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Informações: desporto@mun-montijo.pt
Tel. 21 232 77 79

Concentração: Parque Urbano das Piscinas

Walk n’Run MONTIJO
Atividade Desportiva Informal

Caminhada | 5 km | 2.as feiras | 20h00
Corrida | 10 km | 2.as, 4.as e 6.as feiras | 20h15

Para participar no Walk n' Run Montijo basta 
aparecer! Não é necessária inscrição prévia.

Contamos com a sua presença!

Depois de três momentos — Pedro Caldeira Cabral, Ciclo Preparatório e Car-
do-Roxo — que inauguraram de forma doce os Concertos no Salão no último 
trimestre de 2021, decidimos que é para continuar a alimentação. Cassete Pirata 
e João e a Sombra são os convidados deste primeiro trimestre. Imperdível.

Apoio: República Portuguesa – Ministério da Cultura/ Direção Geral das Artes, 
Câmara Municipal do Montijo, Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Montijo e Afonsoeiro

Gira a cassete e toca o mesmo. Não? Pronto, ok, foi mau. Então, há qualquer coisa 
de hoje, de mundo moderno urbano-depressivo nas canções dos Cassete Pirata. 
E isso, logicamente, merece ser elogiado e consumido, a proeza de saber em que 
estamos tempo e, melhor ainda, saber como retratá-lo. Pir, António Quintino, Joa-
na Espadinha, Margarida Campelo e João Pinheiro são provavelmente o grupo 
pop-rock mais em forma no panorama nacional, com a dose certa de amor e acne 
e a dose certa de garagem e falta de esperança. “A Semente” — segundo disco de-
pois de “A Montra” (2019) e de um primeiro EP homónimo (2017) — é de Outubro 
de 2021, está fresquinho como tudo e pronto para dar fruto no Montijo.

2

sáb.  21h3012 fev.

Salão da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, Montijo

Cassete Pirata

Concertos no Salão [música]

// 5€

REAGENDADO
17 de Setembro de 2022
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sex.  21h3025 fev.

Ateneu Popular de Montijo, Montijo

O Tempo e o Modo [audiovisual]

30’ (aprox.) // 2€ (entrada gratuita para sócios do Ateneu)

Sabemos todos o que é esta coisa aparentemente invisível e indefinível que senti-
mos? Que força é esta que teima em arrastar-nos para a dificuldade? Viver, nestes 
tempos, é a árdua luta entre bater o pé às instituições de poder e ter de continuar 
a existir, indignação vs quotidiano. “O Tempo e o Modo”, com realização de Graça 
Castanheira, foi transmitido há dez anos na RTP2 e pode definir-se com uma sé-
rie de 11 conversas de trinta minutos a personalidades de origens muito distintas 
com o intuito de discutir que mundo é este, o que se segue, como é que se conti-
nua? É uma iniciativa da Mascarenhas-Martins, em parceria com o Ateneu Popular 
de Montijo, que vai decorrer uma vez por mês, durante todo o ano.

Da Argentina, com mistério. Lucrecia Martel, nascida na cidade de Salta, bem a 
norte do país, por entre as montanhas, é uma das mais inquietantes realizadoras 
dos últimos 30 anos. Desponta na vaga do Novo Cinema Argentino, nos primeiros 
capítulos do novo milénio, mas já antes, no final da década de 80, fazia curtas com 
bastante regularidade. Nasceu em Dezembro de 1966, seis meses depois de estar 
instaurada a Ditadura Militar Argentina que originou um movimento de fuga por 
parte de bastantes artistas e intelectuais argentinos de então. La Ciénaga — O 
Pântano (2001) e A Rapariga Santa (2004) são títulos obrigatórios

As condições de acesso, datas e horários dos espetáculos estão sujeitos 
a alterações devido ao atual contexto epidemiológico.

Lucrecia Martel
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Entrada gratuita. 
No cumprimento das orientações da DGS, é obrigatório o uso de máscara de proteção.

