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O segundo trimestre do ano é sempre um período
de grande actividade e expectativas.

Inevitavelmente, quer pela tradição quer pelo número
de forasteiros que atrai todos os anos, em destaque 
temos a Feira de Maio, um evento do qual o Concelho
e suas gentes se orgulham. É tempo de meter a chave
à porta, de colocar as velhas casas a respirar, antes
de se vestirem para a festa, nos dias 22, 23, 24, 25 e 26.

5 dias para viver intensamente. 

É a altura do ano em que o toiro deixa o campo
e é largado nas ruas da vila, desafiando a ousadia
e a arte dos homens da terra e dos milhares de 
forasteiros que nos visitam.

Não poderemos igualmente esquecer o Campino.
É ele que abre a cortina da festa em tons de verde
e encarnado, num desfile de valentia e domínio do toiro 
não deixando ninguém indiferente ao seu passar.
Quase nos faz suster a respiração.

Haverá cheiro de sardinha assada na noite de sexta –
feira e giros de baile em baile até de madrugada, o fado 
sentido de Dana na noite de Quinta-feira e os Da Weasel 
no Sábado.

A gastronomia serve-se na Praça das Freguesias –
este ano no renovado Campo da Feira –  um local onde
se canta e dança aos ritmos de norte a sul do Concelho.

No calendário do mês de Maio, assinalamos ainda 
outro evento ligado à tauromaquia, o Mês da Cultura 
Tauromáquica. Pois é, já lá vão 10 anos. Duas mãos que 
se enchem em 2008, com duas exposições e claro, a Missa 
Flamenca, a inaugurar no dia 3.

Em Abril, é obrigatória uma passagem pela Avinho,
a Festa do Vinho e das Adegas, na freguesia de Aveiras 
de Cima. Uma festa que bebe nas raízes do povo e recria, 
enaltecendo, a sua identidade. Como canta Vitorino,
que vai lá estar no dia 19, “…foi aqui que eu nasci / Foi 
aqui que eu aprendi /
A cansar-me e a suar…”  

Fica o convite, reserve os dias 18,19 e 20 de Abril. 

EM DESTAQUE/
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——————————————————————————— ——————————————
programa:

——————————————————————————— ——————————————
03MAI 
INAUGURAÇÃO
—
17H00 / Igreja Matriz de Azambuja
Missa Flamenca
—
18H30 / Galeria Municipal Maria Cristina Correia
CULTura Taurina - Identidade e Território
Exposição temporária do Museu Municipal
Sebastião Mateus Arenque
Inauguração
—
22H00 / Jardim Urbano
Irmandade de Puebla Del Rio
Escola de Dança de Azambuja
Espectáculo de Flamenco
——————————————————————————— ——————————————
04 › 24MAI / 
Exposições, Conferências, Novilhadas
e Actividades no Museu Municipal
——————————————————————————— ——————————————
25MAI / 17H00 / Praça de Toiros de Azambuja
Corrida da Feira
Info: Programa a anunciar

——————————————————————————— ——————————————

X MÊS DA CULTURA TAUROMÁQUICA/



04 05

———————————————————
—

Invariavelmente, destacamos
neste 2.º trimestre o Mês da Cultura 
Tauromáquica e a Feira de Maio.

Não o fazemos por teimosia, por 
falta de imaginação, mas apenas 
porque é com a Feira de Maio que, 
inequivocamente, o Concelho ganha 
visibilidade em torno duma dinâmica 
muito própria.

Os mais jovens, como nos têm vindo
a solicitar, vão poder finalmente cantar 
e dançar ao som dos “Da Weasel”.
O Museu Municipal “Sebastião Mateus 
Arenque” oferece ao longo de todo 
o mês de Maio diversas actividades 
ligadas à tauromaquia, para além
da sua já habitual exposição 
temporária que, este ano, convida 
todos os municípios integrados na CULT 
a descobrir através do seu espólio
a sua identidade tauromáquica.

Termino com uma saudação especial 
para a nossa primeira mulher 
cavaleira, Nazaré Felício, que fizemos 
questão que incluísse na rubrica 
“Retrato”, ainda que através da pena 
da Ana Santiago.

Convido-vos, ainda, a estarem atentos 
a todos os outros eventos culturais
e desportivos destes 3 meses.

Bom Trimestre!

Marco Leal

EDITORIAL/

Vereador Marco Leal
Vereador dos Pelouros 
da Cultura, Educação, 
Juventude e Tempos 
Livres, Desporto
e Turismo.



Da Weasel

———————————————————————————
18ABR / 22H00 / Largo da República
Lucky Duckies
Info: Inserido na Programação da ÁVINHO

Freguesia: Aveiras de Cima

Org: C.M. Azambuja

—————
19ABR / 22H00 / Largo da República
Vitorino
Info: Inserido na Programação da ÁVINHO

Freguesia: Aveiras de Cima

Org: C.M. Azambuja

———————————————————————————
22MAI / 22H30 / Praça das Freguesias
Dana
Info: Inserido na Programação da Feira de Maio

Freguesia: Azambuja

Org: C.M. Azambuja

———————————————————————————
29JUN / 16H00 / 
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Freguesia: Azambuja

Org: C.M. Azambuja

24MAI / 22H00 / Páteo Valverde

———————————————————————————

agenda cultural de azambuja

MÚSICA/

Info:

Inserido na Programação

da Feira de Maio

Freguesia: Azambuja

Org: C.M. Azambuja
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TEATRO/

Teatreiros 2008
V Encontro de Teatro de Amadores do Concelho de Azambuja
Freguesia: Aveiras de Cima / Org: C.M. Azambuja

—————
04ABR / 21H30 /
Casa do Povo de Alcoentre 
A Bruxa
de Ângelo Minhava 
Encenação:
Fernanda Figueiredo
—————
06ABR / 21H30 /
EBI Manique do Intendente
Falar Verdade
a Mentir
de Almeida Garrett 
Encenação:
Sílvia Purificação

————— 
12ABR / 21H30 /
A.C.R.Casais das Boiças
A Fantasia
Dum Conto
de Lígia Brazão
Encenação:
Ana Agreiro
—————
27ABR / 21H30 /
Ananias Ensemble
Acidentes
de José Ananias
Encenação:
Sara Gonçalves

      ATRIUM CINEMA
ABRIL/Programação
---------------------------------------------------------------------
3 a 07 Abril —     
Visita pela última vez
U
---------------------------------------------------------------------
10 a 14 Abril —    
Michael Clayton
Uma questão de consciência
---------------------------------------------------------------------
17 — 21 Abril —    
Horton e o mundo dos quem
Versão Portuguesa
---------------------------------------------------------------------
24 — 28 Abril —    
10.000 AC

---------------------------------------------------------------------
SESSÕES: 21H30 / 2,50 EUR — QUINTA A SEGUNDA

pub

M12 / 109m

M4 / 88m

M12 / 119m

M16 / 114m

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
mail: atriumcinema@gmail.com     /     tel.: 263 408 253

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

      ATRIUM CINEMA
ABRIL/Programação

Consulte a programação de Maio e Junho 
no Atrium de Azambuja a partir
do dia 20 de cada mês.

Indique-nos o seu endereço e receba 
antecipadamente a programação Mensal 
do Atrium Cinema no seu e-mail.

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————



UM OLHAR SOBRE O NEO-REALISMO ITALIANO

O período significativo do Neo-realismo italiano foi 
quando Roberto Rossellini realizou Roma, Cidade Aberta, 
em 1945, filmado no próprio local do facto ocorrido.
A Itália tinha acabado de ter sido libertada
e apresentava os seus aspectos do pós-guerra.
As principais características do cinema neo-realista 
italiano são: denúncia social, imagens cinzentas, filmes 
tipo documentário, falta de técnica em que
o importante passa a ser o conteúdo em detrimento 
dos cenários elaborados e fantasistas. Optou-se por 
actores amadores, cenários naturais que retratassem 
fidedignamente a realidade, onde a montagem
era simples e sem efeitos. Diversos são os subtemas
do neo-realismo. A partir deles surge a base
e o enredo de quase todos os filmes desta corrente: 
denúncia do fascismo e a exaltação da resistência, 
subdesenvolvimento, desemprego, problemas sociais
no campo, o abandono na velhice, a condição
da mulher, delinquência nas cidades, entre outros. 

———————————————————————————

15ABR / 21H30 / Cinema Atrium - Azambuja
Roma, Città Aperta / Roma, Cidade Aberta

de: Roberto Rossellini

com: Aldo Fabrizi / Anna Magnani

ano: 1945 / duração: 105min / país de origem: Itália

Sinopse

Roma, 1944. A cidade está ocupada pelos nazis
e Giorgio Manfredi, um dos líderes da resistência,
é perseguido pela Gestapo. Vai procurar o seu amigo 
Francesco e pede ajuda a Pina, a noiva deste e ao padre 
Don Pietro. Estamos perante o primeiro filme de culto 
saído da Europa pós II Guerra Mundial.

agenda cultural de azambuja

CINEMA/



———————————————————————————

29ABR / 21H30 / Cinema Atrium - Azambuja
Rocco i Suoi Fratelli / Rocco e seus Irmãos

de: Luchino Visconti

com: Alain Delon / Annie Giradot /

Renato Salvatori / Claudia Cardinale

ano: 1960 / duração: 170min / país de origem: Itália

Sinopse:

Visconti no seu melhor. Uma família siciliana chega
a Milão fugindo da pobreza e sonhando com uma nova 
vida no centro industrial do norte do país. As suas 
esperanças e vidas chegam ao fundo do poço enquanto 
eles se destroem. Este filme é uma sequela perfeita de 
“A Terra Treme”, uma das primeiras incursões
de Visconti no Marxismo.

