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MÚSICA | DANÇA | ANIMAÇÃO | LARGADA DE TOUROS | CORRIDA DE S. PEDRO | COMES E BEBES

Consulte a programação completa em www.mun-montijo.pt

CONCERTOS // PALCO DA ZONA RIBEIRINHA

sex.  22h3001 jul. THE GIFT

DULCE PONTESseg.  22h0004 jul.
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Contos à Solta
performance infantil | Onze & Tal

MULTIDISCIPLINAR | M/3 | 45 min.

«Contos à Solta» é o nome da apresentação de dois contos da tradição oral e lite-
rária portuguesa: “A Corça da Maçã de Ouro” e “O Príncipe Encantado”.
Com uma estrutura cénica simples, mas envolvente, conta com a performance 
de dois contadores, que contam, cantam e dramatizam, procurando desenvolver 
bastante interacção com o pequeno público.
Ficha Técnica: Contadores Ana Castelo e João Marques Jacinto | Produção Associação Onze 
& Tal – Artes e Cultura | Ilustração Participação da turma 2.º C da E.B. Joaquim de Almeida

A Biblioteca Municipal em parceria com a Edi-
torial Atlântico (Lisboa e São Paulo) apresenta o 
livro “AMAR É O SEGREDO - Amar sem ter medo” 
da autoria de Juliette (pseudónimo literário de 
Zélia Horta).
Zélia Horta é montijense, nascida em 1976, fez a 
escolaridade (12.º ano) na Escola Poeta Joaquim 
Serra. Posteriormente habilitou-se como cabe-
leireira e exerce essa atividade profissional, do 
ponto vista empresarial, na nossa cidade. 
No entanto tem disponibilidade para outra fa-
ceta da sua vida: a dedicação às artes. Assim, 
divide o seu tempo entre a escrita e a música. 
Hoje vamos conhecer o seu lado de escritora, 
autora de poemas que escreveu ao longo dos 
anos e agora, como Juliette, decidiu publicar e 
apresentar, a amigos e seguidores.

AMAR É O SEGREDO - Amar 
sem ter medo
Biblioteca Municipal Manuel Giraldes 
da Silva

APRESENTAÇÃO DO LIVRO

sex.  18h3008 jul.

Pegões Velhos - Sociedade 
Recreativa de Pegões Velhos

dom.  10h3003 jul.

Montijo - Moinho do Cais
dom.  10h3010 jul.

“Escrevi para todos, todos 
aqueles que amam desespe-
radamente e não encontram 
palavras para expressar esse 
amor. Este livro é uma home-
nagem ao Amor em todas a 
suas formas: amor-próprio, 
Amor a Deus, amor ao próxi-
mo. Existe algum sentimento 
mais inclusivo que o Amor? 
- não conheço! Vamos amar 
sem ter medo?”
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Título original: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | Realizador: David Yates | 
Atores: Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen

Monstros Fantásticos: 
Os Segredos de Dumbledore
Parque Municipal do Montijo

CINEMA AO AR LIVRE

sex.  21h3008 jul.

A atividade Cinema ao Ar Livre, integrada no progra-
ma da Semana da Juventude 2022, adiada por mo-
tivos meteorológicos, decorre no próximo dia 8 de 
julho pelas 21h30, no Parque Municipal do Montijo! 
Junta-te a nós na melhor sessão de cinema debaixo 
das estrelas. Esperamos por ti!
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sex.  21h3029 jul.

Ateneu Popular de Montijo, Montijo

O Tempo e o Modo 
[audiovisual]

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

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.

Jornalista, analista político e autor, o britânico Martin Jacques nasceu em Co-
ventry em 1945. De 1977 a 1991 foi editor da Marxism Today — uma revista 
mensal de pensamento e reflexão política afecta ao Partido Comunista Britânico 
— tornando-o uma referência internacional, sobretudo durante a administração 
de Margaret Thatcher. Trabalhou, de forma fixa, enquanto colunista, enquanto 
jornalista freelancer, para quase todos os grandes jornais britânicos e bastantes 
internacionais. Enquanto autor, o seu livro mais vendido tem data de 2009, foi 
traduzido para cinquenta línguas e chama-se Quando a China Mandar no Mun-
do: o Fim do Mundo Ocidental e o Nascimento de Uma Nova Era Global.

