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De 18 a 21 de fevereiro, o Carnaval 
do Montijo está de volta à Cidade!

Em 2023, o evento irá contar com a participação de, sensivelmente, 1200 foliões 
que fazem parte do movimento associativo do concelho e dos estabelecimentos/
instituições que, também, irão juntar-se a esta iniciativa.
Criado e mantido pela população, o Carnaval do Montijo é genuíno, espontâneo, 
livre, onde o espírito crítico e a sátira se associam à emoção e à folia, reavivado 
ano após ano.
Na última edição, em 2020, foram mais de 70.000 pessoas que nos visitaram e 
marcaram presença nas ruas da cidade para celebrar a época carnavalesca.
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PROGRAMA CARNAVAL 2023

Corso Noturno de Carnaval
21h3018 sáb.

A grande novidade da edição de 2023 é a realização do Corso Noturno 
com muitas surpresas e animação. Um fantástico espetáculo de som, 
luz e muita cor, onde os foliões do movimento associativo do conce-
lho, instituições e estabelecimentos comerciais irão percorrer as várias 
artérias da cidade, desde a Frente Ribeirinha, Avenida dos Pescadores 
terminando na Praça da República.
Venha desfrutar connosco, o Grande Corso de Carnaval Noturno!

Desfiles Carnavalescos Diurnos
Carros Alegóricos, música e muitos foliões, de várias faixas etárias, per-
correm as diversas artérias da cidade, desde a Frente Ribeirinha, Ave-
nida dos Pescadores e Praça da República, terminando com um Baile 
Popular.

19 dom. e 21 ter. 15h00

Promotores: Câmara Municipal do Montijo e Junta de Freguesia da União das 
Freguesias do Montijo e Afonsoeiro
Organização: Associação dos Antigos Alunos Somos Peixinho
Patrocínios: Florineve, Cooperativa Agrícola St. Isidro de Pegões e Full Quest

ENTRADA LIVRE
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sáb 18 fev.

Mascara-te e vem divertir-te!

15h - desfile pelas ruas da vila
a iniciar junto à CGD

com a charanga “ O Cavalinho”

16h - convívio na nossa sede
( casas da Tocan)

serviço de bar e fogareiro

carnavalcha

Comissão de Festas de Canha

Canha

sáb.  15h00

18 fev.

15h00 - Desfile pelas ruas da vila de Canha, a iniciar junto à CGD, com a charanga 
"O Cavalinho".
16h00 - Convívio na sede da Comissão de Festas de Canha (casas da Tocan). 
Serviço de bar e fogareiro.
Mascara-te e vem divertir-te!

Organização: Comissão de Festas de Canha

Os famosos bailes de Carnaval d' Quadrada, em 2023, vão mudar para o Pavilhão 
da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, no sábado e segunda-feira, 18 e 20 
de fevereiro, respetivamente, pelas 22h30. O Trio Arte Nova e o DJ Pedro R são os 
artistas que vão animar as 2 noites de folia!

18 sáb. e 20 seg. 22h30

Pavilhão da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro

Organização: A Quadrada ACD

Carnaval 
de Canha

Carnaval 
d'A Quadrada 
ACD
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O Carnaval na Floresta
Biblioteca Municipal Manuel 
Giraldes da Silva

sáb.  11h0004 fev.

Está a chegar o Carnaval. Este ano o guarda da floresta teve uma ideia. Fazer um 
grande baile onde os animais terão de ir mascarados. Será isso possível?
Atelier: Vamos brincar ao Carnaval

HORA DO CONTO

// sex.  21h3003 fev.

Ateneu Popular do Montijo

Melomania [mediação]
 // Entrada livre

Parecemos viver num tempo em que o disco morreu. Isto é, o conceito de o escu-
tar inteiramente, sem a que essa atividade sobreponhamos uma outra qualquer, 
como se a música só pudesse acompanhar qualquer coisa, ser música de fundo. 
Parecemos viver num tempo sem em que o disco demora demasiado tempo e 
onde uma playlist escolhida por um algoritmo convém-nos muito melhor. 
Melomania é um barco que segue no caminho oposto. Uma vez por mês, vamos 
ouvir um disco em conjunto e depois conversar sobre o mesmo — ou sobre o sítio 
para onde o mesmo nos levou. Neste primeiro ano, é Levi Martins quem escolhe 
o que ouvimos. 
Programação e produção: Companhia Mascarenhas-Martins

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

Atividade regular, para a população em geral, consiste numa caminhada de 5km 
e corrida de 10km com acompanhamento técnico, realizada ao longo da ciclovia 
com início e fim junto à Piscina Municipal do Montijo. No final, realizam-se alguns 
exercícios e alongamentos.
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qua.  18h0014 fev.
“Só as tuas mãos trazem os frutos”

Galeria Municipal do Montijo
Um evento Galeria com PICA

dom.  16h0012 fev.

