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Este último trimestre do ano não
poderia ser mais «movimentado».
Naturalmente, é com alguma ironia
que o afirmo e todos os munícipes
subentenderão porquê, não é assim?
Contudo, estamos cá para ir
executando as nossas tarefas com
responsabilidade e, como sempre,
no que diz respeito à programação
cultural, numa tentativa de
introduzir alguma inovação e
criatividade.
Assim, como poderão constatar a
exposição «Arte ao Vento» que tem
estado patente nas janelas/varandas
de Azambuja permanecerá até dia
5 de Outubro. Ainda no que se
refere a exposições, a «1982 – 2008
Uma Iconografia Pessoal» de António
Canau poderá ser apreciada neste
trimestre, numa versão um pouco
mais reduzida no Centro Cultural
Grandella em Aveiras de Cima.
Destacámos, nesta Agenda, o
Encontro de Bandas do Concelho
por diversas razões. É sempre com
empenho, orgulho e prazer que o
realizamos. Este ano, integrará o
lançamento de um CD, algo muito
ambicionado por todos os músicos
que constituem as diversas Bandas
Filarmónicas Concelhias.
A proximidade deste evento ao Mês
da Música também não surgiu por
acaso e, nesse sentido, será também
de destacar.
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Quanto ao Mês da Música,
peculiarmente, integrará as
V Jornadas Etnográficas do Concelho
dando a oportunidade de «acasalar»
música e dança, música tradicional
e outros estilos, desde os mais
populares aos mais vanguardistas.
O programa deste mês de Outubro
dedicado à música terá, de facto,
essa particularidade. Jazz e
música clássica; música popular e
tradicional, fado e étnica; dança com
música ao vivo… Enfim! Estará aí por
todas as freguesias e para todos os
gostos musicais, como sempre.
O Museu Municipal «Sebastião
Mateus Arenque» completará mais
um aniversário no dia
16 de Outubro e, desta vez, será
assinalado com entrega de prémios
do Concurso de Fotografia sobre
o nosso Património que esteve a
decorrer desde Abril.
Os Equipamentos Culturais – Museu
e Bibliotecas – retomarão a sua
oferta educativa com iniciativas
renovadas. Acredito que a sempre
desejada «Hora do Conto», agora
alargada às restantes bibliotecas
entretanto inauguradas, constituirá
uma surpresa e continuará a
cumprir o seu grande objectivo:
sensibilizar para a leitura duma
forma lúdico-pedagógica.
O Centro Cultural Grandella e o
Palácio Frederico Arouca irão
receber Inês Pupo para, com o

músico aveirense Gonçalo Pratas,
apresentar aos mais novos o seu
último livro. Este será o meu
destaque, até porque envolve
um artista do Concelho. Contudo,
não deixem de estar atentos à
programação de cada uma das
bibliotecas porque é cada vez mais
diversa e interessante.
Ainda pensando na população mais
jovem e porque se acaba de dar
início a um novo ano lectivo, não
posso de deixar de referir com
muito apreço o Projecto Educativo
que oferecemos aos alunos do 1º
Ciclo do Ensino Básico: «As Viagens
do Zambujinho». Com este projecto,
o personagem «Zambujinho»
convida alunos e professores a
segui-lo em 10 rotas por todas as
freguesias do Concelho e, deste
modo, conhecer o património
cultural e ambiental que, apesar de
diverso, nos caracteriza a todos.
Termino com um carinho especial
para os nossos idosos cinéfilos que
poderão, mais uma vez, desfrutar
com o entusiasmo visível de mais
um Ciclo de Cinema no Cinema
Atrium.
Desejo, como habitualmente, que
estejam atentos à divulgação que
por aí vai circulando para que
possam participar nas iniciativas
que vos oferecemos.
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DESTAQUE

04 05

08NOV / 14h30 / Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre

Encontro Bienal das Bandas
Filarmónicas do Concelho
de Azambuja
Bandas:
Banda da A.D.R. «O Paraíso»
Banda do Alto Concelho
Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima
Banda do Centro Cultural Azambujense
Banda da Associação dos Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
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————————————————————————————————————————

MÊS DA MÚSICA

01OUT / 22H00 /
Espaço Multiusos Centro Cultural – Páteo Valverde
Freguesia: Azambuja

Tributo a

Tom Jobim

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

04Out/ 22H00 / Jardim Urbano de Azambuja
Freguesia: Azambuja

Virgem
Suta

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

Benny
Goodman
Tributo a

17Out/ 22h00 /
Auditório da Casa
————————————————————————————————————————
do Povo de Aveiras de Cima

———————————————————
05Out / 10H00 / Praça dos Imperadores

V Jornadas
Etnográficas
do Concelho
de Azambuja
Freguesia: Manique do Intendente

———————————————————
09Out / 22H00 / Salão da Associação
H. Bombeiros Voluntários Alcoentre

Ballet Pop Off
Freguesia: Alcoentre

———————————————————
10Out / 16H00 / Cinema Atrium

Tarsish

Freguesia: Azambuja

———————————————————
10OUT / 22H00 / União Cultural
e Desportiva Vilanovense

Encontro de
Música Tradicional
Portuguesa
Cantares ao desafio
de Pedroso Grupo Cavaquinhos
das Caldas da Rainha
Freguesia: Vila Nova de São Pedro

———————————————————
16Out / 22H00 /Auditório Municipal
Centro Cultural – Páteo Valverde

Lançamento do CD
de Fátima Regateiro
Freguesia: Azambuja

———————————————————
17Out/ 22H00 / Auditório da Casa
do Povo de Aveiras de Cima

Tributo a Benny
Goodman
Freguesia Aveiras de Cima

———————————————————
18OUT / 14H00 / Auditório Municipal
Centro Cultural – Páteo Valverde

Lançamento do CD
«Voz do Fado
do Concelho
de Azambuja»
Freguesia: Azambuja

Org: Esc. Fado do Centro Cult.Azambujense

———————————————————
18Out / 16H00 /
Ruas de Vila Nova da Rainha

Arruada com os
Bombos Amarantinos
Freguesia: Vila Nova da Rainha

———————————————————
23Out / 22H00 / Espaço Multiusos
Centro Cultural – Páteo Valverde

Quinteto
com Piano
Orquestra
Metropolitana
de Lisboa
Freguesia: Azambuja

———————————————————
24Out /22H00 /
Capela de Nossa Srª do Paraíso

Duo de Violino
e Viola
Orquestra
Metropolitana
de Lisboa
Freguesia: Vale do Paraíso

———————————————————
25Out /
15H00 / Aveiras de Baixo /
16H00 / Casais da Lagoa /
17H00 / Virtudes

Arruada com
Concertinas
«As Palmeiras»
Freguesia: Aveiras de Baixo

———————————————————
31Out / 22H00 / Ass. Recreativa,
Desportiva e Cultural da Maçussa

Xaral’s Dixie
Freguesia: Maçussa
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CICLO DE CINEMA SÉNIOR
————————————————————————————————————————
05NOV / 14H00 / Cinema Atrium - Azambuja

João Ratão

realização: Jorge Brum do Canto
argumento: Jorge Brum do Canto / Fernando Fragoso
com: Óscar de Lemos (João Ratão) / Maria Domingas (Vitória)
António Silva (Teotónio) / Manuel Santos Carvalho (Manuel)
Teresa Casal (Manuela)
ano: 1940 / duração: 103 minutos / género: Drama / Comédia
Sinopse:

A partir de uma opereta, a história amorosa dum
soldado português, João Ratão (Óscar de Lemos),
que regressa da frente de batalha na Flandres, sendo
envolvido em intrigas motivadas pela inveja.
Quanto a Vitória (Maria Domingas), uma rapariga
do povo que namorara através de cartas escritas
por outros…
Evocação do patético cenário da guerra (1914-18),
e a faina dos madeireiros, no deslumbrante
Vale do Vouga.
———————————————————————————
12NOV / 14H00 / Cinema Atrium - Azambuja

