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DESTAQUE

Iniciamos esta Agenda no dia 1 de Outubro. Neste dia comemora-se o Dia 
Mundial da Música e, nesse sentido, destacamos uma vez mais o «Mês da Mú-
sica» que já vai na sua quarta edição.

Esta iniciativa tem tido como grandes objectivos apresentar uma programa-
ção diversificada em termos de estilos musicais pretendendo atingir todo o 
tipo de público(s), bem como de levar concertos/recitais a todas as freguesias 
do Concelho. Nesta edição, a programação que apresentamos tenta, como 
nas anteriores, cumprir estes dois grandes objectivos.

Assim, comemoramos o dia mundial com «música do mundo» apresentan-
do uma demonstração de capoeira e um concerto dum grupo musical cujo 
projecto assenta numa base étnica e encerramos com um concerto de Jazz 
que integra um músico do nosso Concelho – Paulo Gaspar – tendo a restante 
programação passado pela música clássica, música ligeira, música tradicio-
nal, fado, etc.

A mesma programação apresenta vários músicos do Concelho, a fim de va-
lorizar e dar visibilidade ao seu trabalho, culminando, naturalmente, com o 
Encontro das nossas Bandas Filarmónicas.
Nesta perspectiva…

OIÇA O NOSSO CONCELHO!!!

MÊS DA MÚSICA

Org: Câmara Muicipal de Azambuja
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No momento em que inicio este texto verifico que a nossa Agenda Cultural já 
vai na sua 21.ª edição. Na verdade, no nosso quotidiano, nem sempre nos da-
mos conta como o tempo «corre» e que é através de pequenos passos que 
vamos construindo um «caminho». 

Verifico igualmente que pelo 5.º ano consecutivo iremos realizar o «Mês da 
Música» cumprindo os mesmos objectivos e com a colaboração de músicos e 
colectividades do nosso Concelho. Não posso deixar de me congratular e de 
agradecer a todos os que se envolvem na iniciativa.

Contudo, porque não deixamos de pretender inovar e enfrentar novos desa-
fios, vamos procurando dar respostas a outro tipo de solicitações apresentan-
do novos projectos. Assim, gostaria de destacar «As Viagens do Zambujinho» 
que irá permitir que os alunos do 1.º Ciclo do Concelho de Azambuja visitem, 
conheçam e aprendam por todas as freguesias. Foi uma ideia que surgiu em 
Conselho Municipal de Educação que, posteriormente, os serviços técnicos da 
CMA deram forma. O projecto já está a ser divulgado nas escolas, junto dos 
professores e terá início a 15 de Outubro.

A Biblioteca Municipal, também cumprindo o seu papel educativo, apresenta 
algumas novidades. Visitem-na e estejam atentos numa perspectiva colabo-
rativa.

A época de natação também está a iniciar. Neste momento, sabemos já que 
tem vindo a aumentar substancialmente o número de utentes. Daremos a me-
lhor resposta possível… é um compromisso.

Não tanto numa perspectiva avaliativa, mas sim apelativa, aguardo com ex-
pectativa a participação nas iniciativas que vos apresentamos.

P07

MENSAGEM

MARCO LEAL VEREADOR

Cultura . Educação . Juventude . Desporto

Turismo . Tempos Livres

FICHA TÉCNICA

Agenda de Eventos Culturais
do Concelho de Azambuja
-
Câmara Municipal de Azambuja 
Departamento de Intervenção 
Sócio-Cultural . Divisão de Cultura
-
Páteo Valverde
2050-000 Azambuja
T 263 400 473 / F 263 400 490
-
N21  . OUT  . NOV  . DEZ 07
-
Propriedade . Edição:
Câmara Municipal de Azambuja
Director:
Vereador do Pelouro da Cultura:
Dr. Marco Leal
Recolha . Organização
de Informação:
Judite Álvares; José Ananias;
Júlio Martins; Maria João Martins; 
Nuno Nobre; Miguel Ouro;
João Reis; Joanna Whitfield
Design:
rpvpdesigners.com
Impressão:
Soartes - artes gráficas, lda
Tiragem:
8 000 exemplares
impresso em papel reciclado
Distribuição:
Gratuita
-
Eventuais alterações
na Programação e Calendários 
constantes desta Agenda são
da responsabilidade dos 
organizadores das iniciativas.

P06



P08

01OUT . Jardim Urbano de Azambuja
19H00 . 
Raíz do Brasil - Espectáculo de Capoeira
21H30 . 
DAZKARIEH  - Músicas do Mundo
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

04OUT . 20H30 . Centro Hípico Lebreiro Azambuja
Tereza Tapadas - Espectáculo de Fado
Antonio Pinto Basto - Espectáculo de Fado
Freguesia: Azambuja
Org: Centro Hípico Lebreiro Azambuja

06OUT . 21H30 . Tasquinhas de Vale do Paraíso
Hugo Sampaio - ligeiro e latino
Vale do Paraíso «Paraisabor»
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: C.M. Azambuja

12OUT . 21H30  . Jardim de Infância Manique do Intendente
Recital de Música Clássica
pela Orquestra Metropolitana de Lisboa
Freguesia: Manique do Intendente
Org: C.M. Azambuja

13OUT . DIA DA JUVENTUDE

15H . Espaço Multiusos - Páteo Valverde
Dj Rui Leiria . Dj Flawless . Dj Luis Roseta
Workshop Dj Analógico
22H . Espaço Multiusos - Páteo Valverde
Concerto da Banda NSPerfect
23H30 . Espaço Multiusos - Páteo Valverde
Dj Rui Leiria . Dj Flawless . Dj Luis Roseta
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

14OUT . 17H . Convento das Virtudes
Coral Paradoxal
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: C.M. Azambuja

19OUT . 21H30 . Casa do Povo de Aveiras de Cima
Música Clássica - Orquestra Académica de Lisboa
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: C.M. Azambuja

20OUT . 22H . ARDC Maçussa
Rodrigo - Espectáculo de Fado 
Freguesia: Maçussa
Org: C.M. Azambuja

21OUT . 15H . UDR Vila Nova de São Pedro
Encontro de Bandas Filarmónicas
do Concelho de Azambuja
Freguesia: Vila Nova de São Pedro
Org: C.M. Azambuja

26OUT . 21H30 . Auditório Páteo Valverde
André Piolanti - música clássica - piano
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

27OUT . Auditório Páteo Valverde
16H00 .
Workshop
21H30 .
Swingteto - Tributo a Benny Goodman - Jazz
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

28OUT . 15H . Bombeiros Voluntários de Alcoentre
IX Festival de Bandas de Música - Filarmónicas
Freguesia: Alcoentre
Org: Associação dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre

28OUT . 21H30 . Jardim de Vila Nova da Rainha
Música Tradicional
Bandinha do Bairro - Música Tradicional
Cavaquinhos do RFCCA - Música Tradicional
Grupo Pedrinhas de Arronches  - Música Tradicional
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: C.M. Azambuja
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CINEMA

06OUT . 10H30
LITTLE PEOPLE VOL.1

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 75 minutos
Ano: 2005

Junte-se às personagens
de Little People, Sara, Eduardo, 
Sónia, Miguel e Margarida
e às suas histórias maravilhosas. 
As figuras em plasticina dão vida 
a adoráveis personagens e farão 
as suas crianças passar momentos 
inesquecíveis! Acompanhe os mini 
heróis e heroínas em 15 divertidas
e didácticas aventuras. 