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

Martin Jacques

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

Concentração junto à Piscina Municipal

Walk n’Run MONTIJO
Atividade Desportiva Informal

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

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

Contamos com a sua presença!
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exposições
MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

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

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

Os trabalhos em papel de Dara Assucena são uma paixão da artesã brasileira, na-
tural de Pernambuco, que vive atualmente no Montijo. Dos materiais simples e 
sem uso, como são os jornais, as revistas e o cartão, Dara elabora peças únicas 
e criativas, de caráter decorativo e também utilitário, que marcam pela diferen-
ça. A reciclagem é o foco do trabalho desta artesã. As suas peças preferidas, que 
faz com muito amor e carinho, como diz, são as suas ‘bonecas africanas’.  Peças 
esguias, de traços femininos, levam a cesta no braço e a bilha na cabeça, repre-
sentando de uma forma simples, mas única, a imagem milenar da mulher africana.  
Uma exposição sobre criatividade e reciclagem, para ver e admirar. 
Exposição patente até 14 de agosto de 2022.

sex.  08 jul.

DARA ARTES
OBJETOS DE PAPEL RECICLADO

até 06 ago.
Morfologia do tempo: escultura | Nogueira Lopes

3.ª a sábado | 09h00-12h30 / 14h00-17h30Galeria Municipal do Montijo

galeriamunicipalmontijo

Nesta exposição, o escultor desafia-nos a fazer a nossa própria viagem no tempo 
partilhando as suas interrogações e a sua reflexão acerca do tempo.
Agostinho Nogueira Lopes nasce 1959 em S. Simão de Litém, Pombal. Em 1967 
muda-se para o Barreiro onde ainda reside. Desde a escola primária que revela 
a sua vocação para as artes. Em 1980 entra para a Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa, onde manifesta a influência do professor Lagoa Henriques através da 
sua sensível “forma de ver”. Expõe desde 1977 e está representado em diversas 
coleções particulares em Portugal e no estrangeiro.
Se ainda não visitou esta exposição, não perca, a entrada é livre!!

“Será a existência 
uma arqueologia 
do passado, 
mas também do 
futuro?”
Nogueira Lopes, 2022
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3.ª a sábado | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Museu Municipal Casa Mora

EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO

Durante os últimos quinze anos, fo-
mos acolhendo peças oriundas de vá-
rias regiões do país, nos mais diversos 
materiais e nas mais diferentes inter-
pretações. Tradicionais, clássicas, inu-
sitadas ou divertidas, as peças retra-
tam a figura e a respetiva iconografia, 
dos três santos mais populares, entre 
os portugueses – SANTO ANTÓNIO, 
SÃO JOÃO E SÃO PEDRO. Este ano, a exposição-venda Santos na Casa, que ce-
lebra a sua XV edição, reúne um interessante conjunto de trabalhos de artesãos 
de várias regiões do país, com fortes tradições no artesanato, como é o caso do 
concelho de Barcelos, que colabora connosco, desde o início.
Parte integrante das nossas atividades, no âmbito das Festas Populares de São 
Pedro, a exposição Santos na Casa, é também muito visitada por colecionadores 
que nela procuram peças únicas, para o seu acervo. 
Uma exposição, a não perder, que tem como objetivo valorizar e promover o ar-
tesanato português, divulgando artistas e trabalhos, verdadeiramente genuínos.

até 12 ago.

XV Edição da Exposição 
“Santos na Casa”

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

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

Museu Agrícola da Atalaia

Árvores Nativas de Portugal
até 30 ago.

A exposição é constituída por um conjunto de 20 roll-ups que descrevem 20 es-
pécies de árvores autóctones e características da flora portuguesa. Para cada uma 
das espécies (ex. sobreiro, castanheiro, loureiro e etc..) são descritas características 
como a sua caducidade, altura, longevidade, floração e maturidade dos frutos, 
bem como a sua distribuição nacional e outros factos relevantes. Está direcionada 
para um público a partir dos 6 anos e tem como objetivo o aumento do conheci-
mento sobre as espécies arbóreas nativas de Portugal do público alvo numa pers-
petiva de “conhecer para defender”. 
Foi produzida pela Associação Bandeira Azul da Europa – Programa Eco – Escolas, 
em parceria com a Biodiversity4all e apoiada pelo Fundo Ambiental. Entrada Livre.
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Para assinalar a 10.ª Festa de Fim de Ano, é com muita satisfação que a Escola de 
Artes Sinfonias e Eventos apresenta “Sinfonias em Festa 2021/22 - Homenagem à 
Música Portuguesa”. Os 6 blocos temáticos que compõem o espetáculo represen-
tam outros tantos estilos musicais, exclusivamente com música portuguesa, con-
tando cada com a participação dos nossos grupos e alunos de música, que terão a 
companhia dos grupos de dança Sinfonias, a dançar com música ao vivo. 
No final, Sinfonias em Festa, tudo a cantar e dançar!!!

