
27 nov — 6 jan

NATAL COM ARTE 
MONTIJO 2020





A Câmara Municipal do Montijo, reconhecendo a importância 

do Natal, iluminou as ruas e praças da cidade, mantendo vivo 

o espírito e a tradição do Natal com Arte na esperança que 

o Ano Novo seja repleto de muita saúde e alegria.

Na Praça da República, poderá visitar o Presépio e a Árvore 

de Natal. Para os mais novos, que pretendam enviar o postal 

ao pai natal, existe um Marco do Correio, junto à Galeria

 Municipal.

Na impossibilidade de programar eventos que potenciem 

ajuntamentos, iremos proporcionar aos munícipes um con-

junto de iniciativas para toda a família, focadas essencial-

mente no meio digital. 

A Autarquia do Montijo pretende assim, garantir a segurança 

e a proteção dos seus munícipes e famílias, não deixando de 

promover o entretenimento e o enriquecimento cultural 

nesta quadra Natalícia.

ESTE NATAL É DIFERENTE
MAS A MAGIA CONTINUA.

DESEJAMOS A TODOS UM BOM NATAL





17H00

SUBCONSCIENTE:

27 novembro sábado

Galeria Municipal Montijo

ESCULTURA, JOALHARIA
CONTEMPORÂNEA
VALENTIM QUARESMA

18H00

ABERTURA DA ILUMINAÇÃO
DE NATAL
Praça da República

terça a sábado 
das 9h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17H30

Patente até 6 de 
fevereiro de 2021

Horário:Entrada gratuito

A entrada estará condicionada às 

normas impostas pela DGS, sendo 

apenas possivel a entrada de duas 

pessoas de cada vez, bem como o 

uso obrigatório de proteção individual.





Para a XIII Edição da Exposição “A Arte dos Presépios” convi-

dámos diversos artesãos do concelho das Caldas da Rainha. 

Esta edição de 2020 conta com a participação em exclusivo 

de artesãos das Caldas da Rainha, pela sua tradição e reco-

nhecimento, na área da cerâmica, ao que acresce o facto de 

o município pertencer à rede de Cidades Criativas da 

UNESCO, na categoria de Arte Popular.  

Os artesãos representados fazem parte da Associação dos 

Artesãos das Caldas da Rainha, bem como de três ateliers 

caldenses, nomeadamente Carlos Enxuto, Ana Maria Sobral 

e Atelier S. Miguel.

XII EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
A ARTE DOS PRESÉPIOS

5 dezembro sábado

Museu Municipal Casa Mora

terça a sábado 
das 9h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17H30

Horário:
Patente até 9 de 
janeiro de 2021

Entrada gratuito

A entrada estará condicionada às 

normas impostas pela DGS, sendo 

apenas possivel a entrada de duas 

pessoas de cada vez, bem como o 

uso obrigatório de proteção individual.



Cinema - Teatro 
Joaquim D’Almeida



Espetáculos gratuitos sob reserva de bilhetes 
com lugares marcados (4 bilhetes por pessoa).

Os bilhetes podem ser reservados 
antecipadamente ou adquiridos no próprio dia.

As reservas têm de ser levantadas até à véspera 
do dia do espetáculo. Para evitar ajuntamentos no 
levantamento dos bilhetes aconselhamos que o faça 
com antecedência.

Entrega de bilhetes limitada à lotação da sala.

bilheteira1@mun-montijo.pt

Informações:

21 232 78 82

/ctjamontijo

Devido à pandemia relacionada 

com a Covid-19, os espetáculos são 

promovidos no cumprimento de todas 

as normas emitidas pela Orientação 

n.º 028/2020 da DGS “Utilização de 

equipamentos culturais”: Obrigatório o 

uso de máscara; Lotação do auditório 

reduzida para 50%; Atribuição de 

bilhetes em lugares intercalados. 

terça a sexta 
das 15h00 às 19h00

Horário da bilheteira:

sábados 
das 9h00 às 17h00



Duas sessões 11h00 e 16h30

NICOLAU E OS PATAGÕES

28 novembro sábado

Cinco dias antes do Natal, no “incrível mundo dos brinque-

dos”, os preparativos estavam a ser ultimados com alegria 

e normalidade (…)

Observados à distância pelo povo curvado dos “Patagões de 

cabeça trocada”, os brinquedos reluziam, prontos a entrar 

nas suas caixas... 

