
 

Indicadores de cultura e desporto no concelho do Montijo, 2013 

   

Cinema 
Recintos de 
espetáculos 

Espetáculos ao vivo 
Publicações 
periódicas 

Museus  Despesa 
total em 

atividades 
culturais 

e criativas 
por 

habitante 

Despesa total 
em atividades 

e 
equipamentos 

desportivos 
por habitante 

Despesa 
em 

cultura e 
desporto 
no total 

de 
despesas  Espetadores por 

habitante 
Taxa de 

ocupação 
Lotação média 

das salas  

Espetadores 
por 

habitante  

Valor 
médio 

bilhetes 
vendidos  

Proporção de 
exemplares 
distribuídos 

gratuitamente 

Visitantes 
por 

museu  

Proporção 
de 

visitantes 
escolares 

N.º % N.º € % N.º % € % 

x x x x   6,2 … 7 759 24,6 27,9 6,1 5,6 

           © INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

    Fonte: INE, I.P., Estatísticas da Cultura. 

    Para mais informação consulte:             

    http://www.ine.pt/xurl/ind/0002409  
          

     

 

 

Publicações periódicas no Concelho do Montijo, 2013 

    Unidade: N.º 
         

Publicações 

Edições 

Circulação total Exemplares vendidos 

Total 

das quais 

Total 

da qual 

Total 

dos quais 

Jornais Revistas 
Em suporte papel e 

eletrónico 
simultaneamente 

Jornais Revistas Jornais Revistas 

  1   1   0   0 … … … 0 … … 0 

           
© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014. 

Fonte: INE, I.P., Estatísticas da Cultura. 

Nota: O inquérito às publicações periódicas abrange as publicações que no ano em referência editaram pelo menos um exemplar em suporte papel ou em suporte papel 
e eletrónico simultaneamente. As publicações periódicas são afetas ao município por morada do título da publicação. 

Para mais informação consulte: 

 
http://www.ine.pt/xurl/ind/0001128  

  
   

http://www.ine.pt/xurl/ind/0001110  

 
http://www.ine.pt/xurl/ind/0003772  

     
http://www.ine.pt/xurl/ind/0003770  
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Recintos de espetáculos e espetáculos ao vivo no concelho do Montijo, 2013 

Recintos de espetáculos Espetáculos ao vivo   

Total 

Salas 
ou 

espaços 

Lotação 

Lugares 
sentados 

Sessões Espetadores/as 

Bilhetes 
vendidos 

Receitas 

N.º 
Milhares 

de € 

  0   0   0   0   4  1 136  1 064   7 

        
© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Estatísticas da Cultura. 

Nota: O inquérito dos Recintos de espetáculos tem periodicidade bienal e realiza-se nos anos ímpares. A rubrica "Espetáculos ao vivo" 
compreende não só os espetáculos que se realizam em recintos de espetáculos como os que se realizam noutros recintos.  

        
Para mais informação consulte: 

     
http://www.ine.pt/xurl/ind/0006064  

 
http://www.ine.pt/xurl/ind/0003759  

  
http://www.ine.pt/xurl/ind/0006065  

 
http://www.ine.pt/xurl/ind/0001106  

  
http://www.ine.pt/xurl/ind/0006066  

 
http://www.ine.pt/xurl/ind/0003760  

  
http://www.ine.pt/xurl/ind/0006067  

 
http://www.ine.pt/xurl/ind/0001107  

     

 

 

Bens imóveis culturais no concelho do Montijo, 2013 

   Unidade: N.º              

Total 

Categoria dos bens imóveis Categoria de proteção 

Monumentos Conjuntos Sítios  
Monumentos 

nacionais  

Imóveis de 
interesse 
público 

Imóveis de 
interesse 
municipal 

  14 9 5 0   0     5   9 

 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014. 
  

Fonte: Direção-Geral do Património Cultural; 
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Museus e galerias de arte no município do Montijo, 2013 
   Unidade: N.º 

       

Museus Galerias de arte e outros espaços de exposições temporárias 

Número 

Visitantes 

Bens Número 

Exposições 
temporárias 

Obras 
expostas 

Autores/as 
representados/as 

Total 

Visitantes 
escolares 

  1  7 759  1 910  5 996   4   17   761  1 101 

        
© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Estatísticas da Cultura. 

Nota: Os valores apresentados correspondem aos museus que, no ano de referência, cumpriam os seguintes critérios: existência de, pelo 
menos, uma sala ou espaço de exposição; abertura ao público, permanente ou sazonal; existência de, pelo menos, um conservador ou 
técnico superior (incluindo pessoal dirigente); existência de um orçamento e de um inventário. 

 

Despesas em atividades culturais e criativas no município de Montijo, 2013 
  Unidade: milhares de € 

        

Total de 
despesas 

em 
atividades 
culturais e 
criativas 

Despesas correntes 

Total 

das quais 

Património 
Bibliotecas e 

arquivos 
Artes do espetáculo 

Atividades 
interdisciplinares 

Total  Museus  Total Bibliotecas  Total Música Multidisciplinares 

Construção e 
manutenção de 

recintos de 
espetáculos  

Total 

Apoio a 
entidades 
culturais e 
criativas 

 1 494  1 494   196   179   557   439   181   150   28   0   99   30 

             

Despesas da Câmara Municipal do Montijo em atividades e equipamentos desportivos, 2013 
 

Unidade: Milhares de € 
        

Total de despesas em atividades e 
equipamentos desportivos 

Despesas correntes  Despesas de capital 

Total  

das quais 

Total  

das quais 

Atividades 
desportivas  

Associações 
desportivas 

Construção e 
manutenção de 

recintos 
desportivos  

Atividades 
desportivas  

Associações 
desportivas 

Construção e 
manutenção de 

recintos 
desportivos  

  329   329   313   6   4   0   0   0   0 

 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  
    

Fonte: INE, I.P., Estatísticas da Cultura. 
       

Nota: A informação relativa ao financiamento público das atividades culturais, criativas e desportivas pelas Câmaras Municipais reflete as alterações introduzidas no 
inquérito ao nível dos domínios e subdomínios desportivos. Adicionalmente, esta informação passou a ser recolhida por via eletrónica. 

Para mais informação consulte: 

        
http://www.ine.pt/xurl/ind/0001130  

        
http://www.ine.pt/xurl/ind/0001131  
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http://www.ine.pt/xurl/ind/0001132  

         

http://www.ine.pt/xurl/ind/0001132