———————————————————————————

13MAI / 21H30 / Cinema Atrium - Azambuja
Ladri di Biciclette / Ladrões de Bicicletas

de: Vittorio de Sica

com: Lamberto Maggiorani / Lianella Carell /

Enzo Staiola

ano: 1949 / duração: 90min / país de origem: Itália

Sinopse:

Roma. Anos duros do pós-guerra. Fome, miséria
e desemprego. António Ricchi procura trabalho, 
qualquer um. Depois de muitas tentativas, surge-lhe um 
emprego como afixador de cartazes publicitários nas 
ruas de Roma. António sente-se feliz, assim como
a mulher e o filho. No entanto, um dia um ladrão
rouba-lhe a bicicleta. António fica desesperado porque 
sem ela não pode trabalhar. Está de tal maneira 
perdido que pede ajuda aos amigos e ao filho para 
recuperá-la.

08 09



———————————————————————————

03JUN / 21H30 / Cinema Atrium - Azambuja
La Strada / A Estrada 

de: Frederico Fellini

com: Anthony Quinn / Giulietta Masina / Richard Basehart /

Aldo Silvani / Marcello Revere / Liva Venturini

ano: 1954 / duração: 94min / país de origem: Itália

Sinopse:

La Strada (A Estrada), ilustra todo o talento autêntico 
de Fellini. O enredo é simples: uma rapariga inocente 
e pateta é comprada à mãe por um «homem das forças» 
saltimbanco. Ele maltrata-a, assassina o funâmbulo 
que a ajuda e protege, e acaba por abandoná-la. 
Anos mais tarde, ao saber da sua morte, chora 
desesperadamente sobre o destino dela e a sua própria 
solidão. Representado magnificamente por Giulietta 
Masina (esposa de Fellini) e Anthony Quinn, La Strada 
é, no dizer de William Bayer, «um filme com um poder 
misterioso de comover as pessoas até às lágrimas...

———————————————————————————

24JUN / 21H30 / Cinema Atrium - Azambuja
La Mamma Roma / Mamma Roma

de: Pier Paolo Pasolini
com: Anna Magnani / Ettore Garofolo / Franco Citti
ano: 1962 / duração: 100 min / país de origem: Itália
Sinopse:

Anna Magnani é Mamma Roma, uma prostituta
de meia-idade que tenta libertar-se do seu sórdido 
passado em consideração ao seu filho. Filmado
na grande tradição do neo-realismo italiano, 
Mamma Roma oferece um olhar inflexível à luta pela 
sobrevivência na Itália do pós guerra, e demonstra 
o fascínio que, durante toda a sua vida, Pier Paolo 
Pasolini teve pelos marginalizados e desalojados. 
Embora tenha sido banido por obscenidade quando 
estreou, Mamma Roma é hoje considerado um clássico, 
com a poderosa interpretação de uma das maiores 
actrizes do cinema e oferecendo um vislumbre
do mais controverso realizador italiano no processo
de encontrar o seu estilo único.

agenda cultural de azambuja

CINEMA/



Todos os sábados, às 10H30, na Sala Infanto-Juvenil 
da Biblioteca, poderá assistir à exibição de um filme 
infanto-juvenil, na «Hora do DVD».
Freguesia: Azambuja / Org: C.M. Azambuja

———————————————————————————
05JAN / 10H30 /
Kim Possible / 73min / M4

—————
05ABR / 10H30 /
Ratatui / 110min / M6

—————
12ABR / 10H30 /
Shrek o terceiro / 89min / M6
—————
19ABR
O livro da selva / 76min / M4
—————
26ABR
Hannah Montana atrás das luzes
92min / M6
—————
03MAI
Barbie em a Princesa da Ilha /85min / M4
—————
10 MAI
Pocoyo: Rir e Aprender vol. 3 / 64min / M4
—————
17MAI
Pocoyo: Rir e Aprender vol. 4 / 57min / M4
—————
21MAI
Máscara de Cristal / 96min / M6
—————
07JUN
Aprende a comer bem com Vitaminix: 
bons hábitos / 40min / M4
—————
14JUN
Aprende a comer bem com Vitaminix: 
vitaminas e minerais / 65min / M4
—————
21JUN
Aprende a comer bem com Vitaminix: 
alimentos saudáveis I / 56min / M4
—————
28JUN
O Pequeno Hippo / 74min / M4

10 11
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NAZARÉ
FELÍCIO

agenda cultural de azambuja

RETRATO/
PRIMEIRA MULHER CAVALEIRA



Nazaré Felício nasceu a 22 de Outubro 
de 1922 no Mouchão do Escaroupim, 
uma ilha no meio do Tejo.

Actualmente com 86 anos, Nazaré 
Felício é um ícone da festa brava
e uma referência de vida para todas
as mulheres, pela audácia, persistência 
e irreverência ao tornar-se,
nos anos 40, uma das primeiras 
mulheres toureiras em Portugal.
Só o peso dos anos a levaram
a refugiar-se numa ausência
de ternura, mas percebe-se no olhar 
azul, como o Tejo que a viu nascer,
a vivacidade de outros tempos,
não muitos longínquos. Como aquele 
a 28 de Maio de 2004 em que foi 
homenageada em Azambuja, pela 
Poisada do Campino, por altura
da Feira de Maio.

Foi também por essa altura que 
abriu, publicamente, pela última vez 
as janelas das suas memórias numa 
entrevista à jornalista Ana santiago.

Por ocasião de mais uma edição 
da Feira de Maio, não nos ofereceu 
dúvidas, que fosse a Nazaré Felício
a preencher as páginas do Retrato, 
nesta edição da Agenda Cultural.
O peso dos anos que carrega, não nos 
fez recuar, continuámos a querer
fazê-lo. Vamos recordá-la através
da pena de Ana Santiago. 

No dia em que se comemoravam
os 50 anos da Praça de Toiros do 
Campo Pequeno, em Lisboa, Nazaré 
Felício desfilou na arena de safões
e chapéu à espanhola. Representava
o aguazil, a figura que leva a chave
dos curros.

Os cabelos cor de oiro e os olhos azuis 
chamaram a atenção de D. Alexandre 
Mascarenhas, equitador e dono
da herdade da Gouxaria, Almeirim,
que regressava a Portugal depois 
de uma longa ausência em Espanha. 
Com pouco mais de 20 anos, a jovem 
foi convidada a aprender na quinta 
ribatejana as artes do toureio a pé
e a cavalo. A herdade de Almeirim 
tornou-se na sua segunda casa. 
Levantava-se de madrugada para 
treinar no picadeiro e participava
com a família na caça às lebres.

Foi no Verão de 1947 que Nazaré 
Felício, uma das primeiras mulheres 
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toureiras em Portugal, se estreou
na Golegã, a terra onde nasceu o seu 
pai, Francisco Felício, maioral real
de algumas herdades ribatejanas.

Nazaré entrou na praça fazendo
as cortesias, abrigo ao ombro, chapéu
de aba larga, jaqueta e safões
de cabedal. Manuel dos Santos tinha 
sido colhido por um touro, semanas 
antes, em Coruche, e a corrida 
destinava-se a prestar-lhe homenagem. 

E assim se repetiram as actuações.
De Algés aos Açores, de Lourenço 
Marques a Luanda, de Évora
a Alcochete, passando pela monumental 
de Santarém. Com os cavalos da família 
Mascarenhas toureou ao lado de José 
Ataíde e José Manuel Varela Cid. 
Nazaré Felício teve uma curta carreira 
como toureira amadora que não 
chegou a atingir uma década. Nunca 
foi remunerada e correu sempre em 
festas de beneficência. A sua coragem 
e apego à festa marcaram o seu 
percurso. “Chegou a tourear doente 
com tifo em Alcochete para não faltar 
ao prometido”, recorda a prima
e afilhada, Maria de Lurdes Fonseca.

Nazaré Felício nasceu a 22 de Outubro 
de 1922 no Mouchão do Escaroupim, 
uma ilha no meio do Tejo perto
de Valada (Cartaxo). Começou a montar 
a cavalo com o pai com apenas dois 
anos de idade. “Nasci no meio dos 
toiros”, recorda aos 81 anos.

Os proprietários da Quinta do 
Mouchão, onde o seu pai trabalhava 
nos anos 20, eram também padrinhos 
de Nazaré Felício. Entre os três
e os 12 anos a jovem viveu dividida 
entre a herdade e a casa dos 
padrinhos, em Lisboa. Na capital 
frequentou o colégio francês. 