Em breve uma bárbara invasão destes “desgrenhados sem 

cabeça” haveria de pôr em perigo o Natal... quem sabe para 

sempre. Até que...!!!



Teatro

Nicolau e os Patagões, transporta para o palco a magia das 

artes de rua, e toda a experiência de cenografia e meios 

audiovisuais pelas quais a companhia artelier? é reconhe-

cida. Uma paisagem sonora original envolve todo o tempo 

e de forma imersiva as crianças, transportando-as para o 

centro da ação sem sair do lugar. A ação desenvolve-se num 

ambiente esteticamente marcado por um misto de video, 

projeções e cenografia foto-luminescente e de luz negra, 

onde a imaginação é levada por ambientes misteriosos 

e fantásticos por entre raptos fracassados e bailados de 

gigantes caixas de prendas coloridas, tendo como persona-

gem central, o velho Nicolau, um Pai Natal muito diferente.

Autoria / Narrador / Nicolau

Nuno Paulino

Fada Branca

Rute Cardoso

Repórter/Brinquedo 2

Fernanda Poeira

Brinquedo 1

Tiago Nuno

Brinquedo 3

Ulisses Ceia

Música original

David Francisco

Som e vídeo

Hugo Costa 
& Henrique Frazão

Créditos:

Artelier? 
teatro de rua/
teatro de animaçao

M/6
Gratuito

LIVE STREAMING
facebook/ctjamontijo





16H30

LILIANA PINHEIRO

6 dezembro domingos

CONCERTO GOSPEL
Liliana Pinheiro foi cantora residente no programa da RTP 

apresentado por Diogo Infante “Canções da nossa Vida”. 

Correu Portugal de ponta a ponta, também esteve em 

França, Inglaterra, Espanha em eventos internacionais. 

Gravou um Álbum que esteve na tabela dos Top dez mais 

na RDP África.

Cantora eclética, já pisou palcos ao lado de celebridades 

nacionais e internacionais.

A sua voz é energética, doce, intensa e melodiosa. Gosta de 

compor em todas as áreas musicais, pois sente, tal como no 

seu lar, o prazer de ser e ter esta variedade em tudo na sua 

vida...!

Música

M/12
Gratuito

LIVE STREAMING
facebook/ctjamontijo



CONTO DE NATAL
DE CHARLES DICKENS

8 dezembro terça-feira

O Natal só acontece uma vez por ano, triste verdade, pois se 

acontecesse todos os dias este mundo seria bem diferente. 

Esta é a mensagem de Charles Dickens e do seu Conto de 

Natal. Repicariam então os sinos com a sua sábia capaci-

dade de transmitir todo um mundo espiritual, revelando-o 

como um grande amigo da infância.

Duas sessões 11h00 e 16h30

Teatro

M/6
Gratuito

Companhia da Esquina

LIVE STREAMING
facebook/ctjamontijo

*apenas na sessão das 16h30



MÚSICA NA SÉTIMA ARTE

12 dezembro sábado

O repertório que a Orquestra de Cordas do CRAM irá 

apresentar neste concerto corporiza uma homenagem aos 

grandes compositores de imemoráveis bandas sonoras 

que enriqueceram a 7ª arte. Estes temas tornaram-se, em 

si mesmos, grandes êxitos e ajudaram a catapultar a obra 

cinematográfica para o estrelato. O programa apresenta ex-

celentes arranjos de bandas sonoras compostas por alguns 

dos maiores compositores deste género: John Williams, 

Howard Shore, Ennio Morricone, H.Zimmer,  Brian Adams, 

Alan Menken,  Lalo Schifrin, G.  Mahler, Smetana.