Sociedade Filarmónica 
1.º de Dezembro

À Grande e à Portuguesa
FARRAPO D'ARTE 
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL

"À grande e à portuguesa!" é um espetáculo de luz, cor, muito riso e músicas in-
temporais, onde o público vai viajar connosco ao passado pela história do século 
XX e pelo início deste século XXI que continua a dar água pela barba e com tanto 
para contar. Dois idosos regressam ao início do século XX e rejuvenescem tendo 
a hipótese de viver uma vida inteira outra vez. E uma vida duradoura porque eles 
vão diretamente “recambiados” para 1902. Mas não se preocupem, porque de-
pressa eles avançam séculos fora. Mas face às épocas isso poderá ser considerado 
sorte ou azar... Bem, mas nada como apertar o cinto e entrar connosco a alta ve-
locidade nesta estonteante comédia musical movida numa máquina do tempo a 
petróleo. Preparados? Vamos regressar ao passado!

TEATRO // M/6 // 10€ // 
Bilhetes via ticketline ou na Secretaria 
da Coletividade
Av. Dom João IV, n.º 16 | 2870-155 Montijo 
212 310 372 | sf1dezembro@gmail.com 
Segunda a sexta das 15h00 às 19h00

"Só as tuas mãos trazem os frutos" é uma homenagem ao poeta Eugénio de An-
drade, no ano em que se comemora o centenário do seu nascimento. 
O PICA - Projeto de Intervenção Cultura e Artes, apresenta, por isso, nesta sua 
criação original, a poesia do autor, cruzando-a com a de outros grandes poetas 
de língua portuguesa, fazendo fluir diálogos entre diferentes poemas, para deles 
brotarem frutos, flores, sabores e amores.
Conceção, Produção e Encenação: PICA | Organização: PICA e Galeria Municipal do Montijo
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sáb.  21h3025 fev.

Pavilhão Vasco da Gama Futebol Clube, Sarilhos Grandes
André Reis [música]  // Entrada livre

É um dos membros mais antigos da Mascarenhas-Martins, tendo criado música 
para vários espetáculos e tocado em quase todos os concertos que a companhia 
já realizou. Músico e professor de música, é formado em Design e foi responsável 
pelo design gráfico da Mascarenhas-Martins no seu início. 
Em novembro de 2022, apresentou algumas das suas mais recentes canções num 
ensaio aberto que teve lugar na Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro com vista 
à edição de um disco em 2023. Agora, em Sarilhos Grandes, volta a olhar o público 
de frente e a testar o seu material.

Programação e produção: Companhia Mascarenhas-Martins

©
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À semelhança de anos anteriores, o Município de Montijo irá estar presente na 
Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior feira de turismo nacional, com carácter in-
ternacional.
Integrados no stand da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, iremos 
dar a conhecer aos profissionais do setor turístico e ao público, em geral, a oferta 
turística do concelho de Montijo, com múltiplas atividades promotoras e muita 
animação. Visite-nos.

1 a 5 mar.

FIL – Feira Internacional 
de Lisboa

Bolsa de Turismo 
de Lisboa 2023
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11 fev. sáb.  16h30

AREPO – Ópera e Artes 
Contemporâneas

MÚSICA COM 
HISTÓRIA(S)

MÚSICA // M/3 // Gratuito 
// Duração 60' (aprox.)

Com Jordi Pujol Dolcet, Anna 
Otin, Xènia Roset, Albert Bosch 

DRAMA // Espanha, Itália // 
2022 // Duração 120'

CINEMA // M/12 // 3€

de Carla Simón

10 fev. sex.  21h30

ALCARRÀS

Desde tempos imemoriais, a família Solé passa os verões a colher pêssegos no seu 
pomar em Alcarràs, uma pequena cidade em Espanha. Mas após a receção de uma 
notificação de despejo, a colheita deste ano poderá ser a última. Os novos planos 
para o terreno implicam o arranque dos pessegueiros e a instalação de painéis sola-
res, o que causa uma cisão no seio da família, até aí muito unida. Pela primeira vez, 
os Solés enfrentam um futuro incerto e arriscam-se a perder mais do que a sua casa.