Em 1932, quando a família Ferreira 
deixou de ter gado bravo no mouchão, 
Francisco Felício trouxe a esposa
e a jovem filha para a quinta
de Assunção Coimbra, em Vila Nova
da Rai-nha (Azambuja). Foi lá que
o maioral real permaneceu com
a família até 1946, ano em que morreu 
num acidente com um toiro na zona
do Gaio, no Cartaxo.

Nazaré Felício começou nas lides 
do toureio um ano depois do pai 
ter desaparecido. O maio-ral já não 
acompanhou a carreira de Nazaré
e, diz a família, que não teria gostado 
que toureasse em público. A mãe, 
Maria Adelaide, natural de Valada
e aficcionada, acompanhava o percurso 
da filha sem se pronunciar.

Aos 30 anos, Nazaré Felício achou
que era tempo de afastar-se
da tauromaquia. “Tudo tem uma 
época e achei que tinha de parar”, 
confidencia. Hoje, à distância de meio 
século, ainda recorda os aplausos,
as flores e as tardes de calor
nas praças. 

(…) Apesar da distância da arena,
a paixão pelo mundo da tauromaquia 
não se desvaneceu. Nazaré Felício 
continua a ter lugar cativo no Campo 
Pequeno e promete assistir às corridas 
de touros que se multiplicam pelas 
feiras do Ribatejo.

Ana Santiago

In Jornal “O Mirante” em 27/05/2004

RETRATO/



———————————————————————————
CAMINHADA
25ABR / Mata das Virtudes
Marcha de 7 km
Comemorações do 25 de Abril
Org: Associação Cultural Recreativa Virtudes

—————
11MAI / Mata das Virtudes
5.ª Marcha Nacional de 12 km
Org: Associação Cultural Recreativa Virtudes

Apoio: Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo e CMA

—————
29JUN / Mata das Virtudes
Marcha de 7 km
Org: Associação Cultural Recreativa Virtudes 

———————————————————————————
BTT
uma vez por mês / 09H30 / Frente ao Mercado Diário
Planeta Família 
Actividade Física Para Todos
Dificuldade Muito Baixa
Distancia < 20 km 
Org: www.pedalnature.com / Loja BICIFORMA

Apoio: C.M.Azambuja / Superalis / Cítrica Design

—————
13ABR / Aveiras de Cima/Azambuja/CP
Passeio de BTT 
Org: www.pedalnature.com e Loja BICIFORMA

Apoio: CMA / Superalis / Cítrica Design

———————————————————————————
PESCA DESPORTIVA
25ABR / Vala Real
Prova Pesca Desportiva
Aberta a Todos
Org: Associação Cultural dos Casais da Lagoa

—————
27ABR / Vala Real
Prova Pesca Desportiva
Inter sócios
Org: Associação Cultural dos Casais da Lagoa

———————————————————————————
ATLETISMO
01MAI / Casais da Lagoa
Prova Atletismo “5.ª Feira da Espiga”
Aberta a Todos
Org: A.D. e Cultural dos Casais da Lagoa

Apoio: Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo / C.M.Azambuja

14 15
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———————————————————————————
BADMINTON
12/13ABR / Pavilhão Municipal de Azambuja
Campeonato Nacional de Badminton
6.ª Etapa / Seniores
Freguesia: Azambuja

Org: Federação Portuguesa de Badminton e G.D.A.

Apoio: C.M.Azambuja

—————
26ABR / Pavilhão Municipal de Azambuja
Campeonato Nacional de Badminton
6.ª Etapa / Veteranos
Freguesia: Azambuja

Org: Federação Portuguesa de Badminton e G.D.A.

Apoio: C.M.Azambuja

———————————————————————————
FUTSAL
05ABR / Pavilhão Desportivo G.D.A.
G.D.Azambuja vs Académica Ciências
21.ª Jorn. /  Camp. Dist. Iniciados /
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
05ABR / Pavilhão U.D.R. Vila Nova da Rainha
U.D.Recreio V.N.R. vs Benfica Alverca
20.ª Jorn. / Camp. Dist. Infantis / 
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa 
—————
12ABR / Pavilhão Desportivo G.D.A.
G.D.Azambuja vs S. SEB Guerreiros
21.ª Jorn. Camp. Dist. Juvenis /
3.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
13ABR / Pavilhão U.D.R. Vila Nova da Rainha
U.D.Recreio V.N.R. vs Mafra
21.ª Jorn. Camp. Dist. Futebol Feminino /
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
19ABR / Pavilhão U.D.R. Vila Nova da Rainha
U.D.Recreio V.N.R. vs Benfica Cadaval
22.ª Jorn. / Camp. Dist. Infantis / 
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa 
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—————
19ABR / Pavilhão Desportivo G.D.A.
G.D.Azambuja vs Benfica Alverca
22.ª Jorn. Camp. Dist. Infantis /
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
19ABR / Pavilhão Desportivo G.D.A.
G.D.Azambuja vs ABCD Brandoa
23.ª Jorn. /  Camp. Dist. Iniciados /
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
20ABR / Pavilhão U.D.R. Vila Nova da Rainha
U.D.Recreio V.N.R. vs Associação Arroja
23.ª Jorn. Camp. Dist. Iniciados /
2.ª Divisão / Série 1 – 2.ª Volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa 
—————
26ABR / Pavilhão Desportivo G.D.A. 
23.ª Jorn. Camp. Dist. Juvenis / 
3.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
G.D.Azambuja vs Varejense
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
03MAI / Pavilhão Desportivo G.D.A.
25.ª Jorn. Camp. Dist. Iniciados /
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª Volta
G.D.Azambuja vs Barroense
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
04MAI / Pavilhão U.D.R. Vila Nova da Rainha
U.D.Recreio V.N.R. vs ACAD Ciências
25.ª Jorn. Camp. Dist. Juniores /
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
10MAI / Pavilhão Desportivo G.D.A.
G.D.Azambuja vs Torpedos
25.ª Jorn. Camp. Dist. Juvenis /
3.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa



———————————————————————————
FUTEBOL
06ABR / Campo de Futebol de Aveiras de Cima Sport Club
Aveiras vs S. Pedro
21.ª Jorn. Camp. Dist. Iniciados /
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª Volta
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
13ABR / Pavilhão U.D.R. Vila Nova da Rainha
U.D.Recreio V.N.R. vs Cerca
25.ª Jorn. Camp. Dist. de Séniores /
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª Volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
27ABR / Pavilhão U.D.R. Vila Nova da Rainha
U.D.Recreio V.N.R. vs São Pedro
27.ª Jorn. Camp. Dist. de Séniores
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª Volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
04MAI / Campo de Futebol de Aveiras de Cima Sport Club
Aveiras x Sobreirense
25.ª Jorn. Camp. Dist. de Iniciados /
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª Volta
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
18MAI / Pavilhão U.D.R. Vila Nova da Rainha
U.D.Recreio V.N.R. vs Sobreirense
30.ª Jorn. Camp. Dist. de Séniores /
2.ª Divisão / Série 1 / 2.ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

———————————————————————————

KARATÉ
10MAI / Pavilhão Municipal de Azambuja
Campeonato Nacional Amicale Karate 
Freguesia: Azambuja

Org: G.D.Azambuja

Apoio: C.M.Azambuja
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FILARMÓNICA
RECREATIVA
DE AVEIRAS
DE CIMA



Conforme documente existente
na Torre do Tombo, esta colectividade 
foi fundada a 11 de Setembro de 1873, 
ou seja, há 135 anos.

Um outro documento, no caso 
fotográfico, existente na sede
da Filarmónica Recreativa de Aveiras 
de Cima, regista o momento em que a 
Banda tocou para El-Rei D. Carlos I na 
sua passagem por Azambuja
em direcção ao Porto. Em 1901 
participou na inauguração da Praça
de Touros de Azambuja.

Em 1906, após várias divergências 
políticas, entre monárquicos
e republicanos, foi criada pelo 
republicano Dr. Francisco de Almeida 
Grandella a Nova Filarmónica,
com nova farda oferecida pelos 
armazéns Grandella. Farda
à semelhança da dos Campinos
de então: barrete verde com borla 
encarnada, cinta azul, colete, calção

e meia branca e sapato de
prateleira.
A Filarmónica ensaiava em diferentes 
lugares, até que em 1933 outro 
benemérito e grande impulsionador 
da Filarmónica, emprestou uma 
casa onde foi construído um palco. 
Posteriormente foi doada essa casa 
pelo seu filho Dr. Manuel Camilo 
Canteiro. Local onde hoje se situa
a actual sede.

Em 1936 foram criados os primeiros 
estatutos sendo nomeados para dirigir 
a Assembleia Geral, os senhoresDr. 
Manuel Correia Ramalho, Dr. José de 
Barros Pinto Bastos e Amadeu Aníbal 
de Almeida. A Direcção foi presidida 
pelo Sr. José Camilo Canteiro.