11h00

Música

M/6
2€

Conservatório Regional
de Artes do Montijo

CONCERTO DE NATAL DA ORQUESTRA
DE CORDAS DO CRAM 



MADAGÁSCAR

19 dezembro sábado

Junta-te a Alex, o Leão, Marty, a Zebra, Melman, a Girafa, Glória, 

o hip-hipopótamo e, claro, àqueles hilariantes, conspiradores 

pinguins! Baseado no filme de animação da DreamWorks, 

Madagáscar, uma Aventura Musical, que conta a história de 

inseparáveis amigos, que escapam de sua casa no zoológi-

co de Central Park, em Nova Iorque, e se deparam com uma 

viagem inesperada ao mundo insano de Madagáscar.

Repleto de personagens divertidas e aventureiras, Madagás-

car deixa o público sem escolha a não ser “Move It, Move It!”!

Duas sessões 11h00 e 16h30

Teatro

M/6
Gratuito

Yellow Star Company





Programação
Infantil



O PAI NATAL ENTRA 
NA TUA CASA 

Dias 1 e 8 (feriados) 
Fins de semana 5 e 6, 12 e 13, 19 e 20
Dias 21 a 23 de dezembro

O Pai Natal Entra na Tua Casa irá proporcionar, aos mais no-

vos, uma videochamada com o Pai Natal, que também ele 

estará na sua casa decorada a rigor. 

Os pais só terão de agendar o dia e a hora, no Site da Câmara 

Municipal do Montijo, em www.mun-montijo.pt e clicar em 

RESERVAR, depois escolher o dia e hora, colocar o nome 

e o email e está feito!

De imediato recebem um email a confirmar a reserva e,

posteriormente, recebem o link do Zoom, para que na data 

selecionada as crianças possam falar com o Pai Natal. 

A magia do Natal será sentida por todos no conforto do lar 

e com toda a segurança. 

Durante 11 dias poderão ser reservadas 540 videochamadas 

de 10 minutos cada. Faça já a sua reserva!

A Câmara Municipal do Montijo pretende assim, garantir 

a segurança e a proteção dos seus munícipes e famílias, não 

deixando de promover o entretenimento e o enriquecimento 

cultural nesta quadra Natalícia.



FÁBRICA DO PAI NATAL 

De 1 dezembro a 1 janeiro 2021

À semelhança dos calendários do advento em que a crianças 

têm acesso diário a uma guloseima, este calendário digital 

irá contar com uma dupla de personagens fantástica, uma 

boneca e um duende, que ao longo de um mês serão mes-

tres de cerimónia. De segunda a sexta-feira, estes protago-

nistas irão contar as aventuras do Pai Natal pelo mundo das 

histórias tradicionais, com fábulas e músicas infantis.

Aos feriados e fins-de-semana, outras personagens (mági-

cos, piratas, bonecos de neve, duendes, renas, marionetas 

gigantes...) juntam-se à dupla de narradores, para maiores 

e mais impactantes aventuras! 

E ainda que percam uma história poderão sempre voltar atrás 

e assistir novamente, até ao dia 1 de janeiro de 2021.

Para participar nestas aventuras entre no Site da Autarquia 

www.mun-montijo.pt e aceda à Fábrica do Pai Natal.



JÁ CHEGOU O NATAL

Já chegou o Natal 

O Natal está a chegar. E todos os anos é a mesma correria. 

O bacalhau já está pronto? E a árvore de Natal e o Presépio? 

E as filhoses? Bem, sem esquecer a Missa do Galo. 

E claro… o Pai Natal.”

15h30

facebook/cmontijo

5 dezembro sábado

Espetáculo de Fantoches

O DESEJO DO PAI NATAL

 “Oh!Oh!Oh! Todos os anos o Pai Natal distribui os presentes. 

Mas o que se passa este ano? Que presente especial é este 

que ele quer guardar para si?