*

BD Montijo – Iniciações

3.ª a 6.ª feira | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Museu Municipal Casa Mora*

sex.  18h0004 fev.
MOSTRA DE BD

Uma mostra dos trabalhos e dos processos 
criativos dos alunos dos cursos de Iniciação 
à Arte Sequencial, promovidos pela Câmara 
Municipal do Montijo.
A exposição terá início com o lançamento 
de uma antologia que reúne as várias 
bandas desenhadas criadas pelos alunos 
dos cursos. 
Patente até 26 de março de 2022.

Ilustração: Susana Resende

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

exposições
4

Yves Darbos
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exposições

Entrada gratuita. 
No cumprimento das orientações da DGS, é obrigatório o uso de máscara de proteção.

*

EXPOSIÇÃO ITINERANTE

Seja um SUPERAMIGO. 
Lixo no esgoto, Não!

2.ª a 6.ª feira | 10h00-12h30 / 14h00-17h00
Casa do Ambiente*

Telefone: 21 231 47 76  
E-mail: cambiente@mun-montijo.pt

até 28 fev.

Visitas sujeitas a marcação prévia para visitas 
de grupos e escolas.
Condições de Acesso: Presença em simultâneo 
até 4 pessoas; uso obrigatório de máscara, me-
dição de temperatura e desinfeção das mãos.

A exposição relata a história dos nossos heróis 
que combatem os “monstros” feitos de lixo e 
gorduras que pessoas e indústrias deitam in-
devidamente pelo cano abaixo. O trabalho dos 
Heróis não chega e precisam por isso da ajuda 
de cada um de nós - os SUPERAMIGOS - para 
não deitarmos o lixo no esgoto e não fazermos 
da sanita um caixote do lixo!
A colocação indevida de resíduos nas redes de 
saneamento, tais como: toalhitas, fio dental, 
cabelos, cotonetes, pensos higiénicos, tam-
pões, preservativos, pensos rápidos, ligaduras, 
beatas, pastilhas elásticas, pequenos plásticos, 
medicamentos, óleos alimentares usados e 
restos de comida, juntam-se e provocam entu-
pimentos das infraestruturas, em especial das 
estações elevatórias e de tratamento de águas 
residuais, provocando o seu mau funciona-
mento e a sua deterioração, obrigando ao tra-
balho árduo e complexo de limpeza dos siste-
mas, por forma a garantir que as infraestruturas 
continuem a funcionar adequadamente e que 
o processo de tratamento seja eficaz, evitando 
que esses resíduos sejam lançados para o rio.
A mensagem da exposição apela a que todos 
façam a sua parte – “Lixo no esgoto, Não!”
Seja consciente.
Seja um SUPERAMIGO! Lixo no esgoto, NÃO!

NÃO DEITE PELO CANO
ABAIXO O QUE NÃO DEVE

TOALHITAS
FIO DENTAL

CABELOS
COTONETES

PENSOS  E  TAMPÕES
PRESERVATIVOS

PENSOS RÁPIDOS
E LIGADURAS 

BEATAS
PASTILHAS ELÁSTICAS
PEQUENOS PLÁSTICOS

MEDICAMENTOS
ÓLEOS ALIMENTARES 

USADOS
RESTOS DE COMIDA

ESTES RESÍDUOS JUNTAM-SE 
E CRIAM MONSTROS QUE 

ENTOPEM AS CANALIZAÇÕES 
E DIFICULTAM O TRATAMENTO 

DAS ÁGUAS RESIDUAIS.