20OUT . 10H30
A CASA FANTASMA

Idade: M6
Género: Animação
Duração: 87 minutos
Ano: 2006

DJ Walters é um rapaz
de 12 anos que acredita que há 
algo de estranho na casa do velho 
Nebbercracker, localizada no outro 
lado da rua. Tudo que passa perto 
da casa simplesmente desaparece, 
incluindo triciclos, brinquedos
e animais de estimação. Na véspera 
do Dia das Bruxas, DJ e o seu amigo 
Chowder deixam que a bola
de basquete com a qual estão
a jogar caia no terreno
de Nebbercracker, desaparecendo 
misteriosamente. Logo de seguida 
a casa tenta devorar Jenny, uma 
amiga de ambos, que é salva
do ataque. Eles tentam avisar
todos do perigo que é a casa,
mas ninguém acredita neles...

Info: Todas as sextas, às 10h30, na Bebéteca da Biblioteca,
poderá assistir a um filme infanto-juvenil, na “Hora do DVD”.
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

13OUT . 10H30
DORA A EXPLORADORA:
A AVENTURA DA CAÇA AOS OVOS

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 96minutos
Ano: 2007

Hoje é um novo dia para uma 
Aventura da Caça aos Ovos
com Dora e Boots! Eles precisam
da tua ajuda para encontrar
o Grande Ovo Amarelo que tem 
dentro um enorme prémio. Pelo 
caminho, mantenham-se atentos
a outros ovos cheios de surpresas
e também às surpresas que a Swiper 
pode preparar. Para o dia da Mãe, 
Dora e os seus amigos estão a fazer 
uma festa! Mas antes da festa, Dora 
precisa de juntar bananas, avelãs
e chocolate para o bolo. Ajuda Dora 
a encontrar os ingredientes do bolo, 
ajuda Boots, Benny, Tico e Isa
a preparar os seus presentes
do Dia da Mãe e ajuda ainda a 
manter a Swiper debaixo do olho.

27OUT . 10H30
ARTUR E OS MINIMEU

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 100 minutos
Ano: 2006

Artur, como todas as crianças
da sua idade, vive fascinado com 
os contos fantásticos que a sua avó 
lhe conta. Os seus sonhos estão 
povoados de incríveis histórias
e invenções relatadas por um antigo 
livro mágico que pertenceu
ao seu avô. 
E se estas fábulas forem 
verdadeiras e existir um tesouro 
escondido no jardim?
E se os Minimeus, adoráveis
e minúsculas criaturas descritas 
pelo avô, desaparecido 
misteriosamente há quatro anos 
atrás, realmente existirem? 
Quando uma empresa construtora 
ameaça retirar a casa da família 
à sua avó, Artur decide entrar em 
acção e seguir as pistas deixadas 
pelo seu avô para encontrar
o tesouro escondido no fantástico 
micro-mundo dos Minimeus. 
Na viagem de Artur pelo universo 
dos Minimeus, Luc Besson
mostra-nos um novo mundo de 
aventura onde os heróis mais 
pequenos fazem a maior diferença! 

10NOV . 10H30
OS SMURFS

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 70 minutos
Ano: 2004

SMURF O ASTRONAUTA:
O Smurf Astronauta tem um grande 
desejo. O desejo de voar e conhecer 
novos mundos. Para isso vai contar 
com a ajuda do Grande Smurf...
será que irá conseguir? 
SANTO SMURF E O DRAGÃO:
Gorgomel tem um novo plano para 
encontrar a aldeia dos Smurfs. 
Entretanto os Smurfs encontram
um bebé dragão muito doente
e resolvem levá-lo para a aldeia. 
OS SMURFS E O PÁSSARO:
Um estranho pássaro gigante 
aparece misteriosamente, rouba 
toda a comida e começa a destruir
a aldeia. Todos os Smurfs irão correr 
grande perigo! 

03NOV . 10H30
LEROY & STITCH

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 70 minutos
Ano: 2007

Como recompensa por chegar
às 625 experiências, Lilo, Stitch, 
Jumba e Pleakley são enviados 
algures pela galáxia, para um 
local onde cada um pensa 
verdadeiramente pertencer.
As suas vidas ficam viradas
do avesso quando o travesso
Dr. Hamsterviel foge da prisão 
e força Jumba a criar uma nova 
experiência – Leroy, o gémeo 
malvado de Stitch. Para piorar este 
cenário, Hamsterviel decide clonar 
a pequena e ruim criatura para 
formar o seu próprio exército. Agora 
depende de Lilo juntar Stitch
e o resto da malta que está
em longínquos cantos do espaço, 
para derrotar a legião de Leroys. 
Quando tudo se complica, os nossos 
amigos descobrem que o sítio 
onde todos realmente pertencem 
é qualquer um, desde que estejam 
juntos.



17NOV . 10H30
SMURFS

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 70 minutos
Ano: 2004

OS SMURFS ENFEITIÇADOS:
O Smurf Guloso comeu demais
e ficou com dor de barriga.
A Smurfina vai levar-lhe flores
e no caminho encontra um amuleto 
perdido. O amuleto é da Bruxa 
Hogatha, que está desesperada, 
pois todos os seus poderes estão 
a desaparecer. Para encontrar 
o amuleto ela vai pedir ajuda ao 
terrível Gorgomel. 
SOPA DE SMURFS: Os Smurfs vão 
apanhar bagas para a floresta
e ao aproximarem-se da toca
de Gorgomel, descobrem que
ele está a preparar uma fórmula 
para apanhar os Smurfs. O Big 
Mouth está esfomeado,
e o Gorgomel sugere uma sopa
de Smurfs para ele se alimentar. 
ROMEU E SMURFINA:
A Primavera chegou e na aldeia 
dos Smurfs parecem estar todos 
apaixonados pela Smurfina e todos 
querem casar com ela. Enquanto 
isso, Gorgomel prepara mais
um plano para apanhar os Smurfs.
O plano é capturar a Smurfina,
e usá-la como isco para apanhar
os Smurfs. 