Distribuidora: Alambique

Música com História(s) é um concerto pedagógico que convida toda a família a 
assistir à interpretação de temas do reportório clássico. Quem foi Bach, Mozart 
ou Beethoven? De uma forma divertida, pais e crianças irão conhecê-los melhor 
através da projeção de imagens e textos sobre a vida e obra destes compositores 
e da audição de excertos célebres, executados por um ensemble de seis músicos. 
O concerto termina com a apresentação do conto musical O Sorriso Mágico de 
Sofia, escrito e narrado por Linda Valadas e composto por Luís Soldado.

Texto, apresentação e narração: Linda Valadas | Direção Musical: Rui Pinheiro | Flauta: Daniela 
Pinheiro | Clarinete: Ruben Jacinto | Fagote: Sandra Pinto | Violino: Nuno Mendes | Viola: João 
Barata | Violoncelo: Teresa Araújo | Produção: AREPO – Ópera e Artes Contemporâneas

O Sorriso Mágico de Sofia conta a história de uma menina especial que, apesar de 
ser diferente das outras crianças, descobre que consegue contagiar todas as pes-
soas do mundo com o seu sorriso mágico.
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O Cavalheiro é Tiago Ferreira. Nascido no Porto, criado em Santo Tirso e exilado 
em Braga. Edita o seu primeiro EP homónimo em 2009, ano em que também se 
estreia ao vivo. Desde então tem lançado trabalhos com regularidade: “Primeiro” 
(LP, 2010), “Farsas” (EP, 2011), “Ritmo Cruzeiro” (EP, 2012), “Trégua” (EP, 2013), “Mar 
Morto” (LP, 2015), "Falsa Fé" (LP, 2018) e “Ninguém Me Avisou” (2019), single com 
a participação de Xana, vocalista dos Rádio Macau. Neste momento encontra-se a 
apresentar o mais recente trabalho – “Ilha Digital”.

Café Concerto com 
Tiago Ferreira

CAVALHEIRO

25 fev. sáb.  21h30
MÚSICA // M/6 // Gratuito (com limite 

de 70 lugares) // Duração 60' // Foyer 

INFORMAÇÕES ÚTEIS            

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

Contactos: 212 327 882 | ctjabilheteira@mun-montijo.pt
. É aconselhada a aquisição antecipada de bilhetes.
. Todas as reservas devem ser levantadas até 48 h antes do 
espetáculo.



10

até 4 mar.

exposições
MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

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

galeriamunicipalmontijo

O limite do meio: coletiva
André Costa
Joana Galego
Mariana Malheiro
Rita de Almeida Leite
Sebastião Castelo Lopes
Teresa Arega

Em fevereiro poderá visitar esta exposi-
ção coletiva, que apresenta os trabalhos 
de seis jovens artistas plásticos, André 
Costa, Joana Galego, Mariana Malheiro, 
Rita de Almeida, Sebastião Castelo Lo-
pes e Teresa Arega. O Limite do Meio 
coloca em confronto, mas também 
em harmonia, diversas vozes, técnicas 
e suportes, apresentando algumas das 
muitas possibilidades do fazer artístico, 
havendo em todos uma exploração dos 
limites da expressão. 
Esperamos por si! Entrada livre!

Montijo – à descoberta 
da natureza

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

sex.  18h0010 fev.
INAUGURAÇÃO

Testemunhos da riqueza 
natural do concelho

10

Patente ao público até 18 de março.
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EXPOSIÇÃO – MERCADO MUNICIPAL

Arquivo Municipal
Contributos para a Memória 
e Identidade da História Local
Mercado Municipal
3.ª a domingo | 07h00-14h00

“Os arquivos públicos podem servir a comunidade em geral, o investigador e o 
cidadão comum, assumindo novos desafios, melhorando a imagem e fortale-
cendo a sua identidade”.