MARQUE ESTA IDEIA
NÃO CRIE 

“MONSTROS”
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exposições

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

Cenários do quotidiano | Benedita Kendall

“A meditação acerca do confinamento, a aspiração à rua, a necessidade de nos 
apaziguarmos com a casa, a casa feita labirinto para aludir ao absurdo de não 
se ver caminho, não ser possível imaginar o futuro, haver medo, adiarmos os so-
nhos...”, tudo isto está presente nesta exposição de Benedita Kendall, cujos traba-
lhos foram, maioritariamente produzidos durante o confinamento. Esta é a refle-
xão que a artista nos propõe. 
Benedita Kendall é do Porto, frequentou um Curso de Desenho na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade do Porto, no ano de 1994, conclui o Curso de Artes 
Plásticas-Pintura, na Faculdade de Belas Artes e o Curso de Desenho de Figura 
Humana na International Sommer Academie de Salzburg.  É Professora de Artes 
no Ensino Secundário, tendo concluído o Mestrado em Práticas e Teorias do De-
senho na FBAUP.

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

até 05 mar.

Entrada gratuita. 
No cumprimento das orientações da DGS, é obrigatório o uso de máscara de proteção.

*

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

NoítaDesign

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

*

NoítaDesign é uma marca de costura criativa criada 
por Rute Neto, residente no Montijo. As suas raízes 
africanas estão na razão das suas criações artísticas, 
cujas típicas capulanas, de motivos diversos e cores 
vibrantes, dão o mote. O entusiamo de Rute Neto na 
confeção das suas peças, é visível na originalidade e 
na beleza de cada uma das suas criações, as quais nos 
transmitem o encanto e a alegria do povo africano. 
Não perca esta oportunidade!

exposições

Entrada gratuita. 
No cumprimento das orientações da DGS, é obrigatório o uso de máscara de proteção.

*

até 20 mar.

https://www.facebook.com/Noíta-Design-999258243518398/ 
https://www.instagram.com/noitadesign/p/CWivtAks5Vu/?utm_medium=copy_link

Contactos: Rute Neto | 961 324 358 | rutneto@gmail.com

costura criativa | Rute Neto

https://www.facebook.com/Noíta-Design-999258243518398/
https://www.instagram.com/noitadesign/p/CWivtAks5Vu/?utm_medium=copy_link
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Como seria, no final do século XIX, dar uma volta ao mundo em 80 dias? É este o 
mote para o concerto da Orquestra de Sopros do Conservatório Regional de Artes 
do Montijo. Através da obra-prima de Júlio Verne, a Orquestra propõe a audição de 
um repertório dedicado a todas as viagens imaginárias que podemos realizar sem 
sair do nosso lugar através da música. Compositores do nosso tempo como Oscar 
Navarro, Otto M. Schwarz e John Williams completam o bilhete para esta viagem, 
num programa ambiciosamente preparado pelos nossos alunos e que promete 
satisfazer as delícias de todos os que, connosco, embarquem nesta aventura.

VOLTA AO MUNDO 
EM 80 DIAS

11 fev. sex.  21h30
MÚSICA // M/6 // 5€ (Espetáculo a favor do Combate ao Cancro Infantil)

CRAM - Orquestra 
de Sopros e Percussão

VII GALA 
LIONS CLUBE 
DO MONTIJO

MAIOR 
SHOW 

INFANTIL
ARTES CIRCENSES // M/3 // 

Plateia 8€ // 1.º, 2.º e 3.º Balcão 5€

12 fev. sáb.  16h30

Uma produção que junta as maiores personagens infantis da televisão. É um es-
petáculo com cenários surpreendentes e muitos efeitos especiais, que promete 
encantar miúdos e graúdos.
Uma viagem inacreditável ao mundo das Mascotes! Não só elas vão fazer parte 
de um fantástico espetáculo, como toda a audiência irá viver de perto a emoção 
destas atuações mágicas e com muitas surpresas. 
Algumas personagens em palco, pela primeira vez em Portugal, e num ambiente 
muito diferente do habitual, irão fazer as delícias dos mais pequenos são elas: Bob 
Esponja, Pj Mask, Mickey e Minnie, Patrulha Pata, Elsa, Anna, Olaf, Shimmer e Shine.
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"Monólogos da Vagina", é uma peça divertida, composta por vários pequenos 
textos/monólogos que fala da experiência feminina e relata temas com alguma 
controvérsia, mas que devem ser falados e sem tabus como sexo, prostituição, 
imagem corporal, amor, violação, menstruação, mutilação genital feminina, mas-
turbação, e muitos outros. Esta peça, já vista por mais de setenta mil pessoas, todos 
os anos, acrescenta um novo monólogo para destacar uma questão atual que afeta 
as mulheres em todo o mundo. Não perca esta oportunidade!