A Costa dos Murmúrios
realização: Margarida Cardoso

argumento: Cédric Basso / Margarida Cardoso
produção: Maria João Mayer
com: Beatriz Batarda (Evita) / Filipe Duarte (Luís) /
Mónica Calle (Helena) / Adriano Luz (Forza Leal) /
Luís Sarmento (Jornalista)
ano: 2004 / duração: 120 minutos / género: Drama
Sinopse:

No final dos anos 60, Evita (Beatriz Batarda) chega a
Moçambique para casar com Luís (Filipe Duarte), um
estudante de matemática que ali cumpre o serviço
militar. Evita rapidamente se apercebe que Luís já
não é o mesmo e que, perturbado pela guerra, se
transformou num triste imitador do seu capitão, Forza
Leal (Adriano Luz).
Os homens partem para uma grande operação militar
no norte. Evita fica sozinha e, no desespero de
tentar compreender o que modificou Luís, procura a
companhia de Helena, a mulher de Forza Leal. Submissa
e humilhada, Helena (Mónica Calle) é prisioneira na sua
casa onde cumpre uma promessa. É ela quem revela o
lado negro de Luís…
Perdida num mundo que não é o seu, Evita apercebe-se
da violência de um tempo colonial à beira do fim.
Um tempo de guerra, de perda e de culpa.
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CICLO DE CINEMA SÉNIOR
————————————————————————————————————————
19NOV / 14H00 / Cinema Atrium - Azambuja

O Milagre segundo Salomé
realização: Mário Barroso

com: Nicolau Breyner / Ana Bandeira / Ricardo Pereira /
Paulo Pires / Filipe Duarte II / Ana Padrão / Margarida Miranda /
Margarida Vila-Nova / João Carlos Vaz / João Didelet / Ana Zanatti
ano: 2004 / duração: 96 minutos
Sinopse:

Portugal, 1917. O país vive uma grande agitação
política e social e diz-se que em Fátima a virgem
apareceu a três pastorinhos. Salomé, uma jovem vinda
da província, é uma das muitas raparigas que animam
um dos mais conhecidos bordéis de Lisboa, mas é uma
rapariga tão especial que um dia um senhor de posses
convida-a para viver em sua casa e apresenta-a à alta
sociedade de Lisboa. Mas o seu passado não deixará
de a perseguir e Salomé, que pensava que este seria
para ela o começo de uma nova vida, vai afinal acabar
por perder tudo ao tornar-se personagem involuntária
desse milagre que então agitou o país...
———————————————————————————
26NOV / 14H00 / Cinema Atrium - Azambuja

Amália

realização: Carlos Coelho da Silva
argumento: Pedro Marta Santos / João Tordo
produtor: Manuel S. Fonseca
com: Sandra Barata (Amália) / Ana Padrão (Mãe de Amália) /
Ricardo Carriço (César Seabra) / João Didelet (Ary dos Santos)
Ricardo Pereira (Eduardo Ricciardi) / Susana Mendes (Filipina)
Pedro Pinheiro (Sr. Alfredo) / José Fidalgo (Francisco da Cruz).
ano: 2008 / duração: 120 minutos / género: biográfico / drama.
sinopse:

A história de Amália como nunca foi contada.
É uma história de amores e de glória, uma história
dramática e de exaltação. Começa em Nova Iorque,
1984: Amália vai matar-se. A obsessão pela morte vem
da adolescência, ela está doente, pensa que é agora.
Abre as portas da varanda da sua suite, sobe um degrau
do parapeito e olha para o abismo.
E é nesse momento, debruçada sobre o abismo,
que Amália revê uma vida de génio artístico, de
sucesso planetário, mas também de frieza familiar,
de desilusões amorosas, em que avulta uma paixão
impossível, a relação controversa com a extrema
melancolia do fado, que não ama por se aproximar
demasiado das sombras da sua vida mas que faz vibrar
como ninguém, dando ao filme os seus momentos mais
espectaculares.

pub

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

ATRIUM
CINEMA
ATRIUM
CINEMA
OUTUBRO/Programação
ABRIL/Programação

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

02 Outubro — 				

Hannah Montana

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

09 Outubro —			

Assalto ao Metro 123
---------------------------------------------------------------------

16 Outubro —			

Sacanas sem Lei

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

23 Outubro —			

17 outra vez

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

30 Outubro —

G-Force
(Versão Portuguesa)
--------------------------------------------------------------------SESSÕES: 21H30 / 3,00 EUR — SEXTA A SEGUNDA

---------------------------------------------------------------------------------------mail: atriumcinema@gmail.com

/

tel.: 263 408 253

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

pub

---------------------------------------------------------------------------------------
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EXPOSIÇÕES
————————————————————————————————————————

26SET › 07NOV / 09H › 16H30 /
«Casa da Câmara» Aveiras de Cima

Largo de Memórias
Exposição de Fotografia
Esta exposição fotográfica, cuja recolha sistemática foi
efectuada pelo Joaquim Gato, contando simultaneamente
com a colaboração de outras pessoas que cederam
fotografias, vai de encontro à preservação do legado
das «nossas memórias». No total são 63 fotografias
a preto a branco que ilustram o Largo da vila de Aveiras
de Cima «noutros tempos», recentemente requalificado
pela edilidade.
Pretende-se recordar e perpetuar aos mais novos
as memórias que estão por detrás do Largo e de todas
as características inerentes a este, desde as festas,
o comércio e o quotidiano social que tão bem retrata
as «gentes» desta terra.

Gostamos de contar
histórias. Cada
história que contamos
é um momento que
gostamos de guardar
e recordar, com
pessoas e lugares,
e contá-la é poder
visitá-los na nossa
memória, resgatá-los
ao esquecimento,
ensinando e
aprendendo alguma
coisa.

————————————————————————————————————————
10OUT › 11NOV / 10H30 › 18H30 /
Sala de Exposições da Biblioteca Municipal
Centro Cultural Grandella

António Canau
1982_Uma Iconografia
Pessoal_2008

Após estar exposta em três espaços distintos da Vila
de Azambuja, a exposição de António Canau,
1982_Uma_Iconografia_Pessoal_2008, estará agora
patente em Aveiras de Cima. Devido à falta de espaço
foi necessário efectuar uma selecção criteriosa dos
diversos trabalhos que abrangem várias temáticas,
técnicas e campos de actuação. Nesse sentido, a exposição
albergará desenhos, esculturas, medalhas-objectos,
gravuras e fotografias do autor, cuja obra é reconhecida
tanto em Portugal como no estrangeiro.
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————————————————————————————————————————
12 › 25OUT / 10H30 › 18H30 /
Biblioteca Municipal de Azambuja

«Lezíria do Tejo: Suas Gentes,
Suas Paisagens»
Exposição Itinerante sobre
Concurso de Fotografia
Do concurso de fotografia promovido recentemente pela
CIMLT (Comunidade Intermunicipal da Lezíria o Tejo),
resultou uma exposição itinerante que passará pelos 11
municípios que compõem esta comunidade intermunicipal.
De acordo com o regulamento do concurso, a exposição
será composta pelas 30 melhores fotografias que ilustram
a identidade, território e gentes da Lezíria do Tejo.

————————————————————————————————————————
05SET › 05OUT

Arte ao vento
120 artistas mostram as suas intervenções
plásticas em telas, expostas nas varandas e
janelas da rua principal da Vila de Azambuja
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RETRATO

Gonçalo

Pratas

14 15

Gonçalo! Gonçalo!
Acorda! Arranja-te
depressa para ires
com o teu avô para a
vinha! Ele não pode
esperar! — Dizia
a minha mãe, num
tom apressado.
Eram assim muitas
manhãs dos meus
oito anos.