Durante estes anos a Banda foi 
dirigida por vários regentes como, 
Santos Carvalho, Valente, Mourato, 
Aguiar entre outros, sendo justo 
destacar o trabalho de Alípio Seco pelo 

O NOSSO ASSOCIATIVISMO/
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nível artístico elevado que a Banda 
atingiu na sua regência.
A Banda esteve inactiva de 1942 
a 1946, altura em que um grupo 
de antigos músicos integrou uma 
comissão reorganizadora que deu 
origem ao reinicio das actividades em 
16 de Janeiro de 1947, mantendo-se 
ininterrupta até hoje.

Em 1967 é premiada em Santarém
com o 1º lugar da 3ª categoria entre
24 bandas concorrentes, sendo a única 
a representar o distrito de Lisboa.
Nesse ano, é condecorada com
a medalha de prata do município
de Azambuja pelos serviços prestados.
Em 13 de Julho de 1977 foi conferido
à Filarmónica Recreativa de Aveiras
de Cima o estatuto de utilidade pública 
pelo decreto-lei nº 460/77.

No dia 1 de Junho de 1991
é inaugurada a actual sede, construída 
em tempo recorde de um ano, devido à 

ajuda da população de Aveiras
de Cima.

No dia 9 de Setembro de 2001 mais 
um dia que ficou na história
da Filarmónica Recreativa de 
Aveiras de Cima, com a inauguração 
da ampliação da sede e do museu 
da colectividade, em que esteve 
presente o secretário de Estado
da Administração Local, Dr. José 
Augusto Carvalho.

Ao longo dos tempos houve sempre
a preocupação da formação de novos 
músicos e da manutenção da Banda 
com a comparticipação de vários 
regentes, pelo que, referimos alguns 
dos mais recentes: Manuel Valério, 
Rolando Ferreira e Amândio Canteiro.

Para além da música, a Filarmónica 
sempre privilegiou outras actividades 
aos seus sócios e conterrâneos tais 
como: teatro, dança desportiva, 
dança de salão, grupo coral, cinema, 
espectáculos de Natal, tasquinhas, 
marchas populares, etc.

20 21

—————————
Edifício Original
da Sede da Filarmónica 
Recreativa de Aveiras 
de Cima



——————————————————————————— 
29 › 30MAI /14H00 › 19H00 / 31 MAI / 10H00 › 19H00
FEIRA DO TRABALHO E DAS OPORTUNIDADES
Freguesia: Azambuja / Org: C.M.Azambuja

Esta Feira tem como objectivo promover o contacto 
entre as empresas do Concelho e os candidatos
a emprego, bem como disponibilizar informação
sobre ofertas formativas existentes.
Presentes no certame estarão, Escolas; Escolas 
Profissionais, Centros de Formação, Empresas
de Recrutamento e Selecção, Empresas do Concelho
e o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

———————————————————————————

ABR/MAI/JUN
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
Iniciativas dos Agrupamentos de Escolas do Concelho
—————
AGRUPAMENTO VALE AVEIRAS
—
09ABR / EB2,3 Aveiras de Cima
Observação Astronómica
integrada na Semana da Ciência
—
08MAI / EB1 Vale do Brejo
Filosofia para Crianças e Pais
—
07JUN / Praça de Touros de Azambuja
Hipismo do Desporto Escolar
Encontro dos Grupos de Desporto Escolar
—————
AGRUPAMENTO DO ALTO CONCELHO
—
ABR / EBI Manique do Intendente
Dia das Línguas
—
05/06/07MAI / EBI Manique do Intendente
Feira do Livro
Convidada: Escritora Luísa Fortes da Cunha
—
20JUN
Encerramento do Ano Lectivo
“Momentos Comuns”
Info: Local a Definir

—————
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA
—
06JUN / EBI Azambuja
I Feira da Alimentação

agenda cultural de azambuja
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——————————————————————————— 
PROGRAMA ACORDA PR’Á VIDA!
Dinamização das rádios escolares
—
5as feiras 10H00 › 10H20
EBI Azambuja
—
6as feiras 10H00 › 10H20
EB 2,3 Aveiras de Cima

———————————————————————————

16ABR / 15H00 / EB1 Manique do Intendente
ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM
—————
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA
Tema:
Prevenção Rodoviária
—
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE AVEIRAS
Tema:
As Energias Alternativas
e o Concelho de Azambuja
—
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALTO CONCELHO
Tema:
Necessidades das Actuais Instalações
—
ESCOLA SECUNDÁRIA DE AZAMBUJA
Temas:
Dinamização Rio Tejo;
Azambuja pós-Ota e Ambiente.

JUVENTUDE/

22 23
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---------------------------------------------------------------------------------------



——————————————————————————— 
05ABR / 15H00 › 19H00 / Bombeiros Vol. Alcoentre
Desporto e Saúde para uma Vida Melhor

Comemoração do Dia Mundial da Saúde, elegendo
a actividade física como promotora de estilo de vida 
saudável.
Esta iniciativa conta com a participação de IPSS´S, 
Cerci, Ginásios, Grupos Desportivos, Centro de Saúde 
de Azambuja, Farmácia, Clínicas e Associação
de Massagem Infantil.
Freguesia: Alcoentre

———————————————————————————

Idosos em Segurança
Programa Apoio 65 – Idosos em Segurança
Em colaboração com a GNR - Escola Segura, dá-se 
continuidade às acções de sensibilização sobre 
segurança pessoal para os idosos, tendo em conta que 
3ª Idade é uma população vulnerável a situações
de burla.
—
11ABR / 15H00 / Junta de Freguesia de Aveiras de Cima
—
18ABR / 15H00 / Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo
—
22ABR / 15H00 / Junta de Freguesia de Azambuja
—
29ABR / 15H00 / Junta de Freguesia de Alcoentre

———————————————————————————

02 › 13JUN
X Ciclo de Jogos Tradicionais
Em parceria com diversas IPSS’s do Concelho, realiza-se 
anualmente um Ciclo de Jogos Tradicionais, através dos 
quais se proporcionam actividades lúdico - desportivas 
com encontros  competitivos, através de jogos como
o Chinquilho, Dominó, Laranjinha, Pião, etc. 
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————— 
05ABR / Casa do Povo de Aveiras de Cima

Comemoração do 48º Aniversário 
do Rancho Folclórico da Casa do 
Povo de Aveiras de Cima com 
Grande Manifestação Comemorativa
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: R. F. da Casa do Povo Aveiras de Cima

—————
05ABR / Centro Cult. Recr. Casais dos Britos

Festa de Homenagem ao Cavador
Freguesia: Azambuja

Org: CCRCB (Grupo Tradicional “Os Casaleiros”)

—————
05ABR / R.F. Ceifeiras e Campinos Azambuja

IX Noite Ribatejana
Freguesia: Azambuja

Org: R. F. Ceifeiras e Campinos Azambuja

—————
05ABR / Ass. Cultural e Recreativa Virtudes

Comemoração do 15.º Aniversário 
da Associação
Freguesia: Aveiras de Baixo

Org: Ass. Cultural e Recreativa das Virtudes

—————
05ABR / Ass. Recreativa dos Casais de Baixo

Noite de Danças de Salão
Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa

dos Casais de Baixo (Comissão de Festas) 

—————
06ABR / Ass. Recreativa dos Casais de Baixo

Passeio BTT
Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa dos Casais

de Baixo (Comissão de Festas)

OUTROS EVENTOS/

24 25

—————
06ABR / Páteo do Barros 

Vacada com actuação do Grupo de 
Cavaquinhos do RFCCA
Freguesia: Azambuja

Org: R. F. Ceifeiras e Campinos Azambuja

—————
07ABR / Centro Cult. Recr. Casais dos Britos

Torneio de Chinquilho (5 semanas)
Freguesia: Azambuja

Org: CCRCB 

————— 
12/13ABR / Aveiras de Cima

Cerimónia das promessas, 
investiduras e velada de armas
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Agrupamento 524

—————
12ABR / Páteo do Barros

Vacada com actuação do Rancho 
Folclórico Ceifeiras e Campinos
de Azambuja 

Freguesia: Azambuja

Org: R. F. Ceifeiras e Campinos Azambuja

—————
13ABR / Centro Cult. Recr. Casais dos Britos

Concurso de Pesca ao Remolhão
Freguesia: Azambuja

Organização: CCRCB (Secção de Pesca)

—————
19ABR / Ass. Recreativa dos Casais de Baixo

Concurso de Pesca ao Remolhão
Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa dos Casais

de Baixo (Inter-sócios)

—————
20ABR / Centro Cult. Recr. Casais dos Britos

2º Passeio BTT do GT
Freguesia: Azambuja

Org: CCRCB (Grupo Tradicional “Os Casaleiros”)
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—————
24 › 27ABR / Largo dos Imperadores

XXIII Festa das Tasquinhas
de Manique do Intendente  
1ª Feira das Profissões
Freguesia: Manique do Intendente

Organização: J.F. Manique do Intendente

—————
25ABR / Tagarro

Concerto da Banda Filarmónica dos 
Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
Freguesia: Alcoentre

Organização: J.F. Alcoentre

—————
25ABR / Centro Cul. Recr. Amendoeirense

Comemoração do 25 Abril com 
almoço convívio dos ex-combatentes
Freguesia: Aveiras de Baixo