TEATRO // M/16 // Plateia 20€ // 1.º e 2.º Balcões 18€ // 3.º Balcão 15€

19 fev. sáb.  21h30

É obrigatória a utilização de máscara // É aconselhada a aquisição antecipada de 
bilhetes // Todas as reservas devem ser levantadas até 48h antes do espetáculo //
As datas e horários dos espetáculos estão sujeitos a alterações devido ao atual 
contexto epidemiológico

FEVEREIRO 2022

com Marta Andrino, 
Teresa Guilherme e 

Sofia de Portugal

MONÓLOGOS 
DA VAGINA

INFORMAÇÕES ÚTEIS            
Funcionamento da Bilheteira:
 De terça a sexta, das 15h00 às 19h00
 Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo
 Contactos: 21 232 78 82 | bilheteira1@mun-montijo.pt

Ficha artística: Elenco: Marta Andrino, Teresa Guilherme e Sofia de Portugal | 
Encenação: Paulo Sousa Costa | Texto: Eve Ensler | Produção: Yellow Star Company

ACESSO E SEGURANÇA
As regras de segurança seguem as recomendações da Direção-Geral da Saúde.
• De acordo com as normas da DGS em vigor, a partir de dia 10 de janeiro, o acesso 
aos espetáculos só é possível mediante a apresentação de certificado digital de 
vacinação ou recuperação válidos ou certificado de testagem negativo (teste PCR 
realizado nas 72h antes do espetáculo ou teste antigénio realizado nas 48h antes 
do espetáculo). Não aplicável a menores de 12 anos. Não são válidos autotestes.

SESSÃO EXTRA  17h30
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CORONAVÍRUS

www.mun-montijo.pt

PARA A SEGURANÇA DE TODOS

Siga-nos nas redes sociais:
@ctjamontijo

Desinfete
as mãos
regularmente

Uso obrigatório
de máscara

Evite tocar nas
superfícies

Respeite o
distanciamento
social

Permaneça nas
instalações pelo
menor período
possível

Siga as recomendações da Direção Geral de Saúde

Use o seu
smartphone
para aceder à
publicação

Circule
exclusivamente
pelos percursos
indicados

Adote as
medidas
de etiqueta
respiratória

Evite a
socialização
nos Foyers

Caso apresente
sintomas
de infeção
informe
imediatamente
o staff do Teatro
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Vive no Montijo há precisamente dois anos, cidade que considera muito tran-
quila, o lugar ideal para escrever a sua tese de Doutoramento. Em agosto de 
2021, presenteou-nos com a sua exposi-
ção AL.BA, inaugurada no Dia da Cidade e 
em setembro, apresentou-nos o seu livro 
Lamura. 
Suzy gosta de se passear pelas ruas do 
Montijo, observando, e encontra lugares 
que lhe contam histórias, e que estimu-
lam a sua imaginação. Considera-se um 
ser desobediente travando lutas silencio-
sas que vivem no seu encontro com os materiais com que pinta: “À medida que 
o meu processo criativo toma forma, algo incontrolável emerge no silêncio das 
telas, por isso gosto de passear pelos lugares sem que se apercebam da minha 
presença.”
 “Vivo intensamente este caminho, de tal maneira que não sinto que a minha 
presença pública acrescente algo à minha obra, porque ela é, por si, fundamen-
to da minha subjetividade, abrindo portas para o entendimento do que me 
move, e neste movimento, o Eu, gradualmente vai se tornando impercetível 
dando lugar ao que me faz agir, ao que me torna um ser reflexivo.”
Suzy refere que nasceu num momento de rutura política e social do seu país 
(1974), em que se acreditava na independência e na liberdade de um povo, 
levando a uma viragem no campo da Educação. Teve a oportunidade de ir à 
escola, dando esperança aos seus pais. Refere que essa viragem teve grande 
influência no seu pensamento e no seu trabalho.
Esperando por novos projetos, Suzy Bila é uma artista em constante metamor-
fose. Tem o seu trabalho presente no pavilhão de Moçambique, na Exposição 
Universal, a decorrer no Dubai, e em março deste ano, irá também participar na 
World Art Dubai.