O Arquivo Municipal é um serviço da Câmara Municipal do Montijo que tem à sua 
guarda os documentos produzidos e recebidos pelos serviços da própria autar-
quia, da Assembleia Municipal e dos Serviços Municipalizados de Água e Sanea-
mento (SMAS), no decorrer das suas funções, bem como, a documentação produ-
zida/recebida pelas várias instituições do concelho, no decurso da sua atividade. 
Com a função de arquivo público procede igualmente ao tratamento técnico de 
toda a documentação recebida, contribuindo assim para a memória e para o estu-
do do passado do nosso concelho, a qual pode ser acessível a qualquer cidadão, 
salvo determinados exemplares, devidamente justificados pelo seu estado de 
conservação ou condição de acesso. 

O Arquivo Municipal do Montijo, para além da leitura pública da documentação 
histórica, também possibilita aos munícipes/cidadãos, a consulta do Diário da 
República e a reprodução dos documentos à sua guarda.

Visitas guiadas ao Arquivo Municipal
5.ª e 6.ª feira: 14h00-17h30 (grupos limitados de 15 pessoas) 
Informações e inscrições: arquivomunicipal@mun-montijo.pt

até 12 mar.

mailto:arquivomunicipal%40mun-montijo.pt?subject=
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Com cerca de meio século de história no comércio do Montijo, João Correia Ce-
sário e a sua mulher, Maria Cesário, foram durante todo este tempo, referências 
da moda no Montijo, vendo por eles passar épocas, estilos e os mais variados 
tecidos, acompanhando sempre as tendências para satisfazer o gosto dos seus 
clientes e amigos. A Cesarbel, é já a última loja de roupa deste legado, e está 
nesta morada desde 1985. 

lojas com estórias

Cesarbel
Uma vida dedicada à arte de bem-vestir

Maria Cesário contou-nos a sua his-
tória, construída lado a lado com o 
seu marido, que já não estando cá, é 
lembrado com o carinho de quem par-
tilhou consigo a vida e todo o empre-
endedorismo. 
“A primeira loja de roupa que tivemos, 
era a Jonani, na Rua Bulhão Pato, que 
começou na década de 70 com roupa 
de criança e pouca de senhora”, conta 
Maria Cesário. Com o passar dos anos, 
os negócios permitiram ao casal Cesário 
alojar-se no espaço da atual Cesarbel: 
“Era muito maior, e como aqui no centro 
já haviam boas lojas de criança, optámos 
por mudar e apostar em roupa de ho-
mem e senhora”, afirma a proprietária.

Maria Cesário contou, ainda, que o su-
cesso alcançado permitiu abrir “uma 
Cesarbel 2, na Almirante Cândido dos 
Reis, e uma loja de Desporto na Bulhão 
Pato, com os ténis da moda e as mar-
cas todas, adidas, Nike, e por aí fora. 
Vendia-se muito, muita roupa, tudo, 
chegámos a ter só aqui na Cesarbel, 
quatro empregadas e uma costureira.”
A moda fez, portanto, sempre parte da 
vida da proprietária, como nos explica: 
“Eu já vinha da Lanalgo na minha mo-
cidade, já estava por dentro do comér-
cio, das modas, dos tecidos, e esta foi a 
minha vida toda, depois estive sempre 
à frente das lojas, que o meu marido 
também tinha outra atividade”.
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A escolha dos artigos fazia parte da rotina de Maria Cesário, numa altura em que 
tudo se fazia de uma forma hoje extinta, como nos conta: “Conhecia bem os 
gostos dos clientes, e eram quase sempre artigos portugueses, que as fábricas 
apresentavam nas suites dos hotéis, e nós íamos escolher. Chegámos a ter aqui 
vestidos, que vinham de Londres, que se usavam nos casamentos. Só tínhamos 
um de cada, na altura era assim, ninguém queria ter nada igual e, no Montijo, só 
eu é que tinha esses vestidos.” 
A evolução dos tempos foi diminuindo a atividade da Cesarbel, que neste mo-
mento é a última e única loja de Maria Cesário. No entanto, desde há 10 anos que 
também gere o alojamento Cesarini “Montámos o alojamento, fizemos as obras, 
e fui eu que decorei tudo. Agora sozinha, tenho de me agarrar a tudo mas com 
boa vontade e coragem tenho conseguido equilibrar as coisas”.
A Cesarbel parece caminhar para o final do negócio, mas o espaço deverá con-
tinuar com uma das filhas dos proprietários, ainda que deva mudar o rumo do 
negócio. Por enquanto Maria Cesário vai estando atrás do balcão, recordando 
outros tempos, com carinho e nostalgia: “Vinham pessoas de todo o lado, vi-
nham famílias inteiras e tinham o conceito, aquela ideia de comprar aqui ou ali 
que passava de geração em geração. Agora os tempos mudaram e quem aqui 
vem são na maioria clientes de muitos anos, por quem nutro muita amizade.” 
Consciente de que com a sua idade já não deverá estar na loja muito mais tempo, 
Maria Cesário pensa agora aproveitar o resto da sua vida, mas não esquece, quem 
ao longo de meio século a ajudou a construir o legado da Cesarbel.
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Contactos: 
◦ Gabinete Sénior
Rua José Joaquim Marques n.º 124
2870-348 Montijo
Tel.: 21 232 77 39
Email: ddsps@mun-montijo.pt
◦ Universidade Sénior do Montijo
Casa Senhorial Quinta do Saldanha, 
2870 Montijo
Tel: 212 327 887
Email: usenior@mun-montijo.pt
◦ Academia Sénior de Pegões e 
Canha
Avenida Francisco Sá Carneiro, 
2985-216 Pegões
Tel: 265 898 196
Email: juntodesi.pegoes@mun-
montijo.pt