24NOV . 10H30
RUCA: FELIZ ANIVERSÁRIO

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 71 minutos
Ano: 2007

Aprende, diverte-te e canta com 
o Ruca e os seus amigos... Porque 
crescer é a maior aventura
de todos! 
É ele! O adorável Ruca! Pequenos 
passos para grandes aventuras! 
Bem-vindo ao mundo do Ruca.
Um mundo que traz todos
os dias uma nova aventura cheia
de diversão, alegria e muitas 
surpresas! Ruca está de parabéns, 
está a ficar mais velho. Entre 
presentes, sapatos novos, animadas 
visitas ao parque temático e à praia, 
Ruca diverte-se como nunca...
As crianças adoram as histórias,
as músicas e as personagens!
E mais, as histórias de Ruca
e os seus amigos ajudam
as crianças
a perceber o mundo que as rodeia, 
respondendo a questões que as 
ajudam a crescer - uma incrível 
descoberta a seguir a outra.

15DEZ . 10H30
RUCA: SEMPRE A APRENDER

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 71 minutos
Ano: 2007

Bem vindo ao mundo do Ruca.
Um mundo que traz todos
os dias uma nova aventura cheia 
de diversão, alegria e muitas 
surpresas! Mais crescido, Ruca 
aprende a vestir-se e a conduzir. 
Para Ruca é sempre uma diversão 
criar cenouras, procurar o Riscas
e brincar na banheira. 
As crianças adoram as histórias,
as músicas e os personagens!
E mais, as histórias de Ruca
e os seus amigos ajudam as 
crianças a perceber o mundo que
as rodeia, respondendo a questões 
que as ajudam a crescer - uma 
incrível descoberta a seguir a outra.
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CINEMA

22DEZ . 10H30
BOB O CONSTRUTOR –
O REBOQUE DO TOMÁS

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 50 minutos
Ano: 2007

Bob é o herói das nossas crianças! 
Com grandes valores pessoais,
Bob defende dos mais pequenos
aos graúdos! Sempre com 
pensamento positivo e trabalho
de equipa, Bob prepara mais uma 
das suas aventuras.
Em O REBOQUE DO TOMÁS, quando 
o Tomás está tão carregado que 
mal se consegue mexer, o Escavão 
oferece-se para o acompanhar 
até à quinta. Infelizmente, o Pintas 
também decide dar uma mãozinha...
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29DEZ . 10H30
TRANSFORMERS

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 50 minutos
Ano: 2007

Transformers conta a história dos 
habitantes do planeta Cybertron, 
robôs vivos capazes de se 
transformarem, na sua maioria, 
em armas e veículos, que vivem 
mergulhados numa guerra civil
de milhões de anos entre duas 
facções rivais: os Autobots que 
representam o «bem»,
e os Decepticons o «mal».
A incursão de Megatron no planeta 
Terra começa quando o segredo 
do poder dos Minicons é revelado 
- eles são capazes de aumentar
o poder dos Autobots e Decepticons 
e deixá-los praticamente 
invencíveis. Os Minicons estão 
prestes a despertar do seu sono
de quatro milhões de anos,
e Optimus Prime e os Autobots 
precisam de achá-los antes que 
os Decepticons os dominem. Rad, 
Carlos e Alexis agora entendem 
perfeitamente o que está em jogo 
- o destino da Terra, e de todo
o Universo!
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DESPORTO

OUT
PROGRAMA ACTIVIDADE FÍSICA PARA 
TODOS - PAFT
Início das Actividades nas suas diferentes vertentes

01OUT
ACTIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS
Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima . Centro Social 
e Paroquial de Aveiras de Baixo . Centro Social e Paroquial 
de Azambuja . Santa Casa da Misericórdia de Azambuja . 
Associação Centro de Dia para a 3.ª Idade de Nossa Senhora 
do Paraíso / Associação Recreativa Desportiva e Cultural da 
Maçussa
Freguesias: Azambuja, Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima, 
Vale do Paraíso, Maçussa
Org: C.M. Azambuja

01OUT 
ACTIVIDADE FÍSICA E NATAÇÃO ADAPTADA
para Crianças / Jovens Portadores de Deficiência 
CERCI «Flor da Vida» 
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

02OUT . Complexo Piscinas de Azambuja
AULAS DE NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS
DAS JUNTAS DE FREGUESIA
Início da época balnear
Freguesias: Juntas de Freguesia do Concelho de Azambuja
Org: C.M. Azambuja

07OUT . Pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja (GDA)
PROVA A CONTAR PARA O CAMPEONATO 
NACIONAL DE TIRO COM ARCO
Freguesia: Azambuja
Org: Grupo Desportivo de Azambuja e F. P. de Tiro com Arco

14OUT . Pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja (GDA)
ELITES DO CAMPEONATO DE TIRO COM ARCO
Freguesia: Azambuja
Org: Grupo Desportivo de Azambuja e F. P. de Tiro com Arco

14OUT › 25OUT 
ACTIVIDADE FÍSICA AOS FINS-DE-SEMANA
Org: C. M. Azambuja
14 OUT a 25 OUT 
Actividade Física aos Fins-de-Semana
Organização: C. M. Azambuja

14OUT . 10H . Junta de Freguesia Vila Nova da Rainha
CAMINHADA 

28OUT . 10H . Associação Desportiva e Cultural de Tagarro
CAMINHADA

11NOV . 10H . A.R. Desportiva e Cultural da Maçussa
LATINA E LOCALIZADA

25NOV . 10H . Mercado de Aveiras de Cima
CAMINHADA

10 . 11NOV . Pavilhão Municipal de Azambuja
2.º ESTÁGIO NACIONAL SHIAI KUMITÉ
Campeonato
Freguesia: Azambuja
Org: Grupo D. Azambuja e Associação Amílcar Karaté
Apoio: C.M. Azambuja

EDUCAÇÃO

ANO LECTIVO 2007/08
«AS VIAGENS DO ZAMBUJINHO»
PROJECTO EDUCATIVO
Tendo como destinatários os alunos do 1.º Ciclo
do Concelho de Azambuja, foram elaboradas várias 
rotas, distribuídas pelas diversas freguesias, que visam 
dar a conhecer e sensibilizar este grupo-alvo para 
questões ligadas ao património, no seu sentido lato,
e à cultura local como elementos cruciais e contributivos 
para a nossa formação enquanto seres humanos
e munícipes.
Org: C.M. Azambuja
com a colaboração de Juntas de Freguesia, Colectividades, 
Associações e Particulares. 