MONTIJO
tem talento

Suzy Bila, pintora, nascida em Moçambique, 
tem duas cidades no coração, Maputo, a 
cidade que a viu nascer, e Lisboa, a cidade 
que a acolheu e onde criou novos laços. 

Suzy Bila
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Ao dia 3 de outubro de 2003, abriu portas, na freguesia da Atalaia a pastelaria 
Zabelo’s. Ao fim de 18 anos de existência é uma referência, não só para os mais 
gulosos, cujos desejos mais doces são correspondidos pelas iguarias desta pas-
telaria, mas também para toda a comunidade, tamanha é a vontade e dedicação 
dos proprietários em ter um impacto positivo na vida dos seus clientes. 

lojas com estórias

Zabelo’s, uma homenagem 
à matriarca da família, de so-
brenome Zabelo, “Queríamos 
algo diferente, mas também 
familiar, que nos falasse ao co-
ração” refere Arminda Olivei-
ra, proprietária deste espaço. 
A proprietária, nostálgica e or-
gulhosa, falou-nos da história 
de luta e perseverança que 
levaram à criação da Zabelo’s: 
“Surgiu da vontade de assen-
tar, de ser livre. Pouco ou nada entendia deste negócio, mas arregaçámos as man-
gas e fomos à luta. Recordo-me de todos os passos que demos, das burocracias 
infindáveis, da falta de liquidez financeira para terminar as obras, dos dias e noites 
que junto com o meu marido passamos a organizar, a planear, a decorar. Até as 
paredes fomos nós que pintamos”. 

Pastelaria Zabelo’s
Por uma comunidade mais doce
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A escolha da freguesia da 
Atalaia deveu-se não só da 
proximidade com a residên-
cia dos proprietários, mas, 
também, pelo potencial que 
nela vislumbraram. “terra de 
boas gentes, onde ainda se 
respira campo e tranquilida-
de”, uma aposta ganha consi-
dera Arminda Oliveira.

Aqui se fixaram, e cresceram, passando inicialmente de um café e churrasqueira 
para “uma pequena pastelaria, com forte concorrência, que com persistência ga-
nhou o seu espaço” conta a proprietária.  O crescimento foi substancial e o espaço 
tornou-se pequeno, tendo os proprietários adquirido a loja contígua, permitindo 
também servir refeições. A oportunidade de negócio permitiu também expandir, 
dois anos mais tarde, Zabelo’s para o Montijo, num formato mais pequeno, adap-
tado a uma zona residencial, onde também perdura até hoje. 
“Aos dias de hoje, Zabelo’s significa ‘Comunidade’ ”, refere a proprietária, que nos 
diz já fazerem parte da história da freguesia e da vida dos seus clientes numa “co-
munidade que nos conhece, confia e sabe o que esperar de nós”. “Os serviços 
prestados como, por exemplo, as transações Payshop numa localidade onde não 
existem bancos ou caixas ATM ao serviço da população, arrisco a dizer, torna-nos 
um ponto fulcral e indispensável nesta freguesia” afirma Arminda Oliveira. 