Org: Centro Cult. e Recreativo Amendoeirense

—————
26ABR / Centro Cult. Recr. Casais dos Britos

Vacada
Freguesia: Azambuja

Org: CCRCB (Grupo Tradicional “Os Casaleiros”)

—————
27ABR / Ass. Recreativa dos Casais de Baixo

Passeio Pedestre Casaleiro
Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa Casais de Baixo 

—————
28ABR / Ass. Recreativa dos Casais de Baixo

Inicio do Torneio de Chinquilho 
Primavera- Verão
Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa dos Casais

de Baixo (Comissão de Festas)

—————
01 › 04 MAI / Largo Bombeiros Vol. Alcoentre

Tasquinhas de Alcoentre
Freguesia: Alcoentre

Org: Junta de Freguesia de Alcoentre

e colectividades da freguesia

Apoio: C.M.Azambuja

—————
01 › 18MAI / Ass. Recreativa Casais de Baixo

Continuação do Torneio
de Chinquilho Primavera-Verão
Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa Casais de Baixo

—————
03MAI / Ass. Recreativa Casais de Baixo

Noite de Fados
Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa dos Casais

de Baixo (Comissão de Festas)

————— 
04MAI / Centro Cult. Recr. Casais dos Britos

Vacada
Freguesia: Azambuja

Org: CCRCB (Grupo Tradicional “Os Casaleiros”)

—————
18MAI / Centro Cult. Recr. Casais dos Britos

Concurso de Pesca Inter-sócios 
CCRCB (2ª Prova)
Freguesia: Azambuja

Org: CCRCB (Secção de Pesca)

—————
18MAI / Centro Cult. Recr. Casais dos Britos

Torneio de Chinquilho – 
Finalíssima 
Freguesia: Azambuja

Organização: CCRCB

—————
24MAI / Centro Cul. Recr. Amendoeirense

Apresentação de Ginástica
de Adultos
Freguesia: Aveiras de Baixo

Org: Centro Cul. e Recreativo Amendoeirense

—————
07JUN / Ruas da Vila de Azambuja

Animação Musical e Peditório
Freguesia: Azambuja

Org: R. F. Ceifeiras e Campinos Azambuja



—————
08JUN / Centro Cult. Recr. Casais dos Britos

Concurso de Pesca Inter-sócios 
CCRCB (3ª Prova)
Freguesia: Azambuja

Org: CCRCB (Secção de Pesca)

—————
14JUN / Páteo Valverde

XXIV Festival Nacional de Folclore 
Freguesia: Azambuja

Org: R. F. Ceifeiras e Campinos Azambuja

—————
14JUN / Manique do Intendente

Festival Nacional de Folclore 

Freguesia: Manique do Intendente

Org: Rancho Folclórico e Etnográfico de 

Manique do Intendente

—————
21JUN / Manique do Intendente

2º Concurso da Miss Manique
do Intendente
Freguesia: Manique do Intendente

Org: J.F. Manique do Intendente

—————
22JUN / Centro Cul. Recr. Amendoeirense

Festa de Aniversário
da Colectividade
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 

AMENDOEIRENSE

Freguesia: Aveiras de Baixo

Org: Centro Cul. e Recreativo Amendoeirense

—————
JUN / Casa do Povo de Aveiras de Cima

Grande Festa da Ginástica
Info: Data a definir 

Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Secção de Ginástica da Casa do Povo

de Aveiras de Cima

26 27

—————
27 › 29JUN / Ass. Recreativa Casais de Baixo

Festa Anual dos Casais de Baixo
Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa dos Casais

de Baixo (Comissão de Festas)

————— 
27 › 29JUN / Largo da União Cultural

e Desportiva Vilanovense

Festa Anual Vila Nova de São Pedro
Freguesia: Vila Nova de São Pedro

Org: União Cultural e Desportiva Vilanovense

—————
28JUN / Casa do Povo de Aveiras de Cima

Festival Nacional de Folclore
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Rancho Folclórico da Casa do Povo

de Aveiras de Cima

—————
29JUN / Centro Cult. Recr. Casais dos Britos

Concurso de Pesca Intersócios 
CCRCB (4ª Prova)
Freguesia: Azambuja

Org: CCRCB (Secção de Pesca)

—————
25ABR / Juntas de Freguesia /

Colectividades do Concelho

Comemorações do 25 de Abril
Org: Juntas de Freguesia do Concelho

de Azambuja



———————————————————————————

Livro / Infantil
A menina que voava
de: Maria Teresa Gonzalez

editora: Editorial Presença

Esta história passa-se num lugar longínquo e especial. 
Nunca nenhum ser humano lá tinha estado. E quando
é assim, a Natureza cria sítios cheios de magia,
onde esconde os seus segredos mais bem guardados,
e só seres aventureiros e curiosos, como o passarinho 
de bico amarelo e, talvez tu – se levares este livro 
contigo – conseguem descobrir as maravilhas que 
encerram. O passarinho era ainda muito novo, ia a voar 
sobre a montanha branca com a seu bando, quando
se perdeu e avistou aquele bosque, tão diferente
que resolveu lá ir ver. Gostavas de descobrir tudo
o que viu e lhe aconteceu? Vira as páginas deste livro 
com cuidado, vê as bonitas ilustrações e lê com muita 
atenção. Então só tu e o passarinho ficarão a saber 
quem era a menina que voava.  

———————————————————————————

Livro / Adulto
Lua Nova: luz e escuridão
de: Stephenie Meyer

Legiões de leitores, arrebatados por Crepúsculo, 
um best-seller do New York Times, ansiosos pela 
continuação da história dos amantes perseguidos pela 
má sorte, Bella e Edward, podem agora ler Lua Nova, 
livro segundo da trilogia.
Para Bella Swan, existe algo mais importante do que
a própria vida: Edward Cullen. Porém, estar apaixonada 
por um vampiro é mais perigoso do que alguma vez ela 
poderia imaginar. Edward já salvou Bella das garras
de um vampiro maléfico, mas agora, à medida que
a sua destemida relação ameaça tudo o que se encontra 
por perto e todos os que lhes são queridos, eles 
apercebem-se de que os problemas podem estar apenas 
a começar... 
«Lua Nova mais do que alimentar os desejos ardentes 
de sangue dos fãs do primeiro volume, deixa-os sem 
fôlego para o terceiro.»- School Library Journal  

agenda cultural de azambuja
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———————————————————————————

DVD
Longe Dela
de: Sarah Polley

Um drama intenso sobre um tema difícil, contado de 
forma sólida e inteligente, protagonizado pela sempre 
bela Julie Christie para o qual ganhou nomeação para 
Óscar em 2008.
Fiona e Grant estão casados há mais de 50 anos, mas 
agora Fiona começa a ter um comportamento errático. 
Diagnosticada com a doença de Alzheimer, Fiona
é internada numa clínica onde não pode receber visitas 
no primeiro mês. Quando finalmente reencontra
a mulher, Grant fica devastado com a descoberta
de que ela não se lembra dele e que transferiu todo
o seu afecto para outro doente da clínica, um paralítico 
mudo.

———————————————————————————

CD
Guarda-me a vida na mão
de: Ana Moura

Em 2001, na revista O Independente, Miguel Esteves 
Cardoso disse “... E depois levantou-se uma rapariga 
que não conhecíamos, chamada Ana Moura, e começou 
a cantar. Todos os sintomas antigos, suados com 
Argentina Santos na Parreirinha, me assaltaram:
o arrepio na espinha, a comoção de molhar os olhos, 
o espanto de ser apanhado de coração na boca. E isto, 
espanto maior ainda, pela televisão. E não é como
se faltassem grandes fadistas - mais velhas ou tão 
jovens como Ana Moura. Abundam como nunca antes. 
Estamos numa época de ouro do Fado, como se sabe...
Mas Ana Moura, para além da voz e da interpretação 
perfeitas, tem a qualidade raríssima e primitiva que 
tem argentina santos: a verdade natural, sem esforço 
ou premeditação. Não é do Povo - É o Povo. Não é de 
Lisboa - É Lisboa. Não é Fadista - É o Fado.” Resta-nos 
reiterar a sugestão…
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
Horário: Terça a Sábado / 10H30 › 18H30
Telefone: 263 400 487
Morada: Rua Eng.º Moniz da Maia,
nº 61, 2050-356 Azambuja
—
Esteja atento à página electrónica
da Biblioteca em:
http://biblio.cm-azambuja.pt
e saiba quais as actividades e eventos
a decorrer todos os meses.
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A Biblioteca Municipal vai continuar a ser 
um palco priviligiado de animação cultural. 
Continuaremos a ter a Hora do Conto,
a Hora do DVD, Clube da Biblioteca (infantil 
e jovem), «O prazer de ler e conhecer»
e Visitas Guiadas. 