01 › 15OUT
BOLSAS DE ESTUDO E MÉRITO
CANDIDATURAS
Estão abertas as candidaturas a estudantes, residentes
no Município, que ingressem no ensino superior ou que
já o frequentam com aproveitamento em todas
as cadeiras.
Bolsas de Mérito - valor 600€
(média superior ou igual a 14 valores)
Bolsas de Estudo - valor 1200€
(rendimento per capita inferior a 350 €).
Normas disponíveis em www.cm-azambuja.pt 
Entrega das candidaturas na Divisão de Educação, 
Juventude e Tempos Livres, Departamento de Intervenção
Sócio-Cultural - Páteo Valverde.
Org: C.M. Azambuja

ACÇÃO SOCIAL

30SET . 09H30 › 12 H . Páteo Valverde
COMEMORAÇÃO DO DIA 
INTERNACIONAL DO CORAÇÃO
Saúde e Movimento . Peddy Paper . 
Rastreios . Medições
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja
Em colaboração com o Centro
de Saúde de Azambuja . Farmácia Dias 
da Silva . Ginásios do Concelho

13 . 14OUT . Restaurante Pôr-do-Sol 2
XI ENCONTRO DE IDOSOS
DO CONCELHO DE AZAMBUJA
Freguesia: Aveiras de Cima
O Encontro de Idosos conta com
um almoço convívio acompanhado 
pela Orquestra Santos Rosa

OUT . DEZ
IDOSOS EM SEGURANÇA 
Programa Apoio 65 - Idosos em 
Segurança
A Câmara Municipal de Azambuja,
em colaboração com a GNR - Escola 
Segura, irá dar continuidade às acções 
de sensibilização sobre segurança 
pessoal para os idosos do Concelho
de Azambuja.
Tendo em conta que a terceira idade
é uma população vulnerável
a situações de burla, e dada
a importância do respectivo programa, 
a autarquia pretende abranger todas 
as freguesias do Concelho.
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RETRATO

O gosto pela música surge ainda
em criança, onde inicia os seus 
estudos musicais com o saxofone, 
aos 9 anos, na Filarmónica 
Recreativa de Aveiras de Cima. 

Entretanto, por volta de 1989/90,
já com 15 anos de idade, integra
a CFISA (Centro de Formação
de Instrumentistas de Sopro
de Azambuja) na classe
de fagotista, instrumento no qual
se vem a especializar. 

Em 1990 e 1991, participa nos 
concursos para jovens músicos 
organizados pela INATEL, tendo 
ingressado em 1992 na Banda
do Exército como fagotista.
Em 1995 foi membro da Orquestra 
Portuguesa da Juventude
e em 1996 integra os quadros
da Banda da Armada, onde ocupa 
actualmente o cargo de primeiro 
Fagote Solista. 

De 1996 a 1999 frequentou o curso 
de Fagote na Escola Profissional
de Música de Almada, tendo 
estudado com o Professor Carolino 
Carreira.

Ao longo da sua carreira musical 
colaborou com várias orquestras, 
das quais se destacam: Orquestra 
Sinfónica Juvenil, Orquestra 
Sinfónica B, Orquestra
do Baixo Alentejo, Coral Sinfónico

de Portugal, Orquestra Profissional 
da Beira Interior e Orquestra 
Sinfónica Portuguesa. 

Amândio Canteiro exerceu ainda
o cargo de professor na Sociedade 
Artística e Musical dos Pousos
e do Orfeão de Leiria, onde foi 
fundador da classe de Fagote. 

Tendo dedicado muito do seu tempo 
ao ensino de música, tornou-se 
colaborador da empresa «Foco 
Musical», onde integra o Quinteto
de Sopros e a respectiva Orquestra, 
para além de outros projectos.
A «Foco Musical - Educação 
e Cultura» é conduzida por 
profissionais da área da música
e da pedagogia musical. Dirige um 
projecto educativo através
do qual concretiza toda a sua 
filosofia relativamente ao ensino da 
música, hoje, desde o berçário ao 
ensino básico. 

Abraçou ainda o projecto «Sons
do Vento», como fagotista, criado 
em 1996, sob a ideia original
de Nuno Rodrigues, na tentativa
de criar uma simbiose entre
as vertentes modernista e clássica. 
Os «Sons do Vento», nome que 
deriva do facto de todos
os instrumentos serem de sopro, 
são um quinteto instrumental 
que apresenta temas de artistas 
e grupos da música portuguesa 

actual, como os «Madre Deus», 
«Trovante», «Rui Veloso», «Sétima 
Legião», «GNR»,
«Ala dos Namorados», entre outros. 
O seu primeiro álbum foi produzido 
por Rodrigo Leão e editado pela EMI 
Valentim de Carvalho.

Destaca-se ainda o projecto 
«Eterno Quarteto» que, sob
a direcção de Jorge Salgueiro, 
formaram um quarteto (soprano, 
contralto, clarinete e fagote) cujo 
repertório é constituído por canções 
trovadorescas, música renascentista 
e canções populares portuguesas. 
Intitulado «Canções Populares», o 
objectivo primordial deste projecto 
é manter viva a memória, a tradição
e a identidade e resistir
à normalização, à massificação,
à uniformização e à globalização.

Para além de ser professor
na Sociedade Filarmónica Incrível 
Pontevelense, exerce ainda o cargo 
de professor e coordenador
da Escola de Música da Filarmónica 
Recreativa de Aveiras de Cima, onde 
acumula actualmente o cargo
de maestro. 

Deste modo, Amândio Canteiro 
consegue contribuir para
a formação de mais uma geração
de músicos no Concelho
de Azambuja.

AMÂNDIO JORGE
DOS SANTOS CANTEIRO 
MÚSICO

Amândio Jorge dos Santos 
Canteiro nasceu
a 3 de Maio de 1974
e é natural da freguesia
de Aveiras de Cima.