FEVEREIRO 2022

As “Zabelinhas”, como se intitulam as colabo-
radoras, vestem diariamente a camisola com 
dedicação, empenho e um sorriso para quem 
procura seja  para “um pequeno-almoço cor-
rido de segunda-feira, como um cafezinho 
descansado de sábado à tarde, ou um brunch 
familiar num domingo”, menciona a proprie-
tária, para quem os clientes são amigos.
Quer procurem pastelaria, pão, snacks, doces 
ou salgados, na Zabelo’s a oferta é variada 
para satisfazer os desejos de todos. Como 
afirma Arminda Oliveira, o lema da Zabelos’s 
é “não defraudar as expetativas dos clientes e 
tentar ser melhores todos os dias”.
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→ CONTRATO LOCAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MONTIJO CLDS 4G – PROJETO RODA

mais cidadania

O que é? 
O Projeto RODA 4G iniciou a sua intervenção em setembro de 2020 e terá o seu 
término em setembro de 2023. É cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE) 
através do Programa Operacional Regional de Lisboa, tem como organismo In-
termédio o Instituto de Segurança Social e é coordenado pela Santa Casa da Mi-
sericórdia do Montijo que executa em parceria com a Associação para Formação 
Profissional e Desenvolvimento do Montijo.

Para que serve? 
O Projeto CLDS 4G Montijo assume como principal objetivo promover a inte-
gração social, combater a pobreza, qualquer discriminação e arroga como sua 
prioridade central a inclusão ativa.
Promove a igualdade de oportunidades e a participação ativa na melhoria da 
empregabilidade, potenciando os territórios e a capacitação dos cidadãos e das 
famílias, integrando os seguintes eixos de intervenção: 
Eixo 1 — Emprego, formação e qualificação;
Eixo 2 — Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; 
Eixo 3 — Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa.

Destinatários? 
Famílias, crianças e jovens, idosos, alunos, desempregados e comunidade no 
geral.
Atualmente através de 14 atividades integradas neste projeto estão a usufruir 
deste apoio 2050 destinatários.

Contactos: 
Centro Cívico do Bairro do Esteval 
Rua Professor Rui Luís Gomes - Loja Azul - 2870-359 Montijo
Telefone:  91 036 40 81

Atividade de verão dinamizada pelo Projeto CLDS 4G
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nformações úteis

Serviço Nacional de Saúde 24 – Tel. 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 Quinta do Saldanha

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 ao Migrante: 
917 060 714 / 910 697 293 
Linha de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica: 
917 891 554 / 917 060 714
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SERVIÇOS MUNICIPAIS
Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva
2.ª a 6.ª feira | 10h00-12h30 / 14h00-18h00
a) serviço de empréstimo domiciliário (requisição e 
devolução de livros);
b) a permanência de utilizadores na Sala de Leitura 
Geral para consulta de livros nas estantes, consulta 
de internet, leitura presencial e estudo (individual 
e em grupo).

mailto:geral%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:geral%40mun-montijo.pt?subject=
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A sua Agência Regional de Energia presta apoio direto aos
munícipes para ajudar na submissão de candidaturas ao
Programa de Apoio “Edifícios + Sustentáveis” e ao “Vale de
Eficiência”, incluindo:
– o esclarecimento de questões (detalhes técnicos,
elegibilidade, detalhes de preenchimento da candidatura, etc);
– o apoio à análise comparativa de propostas;
– o apoio ao processo de submissão de candidaturas.

Este apoio não tem custos associados e destina-se aos cidadãos residentes nos concelhos do
Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete.

Quer tornar a sua casa mais
mais confortável e eficiente?  
Conhece o Fundo Ambiental
e o seu Programa de Apoio a
Edifícios Mais Sustentáveis?
Este programa apoia
projetos de melhoria do
desempenho ambiental e
energético dos edifícios de
habitação e foi prolongado
até 31 de março de 2022.

Informações em www.fundoambiental.pt

Necessita de ajuda, contacte a S.ENERGIA

E o programa “Vale
Eficiência”? Saiba que

este pretende
entregar “vales” a

famílias com tarifa
social de eletricidade
no valor de 1.300 €,

para que estas possam
investir na melhoria do

conforto térmico da
sua habitação.

 
Contacte-nos

através do
geral@senergia.pt  

 
Visite-nos em

www.senergia.pt
e siga-nos

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