Uma das muitas professoras que tive
na escola primária era de Santiago
do Cacém e foi colocada em Aveiras
de Cima. Para não ficar longe de casa,
decidiu engravidar em pleno ano lectivo,
e a minha escola transferiu-se para a
Corriola – a vinha do meu avô Armando.
O Armando era o meu avô dos truques,
dos segredos, da mula que era a Carriça,
da carroça, dos ditados, da sabedoria
popular, da carpintaria, das fogueiras
na vinha, do torricado, da açorda com
bacalhau. Era o avô sábio da sabedoria
popular e humana, do respeito e do
cuidado com os outros, era o avô ao
contrário do tempo, do tempo material.
Dizia muitas vezes: «Andei sempre
ao contrário dos outros: quando eles
andavam de mula eu andava de burro,
agora ando de mula e eles andam de
tractor. Está tudo no “poisi” (pousio)».
A minha infância foi de carroça, e isso
é uma vivência única nos tempos que
correm. Foi o resto da ruralidade. Essa
foi a minha escola primária.
A Corriola ainda é uma vinha, a
vinha ainda lá está, todos acham que
está à espera de um aeroporto e do
desenvolvimento… Eu sonho construir
lá uma casa, sonho adormecer a contar
estrelas, sonho subir ao topo da vinha
com os meus filhos e poder contemplar
o monte e a serra com o monte ao pé, e
contar as histórias do meu Avô.
O meu Pai, o José Luis d’Aveiras de Cima
ou o Zé Luis da Aurinha (a minha mãe,
dos afectos e das preocupações atentas),
era o ensaiador do Rancho. É a minha
grande inspiração, o meu maior amigo,
o guardião da minha música, o defensor
do meu território criativo; sempre foi e
devo-lhe isso, a minha ligação à terra,
ao repertório tradicional e às pessoas
simples.
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RETRATO

Às quintas-feiras à noite, a seguir aos
ensaios, com 8 anos, vinha ao lado dele
a cantar e a assobiar as canções que ele
aprendeu com os mais velhos, e que se
transformaram na minha memória mais
profunda. Sinto que isso ainda é um
terreno por explorar.
O tempo corria lento, no Outono o
São Martinho, no Inverno era o frio e
a lareira, na Primavera o verde e os
campos em flor, no Verão o calor, as
viagens de bicicleta de peito aberto
contra o vento quente, os banhos nas
barragens, os assaltos aos pomares e os
serões com as vizinhas a conversar nos
peais, em Setembro as vindimas, o lagar
e o cheiro da adega - diz-se que Aveiras
tem um clima especial e que é da mistura
desse clima com as características do
solo que nasce o melhor vinho, aquele
que serve para inspirar as conversas
tardias.
Estas memórias são a herança mais rica
que tenho, ao ponto de não conseguir
quantificá-la. Talvez um dia ela se
transforme em música para partilhar
com os outros.

Penso que as pessoas, em Aveiras,
sentem ingratidão quando os que lá
cresceram se vão embora, até acham
que é injusto, que podiam fazer mais
pela terra já que a terra lhes deu tanto.
É inquietante a ambiguidade dos que
partem, porque quem vai embora acaba
por cortar laços, não os de infância mas
os do presente.
Agora vivo na cidade, na sociedade
da informação, as coisas mudaram e
Aveiras também mudou. Espero que ela
saiba acompanhar o tempo presente,
sem perder identidade, sem perder a
memória - na minha opinião a memória
é a raiz, e a nossa é humilde e ao mesmo
tempo nobre.
Sonho um dia poder criar um espaço em
Aveiras onde possa retribuir tudo o que
a terra me deu na minha infância.

Gonçalo Pratas nasceu em Aveiras de Cima.
É músico. Frequentou o curso de Áudio
da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Tenho sentido, ao longo das crónicas
das pessoas que vão escrevendo neste
espaço, que há sempre uma grande
ligação às colectividades e a um estilo
de vida em comunidade. Isso para mim
foi muito marcante - a Filarmónica
Recreativa de Aveiras de Cima e o Racho
Folclórico da Casa do Povo de Aveiras
de Cima são casas que me ensinaram
a conhecer a música e a vivê-la em
comunidade, ficarei para sempre
agradecido.

Desenvolveu projectos de ensino: Centro Helen
Keller, Gabinete de Reconversão do Casal
Ventoso, EPOAE – Chapitô; actualmente
é professor no Jardim Infantil Pestalozzi,
em Lisboa.
Como compositor para teatro e cinema,
trabalhou com José Carretas, Companhia
eatral do Chiado, Companhia do Chapitô,
A.S. Produções (‘Ao fundo do túnel’, João
Pupo, 2006).
Foi autor, director e produtor musical do
projecto «Buscapólos» (Música para poemas
de José Jorge Letria, 2002) e dos projectos

Quando regresso sinto-me estranho, já
não sou o mesmo miúdo, já não sou dali,
as coisas que digo e penso são como uma
tentativa de voltar.

para crianças do Jornal Expresso, 2005 a 2007.
Foi co-autor, director e produtor musical do
Livro CD «Canta o Galo Gordo» (poemas de Inês
Pupo), Editorial Caminho, 2008.
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DESPORTO
———————————————————
15SET › 15OUT

Candidaturas
Bolsas de Mérito
Desportivo - Apoio a
Atletas a Título Individual

———————————————————
BTT
05OUT / Centro Social Cultural
Recreativo do Vale Brejo

Passeio de Bicicletas

Informações:

Freguesia: Aveiras de Cima

Núcleo de Desporto da C.M. Azambuja

Org: Centro Social Cultural Recreativo

Centro Cultural – Páteo Valverde

do Vale Brejo

Tef.263 400 475

—————
06DEZ / Associação Recreativa
de Casais de Baixo

desporto@cm-azambuja.pt
www.cm-azambuja.pt

———————————————————
CAMINHADA
25OUT / Associação Cultural
e Recreativa das Virtudes

Caminhada na Mata
das Virtudes (7 km)
Freguesia: Aveiras de Baixo

4º Passeio de BTT
(secção TT)
Freguesia: Azambuja

Org: Ass. Recreativa de Casais de Baixo

———————————————————
CHINQUILHO

Org: Ass. Cultural e Recreativa das Virtudes

—————
29NOV / Associação Cultural
e Recreativa das Virtudes

Caminhada na Mata
das Virtudes (7 km)

28SET › 31OUT / Centro Cultural
e Recreativo de Casais dos Britos

15º Torneio de Chinquilho
Freguesia: Azambuja
Org: Direcção do Centro Cultural

Freguesia: Aveiras de Baixo

e Recreativo de Casais dos Britos

Org: Ass. Cultural e Recreativa das Virtudes

—————
08NOV / Centro Cultural e Recreativo
de Casais dos Britos

—————
19DEZ / Associação Recreativa
de Casais de Baixo

1º Passeio pedestre
de «Pais Natal»

Finalíssima do Torneio
de Chinquilho
Freguesia: Azambuja

pelo Concelho de Azambuja

Org: Direcção do Centro Cultural

(Colaboração com a CERCI)

e Recreativo de Casais dos Britos

Freguesia: Azambuja
Org: Ass. Recreativa de Casais de Baixo

—————
27DEZ / Associação Cultural
e Recreativa das Virtudes

Caminhada na Mata
das Virtudes (7 km)
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: Ass. Cultural e Recreativa das Virtudes

———————————————————
FUTSAL
10OUT / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

U.D. Recreio V.N.R.
vs C.P.C.D.

1.ª Jornada Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

agenda cultural de azambuja

DESPORTO

—————
10OUT / Pavilhão Desportivo G.D.A.