OUTROS EVENTOS

06OUT . Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
BAILE DAS VINDIMAS
Freguesia: Alcoentre
Org: ACRCB

OUT . Centro Cultural e Recreativo
dos Casais dos Britos
ADIAFA
ANIVERSÁRIO DO GRUPO 
TRADICIONAL “OS CASALEIROS”
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB (Grupo Tradicional
«Os Casaleiros»)
Info: Data a Definir

OUT . Associação Recreativa
dos Casais de Baixo
COMEMORAÇÕES
DO 32.º ANIVERSÁRIO
Freguesia: Azambuja
Org: ARCB
Info: Data a Definir

28OUT . Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoentre
FESTIVAL DE BANDAS
DE MÚSICA
Freguesia: Alcoentre
Org: Banda Filarmónica dos BV
de Alcoentre

03NOV . Mercado Mensal
PEDITÓRIO
Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras
e Campinos de Azambuja

18NOV . Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
COMEMORAÇÕES
DO SÃO MARTINHO
PROVA DE VINHOS
Freguesia: Alcoentre
Org: ACRCB

23.24.25NOV . Pavilhão EPAC
FESTA DO TORRICADO
Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras
e Campinos de Azambuja

Associação Desportiva
e Cultural de Tagarro 
NOITE DE FADOS
Freguesia: Alcoentre
Org: ADCT
Info: Data a Definir

29NOV › 02DEZ .
Casa do Povo de Aveiras de Cima
FEIRA DA GASTRONOMIA
E DO LIVRO
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: Casa do Povo de Aveiras de Cima

01DEZ . 
Casa do Povo de Aveiras de Cima
FESTIVAL INFANTIL
DE FOLCLORE
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: Rancho Folclórico da Casa
do Povo de Aveiras de Cima

Filarmónica Recreativa
de Aveiras de Cima 
FESTA DE NATAL
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: Filarmónica Recreativa
de Aveiras de Cima
Info: Data a Definir

Associação Recreativa
dos Casais de Baixo
FESTA DE NATAL
Freguesia: Azambuja
Org: Associação Recreativa
dos Casais de Baixo
Info: Data a Definir

08DEZ . Rancho Folclórico Ceifeiras
e Campinos de Azambuja
FESTA DE NATAL - ADIAFA 
ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS
DO CINQUENTENÁRIO
Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras
e Campinos de Azambuja

09DEZ . Centro Cultural e Recreativo
dos Casais dos Britos
FESTA DE NATAL 
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB

15DEZ . Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
FESTIVAL DE DANÇA 
DESPORTIVA
Freguesia: Alcoentre
Org: ACRCB

16DEZ . Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
FESTA DE NATAL
Freguesia: Alcoentre
Org: ACRCB

17 › 20DEZ . Vale do Paraíso
FESTEJOS ANUAIS
EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DO PARAÍSO
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: Confraria da Nossa Senhora
do Paraíso

22DEZ . Associação Desportiva
e Recreativa Alencalense
FESTA DE NATAL
Freguesia: Vila Nova de São Pedro
Organização: ADRA

22 › 25DEZ . Associação Recreativa 
Desportiva e Cultural da Maçussa
FESTA ANUAL DE NATAL
Freguesia: Maçussa
Organização: ARDC Maçussa

31DEZ . Associação Desportiva
e Cultural de Tagarro
PASSAGEM DE ANO
Freguesia: Alcoentre
Org: ADCT

31DEZ . Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
PASSAGEM DE ANO
Freguesia: Alcoentre
Org: ACRCB
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LER . VER . OUVIR

LIVRO INFANTO-JUVENIL
TEODORA E OS ANÉIS LENDÁRIOS Luísa Fortes da Cunha

Quando Teodora encontra na cozinha uma pedra misteriosa com inscrições 
num alfabeto nórdico muito antigo, percebe imediatamente que algo de grave 
está para acontecer no Mundo Paralelo. Como irá descobrir, aquele é apenas 
o início de um enigma que ela, e os amigos Alex e Gil, terão de decifrar se qui-
serem ser bem sucedidos na missão que o Mago Saramago lhes vai confiar e 
que tem por objectivo encontrar o pergaminho que contém os segredos do 
futuro e os nove anéis lendários e mágicos. Desta missão, a mais arriscada de 
sempre, depende a salvação do Mundo Paralelo… Mas irá esta impressionante 
aventura na Escandinávia garantir a sua segurança?

DVD
BABEL Alejandro González Iñárritu

A dor é universal... mas a esperança também. O aclamado realizador Alejan-
dro González Iñárritu (Amor Cão e 21 Gramas) apresenta o terceiro filme da 
sua trilogia, BABEL, uma verdadeira obra-prima elogiada pelo público e pela 
crítica, que explora com um realismo esmagador a natureza das barreiras que 
parecem separar a humanidade.
Um trágico incidente em Marrocos desencadeia uma série de acontecimen-
tos que vão ligar quatro grupos de pessoas que, separadas por diferenças 
culturais e vastas distâncias, vão descobrir um destino partilhado que acaba 
por as relacionar a todas. Filmado em três continentes e falado em quatro 
línguas, Brad Pitt, a vencedora de um Óscar da Academia Cate Blanchett e 
Gael Garcia Bernal lideram um elenco excepcional neste filme fascinante e 
emocionalmente marcante.
Vencedor de melhor realizador no Festival de Cannes; Globo de Ouro para me-
lhor filme e um Óscar para melhor banda sonora original.

CD
LIFE IN CARTOON MOTION Mika

Mika, nascido em Beirute e sedeado em Londres, é um virtuoso de apenas 23 
anos, escritor, performer, orquestrador e produtor. Com o seu álbum de es-
treia «Life In Cartoon Motion» foi considerado como um dos principais novos 
artistas para 2007. «Grace Kelly», o contagiante single de avanço, rapida-
mente se tornou a imagem de marca de Mika, que combina rasgos de euforia 
com inesperados elementos mais negros.
Apresentando uma sonoridade que mistura vários géneros, dono de uma ex-
celente voz, por muitos comparada à de Freddie Mercury, Mika promete tor-
nar-se num dos grandes cantores da actualidade. 
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BIBLIOTECAS

Horário:
Terça a Sábado 10H30 às 18H30
Telefone:
263 400 485
Morada:
Rua Eng. Moniz da Maia
n.º 61, 2050-356 Azambuja
Site
http://biblio.cm-azambuja.pt

Serviços:
Consulta no Local; Empréstimo 
Domiciliário de Livros; 
Videocassetes; CD’s e DVD’s.
Sala de Leitura Geral:
Consulta de Livros; Jornais; Revistas 
e outros Periódicos; Consulta 
de CD’s Audio; Videos e DVD’s;  
Consulta do Catálogo da Biblioteca
Sala Infanto-Juvenil:
Consulta de Livros; Consulta de CD’s 
Audio; Videos e DVD’s
Bebéteca:
Livros; Visualização de Videos
e DVD’s
Galeria:
Exposições;  Encontros; Seminários; 
Conferências
Espaço Multimédia:
Utilização de Computadores; Acesso
à Internet; Visualização de Videos
e DVD’s

24OUT
DIA INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Entrega às bibliotecas escolares do Manifesto da UNESCO
das Bibliotecas Escolares.

15NOV
DIA INTERNACIONAL DA LÍNGUA GESTUAL
Info: Actividade por confirmar

05 . 12DEZ . 14H30
QUARTAS COM CONTOS DE NATAL E ENFEITES PARA A BIBLIOTECA
Convidamos os mais novos a ouvir um conto de Natal e ajudar a realizar 
enfeites para decorar a Biblioteca.

