando, os proprietários 
não sabem, a única certeza que têm 
é que se trata de um estabelecimen-
to centenário.
Serão poucos os montijenses que 
não sabem onde é “O Russo das Cas-
tanhas”, o que decerto desconhe-
cem é que a alcunha vem “de um 
tio do meu avô, que veio de Tonde-
la para o Montijo”, explica Olímpia 
“na altura vendiam castanhas, com 
o saco às costas. Como era ruivo e 

tinha sardas diziam ‘lá vem o russo 
das castanhas’, o nome acabou por 
perdurar, até hoje, assim como a 
simpática loja que, antes de ser de 
Olímpia, foi dos seus pais e dos seus 
avós.  
Neste estabelecimento já se ven-
deu os mais variados artigos explica 
Olímpia Veiga, “o meu pai foi pio-
neiro na venda de artigos de carna-
val, coroas de flores e de tudo um 
pouco. Recebiam encomendas de 
um chá afrodisíaco, Sr. Sambo N.º 5, 
vindas de todo o país.”

O Russo 
das Castanhas
Fernando e Olímpia Veiga são os rostos da loja mais antiga da cidade, 
a Loja das Sementes, também conhecida por “O Russo das Castanhas”, 
desde 1960, situada na Avenida João de Deus n.º 14, uma das principais 
artérias, da zona histórica da cidade do Montijo.

lojas com estórias
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Os proprietários, Fernando e Olímpia 
Veiga, conheceram-se atrás deste bal-
cão, com 12 e 11 anos, respetivamen-
te. A relação evoluiu tão forte como os 
alicerces da loja. 
No Montijo dizia-se “Se quero uma 
aspirina vou ao Russo das Castanhas”, 
garante Fernando Veiga.  O pai de 
Olímpia detetou cedo a sua vocação 
para comerciante “com 12 anos, a 
Olímpia, ia para Lisboa com 30 contos 
no bolso, uma fortuna na altura, para 
ir buscar os artigos de carnaval” afirma 
o esposo relembrando que o negócio 
cresceu com trabalho e sacrifício. 
Ainda hoje, a loja, diferencia-se não 
só pela singularidade dos artigos, de 
sementes a artigos para animais, mas 
pelo carinho com que recebem cada 
cliente “O que não se vende aqui, ar-
ranja-se” afirma Fernando “um coalho 
para fazer queijo que veio da Malveira 
a pedido ou os chicharros que se usam 
no Alentejo para a sopa”.

“Cada cliente é um amigo” afirma o proprietário acrescentando um sábio ditado 
“o comerciante é confidente”.  Na memória perduram as recordações de clientes 
e amigos alguns, ilustres da terra como o afamado médico, João Barata, o saudoso 
poeta Joaquim Caria ou o antigo craque dos relvados, Fernando Chalana. 
Hoje, com 70 e 69 anos, os proprietários continuam de sorriso aberto e confiantes 
que vão ultrapassar, como até aqui, qualquer obstáculo: “Não vamos baixar os 
braços. As dificuldades são muitas, mas temos de ter força e as superar.”
“Que este ano seja melhor do que o anterior, com saúde e paz” são os desejos da 
proprietária da Loja das Sementes a todos os leitores.

JANEIRO 2021
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mais cidadania

O que é? Este serviço resulta de um 
Protocolo da CMM com a Ordem dos 
Solicitadores e Agentes de Execução 
(OSAE). Disponibiliza recursos huma-
nos e técnicos para a promoção da 
igualdade social e o combate à ex-
clusão social possibilitando o acesso 
gratuito à informação nas áreas do 
direito e dos tribunais à população 
mais carenciada. 
Para que serve? Através da marca-
ção de uma consulta jurídica online, 
os requerentes beneficiam de um 
espaço privado com um computa-
dor, nas instalações da DDSPS, para 
exporem a técnicos especializados as 
suas dúvidas e problemáticas ao nível 
jurídico. Serão informados acerca das 

Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida

Estamos Juntos em 2021

Participação 
dos Grupos da 
Universidade 
Sénior do 
Montijo:
• Grupo de Teatro 
“Sem Limites”
• Grupo Musical 
“O Improviso”
• Ginástica de 
Manutenção
• Dança - Zumba

qui.  15h0021 jan.

→ PROJETOS DE ENVELHECIMENTO ATIVO

Sala da Assembleia Municipal / 
Edifício da Galeria Municipal

A Felicidade

Oradores:
• Dr.ª Carine 
Emídio Correia
• Dr.ª Vera 
Pialgata
Organização: 
Universidade 
Sénior do Montijo

ter.  15h3019 jan.
CONFERÊNCIA -

Organização: Universidade Sénior do Montijo

Como Mahatma 
Gandhi refere 
“não existe um 
caminho para a 
felicidade, 
a felicidade é o 
caminho”

estruturas, ferramentas existentes e 
das diligências que deverão tomar. 
Destinatários? Pessoas em situação 
de dificuldade económica compro-
vada, isto é, cujo rendimento mensal 
per capita do agregado familiar seja 
inferior ou igual à retribuição mínima 
mensal garantida, no valor de 635 
euros.
Como fazer? O requerente deverá di-
rigir-se às instalações da DDSPS, pe-
dir um agendamento para o serviço 
de apoio jurídico, será informado da 
documentação a entregar. Após ve-
rificada a sua elegibilidade será con-
tatado telefonicamente para agenda-
mento do dia e hora do atendimento 
online nas instalações do serviço.
Local? Divisão de Desenvolvimento 
Social e Promoção da Saúde 
Rua José Joaquim Marques 124, 
2870-348 Montijo
Contactos? 212 327 739
Horário? Segunda a sexta-feira das 
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
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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 

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 “Nó” - peça de teatro pela 
Companhia Mascarenhas-Martins. 
Foto: Levi Martins
Tiragem 7 000 ex.
Impressão Tipografia Belgráfica Lda.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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 informações e outras que não che-
guem a tempo de ser publicadas podem 
ser divulgadas na página de internet 
www.mun-montijo.pt caso venham 
acompanhadas de imagem. 
A CMM reserva-se no direito de sele-
cionar a informação a divulgar e não se 
responsabiliza por alterações na progra-
mação.
Pode subscrever a Agenda de Eventos 
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 
Doméstica: 917 891 554 / 917 060 714
Linha de Apoio ao Migrante: 
917 060 714 / 910 697 293

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
Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento - SMAS
Avaria e/ou ruptura nas redes de abaste-
cimento de água e drenagem de águas 
residuais.
Dias úteis: 09h00 - 12h30 / 14h00 - 16h30 
– Tel. 212 327 768 
Dias úteis, sábados, domingos e feriados: 
16h30-09h00 – Tel. 919 020 121

JANEIRO 2021
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