Serviços:
Consulta no Local, Empréstimo Domiciliário 
de Livros, CD’s,Videocassetes e DVD’s
————
Sala de Leitura geral
Consulta de Livros, Jornais, Revistas
e publicações Periódicas
Consulta de CD’s Audio, Videos e DVD’s
Consulta do Catálogo da Biblioteca
————
Sala Infanto-Juvenil
Consulta de Livros e Revistas
Consulta de CD’s Audio, Videos e DVD’s
————
Bébéteca
Consulta de Livros
Visualização de Videos e DVD’s
————
Galeria
Encontros / Seminários / Conferências / 
Acções de Formação / Actividades
————
Espaço Multimédia
Utilização de Computadores
Acesso à Internet
Visualização de Videos/DVD’s

BIBLIOTECA DE ALCOENTRE

Horário: Terça › Sexta /
10H30 › 12H30 / 14H00 › 17H00
Morada: Bombeiros Voluntários
Serviços:
Empréstimo/ Internet/
Consulta de Livros

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————
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ACTIVIDADES CONTÍNUAS
——————————————————————————— 
Sábados / 10H30 
Hora do DVD
Para os mais novos que gostam de cinema podem 
consultar a programação na rúbrica «Cinema Infantil».
———————————————————————————
Quintas / 10H30 
A Hora do Conto
«A Pedrinha Plim, Plum, Plam»
Este ano lectivo a história da Hora do Conto, escrita 
por Miguel Ouro, tem conceitos de iniciação musical
e pedras e pedrinhas que ganham vida e voz.
O objectivo desta actividade é motivar e sensibilizar, 
os mais novos, para a leitura e o livro. É desenvolvida 
com a participação dos Jardins de Infância
e das Escolas EB1 do Concelho.
Sujeita a inscrição

———————————————————————————
Sextas / 10H00
Visitas Guiadas
Este ano lectivo iniciamos uma nova actividade para 
quem não conhece a biblioteca. As visitas guiadas têm 
como objectivo dar a conhecer este espaço e explicar 
como funciona. É desenvolvida em colaboração com
as instituições Educativas do Concelho e está sujeita 
a inscrição. Grupos de população não escolar devem 
efectuar marcação.
——————————————————————————— 
26ABR / 31MAI / 28JUN / Sábados / 15H00
Clube da Biblioteca / Infantil
O Clube da Biblioteca destina-se a jovens leitores entre 
os 7 e os 14 anos. Convidamo-vos a efectuar inscrição, 
pois o grupo funcionará com um limite máximo
de 10 participantes.
Este clube tem como objectivo criar hábitos de leitura 
e promover o livro e a leitura através de actividades 
lúdico-didácticas.
———————————————————————————
19ABR / 17MAI / 14JUN / Sábados / 15H00 
Clube da Biblioteca / Jovens
Se tens entre 14 e 25 anos, se gostas de conversar
e de ler, se tens imaginação e criatividade, inscreve-te 
e aparece! Máximo de 20 inscrições - junta-te a nós
o quanto antes!
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——————————————————————————— 
05ABR / 16H00
O Prazer de Ler e Conhecer
«A Gastronomia na Literatura»
Os cheiros, sabores e livros vão cruzar-se num labirinto 
de palavras. Voltamos a convidar todos aqueles
que lêem por prazer para participar no nosso grupo
de leitura. Apareça e verá que não é o único
que tem gosto pela leitura! 
———————————————————————————
05ABR / 16H00
Neo- realismo na Literatura
«Corrente literária de influência italiana que anexa 
algumas componentes da literatura brasileira, 
nomeadamente a da denúncia das injustiças sociais
do romance nordestino. Quer na poesia, quer na prosa, 
o neo-realismo assume uma dimensão de intervenção 
social, agudizada pelo pós-guerra e pela sedução dos 
sistemas socialistas que o clima português de ditadura 
mitifica» (Instituto de Camões).
———————————————————————————
24ABR / 30MAI / 27JUN / 21H30
Encontros de Poesia
do grupo “Perdidos e Achados”
Gosta de poesia e de autores portugueses? Junte-se 
a nós, na galeria da biblioteca, nesta nova iniciativa 
realizada por membros da nossa comunidade.



————————————————————————————————————————

32 33

02ABR
Dia Internacional do Livro Infantil 
Exposição, na galeria, dos trabalhos realizados
pelos membros do Clube da Biblioteca.
Jogo do “Quantos queres”, com perguntas sobre
a biblioteca, da parte da tarde na galeria.
———————————————————————————
23ABR / 19H00
Dia Internacional do Livro
e dos Direitos de Autor 
Entrega dos prémios do 1º Concurso Literário
do Concelho de Azambuja.
———————————————————————————
08MAI / 16H00
Louco Homem Gramático
Realizado por Paulo Condessa
Numa loucura organizada, às voltas com a leitura
e com os tiques da língua, um homem tenta fazer
um espectáculo de poesia. Mas tem alergia à gramática! 
Esta actividade do programa de itinerâncias
da Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas será 
direccionada aos alunos da escola secundária.
———————————————————————————
27 / 28JUN
IV Feira do Livro Usado 
Apareça, no pátio da biblioteca, para a nossa
4ª edição da Feira do Livro Usado e compre livros
ao preço simbólico de 20 cêntimos.

CEJA — CENTRO DE JUVENTUDE DE AZAMBUJA
A partir das 14H30, de Terça a Sexta-feira, a presença 
do CEJA na biblioteca possibilita aos jovens conversar, 
partilhar ideias, esclarecer dúvidas, obter informações 
e apoio diverso. Aparece e junta-te a nós!

REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
A Rede de Bibliotecas Escolares do Concelho
encontra-se consolidada com 6 bibliotecas escolares
a funcionar, nomeadamente:
Agrupamento de Azambuja:
Biblioteca Escolar da EBI; Biblioteca Escolar da EB1 n.º 
1 de Azambuja (Quinta dos Gatos).
Escola Secundária de Azambuja:
Biblioteca Escolar da Escola Secundária.
Agrupamento de Vale Aveiras:
Biblioteca Escolar da EB2+3 de Aveiras de Cima;
Biblioteca Escolar da EB1 de Aveiras de Cima.
Agrupamento do Alto Concelho:
Biblioteca Escolar da EBI de Manique do Intendente.

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————



MUSEU MUNICIPAL
SEBASTIÃO MATEUS ARENQUE
Horário: Quarta a Domingo / 14H00 › 18H30
Visitas Guiadas: Domingos / 16H00
Telefone: 263 400 400 / 961 710 562
Fax: 263 400 490
Morada: Páteo Valverde, Azambuja
Site: http://museu.cm-azambuja.pt
Email: museu@cm-azambuja.pt
—
As Exposições Temporárias funcionam
no horário do Museu
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——————————————————————————— 
MOLDAR O PASSADO / Ateliês de cerâmica 
Ao longo do ano serão realizados ateliers e oficinas
de cerâmica para crianças dos 6 aos 7 anos de idade, 
cujo objectivo se prende com uma abordagem a esta 
actividade humana, que remonta aos primórdios da 
humanidade, englobando, simultaneamente, colecções 
desta tipologia, que se encontram incorporadas no 
Museu (actividade sujeita a inscrição: Museu Municipal 
e Biblioteca Municipal (máximo de 10 inscrições)
—————
05ABR / 15H30 › 17H00 / VI atelier
Após a elaboração de pequenos painéis azulejares de 
aresta, os nossos pequenos ceramistas poderão utilizar 
algumas ferramentas básicas da cerâmica – os teques.
Com ajuda dos teques e através das suas diferentes 
formas de escavar o barro, cada participante dará asas
à sua imaginação moldando uma pequena caixa em barro.
—————
03MAI / 15H30 › 17H00 / VII atelier
Como todos os verdadeiros ceramistas, também os nossos 
participantes, antes de passarem à pintura das suas peças 
cerâmicas, deverão fazer estudos de cor. Utilizando lápis
de cor e guaches, farão várias experiências em papel
até obterem os contrastes pretendidos.
—————
07JUN / 15H30 › 17H00 / VIII atelier
Ao longo dos sete ateliers anteriores, a continuidade 
dos participantes tem sido uma constante, deste modo, 
chegámos à fase de conclusão, a pintura. Usando tintas de 
água sobre ou sob vidro transparente, as suas diversas 
chacotas (peça de barro depois de cozida) ganharão 
cor. No entanto, a nossa actividade não fica por aqui, 
também o azulejo avulso integra o espólio do Museu 
Municipal, nomeadamente através da estampagem com 
carvão em azulejos vidrados não cozidos. Os nossos 
ceramistas poderão pintar os diversos motivos avulso tão 
característicos na azulejaria Portuguesa e Holandesa.
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18ABR
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
Património Religioso e Espaços Sagrados

Em parceria com o IGESPAR que elegeu como tema para este ano o “Património 
Religioso e Espaços Sagrados” o Museu Municipal associa-se a estas 
comemorações, em colaboração com a Paróquia de N.ª Sra. da Assunsão e Santa 
Casa da Misericórdia, convidando nesse dia a população em geral a conhecer
o seu património sacro, com o seguinte programa:

———— 
15H00
IGREJA DO SENHOR JESUS
DA MISERICÓRDIA (E HOSPITAL
DO ESPÍRITO SANTO)
Monumento Nacional, igreja de uma só 
nave concluída em 1701 como ampliação 
da capela medieval do Espírito Santo, 
cuja irmandade fundou a Misericórdia 
local em 1555, altar-mor em talha 
dourada, apresenta como paradigma
da arte os altares colaterais em fase
de douramento, a iconografia da Paixão 
em alto relevo e uma ala claustral
do antigo hospital e respectiva 
inscrição fundacional.
————
16H00
CAPELA DE S. SEBASTIÃO
Ermida medieval na entrada poente
da Vila, nela descansou durante as horas 
de maior calor e documentou D. Severim 
de Faria no século XVII.
Sendo do Padroado Real, sempre foi 
administrada pelo «povo» e essa 
tradição popular é hoje visível na 
quantidade de Imagens religiosas
que alberga.
Além da Imagem de S. Sebastião, que
se aproxima do tamanho real, é possível 
admirar em pedra de ançã a escultura
de S. Francisco, datável do século XVIII.