14 . 15DEZ
III FEIRA DO LIVRO USADO
Apareça na nossa III Feira do Livro Usado e aproveite para oferecer
livros este Natal. 
Leitura de contos pelos leitores mais novos
Info: Sábado à tarde
Leitura de conto por Marta Torrão
Info: Sábado à tarde

ACTIVIDADES CONTÍNUAS

Sábados . 10H30
HORA DO DVD
Retomamos o nosso horário de Inverno e voltamos a ter a Hora do DVD 
aos Sábados de manhã. Para os mais novos que gostam de cinema, podem 
verificar a programação na rubrica «Cinema Infantil».
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AZAMBUJA

01OUT . 09H30
VITÓRIA, VITÓRIA! ACABOU-SE A HISTÓRIA!!!
Formação, com duração de 6 horas, com um número máximo
de 25 participantes tendo como público-alvo bibliotecários, técnicos
de biblioteca, professores, educadores de infância, pais e animadores
da leitura.
Porquê contar uma história? Como contar uma história? Inscreva-se
a participe nesta formação que tem o apoio da Direcção Geral do Livro
e das Bibliotecas e que é realizada pela CLIC. 
A Câmara Municipal de Azambuja passará um certificado de presença.
Info: Inscrições na biblioteca entre 18 e 28 de Setembro.

23NOV . 10H00
UMA VIAGEM PELO REINO DAS PALAVRAS
Esta oficina de leitura, realizado pela Anabela Rodrigues e com o apoio
da Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas, destina-se a turmas com idades 
escolares entre os 8 e 10 anos e tem como objectivo despertar a imaginação 
e promover a leitura e escrita. 
As turmas serão inscritas pelas sedes de agrupamento.

28NOV . 09H30
CONTOS DE NUNCA ACABAR
Formação, com duração de 7 horas, com um número máximo de 25 
participantes tendo como público-alvo bibliotecários, técnicos de biblioteca, 
educadores de infância, professores do 1º ciclo e animadores da leitura.
Quantas histórias há numa história? Esta acção de formação propõe ao 
participantes mergulhar numa selecção de títulos de livros para crianças 
através de propostas concretas de exploração das palavras e da imagem.
 Inscreva-se a participe nesta formação que tem o apoio da Direcção Geral 
do Livro e das Bibliotecas e que é realizada pela Dora Isabel Batalim. 
A Câmara Municipal de Azambuja passará um certificado de presença.
Info: Inscrições na biblioteca entre 13 e 24 de Novembro.
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BIBLIOTECAS MUSEU

Horário:
Quarta a Domingo 14H às 18H30
Visitas Guiadas:
Domingo 16H
Telefone:
263 400 400
Fax:
263 400 490
Morada:
Páteo Valverde, Azambuja
Email
museu@cm-azambuja.pt
Site
http://museu.cm-azambuja.pt

MUSEU MUNICIPAL SEBASTIÃO MATEUS ARENQUE

03NOV . 01DEZ . 15H00 . 17H30 
MOLDAR O PASSADO ateliês de cerâmica 
Ao longo do ano serão realizados ateliers e oficinas de cerâmica para crianças 
dos 6 aos 10 anos de idade (público não escolar), cujo objectivo se prende 
com uma abordagem a esta actividade humana, que remonta aos primórdios 
da humanidade, englobando, simultaneamente, as colecções desta tipologia, 
que se encontram incorporadas no Museu.

03NOV
CERÂMICA PRÉ-HISTÓRICA 1.º Ateliê 
A história da cerâmica acompanha a história das civilizações, desde
a descoberta do fogo. A argila queimada é utilizada em todas as sociedades 
- das mais antigas às consideradas «primitivas», passando pelo Oriente
e Ocidente – para a realização de objectos decorativos, utilitários e outros
de fins rituais. Estabelecendo um paralelo com objectos integrados
na colecção do Museu, serão abordados vestígios de cerâmica arqueológica 
proveniente do Castro de Vila Nova de São Pedro.

01DEZ
A PRIMEIRA AZULEJARIA EM PORTUGAL 3.º Ateliê
Estamos perante a cerâmica de corda seca, técnica que permite combinar 
várias cores num azulejo, que foi desenvolvida na Pérsia durante o século 
XIV como substituto menos dispendioso que o mosaico, continuando, ainda 
hoje a ser utilizado. Incorporada no acervo do Museu, existe uma colecção
de azulejaria proveniente das escavações arqueológicas realizadas
no Mosteiro de Santa Maria das Virtudes.
Info: Actividade sujeita a inscrições: Museu Municipal; Biblioteca Municipal
(máximo de 10 inscrições).

Quintas-feiras . 10H30
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. Esta actividade é desenvolvida em colaboração com
as instituições de ensino primário do Concelho e está sujeita a inscrição 
pelas mesmas.

Sextas-feiras . 10H00
VISITAS GUIADAS
Este ano iniciamos uma nova actividade para quem não conhece
a biblioteca. As visitas guiadas têm como objectivo dar a conhecer o espaço 
da biblioteca e explicar como este funciona. Esta actividade é desenvolvida 
em colaboração com as instituições de ensino do concelho e está sujeita
a inscrição pelas mesmas. Grupos que não sejam escolares devem telefonar 
para marcação.

24NOV . 29DEZ . Sábados . 14H30
CLUBE DA BIBLIOTECA
O Clube da Biblioteca destina-se a jovens leitores entre os 7 e os 12 anos. 
Convidamos os que quiserem participar a fazer inscrição na biblioteca
a partir de 1 de Outubro, pois existe um número máximo de participantes.
Este clube tem como objectivo criar hábitos de leitura e promover o livro
e a leitura através de actividades lúdico-didácticas.

03NOV . 16H00
O PRAZER DE LER E CONHECER 
Após as férias de Verão, voltamos a convidar todos aqueles que lêem
por prazer para participar no nosso grupo de leitura!

ALCOENTRE
Horário: Terça a Sexta 10H30 às 12H30 e das 14HOO às 17H00
Morada: Bombeiros Voluntários de Alcoentre
Serviços: Consulta de Livros; Empréstimo Domiciliário; Utilização
de Computadores; Acesso à Internet.
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HISTÓRIA E PATRIMÓNIO CULTURAL

Bibliografia:

PEREIRA, José, Catálogo 
da exposição de abertura 
do Museu Municipal 
Sebastião Mateus Arenque, 
Quotidianos: Recordar, 
Conhecer e Aprender, 2004, 
Câmara Municipal
de Azambuja.

SOUSA, Manuel de,
As Origens dos Apelidos
das Famílias Portuguesas,
1.ª edição, 2001,
Mem Martins.