G.D.A. vs Associação
Arroja

1.ª Jornada Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão / Série 1

—————
31OUT / Pavilhão Desportivo G.D.A.

G.D.A. vs Infantado

4ª Jorn. Camp. Dist. de Juvenis
2ª Divisão / Série 1
Freguesia: Azambuja

Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
07NOV / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha
5ª Jornada Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão

—————
10OUT / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

U.D. Recreio V.N.R.
vs Azambuja

1ª Jorn. Camp. Dist. de Juvenis
2ª Divisão

U.D. Recreio V.N.R.
vs Azambuja
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
O7NOV / Centro Social Cultural
Recreativo do Vale Brejo

—————
17OUT / Pavilhão Desportivo G.D.A.

G.D.A. vs Barroense

3º Troféu Vale do Brejo

2ª Jorn. Camp. Dist. de Juvenis
2ª Divisão / Série 1

Freguesia: Aveiras de Cima

Freguesia: Azambuja

do Vale Brejo

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
07NOV / Casa Povo de Aveiras de Cima

—————
24OUT / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

Org: Centro Social Cultural Recreativo

3ª Jorn. Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão

Início do Campeonato
de futsal para a equipa
feminina de futsal da Casa
do Povo de Aveiras
de Cima

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Casa do Povo de Aveiras de Cima

—————
24OUT / Pavilhão Desportivo G.D.A.

—————
14NOV / Pavilhão Desportivo G.D.A.

3ª Jorn. Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão / Série I1

6ª Jorn. Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão / Série I

Freguesia: Azambuja

Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
31OUT / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

—————
14NOV / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

vs Barroense
4.ª Jorn. Camp. Dist. de Juvenis
2.ª Divisão

6ª Jornada Camp. Dist. de Juvenis
2ª Divisão

U.D. Recreio V.N.R.
vs Vilafranquense

G.D.A. vs C.P.C.D.

U.D. Recreio V.N.R.

G.D.A. vs Santa Susana

U.D. Recreio V.N.R.
vs Infantado

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa
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—————
14NOV / Pavilhão Desportivo G.D.A.

G.D.A. vs Escorpiões

6ª Jornada Camp. Distrital de Juvenis
2ª Divisão / Série I
Freguesia: Azambuja

—————
12DEZ / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

U.D. Recreio V.N.R.
vs Bons Dias

10ª Jorn. Camp. Dist. de Juvenis
2ª Divisão

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Freguesia: Vila Nova da Rainha

—————
21NOV / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha
7ª Jornada Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão

Org: Associação de Futebol de Lisboa

U.D. Recreio V.N.R.
vs Santa Susana

—————
12DEZ / Pavilhão Desportivo G.D.A.

G.D.A. vs Presa Casal Rato
10ª Jorn. Camp. Dist. de Juvenis
2ª Divisão / Série 1

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
28NOV / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

—————
12DEZ / Pavilhão Desportivo G.D.A.

U.D. Recreio V.N.R.
vs Escorpiões

8ª Jorn. Camp. Dist. de Juvenis
2ª Divisão

G.D.A. vs Bons Dias

10ª Jorn. Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão / Série 1
Freguesia: Azambuja

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
19DEZ / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

—————
28NOV / Pavilhão Desportivo G.D.A.

G.D.A. vs Bons Dias

U.D. Recreio V.N.R.
vs Sporting

8ª Jornada Camp. Dist. de Juvenis
2ª Divisão / Série 1

11ª Jorn. Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão

Freguesia: Azambuja

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
28NOV / Pavilhão Desportivo G.D.A.

G.D.A. vs Sporting

8ª Jornada Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão / Série 1
Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
05DEZ / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

U.D. Recreio V.N.R.
vs Académico desportos
9ª Jorn. Camp. Dist. de Iniciados
2ª Divisão
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa
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DESPORTO
———————————————————
FUTEBOL 11

———————————————————
DANÇA

11OUT / Campo U.D.R. Vila Nova Rainha

14NOV / Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças

U.D. Recreio V.N.R.
vs Coutada

4ª Jorn. Camp. Dist. Seniores
1ª Divisão / Série 1

Festival de Dança
Desportiva
Freguesia: Alcoentre

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação Cultural e Recreativa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

dos Casais das Boiças

—————
18OUT / Campo U.D.R. Vila Nova Rainha

—————
05DEZ / Associação Recreativa
e Cultural de Quebradas

U.D. Recreio V.N.R.
vs Vila F. Rosário

5ª Jorn. Camp. Dist. Seniores
1ª Divisão / Série 1

13º Festival de Danças
de Salão
Freguesia: Alcoentre

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação Recreativa e Cultural

Org: Associação de Futebol de Lisboa

de Quebradas

—————
15NOV / Campo U.D.R. Vila Nova Rainha

U.D. Recreio V.N.R.
vs À dos Cunhados

———————————————————
21 › 23 Dez

8ª Jorn. Camp. Dist. Seniores
1ª Divisão / Série 1

Férias Desportivas
de Natal

Freguesia: Vila Nova da Rainha

6 aos 14 anos
10h00 › 12h30
14h00 › 16h30

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
06DEZ / Campo U.D.R. Vila Nova Rainha
10ª Jorn. Camp. Distrital Seniores
1ª Divisão / Série 1

U.D. Recreio V.N.R.
vs Monte Agraço

Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
20DEZ / Campo U.D.R. Vila Nova Rainha
12.ª Jorn. Camp. Distrital Seniores
1.ª Divisão / Série 1

U.D. Recreio V.N.R.
vs Bocal

Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

Apoio: Todas as Freguesias do Concelho
Orga: C.M. Azambuja
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EDUCAÇÃO / JUVENTUDE
————————————————————————————————————————
16 › 27NOV

Bolsas de Estudo e de Mérito
do Município de Azambuja
Candidaturas
Informações:

Divisão de Educação, Juventude e Tempos Livres –
Centro Cultural – Páteo Valverde
Telf.263 400 496
E-mail: educacao@cm-azambuja.pt
www.cm-azambuja.pt

———————————————————————————
Ano lectivo 2009/2010

«As Viagens do Zambujinho»
Projecto Educativo

Em Outubro o «Zambujinho» retomará às 3ªs Feiras,
as suas viagens pelas freguesias do Município
de Azambuja, na companhia dos alunos do 1º Ciclo
do Ensino Básico.
«As viagens do Zambujinho» irão passar por
10 rotas temáticas que levarão as crianças à descoberta
do património cultural e edificado das diferentes
freguesias.
Org: C.M. Azambuja
Com a colaboração de Juntas de freguesia, Colectividades,
Associações e particulares.

———————————————————————————
Semanalmente

Programa Acorda Pr’a Vida!