—————
10H30
VISITA GUIADA AO MUSEU MUNICIPAL –
SEBASTIÃO MATEUS ARENQUE 
Focalizada no conjunto de “sinos”
da Matriz de Azambuja (que fazem este 
ano – 200 anos) e nos monumentos 
epigráficos (séc. XVII e XVIII) da 
exposição permanente – inscrição da 
instituição da capela do vedor das 
obras do Mosteiro da Batalha e da 
chegada da Ordem 3.ª de S. Francisco
a Azambuja, como 1ª abordagem
às vivências religiosas colectivas locais.
—————
14H00
VISITA GUIADA À IGREJA MATRIZ
DE AZAMBUJA
Monumento Nacional, edificado 
no século XVI sob os serviços da 
Universidade Portuguesa à qual 
estava anexa, é um templo de 3 naves 
edificado na linguagem arquitectónica 
do maneirismo (estilo chão), capela-mor 
com abóbada estrelada de bocetes lisos, 
panos murários revestidos a azulejaria 
tipo tapete a 2 níveis diferenciados, 
altar-mor, 2 altares colaterais e 4 
laterais em rica talha dourada do 
século XVII, onde se destacam as 
pinturas retabulares da “Arvore de 
Jessé” executada em 1595 por Simão 
Rodrigues e o “Calvário” atribuída 
a André Reinoso, de início do século 
XVII, onde se destaca a conjugação da 
pintura com a peça autónoma de Cristo 
crucificado, num raro estudo integrado 
de “perspectiva”.



————————————————————————————————————————
03MAI › 01JUN
CULTura Taurina -Identidade e Território
Exposição
Integrada no X mês da Cultura Tauromáquica e por ocasião da Feira de Maio –
2008, será inaugurada na Galeria Municipal Maria Cristina Correia esta 
exposição temporária organizada pelo Museu Municipal.
Centrada na cultura taurina e nas suas mais diversas manifestações e eventos 
documentados e sustentados no acervo tauromáquico do Centro de Documentação 
do Museu Municipal – Sebastião Mateus Arenque, procura demonstrar essa 
peculiaridade cultural e com ela identificar o território dos municípios que 
constituem a CULT – Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo.
Com uma abrangência temporal que vai de 1892 a 2008, o visitante é convidado 
a revisitar as manifestações taurinas dos municípios de Almeirim, Alpiarça, 
Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra 
de Magos e Santarém e a conhecer a sua realidade e identidade territorial. 
Pode ser visitada de até 1 de Junho, de 4.ª a Domingo, entre as 14h e as 18h30
e em horário especial a divulgar, durante a Feira de Maio.

————————————————————————————————————————

18MAI
Dia Internacional dos Museus
—————
ACTIVIDADE JÚNIOR
Assinalando o Dia Internacional dos Museus decretado
pela UNESCO, o Museu Municipal desafia os mais jovens nesse dia, entre
as 14.00 e as 16.00h. a deixarem-se surpreender através de uma actividade museal 
lúdico-pedagógica exploratória - As Formas e as Cores – como forma de conhecer
e descobrir a memória histórica e a identidade local.
—————
ACTIVIDADES SÉNIOR
O público em geral terá a partir das 16.00h. uma visita orientada à exposição 
permanente – Quotidianos – Recordar, Conhecer, Aprender.

————————————————————————————————————————

O Regicídio de 1808
VER E APRENDER COM OS 2 LADOS DA HISTÓRIA
No centenário do regicídio do rei D. Carlos e do príncipe
herdeiro D. Luís Filipe, que 8 meses antes tinha visitado
Azambuja para assistir a uma corrida de touros,
promovida pelo Real Clube Tauromáquico, o Museu
Municipal vai retirar essas memórias do seu Centro
de Documentação para mostrar os dois lados do
«regicídio» - a “biografia oficial” do reinado de D. Carlos
e um documento inédito e raro – um “manifesto
republicano” que se demarca do «Regicídio» e que conta
entre outros factos, a homenagem pública aos regicidas –
o professor Manuel Buiça e Alfredo Luís da Costa.

MUSEU/
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UM MOMENTO NO MUSEU...
——————————————————————————— 

A «Arte» de Maria Cristina Correia

Quis o destino que Maria Cristina Correia (Gerardo 
da Maia) viesse parar a uma terra que faz da cultura 
tauromáquica o expoente máximo das suas tradições. 

Em óleo, desenho, aguarela e pastel, Maria Cristina 
Correia retratou fidedignamente as principais figuras 
taurinas e tauromáquicas azambujenses, cujos quadros 
estão expostos no Museu Municipal. Entre estes 
destacam-se Etelvino Laureano, Joaquim Ezequiel, 
Carlos Pimentel, Manuel Tavares, Alexandre Vieira, 
Manuel Jorge de Oliveira, Ana Maria, José Félix e o 
campino Francisco Felício. Daniel Gouveia que também 
retratou em menino, fez já este ano chegar ao museu, 
o emblemático retrato de sua mãe, amiga predilecta de 
infância e de vida, primeiro retrato e obra que Maria 
Cristina Correia pintou a óleo e que passou a integrar 
a exposição permanente do museu. 

Para além de Azambuja, a sua obra está presente em 
colecções e residências particulares, nomeadamente
no Museu de Ovar e no Museu Diogo Alves, em Portimão. 
Entre as várias exposições individuais e colectivas em 
que participou, destacam-se as realizadas na Sociedade 
Nacional de Belas Artes, Agência Havas, Salão do 1º 
de Janeiro em Coimbra, Junta de Turismo da Costa do 
Estoril e na Casa da Cultura da Câmara Municipal de 
Azambuja, hoje galeria com o seu nome.
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Dado que o destaque deste trimestre é a «Feira de 
Maio», optámos por nos debruçar sobre a sua história, 
ao longo dos anos.

A «Feira de Maio» surgiu em consequência do 
protagonismo que o cavalo adquiriu nos últimos anos 
do século XIX, símbolo de uma nobreza de raça que se 
impunha oficialmente preservar. 

Sabe-se que em data anterior a 1896, devido
à existência no Concelho de algumas das melhores 
coudelarias a nível nacional, já havia neste Concelho
a tradição de uma Feira de Gado Cavalar para
o Exército, embora os seus moldes organizativos não 
sejam muito esclarecedores, sendo-lhe atribuída
a designação de Feira de Gado e Remonta. 

Enquanto a «Feira de Outubro» encerrava a época
dos espectáculos tauromáquicos, a «Feira
de Maio» ia ganhando protagonismo, superando
em imaginação e dinâmica a sua congénere que 
terminou definitivamente nos finais dos anos 50, 
princípio dos anos 60 do século XX, devido ao facto
do Município ter assumido a organização do evento.  

Para compreender e contextualizar historicamente
a «Feira de Maio» é necessário recuar aos últimos anos 
do século XIX, altura em que os serviços pecuários 
nacionais ainda integravam o Ministério das Obras 
Públicas, Agricultura e Comércio. Contudo, havia 
assuntos que diziam respeito à raça cavalar
que englobavam simultaneamente a área do Exército, 
tutelado pelo Ministério da Guerra. 

Contrariamente ao que se verifica hoje, o cavalo 
era revestido de uma importância ímpar no que 
concerne ao quotidiano de então. Surgia como peça 
fundamental na organização militar, um companheiro 
da vida quotidiana, tanto no trabalho como no lazer, 
representando o símbolo de uma nobreza de raça
que era necessário preservar. Daí a necessidade
de instituir em Azambuja um mercado de gado cavalar 
para o Exército, que ocorreu em 1896 e cuja imprensa 
local registou através do jornal «O Azambujense» de 9 
de Abril de 1896. Em termos documentais, surge-nos 
ainda um documento impresso anterior, datado de 
1892, que anuncia uma «Escaramuça



a Cavallo», organizada por gentes 
da Vila. Segundo o calendário oficial 
e nacional dos mercados (remonta 
de gado cavalar para o exército), 
ficou estipulado que em Azambuja se 
realizaria anualmente a 15 de Maio. 