FREIRE, Pedro,
A Carta de Doação
de Azambuja, 2001,
Câmara Municipal
de Azambuja e Jornal 
Mirante.

D. António Rolim de Moura (1709-1782)

António Rolim de Moura nasceu a 12 de Março de 1709, filho do 4.º Conde de 
Vale de Reis, D. Nuno de Mendonça e Moura e de D. Leonor Maria António de 
Noronha, dama da Rainha D. Maria Sofia, filha do 1.º Marquês de Angeja, D. Pedro 
de Noronha.

A generalidade dos estudos genealógicos da nobreza refere que «Moura» é um 
apelido de raízes toponímicas que deriva da vila do Alentejo com o mesmo nome. 
Vasco Martins Serrão de Moura, por mercê de D. Beatriz, mulher de Afonso III, foi 
senhor daquela vila, casou e teve filhos. É possível criar a genealogia desta famí-
lia com bases documentais de épocas anteriores ao século XV.

A génese genealógica dos Rolim de Moura como «senhores» jurisdicionais e titu-
lares na «Casa de Azambuja» faz-nos recuar até ao período medieval do princípio 
do século XIV. D. Leonor Gonçalves (Rolim), 7.ª Senhora de Azambuja, casou com 
D. Lopo Pires de Palha e tiveram como herdeira a sua única filha, D. Urraca Fer-
nandes. Esta 8.ª Senhora de Azambuja casou com D. Álvaro Gonçalves de Moura, 
que era o 5.º Senhor da Vila de Moura, filho de D. Inês Álvares e de D. Gonçalo de 
Moura, descendente de Pedro Rodrigues da Nóbrega, que no ano de 1166 estive-
ra com D. Afonso Henriques na conquista de Moura aos muçulmanos. 

Foi então a partir do casamento de D. Álvaro Gonçalves de Moura com D. Urraca 
Fernandes Rolim que a «Casa dos Senhores de Azambuja» passou a ser desig-
nada e conhecida pelo apelido Rolim de Moura, apelido que passou a ser usado 
conjuntamente pelo filho primogénito de ambos, D. Pedro Rodrigues Rolim de 
Moura. Passou então a estar firmada a nomenclatura patronímica estruturante 
que identificava heraldicamente as «armas» dos Rolim de Moura.

D. António Rolim de Moura, por convenção estabelecida entre o seu pai e o seu 
parente D. João Rolim de Moura, 17.º Senhor de Azambuja, herdou o Senhorio de 
Azambuja, tornando-se no seu 19.º Senhor. Como títulos, recebeu igualmente o 
Senhorio da vila de Montargil e a Comenda de Santa Maria d’ Azambuja na Ordem 
de Cristo, e da Choupana.

De acordo com os pressupostos da época, seguiu a carreira militar, onde alcan-
çou o posto de capitão de Infantaria num dos regimentos da corte. Por carta de 9 
de Junho de 1747 foi nomeado vedor da Casa da Rainha D. Maria de Áustria. 

Com o decréscimo da exportação de ouro do Brasil para a metrópole, o Rei de 
Portugal, através do Conselho Ultramarino, decidiu que era necessário criar as 
capitanias de Goiás e Mato Grosso, nomeando um governador que fiscalizasse 
eficazmente a exploração do ouro, de primordial importância para a metrópole. 
Assim, a 9 de Maio de 1748, a capitania de Mato Grosso é desmembrada de São 
Paulo, sendo nomeado D. António Rolim de Moura para ser o seu primeiro capi-
tão-general e governador.

A seu pedido, conseguiu ser nomeado Governador de Mato Grosso, no Brasil, para 
onde partiu em 1749, mas onde só chegou em 1751, em virtude de uma viagem 
tormentosa. Após assumir o cargo para que foi destinado, a 7 de Janeiro, cuidou 
de expulsar os missionários espanhóis e, através de alianças estratégicas com os 
indígenas, conseguiu desenvolver as infra-estruturas de comunicação, benefi-
ciando das estradas que mandou construir para o Maranhão e para a Baía. 

De modo a fortalecer o seu poder e a presença da corte em território ultramarino, 
decidiu estabelecer a capital de província na povoação de Pouso Alegre, a 19 de 
Março de 1751, rebaptizando-a com o nome de Vila Bela da Santíssima Trinda-
de, na margem direita do Rio Guaporé. Fundou ainda um posto militar em Pedras 
Negras, uma aldeia que recebeu o nome de São Miguel de Lamego e, de seguida, 
o Forte de Nossa Senhora da Conceição, também ambos na margem do Rio Gua-
poré. D. António Rolim de Moura conseguiu ainda consolidar, definitivamente, as 
fronteiras terrestres com a Bolívia, fortificando simultaneamente a fiscalização 
sobre as águas Guaropeanas. Após a criação de algumas infra-estruturas, es-
senciais para a auto-sustentabilidade do território, tomou a iniciativa de imple-
mentar a cultura do açúcar para fins comerciais e industriais, beneficiando, ob-
viamente, de mão-de-obra escrava oriunda do continente africano.

Concluindo, António Rolim de Moura governou a Província de Mato Grosso du-
rante 13 anos, 11 meses e 14 dias (de 1751 a 1764), quando foi substituído pelo seu 
sobrinho, João Pedro da Câmara.

«Em recompensa dos muitos e relevantes serviços feitos como primeiro gover-
nador de Mato Grosso», foi agraciado pelo monarca D. José, por Decreto de 21 de 
Maio de 1763, com o título de Conde de Azambuja, cuja pedra de armas e brasão 
está presente no Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, patente através de 
um monumento epigráfico de importância ímpar para o Concelho de Azambuja.

Em 1765 foi transferido para o governo da Baía, e a 31 de Agosto de 1767 foi no-
meado Vice-Rei do Brasil, tornando-se no seu 10.º governador. No entanto, e 
contrariamente ao que se sucedeu com Mato Grosso, D. António Rolim de Moura 
ocupou este cargo apenas durante dois anos, demitindo-se por se sentir exausto 
e cansado, antes mesmo de ter realizado qualquer obra de relevo.

Durante a sua permanência no Brasil, a 16 de Março de 1763, foi promovido pela 
metrópole a Marechal-de-campo e de regresso a Portugal, por carta de 14 de 
Setembro de 1770, foi nomeado presidente do Conselho da Fazenda, governador 
das Armas da Estremadura e eleito sócio correspondente da Academia Real das 
Ciências de Lisboa.

A 21 de Outubro de 1777 é promovido a Tenente-General. Mais tarde, no entanto, 
por motivos de cansaço e doença, pede dispensa do comando das tropas da Cor-
te, a qual foi concedida por portaria de 5 de Dezembro de 1782, sendo substituído 
pelo Duque de Lafões. Com uma vida intensa e ligada ao trabalho, nunca casou, 
nem teve descendência directa. 