15h30 19 dezembro sábado

História dramatizada

HORA DO CONTO ONLINE

VAMOS ENFEITAR O NATAL
Atelier



Visitas Virtuais
e Oficinas Criativas



Através de visitas virtuais às exposições no Museu 
Municipal e da Galeria Municipal, os nossos munícipes 
terão a oportunidade de as conhecer no conforto do 
seu lar. 
As oficinas criativas de natal que preparamos 
pretendem estimular a criatividade dos participantes, 
cultivando também o espírito de partilha e de
interajuda em família.

Todas as atividades serão publicadas às 
15H30, no Facebook da Câmara Municipal 
do Montijo.

/cmmontijo



Com recurso a diferentes expressões artísticas e a diversos 

materiais que tenha por casa, elabore em família uma peça 

de Natal. Pode ser um enfeite para a Árvore de Natal, para 

a porta de entrada, um centro de mesa, um desenho ou um 

presépio.

Vamos mostrar como se faz uma Coroa de Natal, com 

recurso a materiais reaproveitados e outros provenientes 

da natureza. 

Queremos despertar nos nossos munícipes a vontade de 

partilhar em família ideias criativas e sustentáveis.

UM ENFEITE DE NATAL
OPEN CALL

DECORAR O NATAL
4 dezembro

OFICINA CRIATIVA

15h30

15h30

Fotografe e envie o seu trabalho para 

museu.se@mun-montijo.pt 

Identifique o(s) trabalho(s) com o nome que representa 

a sua família, um título para a peça e uma frase que 

descreva o significado e a importância desta quadra tão 

especial. 

Todos os projetos serão posteriormente reunidos 

e divulgados nas plataformas online do Município 

do Montijo, no dia 23 de dezembro de 2020. 

Contamos convosco!



Na XII edição da exposição de artesanato “Arte dos Presé-

pios”, damos destaque à produção cerâmica das Caldas da 

Rainha, pela sua importância na tradição da arte popular por-

tuguesa. A temática do presépio é aqui retratada, de várias e 

distintas formas de expressões, onde é notória a influência 

da linha Bordaliana, referente a Rafael Bordalo Pinheiro. 

As obras representadas são da autoria de artesãos e cera-

mistas da Associação de Artesanato das Caldas da Rainha e 

de três ateliers caldenses, nomeadamente o Atelier S. Miguel 

e dos ceramistas Carlos Enxuto e Ana Maria Sobral.

A ARTE DO PRESÉPIOS
15h30 8 dezembro

VISIT A VIRTUAL

Se esta visita lhe despertou o interesse e pretende adquirir 

alguma peça, visite o Museu Municipal Casa Mora, entre os 

dias 5 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021.

Horário: de 3.ª feira a sábado, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 

às 17h30.



A partir da visita virtual à exposição “A Arte dos Presépios”, 

também patente no Museu Municipal Casa Mora, 

desafiamos todos os participantes a seguirem o exemplo 

dos artesãos e a recriarem de forma divertida um presépio, 

símbolo maior da quadra natalícia. Vamos estimular a sua 

criatividade e demonstrar como pode ser construído um 

presépio reaproveitando materiais que facilmente encontra 

em casa.

O MEU PRESÉPIO
15h30 10 dezembro

OFICINA CRIATIVA

Aproveite a oportunidade para conhecer a exposição 

através de uma visita guiada pelo próprio autor, um 

dos designers portugueses mais conceituados.

Visite a exposição até 6 de fevereiro de 2021.

SUBCONSCIENTE:
15h30 15 dezembro

VISITA VIRTUAL

ESCULTURA, JOALHARIA 
CONTEMPORÂNEA E MODA
VALENTIM QUARESMA



O autor da exposição “Subconsciente”, desafia-nos a criar 

um presente de Natal, com materiais que todos temos 

em casa, dando-lhes uma nova vida, um novo valor e uma 

nova função. Através da técnica do Upcycling, um conceito 

diferente de reciclagem, mas também amiga do ambiente, 

o autor irá utilizar materiais já existentes e tornando-os   

melhores do que os originais.

EXPLORAR A CRIATIVIDADE
15h30 17 dezembro

COM VALENTIM QUARESMA
OFICINA CRIATIVA



www.mun-montijo.pt
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