MULTIDISCIPLINAR // M/6 // 3€ // Duração 2h30

Escola de Artes 
Sinfonias & Eventos

SINFONIAS 
EM FESTA

02 jul. sáb.  16h30

DANÇA // M/6 // Plateia 8€ // 
Balcão 6€ // Duração 60'

Musimusa

QUEBRA 
NOZES

05 jul. ter.  21h30

Academia de Dança 
Ana Calafate apresenta

Em julho, o CTJA abre as suas portas numa estreita parceria 
com a comunidade. É o MÊS DO ASSOCIATIVISMO!
Irão passar pelo palco do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 
professores e alunos da Escola de Artes Sinfonias & Eventos, 
da Musimusa e da Academia Dance Fusion. Apoie estas escolas 
com a sua presença!
Oportunidade ainda para "Recordar Zeca" pelo Coro Magnus!

Bilheteira: 3.ª a 6.ª feira, das 15h00 às 19h00
Em dias de espetáculo, abre 2h antes do início do mesmo.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
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Academia Dance Fusion

Sr. Grilo, é um velho apresentador de circo que saltava de Terra em Terra, mos-
trando o seu maravilhoso mundo. Tinha consigo os melhores artistas e as pessoas 
mais “diferentes” neste mundo tão “normal”. Este musical conta a história de vidas 
circenses que animavam crianças e adultos e acolhiam todos os rejeitados pela 
sociedade. Juntos brilhavam e mostravam que superavam tudo e todos.
Este musical retrata a importância da arte e da cultura e como, aos poucos, estas 
se vão perdendo... ou ganhando?? A partir de um jogo de danças, música e teatro 
estabelece-se um encontro teatro-musical pautado pela comicidade e cumplici-
dade. Assim, como menciona a popular frase... “Senhores e Senhoras, Meninos e 
Meninas, Bem-Vindos ao Circo!”

CIRCUS

MUSICAL // M/3 // 10€ // Duração 1h30

Coro Magnus

15 jul. sex.  21h30

O Coro Magnus, composto por elementos do Grupo Coral do Montijo, Grupo Coral 
da Portela e Orquestra de vozes da Escola de Artes Sinfonias e Eventos, realiza um 
Concerto de homenagem à memória de Zeca Afonso, um dos maiores nomes da 
Cultura musical em Portugal e no Mundo, e um dos ícones da nossa democracia.

RECORDAR 
ZECA

Música // M/6 // 5€ // Duração 60’

09 e 10 jul.
sáb e dom.  16h00

08 e 09 jul.
sex e sáb.  21h00

. É aconselhada a aquisição antecipada de bilhetes.

. Todas as reservas devem ser levantadas até 48 h antes do espetáculo.

Contactos: 212 327 882 | ctjabilheteira@mun-montijo.pt
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julho 
2022

15 jul. sex. 21h30 Jardim Casa Mora

Talentos do Montijo

Uma noite dedicada aos talentos locais, afinal o Montijo é terra de sobejos talentos. 

Uandmi

Patrícia Primavera
acompanhada por Nuno CC

Grupo Musical da Sociedade 
Filarmónica 1.º de Dezembro

Composto por intérpretes de “maior” idade, este 
Grupo é dirigido pela Professora Anabela Rumor 
e promete deliciar-nos com músicas do nosso 
panorama cultural tradicional.

Esta dupla de jovens montijenses conta já com 
algumas participações televisivas e diversos 
espetáculos em conjunto, alguns deles como 
convidados de artistas de renome, seja no Capitólio 
(Parque  Mayer) ou mesmo em bares/esplanadas de 
praia na margem sul, e norte do país.

Patrícia Primavera começou a cantar em Karaokes 
e mais tarde passou por algumas bandas de 
covers. Já cantou com a Orquestra da Sociedade 
Filarmónica 1.º de Dezembro e tem participado a 
solo em festas solidárias, nas Festas Populares de 
São Pedro e também como  Backvocals (corista) de 
Luís Sequeira (Montijo), Fernando Correia Marques 
e da Rosinha.

Nuno CC é músico profissional, guitarrista de 
Mikael Carreira, guitarrista na banda de covers 
AkunaMatata e professor de guitarra.



11

Praça da República
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16 jul. sáb. 21h30

29 jul. sex. 21h30

30 jul. sáb. 22h30

Jardim Casa Mora

Largo Joaquim 
d’Almeida 
( junto ao CTJA)

para um 
Mundo Novo

Se amor não é, então o que será?