Dinamização das Rádios Escolares
———————————————————————————
4ªas Feiras / 14H30 › 16h30

Hora Buzz no CEJA

———————————————————————————

Tardes de Torneio CEJA
24OUT / 28NOV

Torneio de PES
21NOV

Torneio de BUZZ
———————————————————————————

Férias de Natal no CEJA

Dinamização de actividades na pausa lectiva do Natal
Informações:
Ceja - Centro de Juventude do Concelho de Azambuja –
Centro Comercial Atrium, Azambuja
Telf. 263 418 313
E- Mail : ceja@cm-azambuja.pt
Site: www.ceja.com.pt
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ACÇÃO SOCIAL
————————————————————————————————————————
OUT

Caminhadas Sénior
Iniciativa de carácter lúdico e recreativo, com
o objectivo de melhorar a sua qualidade de vida,
da população sénior.
Freguesia : Aveiras de Baixo
Organização: C.M. Azambuja

———————————————————————————

Aulas de Alfabetização
Dirigidas a todos os munícipes, para a conclusão
do 1º Ciclo do Ensino Básico
Inscrições:
Juntas de Freguesia e Divisão de Saúde
e Acção Social – Centro Cultural – Páteo Valverde
Telf. 263 400 491
E-mail: asocial@cm-azambuja.pt

———————————————————————————

Banco Local de Voluntariado
de Azambuja
O Banco Local de Voluntariado de Azambuja pretende
ser um local de encontro entre as pessoas que
desejam ser voluntárias e as organizações que se
disponibilizem para as receber.
Inscrições:
Juntas de Freguesia e Divisão de Saúde
e Acção Social – Centro Cultural – Páteo Valverde
Telf. 263 400 491
E-mail: asocial@cm-azambuja.pt
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OUTROS EVENTOS
————————————————————————————————————————
01OUT / Club Azambujense
Aulas de Teatro e Expressão
Dramática

24OUT / Centro Social Cultural
Recreativo do Vale Brejo
Baile da Oliveira

2ªs feiras / 20h › 22h / dos 10 › 14 anos

Freguesia: Aveiras de Cima

4ªs feiras / 20h › 22h / apartir dos 15 anos

Org: Centro Social Cultural Recreativo

Org: Clube Azambujense

do Vale Brejo

—————
02 › 05OUT / Vale do Paraíso
Mostra Gastronómica «PARAISABOR»

—————
25OUT / Associação Recreativa
de Casais de Baixo
Comemorações do 34º Aniversário
com entrega de prémios
e homenagem aos sócios
que comemoram 25 anos de casa

Freguesia: Vale do Paraíso
Org: Junta de Freguesia de Vale do Paraíso
com a colaboração de todas as Associações
e Colectividades

—————
03OUT / 22H / Centro Hípico Lebreiro
Noite de Fados

Freguesia: Azambuja

Freguesia: Azambuja

—————
25OUT / Salão dos Bombeiros
Voluntários de Alcoentre
11º Festival Nacional de Bandas
Filarmónicas

Org: Centro Hípico Lebreiro

—————
05OUT / 10H › 18H / Templo da
Assembleia de Deus de Azambuja
MusiJovem- Gospel
Africano Ebenezer e os WayOut

Org: Associação Recreativa de Casais
de Baixo

Freguesia: Alcoentre
Org: Associação Humanitária dos Bombeiros

Freguesia: Azambuja

Voluntários de Alcoentre

Org: Assembleia de Deus de Azambuja

Freguesia: Azambuja

—————
25OUT / Casa do Povo de Aveiras
de Cima
16º Encontro de Bandas
da Filarmónica Recreativa
de Aveiras de Cima

Org: Associação Recreativa de Casais

Freguesia: Aveiras de Cima

de Baixo

Org: Filarmónica Recreativa de Aveiras

—————
17OUT › 15NOV / 14H › 18H / Galeria
Municipal Maria Cristina Correia
Exposição de Pintura «Liberarte»:
«Todos os humanos são animais
potencialmente criativos»

de Cima

Freguesia: Azambuja

Org: Associação Cultural e Recreativa

Org: Centro Social Paroquial de Azambuja

dos Casais das Boiças

—————
17OUT / Centro Cultural e Recreativo
de Casais dos Britos
Adiafa: Festa de Celebração
do fim de época

—————
08NOV / Associação Recreativa
e Cultural de Quebradas
6º Encontro de Acordeões

Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa e Cultural

Org: Grupo Tradicional «Os Casaleiros»

de Quebradas

—————
11OUT / Associação Recreativa
de Casais de Baixo
1º Aniversário do Grupo de BTT

do Centro Cultural e Recreativo de Casais
dos Britos

—————
31OUT / Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
Grande Noite do Fado
Freguesia: Alcoentre

Freguesia: Alcoentre
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OUTROS EVENTOS
—————
13NOV / Associação Recreativa
de Casais de Baixo
Festa de S. Martinho

—————
28NOV / 21H / Associação Desportiva
e Cultural de Tagarro
Noite de Fados

Freguesia: Azambuja

Freguesia: Alcoentre

Org: Associação Recreativa de Casais

Org: Associação Desportiva e Cultural

de Baixo

de Tagarro

—————
14NOV / Rancho Folclórico
«Camponeses de Vale do Brejo»
Festa de S. Martinho
Freguesia: Aveiras de Cima

—————
28NOV / Casa do Povo de Aveiras
de Cima
Festival Nacional de Folclore
Infantil 2009

Org: Rancho Folclórico «Camponeses

Freguesia: Aveiras de Cima

de Vale do Brejo»

Org: Casa do Povo de Aveiras de Cima

—————
14NOV / 21H / Associação Desportiva
e Cultural de Tagarro
Festa de S. Martinho
Freguesia: Alcoentre

—————
01DEZ / Ruas de Azambuja
Arruada em Azambuja
da Comemoração do dia
da Restauração de Portugal

Org: Associação Desportiva e Cultural

Freguesia: Azambuja

de Tagarro

Org: Centro Cultural Azambujense

—————
16NOV / Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
Comemorações de S. Martinho /
Provas de Vinho

—————
05DEZ / Associação Recreativa
de Casais de Baixo
Festa de Natal

Freguesia: Alcoentre

Org: Associação Recreativa de Casais

Org: Associação Cultural e Recreativa

de Baixo

dos Casais das Boiças

—————
06DEZ / Centro Cultural e Recreativo
de Casais dos Britos
Festa de Natal

—————
21NOV / 21H30 /Centro Hípico
Lebreiro
Colóquio: «Importância do toureio
na criação e selecção do Cavalo
Puro-sangue Lusitano»
Freguesia: Azambuja
Org: Centro Hípico Lebreiro

—————
27NOV › 01DEZ / Casa do Povo
de Aveiras de Cima
14ª Edição da Feira de Gastronomia
e Artesanato / Feira do Livro
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: Casa do Povo de Aveiras de Cima

Freguesia: Azambuja

Freguesia: Azambuja
Org: Direcção do Centro Cultural
e Recreativo de Casais dos Britos

—————
11DEZ / 21H / Poisada do Campino
Grande Noite de Fado
(Inscrições no bar do CCA)
Freguesia: Azambuja
Org: Centro Cultural Azambujense

—————
13DEZ / 16H / Salão do Centro
Cultural Azambujense
Festival da Canção Infantil
Freguesia: Azambuja
Org: Centro Cultural Azambujense
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—————
18DEZ / 21H / Igreja Paroquial
Concerto de Natal
Freguesia: Azambuja

—————
21DEZ / Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
Festa de Natal

Org: Centro Cultural Azambujense

Freguesia: Alcoentre

—————
19DEZ / 21H / Salão do Centro Cultural
Azambujense
Jantar de Comemoração do 108º
Aniversário do Centro Cultural
Azambujense seguido de Animação
Musical

Org: Associação Cultural e Recreativa

Freguesia: Azambuja

Org: Centro Social Cultural Recreativo

Org: Centro Cultural Azambujense

do Vale Brejo

—————
19DEZ / Associação Recreativa
e Cultural de Quebradas
Comemorações do Aniversário
da Associação Recreativa e Cultural
de Quebradas

—————
25DEZ / Associação Recreativa
Desportiva e Cultural de Maçussa
Festejos Anuais de Maçussa

Freguesia: Alcoentre

e Cultural de Maçussa

Org: Associação Recreativa e Cultural

—————
31DEZ / Associação Desportiva
e Cultural de Tagarro
Festa de Passagem de Ano

de Quebradas

—————
19DEZ / Salão dos Bombeiros
Voluntários de Alcoentre
Concerto de Natal

dos Casais das Boiças

—————
25DEZ / Centro Social Cultural
Recreativo do Vale Brejo
Baile de Natal
Freguesia: Aveiras de Cima