O 1º Mercado Geral de Gado e Remonta 
para o Exército teve a sua primeira 
edição a 19 de Maio de 1901, 
conforme podemos constatar através 
do documento aqui reproduzido. 
Este cartaz tornou-se, para o Museu 
Municipal, uma fonte documental 
de inesgotável valor. Através dele 
sabemos que a 19 de Maio de 1901 
Azambuja teve a sua primeira Feira 
de Maio e que pelas quatro e meia 
da tarde foi inaugurada a Praça de 
Touros, onde foram lidados 10 touros 
oferecidos pelo Dr. Máximo Falcão. 
Como informação paralela sabemos 
que o cavaleiro principal foi Fernando 
de Oliveira, que o ingresso custava 
100 réis e que o espectáculo foi 
abrilhantado pelas bandas
de Alcoentre e Aveiras de Cima. 

Salientamos ainda que este 
investimento só foi possível através 
da constituição de uma sociedade 
por acções, que administrava e geria 
a Praça de Touros, sendo a primeira 
direcção da comissão de accionistas 
integrada por três distintos membros 
da comunidade azambujense: António 
Jacinto da Motta Cabral, Paulo José 
Henriques Vidal e Jayme Arthur
da Motta.

Após a primeira «Feira de Maio»
e a inauguração da Praça de Touros
de Azambuja em 1901, aparece-nos 
outro momento alto que merece 
destaque: a visita oficial, em 1907, 
dos príncipes D. Luís Filipe e D. 
Manuel II para assistirem a uma 

corrida organizada e oferecida 
a Azambuja pelo «Real Club 
Tauromachico».

Posteriormente, a ausência
de documentação remete-nos para 
a probabilidade de que a 1ª Grande 
Guerra (1914 – 1918) tenha tido algum 
efeito não tanto nas feiras anuais, 
mas nos eventos tauromáquicos, 
assim como a instabilidade vivida 
durante o período da 1ª República 
até ao golpe de estado de 28 de Maio 
de 1926. Só em 1929 é que volta a 
aparecer documentação relativamente 
a dois espectáculos tauromáquicos 
realizados no Páteo do Paço e,
a partir de 1934, o Páteo da Quinta
do Valverde passa também a acolher 
este tipo de espectáculos.

Para o espaço temporal compreendido 
entre 1944 e 1948, nem a tradicional 
divulgação nem a imprensa local,
ou outra documentação, faz qualquer 
referência a feiras e eventos 
tauromáquicos, ficando a dúvida sobre 
qualquer realização. Se houve algum 
interregno temporal ou acidental, ele só 
se justifica pelo contexto histórico da 
guerra civil espanhola (1936-1939)
e da II Guerra Mundial (1939-1945) que 
representaram tempos extremamente 
difíceis para o quotidiano individual
e colectivo das comunidades.  

Em 1948, a «Feira de Maio» volta
a apresentar uma novidade: passou 
a designar-se «Feira-Exposição» 
na qual a edilidade de Azambuja 
conferia «Diplomas de Honra» 
aos participantes. A década de 50 
confirma a realização da «Feira
e Exposição de Gados», a par 
de outras novidades no campo 
organizativo e no dos intervenientes. 
É importante também referir que

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO CULTURAL/
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a largada na tarde de segunda-feira, 
juntando-se assim às de Sábado
e Domingo. 

A 22 de Outubro de 1967 é inaugurada 
uma nova Praça de Touros junto à 
Ribeira do Valverde, cuja organização 
é dos Bombeiros Voluntários
de Azambuja. 

Actualmente, a «Feira de Maio» 
revela um dinamismo que se espelha 
através das diversas actividades 
e eventos que se realizam ao 
longo dos vários dias: concertos, 
pontos de animação espalhados 
por diversos pontos da vila, stands 
de artesanato, stands das diversas 
actividades económicas do Concelho, 
largadas, a «Praça das Freguesias» 
que representa gastronomicamente 
as várias freguesias, espectáculos 
tauromáquicos, entre outros.

a «Feira de Outubro» ia lentamente 
cedendo primazia à sua congénere,
a «Feira de Maio». Contudo, em 1956, 
a então «Feira-Exposição de Gados» 
passou a denominar-se «Feira-
-Exposição Agro-Pecuária, Comercial, 
Industrial e Turística», cuja iniciativa 
parte da Câmara Municipal que
em 1957 a regulamentou.

É na década de 60 que a «Feira
de Maio» se sistematiza nos moldes 
que actualmente conhecemos, com
três grandes momentos de eleição:
até 1965, 1967 e até aos anos 70. 

Nos anos 60 começa-se a dar destaque 
às largadas ou «esperas» de touros 
em pontas, entre a Praça e a Rua 
Victor Cordon e a atribuição de três 
prémios «às janelas ou frentes que
se encontrem melhor engalanadas».
Na edição de 1965 é acrescentada

—————————
Exemplar do “Título
de uma Acção”
da Sociedade -
Praça de Touros
da Vila de Azambuja 
1900
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—————————
Tauromaquia

Feiras e Mercados 
- Programa de 

Inauguração da Praça e 
da 1.ª edição da Feira 

do Gado e remonta para 
o Exército -

Feira de Maio 1901 
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A VISITAR/

PÁTEO VALVERDE

Numa das extremidades da Vila de Azambuja encontramos
a Quinta do Valverde - Páteo Valverde, que se destaca pela 
grandiosidade da sua estrutura edificada.

Recuperado e requalificado pela Câmara Municipal
de Azambuja, o Pateo Valverde - denominado Centro Cultural 
Páteo Valverde, desde a sua inauguração a 01 de Outubro
de 2003 - teve desde sempre, uma forte ligação
às actividades agrícolas, nomeadamente à transformação
de produtos vinícolas, orizicultura assim como
agro-pecuária. Aliás actividade esta que justifica
plenamente a existência do tanque em pedra, local onde
os animais bebiam água, sendo alimentado pela nora que
se situa exactamente na parte de trás deste complexo.
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Acolheu ainda o “Potril Régio”
que funcionava como retaguarda
da Coudelaria Nacional de Alter
do Chão. No decreto de 13/03/1811 
existe uma referência à Quinta do 
Valverde como tendo sido severamente 
saqueada pelo exército das invasões 
francesas, talvez porque era
o núcleo principal das Reais Manadas, 
propiciando carne fresca para alimentar 
o exército faminto.

Consubstanciada a forte tradição 
e ligação à cultura tauromáquica 
existente no Concelho, foi palco de 
inúmeros eventos desta natureza como 
se confirma através dos documentos
e fotografias do Museu Municipal
de Azambuja (Tauromaquia, Feiras
e Mercados, NI-1166/7) com
a realização de picarias quer, destinada 
a acções beneméritas quer, inseridas 
na tradicional feira anual, hoje Feira 
de Maio.

Actualmente, funciona como um espaço 
dedicado à Cultura, concentrando 
um conjunto de equipamentos onde 
ao longo do ano se desenvolvem 
actividades, de acordo com as suas 
características, que pretendem 
promover e divulgar uma multiplicidade 
de temáticas, com especial incidência 
para a área cultural.

Sugerimos a visita ao Museu Municipal 
Sebastião Mateus Arenque onde 
através do espólio exposto poderá 
percorrer todo o Concelho recriando 
e revisitando as memórias das gentes 
locais, os seus modos de vida, através 
dos objectos de trabalho e da vida 
quotidiana. Apresenta ainda um 
núcleo reservado ao Castro de Vila 
Nova de São Pedro com um conjunto
de peças representativas da mais 
antiga civilização de que
há conhecimento no Concelho. 

Já o Posto de Turismo disponibiliza 
informações sobre o Concelho de modo 
a alertar e despertar a atenção para 
o variadíssimo património material 
e imaterial existente, assim como dos 
eventos que vão acontecendo pelas 
diversas freguesia.

O Auditório Municipal está equipado 
para acolher diversas actividades como 
ciclos de cinema, concertos, teatro, 
congressos, seminários entre outros. 
A comprovar esta potencialidade são 
exemplo actividades desenvolvidas ou 
apoiadas pela Câmara Municipal como 
o cinema infantil, concertos de jazz e 
música clássica e o Congresso de Folclore 
do Ribatejo cuja organização integrou as 
jornadas etnográficas com a recreação 
de um mercado à moda antiga no Pateo 
Valverde.

O Espaço Multiusos é indicado para 
a organização de exposições sobre 
diversas temáticas e dirigidas a diversos 
públicos, onde estiveram patentes a Arte 
Sénior em cooperação com as instuições 
do concelho, exposições temporárias do 
museu e do turismo.

Contribuindo para a dinâmica do Pateo 
Valverde encontra ainda um café/
restaurante.

Este é um local onde transparece
a relação existente entre o espaço
e o tempo e que se projecta nos ritmos 
cíclicos da vida individual, da vida 
colectiva e do trabalho ao longo
dos tempos.

Aceite o nosso convite visite o Páteo 
Valverde …. Este pode ser o ponto
de partida para descobrir o Concelho
de Azambuja….



Para inserir um evento, publicidade ou dar a sua opinião contacte: 

cultura@cm-azambuja.pt

————————————————————————————————————————

A Informação contida nesta agenda resulta de uma recolha personalizada levada
a efeito pela CMA - DISC. Qualquer imprecisão nos dados é da responsabilidade
de quem forneceu as informações solicitadas.