Rita Guerra 
e a sua Banda

Um conjunto de sete pequenos filmes (3 a 5 minutos) inspirados pela recente 
pandemia global, pela nossa relação com o nosso planeta e a natureza, e pela 
pesquisa e criação de instrumentos musicais experimentais a partir de árvores, 
ramos e outros materiais naturais.
Projeto de Fernando Mota, Mário Melo Costa e Violeta Mandillo

Encerramento do Montijo Lugar 
de Encontros 2022
Rita Guerra é considerada uma 
das melhores vozes portuguesas.

Performers:  João Jacinto | Lúcia Araújo | Romy Petrucci | Sara Loureiro | Encenação: Coletivo 
PICA | Coordenação:  Sara Loureiro | Pesquisa e Conceção do Guião: Sara Loureiro | Músicos:  
João Rocha, clarinete | Torcato Rocha, guitarra clássica

“Se amor não é o que será?” é uma criação 
PICA - Projeto de Intervenção Cultura e Artes e 
traduz-se num encontro entre Amor e Liberda-
de, dois topoi literários por excelência.

Concerto para uma árvore & 7 Poemas
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O santo padroeiro do Montijo, São Pedro dá nome à loja de artigos religiosos, em 
pleno coração da cidade, no n.º 3 da Rua Agostinho Fortes. O estabelecimento 
surgiu, em 2018, pela mão de Maria João Cabral, que se dedica, para além dos 
artigos religiosos de carácter único, ao artesanato e à decoração, num espaço 
onde todos são bem-recebidos, independentemente da religião. 

lojas com estórias
Loja S. Pedro

Ponto de encontro entre Arte e Religião

A religião e a fé foram as impulsiona-
doras do projeto, como nos conta a 
proprietária: “esta ideia surgiu numa 
peregrinação a Fátima, já fiz sete e, 
numa delas, comecei a pensar em 
mudar de vida. Era supervisora de 
lojas, tinha uma vida muito mais agi-
tada, e como não havia nenhum es-
tabelecimento deste género, pensei 
‘porque não?’”. 
Maria João Cabral, abre então a 
primeira loja no Centro Comercial 
Parque II e, após mudar de morada 
algumas vezes, chega em dezembro 
de 2019, à atual morada: “Queria 
uma loja de rua, até então tinha es-
tado sempre em centros comerciais e 
não era esse o meu objetivo, conse-
gui esta pequenina e aqui estou até 
hoje.”
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A arte sacra, os vidrados, os presépios, e toda uma panóplia de produtos religio-
sos e artesanais dão vida e cor a esta loja. Ao principal protagonista, o São Pedro, 
foi dado um destaque muito especial. Em sua honra, Maria João Cabral criou uma 
imagem única: “A imagem do S. Pedro foi criada por mim e pela Rosário, em 
parceria e é exclusiva desta loja. A partir daí criei outras coisas, fiz porta-chaves, 
canecas, imanes, mas é uma imagem que tenho sempre.”
As portas da loja S. Pedro estão sempre abertas a todos. Maria João Cabral con-
vida a visitarem este espaço singular. “É uma loja única, há lojas com artigos reli-
giosos, mas não como esta, tem peças únicas, de coleção”, garante a proprietária.

JULHO 2022

Os artigos religiosos têm sido os protagonistas da loja S. Pedro, e foi com eles que 
este projeto começou, mas posteriormente, a proprietária, decidiu alargar a sua 
oferta, como a própria nos conta: “Para além das peças religiosas (de onde vem 
o logotipo) a loja passou a contemplar, também, artigos de decoração, porque 
nem todas as pessoas são religiosas, mas podem gostar da arte e, no fundo, este 
artesanato também tem a sua parte religiosa”. 
A abrangência de produtos disponíveis deve-se, também, aos fornecedores e 
parcerias, comenta: “Nos artigos religiosos, a Rosário (que faz os próprios artigos) 
e a Fátima Exporte, com as imagens importadas, foram e são os meus principais 
fornecedores. Mais tarde, surge a parceria com o Artesanato da Achada, que tem 
artigos maravilhosos”.
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tem talento

Dara Assucena, natural do Brasil, pernambuca-
na de coração, vive em Portugal, desde 2013. 
Viveu noutras localidades, antes de se mudar 
para o Montijo, onde atualmente reside com a 
sua família. O seu primeiro nome – Jupynajara 
denota as suas origens indígenas e o seu jeito 
natural para trabalhar peças, manualmente. 