Freguesia: Maçussa
Org: Associação Recreativa Desportiva

Freguesia: Alcoentre
Org: Associação Desportiva e Cultural

Freguesia: Alcoentre

de Tagarro

Org: Associação Humanitária dos Bombeiros

—————
31DEZ / Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
Festa de Passagem de Ano

Voluntários de Alcoentre

—————
17 › 20DEZ / Vale do Paraíso
Festejos Anuais em Honra de Nossa
Senhora do Paraíso
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: Confraria «Nossa Senhora do Paraíso»

—————
18 › 20DEZ / Antiga sede do Rancho
Folclórico «Danças e Cantares
de Vale do Paraíso»
Chá das Tias inserido nos Festejos
Anuais em Honra de Nossa Senhora
de Vale do Paraíso
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: Rancho Folclórico «Danças e Cantares
de Vale do Paraíso»

Freguesia: Alcoentre
Org: Associação Cultural e Recreativa
dos Casais das Boiças
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O NOSSO ASSOCIATIVISMO

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

União Desporto
e Recreio de
Vila Nova
da Rainha
O União Desporto e Recreio de Vila Nova
da Rainha, é uma colectividade
que nasceu nos anos cinquenta, embora
a data oficial da sua fundação seja
28-01-1961, e foi o resultado da junção
de dois grupos existentes na freguesia:
o Clube Desportivo (futebol)
e a Associação Recreativa (bailes).

26 27

—

Foi este grupo de sócios fundadores
da colectividade, os homens que
construiram com o seu trabalho a sede
da mesma, sendo o terreno cedido
gratuitamente pelo Sr. António Matos
Félix.
Desde o início da sua fundação, esta
colectividade desempenhou um papel
primordial e de elevada importância
no desenvolvimento desportivo,
cultural e recreativo da população
de Vila Nova da Rainha. Dinamizou
a actividade desportiva para jovens,
o gosto pelo teatro (récitas como
era designado na época), as festas
populares da freguesia, de entre
outros eventos.
Nas décadas de sessenta e setenta,
a equipa de futebol participou
essencialmente no então denominado
Campeonato do Concelho de Azambuja
Ainda nos anos setenta o clube formou
diversas equipas nos escalões de
juvenis e juniores, participando nos
campeonatos oficiais da A.F. Lisboa.
Também os séniores, com a extinção
dos campeonatos do Concelho, iniciou
a sua participação nas provas oficiais
da dita Associação.

Na década de oitenta, e face a
orientações legais que obrigavam
a determinados requisitos no que
respeita a instalações e equipamentos,
e face à incapacidade da mesma em
dar resposta a essas exigências, a
actividade desta colectividade cessou,
o que veio comprometer o trabalho
desenvolvido anteriormente. Assim,
esta colectividade teve uma actividade
desportiva nula por um período
superior a uma década.
Nesse período, ainda foi constituida
uma secção de Cicloturismo, e
existiram outras actividades
esporádicas que acabaram por
desaparecer (a ginástica é um exempo
disso). A Sede da colectividade ainda
foi motivo de algumas obras de
beneficiação por parte de algumas
direcções, mas mesmo assim, um
período houve em que as suas portas
estiveram práticamente encerradas.
Em 2000, surgiu a actual equipa
dirigente com um projecto a médio
prazo. Numa primeira fase iniciou-se
a recuperação da Sede Social do clube
que estava em ruínas e num estado
de degradação quase total, a qual foi
transformada num espaço de convívio
para jovens e terceira idade.

agenda cultural de azambuja

OUTROS
O
NOSSOEVENTOS
ASSOCIATIVISMO

O segundo passo foi tentar dotar o
clube de instalações e equipamentos
desportivos que proporcionassem a
uma larga camada de jovens desta
Vila o acesso a uma cultura desportiva
na sua terra, sem necessidade
de recorrerem a clubes de outras
freguesia e concelhos. Após 2 anos
de trabalho de dezenas de pessoas
que graciosamente colaboraram no
projecto, hoje é uma realidade o
Parque Desportivo de Vila Nova da
Rainha, do qual fazem parte diversos
equipamentos e infra-estruturas como
o Pavilhão Polidesportivo, o Campo
de Futebol e respectivos Balneários,
assim como a aquisição de terrenos
cuja área ultrapassa os 20.000m2.
Estes equipamentos deram
oportunidade a dezenas de
jovens e crianças de praticar uma
actividade desportiva, assim como
actividades culturais e recreativas
que necessitavam de uma estrutura
coberta para serem realizadas,
nomeadamente o Cinema, e diversos
eventos Sociais.
Em 2001, a equipa de Futebol de 11
voltou à actividade, participando
nos campeonatos da Inatel. Nos anos
seguintes até aos dias de hoje, a
sua participação já aconteceu nos
campeonatos distritais da A.F.Lisboa,
onde por 3 vezes conseguiu a subida
à 1ª divisão, onde se encontra
presentemente.
Foram tambem formadas em 2002 as
escolinhas de Futsal, as quais foram
sempre evoluindo até aos dias de
hoje, com a participação a época

passada a nível oficial nos escalões
de Pré-escolas, Escolas, Infantis,
Iniciados, e Juvenis.
Neste espaço temporal, existiu ainda
por duas épocas uma equipa de Futsal
feminino, tendo mesmo conseguido
subir de divisão numa das épocas.
Também foi criada a secção de
Taekwondo em 2007/2008, tendo a
participação mais de uma dúzia de
jovens.
É nesta nova perspectiva da
constituição de um movimento
associativo forte, que possa potenciar
a iniciação e desenvolvimento de uma
saudável prática desportiva, cultural e
recreativa, para jovens e adultos, que
reside o objectivo presente e futuro.
Foi inaugurado no passado dia 5 de
Setembro o relvado sintéctico do
Campo dos Arneiros, um espaço que
trará outra qualidade para a prática
do Futebol, e que proporcionará no
futuro a formação de muitos jovens
neste tipo de desporto.
O Pavilhão Desportivo tem já numa
fase de conclusão, uma ampliação
que visa a criação de espaços
admnistrativos (Seccionistas e
Direcção), e ainda 2 salas para
a prática de outras actividades
desportivas como por exemplo a
Ginástica.
É esta a realidade do União Desporto
e Recreio de Vila Nova da Rainha, uma
colectividade em evolução continuada,
cujo slogan é «Um Projecto com
Futuro».
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LER / VER / OUVIR
———————————————————————————
Livro / Infantil

Tudo Permitido?

Nele Moost e Annet Rudolph
Edições Minutos de Leitura
«É fácil, qualquer pessoa consegue ser boazinha!»
afirma o Pequeno Corvo. Mas acaba por descobrir que
afinal não é assim tão fácil quanto pensava. O pior é
que o Pequeno Corvo tem pouco tempo para aprender a
portar-se bem, porque senão não irá receber presentes
no seu dia de aniversário. Por sorte, ele tem bons
amigos e talvez estes o possam ajudar a aprender as
regras do bom comportamento…
———————————————————————————
Livro / Juvenil

O Romance de Rita R.
Ana Saldanha
Editora: Caminho

Um computador portátil usado, a preço irresistível. Não
resisti. Só passados dias o liguei. Estava a transbordar
de documentos! Não abri nem um. Se encontrasse um
diário também não o leria. Eu tenho princípios. Tentei
encontrar o vendedor, sem resultados. Que fazer? Não
tinha alternativa: ouvi o áudio-diário da Rita. Era
um diário típico de uma adolescente, e o pequeno
mundo que me apareceu á frente era sólido e completo.
Enviei tudo ao meu editor: Com dificuldade, consegui
convencê-lo de que, desta vez, a ficção era uma história
real, realmente contada pela sua protagonista. Tenho
esperança de um dia vir a conhecer pessoalmente a
Rita R.
———————————————————————————
Livro / Adulto