Morre em Lisboa no dia da Nossa Senhora da Conceição no ano de 1782.



A VISITAR
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Situada numa zona privilegiada for-
temente caracterizada pela presen-
ça do Tejo e pelas largas extensões 
de terra, a que damos o nome de Le-
zírias, Azambuja encerra em si todo 
um conjunto de elementos patri-
moniais que lhe conferem um valor 
indiscutível.

Aconselhamos um pequeno percurso 
pela vila de Azambuja para que, ao 
percorrer as ruas sinta, aqui e acolá, 
a presença da história e da identida-
de local patente nas casas oitocen-
tistas e novecentistas que ostentam 
aspectos importantes e representa-
tivos de arte nova, nomeadamente 
o ferro forjado e os azulejos das fa-
chadas dispersos um pouco por toda 
a vila; nas gentes que falam com or-
gulho das raízes e da herança cultu-
ral fortemente marcada pela aficion 
e pelo «gosto pelos touros».

Inicie o seu percurso observando o 
Marco da Légua, a poente da vila, 
que desempenhou a função de de-
terminar o número de léguas que 
dista até Lisboa e observe o relógio 
de sol existente no seu topo. Seguin-
do a pé, entre no Páteo Valverde, 
edifício outrora destinado a activi-
dades agrícolas, agora recuperado, 
onde poderá visitar o Museu Munici-
pal Sebastião Mateus Arenque.

P27

POR TERRAS DE AZAMBUJA Depois de ficar a conhecer a nossa cultura e vivências através do acervo ali 
exposto, siga pela rua Eng.º Moniz da Maia, onde, ao seu lado direito, se er-
gue a Biblioteca Municipal, que já desempenhou funções de escola primária 
construída, em 1892, pela Junta da Paroquia e por um benemérito local. Se-
guindo, pare na Pastelaria Favorita e prove uma Queijadinha de Azambuja, 
cuja particularidade é ser confeccionada sem queijo. Pode agora descansar 
no novo Jardim Urbano e, enquanto descansa, repare na chaminé da fábri-
ca do álcool. Alertamos ainda para a fachada da primeira sala de cinema de 
Azambuja (1920-1950).

No Largo do Município, amplamente requalificado, está na presença do pe-
lourinho, símbolo de justiça e de lei do Antigo Regime (Monumento Classifi-
cado do séc. XVI), acima a Igreja Matriz Sta. Maria de Azambuja. Convidamos 
a entrar e apreciar os painéis de azulejos do séc. XVI que cobrem as paredes 
assim como as duas grandiosas obras de arte – «A Arvore de Jessé» e «o Cal-
vário» onde destacamos o estudo de perspectiva ali trabalhado, pois a cruz 
reflecte-se na tela atrás colocada.

Toda a envolvente que presencia congrega um conjunto de apontamentos in-
teressantes. Procure a janela de canto, os crucifixos ou «Passos», mandados 
edificar pela irmandade do Senhor dos Passos, representativos das estações 
da via sacra nos domingos da Quaresma e da procissão do Sr. dos Passos no 
Domingo Ramos, que ainda hoje faz parte da mais secular manifestação cul-
tural azambujense.

Siga em frente, observando as fachadas dos edifícios, e encontrará agora a 
Igreja da Misericórdia, datada do séc. XIV, assim como o Hospital do Espírito 
Santo. Mais à frente, no Largo Palmela, encontra a estátua de homenagem 
aos combatentes da 1.ª Grande Guerra. 

No fim da vila depara-se com a Capela S. Sebastião, de origem medieval, que 
albergou o chantre da Sé de Évora, na sua passagem por Azambuja, numa 
viagem de peregrinação. Suba agora até ao miradouro e deslumbre-se com a 
magnífica vista panorâmica sobre as Lezírias.

Pegue no carro, passe a ponte sobre os caminhos-de-ferro, siga as indica-
ções Palácio. Ao circular pela estrada de terra batida observe os hectares 
e hectares de terra produtiva, até que encontra uma magnífica avenida de 
palmeiras. Ao fundo, o Palácio das Obras Novas espera por si, enquadrado 
num ecossistema de características peculiares, datado dos finais séc. XVIII 
princípios do séc. XIX, que funcionou como entreposto e albergue de apoio da 
antiga carreira fluvial a vapor até Vila Nova de Constância, assim como serviu 
de posto de controlo do tráfego de embarcações, de mercadorias e pessoas, 
que transitavam através da Vala Real. 

Aceite o nosso convite, visite Azambuja…



A SUA OPINIÃO É IMPORTANTE

Diga o que pensa da Agenda, faça a sua crítica construtiva, dê as suas 
sugestões para o que está menos bem. A sua opinião conta!
Escreva, recorte e envie para:

Agenda de Eventos Culturais de Azambuja
Câmara Municipal de Azambuja
Departamento de Intervenção Sócio-Cultural . Divisão de Cultura  
Páteo Valverde 2050-000 Azambuja

Nome

Morada . Código postal . Localidade

BASE DE DADOS CULTURAL

A Câmara Municipal de Azambuja está a elaborar uma base de dados
de artistas -individuais ou grupos- do Concelho. 
Gostariamos de contar com a Sua/ Vossa presença.
Escreva na ficha abaixo, fotocopie e envie para:

Agenda de Eventos Culturais de Azambuja
Câmara Municipal de Azambuja
Departamento de Intervenção Sócio-Cultural . Divisão de Cultura  
Páteo Valverde 2050-000 Azambuja

INSERÇÃO DE PUBLICIDADE

Para inserção de Publicidade é favor contactar a Agenda de Eventos 
Culturais do Concelho de Azambuja.

Nome do Artista . Grupo

Área Artística

Morada . Código postal . Localidade

Telefone . Telemóvel . Fax



PARA INSERIR UM EVENTO

Para enviar ou corrigir informações a inserir na próxima Agenda de Eventos 
Culturais do Concelho de Azambuja, por favor remeta a ficha adequada até 
15 DE NOVEMBRO DE 2007 PARA:

Agenda de Eventos Culturais de Azambuja
Câmara Municipal de Azambuja
Departamento de Intervenção Sócio-Cultural . Divisão de Cultura
Páteo Valverde 2050-000 Azambuja

Desejo enviar para eventual inclusão na agenda de eventos culturais a 
seguinte informação:

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.

Realização . Tema . Designação

Data . Hora . Local

Organização

CONTACTOS PARA MAIS ESCLARECIMENTOS

Nome

Morada

Telefone . Fax

Outras Informações úteis