A reciclagem é uma temática a que Dara se 
dedica de corpo e alma. Em 2005, Dara apai-
xonou-se pelo trabalho de reciclagem, como 
aluna, observando e fazendo cada peça com os 
detalhes que o seu professor ensinava. 

De aluna passou a formadora, na área da reci-
clagem e entretanto, na sua comunidade, inte-
grou um projeto muito interessante, de âmbito 
social e ambiental, em que a reciclagem era o 
elemento agregador de uma ação para aco-
lher crianças e jovens, em situação de pobreza, 
violência e abandono, a par da mensagem de 
sensibilização, junto da comunidade, para a 
problemática do ambiente e da importância da 
reutilização de materiais.

Os materiais utilizados eram, inicialmente a 
folha de bananeira e a palha de côco, muito 
comuns no Brasil, dos quais nasciam cestos, ca-

14

DARA ARTES

CONTACTOS Dara Assucena | 932044718 | daraassucena35@gmail.com

bazes, figuras, bonecos e outros tantos objetos originais, de caráter decorativo e 
utilitário. Entretanto, como existia um local de recolha e reciclagem de papel, nas 
proximidades da comunidade, a equipa começou a dar outro sentido a esses mate-
riais tornando-os fonte de rendimento para ajudar financeiramente e socialmente, 
o grupo de 80 crianças e suas famílias, que tinham a seu cargo. 

A criatividade e imaginação, juntaram-se à solidariedade e as peças começaram a 
ser feitas também, em diversos tipos de papel e de cartão e a sua venda em feiras 
de artesanato, gerou um movimento singular que permitiu ajudar toda uma comu-
nidade necessitada. 

Atualmente, Dara Assucena, continua a ocupar grande parte do seu tempo livre, 
às manualidades, criando peças variadas, em papel reciclado, desde cabazes, fru-
teiras, jarras, vasos, motas, entre muitos outros objetos. No entanto, a artesã tem 
as suas peças de eleição – ‘As minhas africanas’, como diz, ‘são feitas com amor e 
carinho’. Peças esguias, de traços femininos, levam a cesta no braço e a bilha na 
cabeça, representando de uma forma simples, mas criativa, a imagem milenar da 
mulher africana.
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nformações úteis

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 Rita Guerra 
- fotografia de Rita Carmo

Tiragem 7 000 ex.

Impressão 
AD Print Unip. 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 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.

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. 212 327 940 | E-mail: contacto@psp.pt 
Serviço Municipal de Protecção Civil
Tel. 212 327 719 / 918 684 186 | E-mail: smpc@mun-montijo.pt

SERVIÇOS DE URGÊNCIA
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ARQUIVO MUNICIPAL
21 232 68 30 | arquivomunicipal@mun-montijo.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL GIRALDES DA SILVA
212 327 772 | biblioteca@mun-montijo.pt
CASA DO AMBIENTE
212 314 776 | cambiente@mun-montijo.pt
GALERIA MUNICIPAL – 212 327 736 | 
https://www.instagram.com/galeriamunicipalmontijo/
MOINHOS
Moinho de Vento do Esteval
Visitas guiadas mediante marcação prévia – 212 327 867 | 
museu.se@mun-montijo.pt
MUSEUS 
Museu Municipal Casa Mora: 
212 327 867 | museu.se@mun-montijo.pt
Museu do Pescador: 212 301 117 | uniao.piscatoria@gmail.com
Museu de Arte Sacra: 212 310 445 | geral@santacasamontijo.pt
Museu Etnográfico de Canha: 
265 897 859 | museu.canha@gmail.com
Museu Agrícola da Atalaia: 212 314 667 | cultura@mun-montijo.pt
POSTO DE TURISMO: 212 327 784 | pturismo@mun-montijo.pt

CONTACTOS

JULHO 2022

COVID-19
LINHAS DE APOIO À COMUNIDADE
Segunda a sexta | 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Linha de Apoio Social: gratuita 800 210 105
Linha de Apoio Psicológico: 917 865 964
Linha de Apoio ao Migrante: 
910 697 293 / 917 060 714 
Linha de Apoio à Violência Doméstica: 
917 891 554 / 917 060 714

mailto:geral%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:geral%40mun-montijo.pt?subject=
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MONTIJO
APP

MAIS PRÓXIMO
DAS PESSOAS

descarregue já
esta aplicação

Disponível para Android
e IOS na sua app store

www.mun-montijo.pt
@cmmontijo

@municipiodomontijo

www.mun-montijo.pt
@cmmontijo @municipiodomontijo

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