Jesusalém

Mia Couto
Editora: Caminho
Jesusalém é seguramente a mais madura e mais
conseguida obra de um escritor em plena posse das
suas capacidades criativas. Aliando uma narrativa a
um tempo complexo e aliciante ao seu estilo poético
tão pessoal, Mia Couto confirma o lugar cimeiro de
que goza nas literaturas de língua portuguesa. A vida
é demasiado preciosa para ser esbanjada num mundo
desencantado, diz um dos protagonistas deste romance.
A prosa mágica do escritor moçambicano ajuda,
certamente, a reencantar este nosso mundo.

agenda cultural de azambuja

LER / VER / OUVIR
———————————————————————————
DVD / Infantil

Vingadores Supremos
Homem de Ferro

Numa misteriosa e remota região da China jaz uma
cidade há muito esquecida, o último local de descanso
da dinastia brutal. É um local de um mal indescritível,
cujos segredos obscuros deveriam ter sido esquecidos
pelo tempo. Está agora a ser desenterrada. Um quarteto
de elementos demoníacos são soltos ao mundo. E só uma
pessoa tem a força para lhes fazer frente… Homem
de Ferro.
———————————————————————————
DVD / Adulto

Cidade sob Ameaça
«Bordertown» (2007)

Baseado em factos verídicos, Bordertown é a história
da luta apaixonada de uma mulher pela justiça. Lauren
Fredericks é uma ambiciosa jornalista que querendo
impressionar o seu editor promete-lhe uma história
importante, e dirige-se para a cidade fronteiriça
mexicana de Juarez. Juarez é uma cidade dominada
pelo medo. Centenas de mulheres foram brutalmente
violadas e assassinadas e ninguém parece se preocupar.
Completamente bloqueada pelas autoridades, Lauren
inicia uma determinada busca pela verdade. Eva é a
vítima que conseguiu sobreviver. Violada e estrangulada
por dois homens é abandonada às portas da morte,
mas consegue escapar e pedir ajuda num jornal local.
Sentindo que está perante uma história que pode vir a
ser premiada, Lauren convence um jornalista e antigo
namorado a ajudá-la a proteger Eva. Mas, desmascarar
a verdade é mais que uma «cacha». Agora é um caso de
vida ou morte.
———————————————————————————
DVD / Adulto

O Menino de Cabul
«The Kite Runner» (2008)

O livro best-seller é agora um dos mais aclamados filmes
do ano. Enquanto jovens, Amir e Hassan eram amigos
inseparáveis, até que um acto fatídico os separou. Anos
mais tarde, Amir embarcará numa perigosa demanda
para corrigir o passado – e redimir-se de uma forma
que nunca esperou – ao demonstrar grande coragem e
devoção ao seu amigo.
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———————————————————————————
DVD - Infantil

Pigi e os seus amigos
Volume 1

Diverte-te com Pigi e os seus amigos em cinco
deliciosas aventuras.

———————————————————————————
CD / Adulto

A Palma e a Mão
João Pedro Pais

João Pedro Pais tornou-se conhecido ao participar
no programa Chuva de Estrelas. Começou depois a sua
carreira em 1997 com o álbum «Segredos», e desde
então tornou-se defenitivamente um dos novos músicos
portugueses mais bem sucedidos. O seu CD, «A Palma e a
Mão» contém onze músicas, escritas pelo cantor. Desde
o tema «Um volto já», que já é bastante conhecido pelo
público, até ao tema que dedica a Jorge Palma, este CD
demonstra que ainda há boa música Portuguesa.
———————————————————————————
CD / Adulto

O Poeta e o Violão
Toquinho e Vinicius

Este disco foi gravado por Vinicius de Moraes e
Toquinho no ano de 1975, em Milão, consumindo apenas
4 horas de estúdio. Em clima de descontracção eles
lembram temas de outros músicos brasileiros, como
«Garota de Ipanema» e «Dora», conversam e mandam
recados afectuosos.

agenda cultural de azambuja

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA

MUNICIPAL
————————————————————————————————————————
DE
AZAMBUJA

Horário: Terça a Sábado / 10H30 › 18H30
Telefone: 263 400 485
Morada: Rua Engº Moniz da Maia,
nº 61, 2050-356 Azambuja
Email: biblioazb@cm-azambuja.pt
—
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.

Serviços:
Consulta no Local / Empréstimo Domiciliário
de Livros / CD’s / Videocassetes / DVD’s

————
Sala de Leitura geral:
Consulta de Livros / Jornais / Revistas
Consulta de CD’s Audio / Videos / DVD’s /
Consulta do Catálogo da Biblioteca

————
Sala Infanto-Juvenil:
Consulta de Livros / Revistas
Consulta de CD’s Audio / Videos / DVD’s

————
Bebéteca:
Consulta de Livros /
Visualização de Videos / DVD’s

————
Galeria:
Encontros / Seminários / Conferências /
Acções de Formação / Actividades

————
Espaço Multimédia:
Utilização de Computadores
Acesso à Internet
Visualização de Videos / DVD’s

————————————————————————————————————————
Sextas / 10H

Visitas Guiadas
As visitas guiadas têm como objectivo dar a conhecer o espaço da biblioteca
e explicar como este funciona. Esta actividade é realizada em colaboração com
as instituições de ensino do Concelho e encontra-se sujeita a inscrição.
————————————————————————————————————————
Sábados / 16H / 03OUT / 29NOV

O Prazer de Ler e Conhecer
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
e não só!
————————————————————————————————————————
Sábados / 31OUT / 28NOV

Clube da Biblioteca
Inscreva-se no balcão da biblioteca e junte-se a nós um Sábado por mês no Clube
da Biblioteca que tem como objectivo incentivar e criar hábitos de leitura de
forma lúdica. Esta actividade destina-se a pais e filhos. Aproveite para passar
o sábado em família…
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————————————————————————————————————————
22 / 23DEZ

As férias de Natal na Biblioteca
Junte-se a nós nesta época festiva e participe nas actividades relacionadas com os
Contos de Natal.
————————————————————————————————————————
27OUT

Dia Nacional das Bibliotecas Escolares
Como forma de comemorar este dia a Rede de Bibliotecas do Município de
Azambuja fará uma entrega simbólica de documentos às 6 bibliotecas escolares
de modo a contribuir para os hábitos de leitura e para a literacia da comunidade
escolar.
————————————————————————————————————————
SÁBADO / 10OUT / 16H

Apresentação do Livro «O 9º Defeito Genético»
de Teresa Fernandes
Este livro é um verdadeiro exemplo de vida para todos a quem a saúde prega
partidas inesperadas, progressivas e irreversíveis, funciona como um diário de
alguém que não se entrega, de alguém que consegue encontrar pontos positivos
para estar viva, de alguém que olha para a frente e sente que tem coisas boas e
bonitas para fazer na vida, apesar de muito condicionada, apesar de viver numa
cadeira de rodas e apesar de estar cada vez mais dependente de terceiros.
Junte-se a nós e conheça a autora deste livro.
————————————————————————————————————————
11DEZ

Lançamento do III Concurso Literário
do Concelho de Azambuja
Devido ao sucesso das duas edições anteriores este ano a terceira edição
do Concurso Literário será lançado no dia 11 de Dezembro. Consulte as normas
e participe!
————————————————————————————————————————
03 / 10OUT / 15H

BiblioMural

Venha com os seus filhos escolher uma história, elaborar imagens
e transpô-las para o muro do jardim da biblioteca.
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BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA

MUNICIPAL
————————————————————————————————————————
CENTRO
Horário: Terça a Sábado / 10H30 › 18H30
Telefone: 263 474 315
Morada: Rua Doutor Francisco Maria
de Almeida Grandella, nº 13,
2050-115 Aveiras de Cima
E-mail: biblioaveiras@cm-azambuja.pt