◦ Academia Sénior de Atalaia e 
Alto Estanqueiro-Jardia
Rua dos Russos, 2870-624 Alto 
Estanqueiro-Jardia (sede da 
antiga Junta de Freguesia do Alto 
Estanqueiro-Jardia)
Tel.: 210 519 280/ 963 964 683
Email: juntodesi.estanqueir@mun-
montijo.pt
◦ Academia Sénior de Sarilhos 
Grandes
Rua do Tejo n.º 46, 2870-504 Sarilhos 
Grandes
Tel.: 212 327 645 / 212 327 672
Email: as.sarilhosgrandes@gmail.com

ADIRA AO CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR
Informações: 212 327 739 | ddsps@mun-montijo.pt

MONTIJO AGENDA DE EVENTOS

O Carnaval promove o convívio intergeracional e o bem-estar desta comunidade 
mantendo presente a tradição carnavalesca existente no nosso País. 
Os alunos/as aproveitam ao máximo esta experiência para desfilar nos corsos car-
navalescos, onde participam com diversas temáticas, desde turistas a piratas, co-
zinheiros, entre outras máscaras, sendo também importante relembrar os hábitos, 
costumes e vivências.
O Carnaval é cultura e tradição, mas é também uma celebração da alegria, onde 
nestas alturas a folia e a diversão são grandes aliados.
Este ano, o tema escolhido é a Civilização Antiga do Egipto e o mais importante, 
para além das máscaras, será a animação e a socialização entre todos os partici-
pantes.
Por regra, nos desfiles, são feitas diversas críticas de âmbito social, a política, o 
futebol, entre outras. Sempre com sentido de humor. E como diz o proverbio “é 
Carnaval ninguém leva a mal!" ou “A vida são dois dias, o Carnaval são três!"
Bom Carnava 2023!!

envelhecimento
saudável

→

mailto:ddsps%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:usenior%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:juntodesi.pegoes%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:juntodesi.pegoes%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:juntodesi.estanqueir%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:juntodesi.estanqueir%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:as.sarilhosgrandes%40gmail.com?subject=


15

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 
Desfile Carnavalesco 
do Montijo - 2019

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.

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 
Unidade de Saúde Familiar Aldegalega
Tel. 212 841 180 | E-mail: usf.aldegalega@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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SUBSCRIÇÃO DE NEWSLETTERS 
NO SITE OFICIAL

LINHAS APOIO MUNICIPAIS

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
Espaço Informação Mulheres: 917 060 714 
(se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma 
situação de violência doméstica, envie uma mensagem 
para a Linha SMS 3060 ou ligue 800 202 148 – linhas 
gratuitas, funcionam 24h por dia)

FEVEREIRO 2023

Fique a conhecer as nossas novidades 
em www.mun-montijo.pt

Segunda a sexta | 09h00-12h30 / 14h00-17h30

mailto:geral%40mun-montijo.pt?subject=
mailto:geral%40mun-montijo.pt?subject=
https://www.mun-montijo.pt/subscricao-de-newsletters
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www.mun-montijo.pt
@municipiodomontijo

@ctjamontijo

@galeriamunicipalmontijo

@cmmontijo

Mural de arte urbana de homenagem ao compositor 
Jorge Peixinho, da autoria do artista ASUR.
Casa da Música Jorge Peixinho