CULTURAL
GRANDELLA

———————————————————————————

Visitas Guiadas

As visitas guiadas têm como objectivo dar a conhecer
o espaço, o modo de funcionamento e o fundo
documental existente na biblioteca. Esta é uma
actividade sujeita a inscrição. A marcação poderá ser
feita por telefone ou na Biblioteca.
———————————————————————————
Sábados / 10H30

Bibliocinema

O sábado de manhã tem agora outra emoção. A pensar
em todos aqueles que gostam de cinema exibiremos,
semanalmente, um filme de animação. Um momento de
lazer para miúdos e… graúdos.
———————————————————————————
QUINTA / 15OUT / 14H30

Diz-me quem és, dir-te-ei o que lês

Ateliê promovido pela DGLB, dinamizado por Andreia
Brites e Sérgio Letria, no qual um grupo de jovens
vai procurar estabelecer relações afectivas entre a
personalidade de cada um e as suas preferências de
leitura. Esta actividade destina-se a estudantes do
3º ciclo e será desenvolvida em parceria com
instituições de ensino do Concelho.
———————————————————————————
QUINTAS / 10H30

A Hora do Conto

Com vista a valorizar o património cultural do concelho
de Azambuja, a história escolhida para a Hora do Conto
este ano lectivo é uma adaptação da obra de Inês
Campos intitulada Em Busca do Tesouro da Feira de
Maio, livro oferecido pela CMA a todos os alunos do 1º
ciclo no Dia Mundial da Criança deste ano. Acompanhada
de música e repleta de adereços, esta será uma história
para mais tarde recordar. Esta actividade visa motivar
e sensibilizar, os mais novos, para o livro e a leitura e
para o espaço da biblioteca. A actividade é desenvolvida
em parceria com as instituições de ensino do 1º ciclo do
Concelho e está sujeita a inscrição pelas mesmas.

Serviços:
Consulta no local
de livros, jornais
e revistas / Empréstimo
domiciliário de livros /
CD´s e DVD´s /
Visualização de DVD´s /
Audição de CD´s /
Utilização
de computadores /
Acesso à Internet /
Encontros / Seminários /
Conferências /
Acções de Formação /
Actividades /
Exposições.

————
Espaços:
Sala infanto-juvenil /
Bebéteca /
Sala de Leitura geral /
Sala de audiovisuais /
Galeria.
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————————————————————————————————————————
QUINZENALMENTE / QUARTAS / 16H30

Biblioclube Juvenil

O clube da biblioteca destina-se a jovens leitores a partir dos 10 anos. Através
de actividades lúdico-didácticas este clube procurará promover o livro e a leitura
e criar hábitos de leitura entre os mais jovens. Aparece!
————————————————————————————————————————
Mensalmente / Quintas / 21h30 / datas a definir

Um autor apresenta-se

Para dar a conhecer a vida e a obra de figuras conhecidas, passaremos a ter
encontro marcado, uma vez por mês, à quinta-feira, à noite. De cantores, a
escritores, passando por músicos e actores. Junte-se a nós e traga um amigo!
————————————————————————————————————————
TERÇAS / 22 / 29DEZ / 05JAN / 16H

Trivial na Biblioteca

Se tens entre 6 e 15 anos e gostas de jogos, esta actividade é para ti.
O Trivial na Biblioteca consiste num jogo de equipas, que tem como objectivos
dar a conhecer a biblioteca, os diferentes tipos de documentos nela existentes
e ajudará os participantes a conhecerem as várias áreas em que se divide o espólio
da Biblioteca.		
Forma a tua equipa e aguarda pelas inscrições.
————————————————————————————————————————
QUARTA / 23DEZ / 11H / 15H
Contos de Natal							
Chegado o frio, a chuva e o mês de Dezembro já cheira a Natal. Por isso nada
melhor que ir à biblioteca e ouvir contar umas histórias sobre esta época festiva.
————————————————————————————————————————

Exposição Alfred Nobel: um homem ao serviço da literatura
Exposição de cariz permanente, com rotatividade mensal que visa a apresentação
e divulgação dos vencedores do Prémio Nobel da Literatura, ao longo dos anos.
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BIBLIOTECAS /
BIBLIOTECA

MUNICIPAL
————————————————————————————————————————
PALÁCIO
Horário: Terça a Sábado / 10H30 › 18H30
Telefone: 263 487 196
Morada: Rua do Outeiro 2065-039 Alcoentre
E-mail: biblioalcoentre@cm-azambuja.pt

CONSELHEIRO
FREDERICO
AROUCA

———————————————————————————

Visitas Guiadas

Para conhecer os espaços, as regras de funcionamento,
as actividades desenvolvidas para cada tipo de público
e para dar a conhecer o fundo documental da biblioteca
temos as visitas guiadas. Esta é uma actividade sujeita a
inscrição. A marcação poderá ser feita por telefone
ou na Biblioteca.
———————————————————————————
Sábados / 10H30

Bibliocinema

A pensar em todos aqueles que gostam de cinema, será
exibido semanalmente um filme de animação. Apareçam
e divirtam-se!
———————————————————————————
Terça / 06Out / 15H

Apresentação do Livro
«Canta o Galo Gordo»

Contaremos com a presença de Inês Pupo e Gonçalo
Pratas que nos brindarão com momentos de alegria
na apresentação do livro «Canta o galo gordo». Esta
actividade destina-se a alunos do 1º Ciclo e será
desenvolvida em parceria com instituições de ensino
do Concelho.
———————————————————————————
Quinta / 15Out / 10H30

Diz-me quem és, dir-te-ei o que lês

Ateliê promovido pela DGLB, dinamizado por Andreia
Brites e Sérgio Letria, no qual um grupo de jovens
vai procurar estabelecer relações afectivas entre a
personalidade de cada um e as suas preferências de
leitura. Esta actividade destina-se a estudantes
do 3º ciclo e será desenvolvida em parceria com
instituições de ensino do Concelho.

Serviços:
Consulta no local
de livros, jornais
e revistas / Empréstimo
domiciliário de livros /
CD´s e DVD´s /
Utilização
de computadores /
Acesso à Internet /
Visualização de DVD’s /
Audição de CD’s /
Actividades /
Exposições

————
Espaços:
Bebéteca / Multimédia /
Adultos / Publicações
Periódicas.
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————————————————————————————————————————
Terças / 22 / 29Dez / 05Jan / 16H

Trivial na Biblioteca

Se tens entre 6 e 15 anos e gostas de jogos, esta actividade é para ti. O Trivial
na Biblioteca consiste num jogo de equipas, que tem como objectivos dar a
conhecer a biblioteca, os diferentes tipos de documentos nela existentes e ajudará
os participantes a conhecerem as várias áreas em que se divide o espólio da
Biblioteca.
Forma a tua equipa e aguarda pelas inscrições.
————————————————————————————————————————
QUARTA / 23Dez / 11H / 165H

Contos de Natal

Chegado o frio, a chuva e o mês de Dezembro já cheira a Natal. Por isso nada
melhor que ir à biblioteca e ouvir contar histórias sobre esta época festiva
pessoas mais velhas. Actividade intergeracional.
————————————————————————————————————————
Quartas / Sextas / 11H

Leitura Sénior

Com vista a recuperar o gosto pela leitura da comunidade sénior a Biblioteca
visita, duas vezes na semana, o Centro de Dia de Alcoentre. Contaremos com
a presença de convidados que dinamizarão algumas leituras.
————————————————————————————————————————

Exposição Alfred Nobel: um homem ao serviço da literatura
Exposição de cariz permanente, com rotatividade mensal que visa a apresentação
e divulgação dos vencedores do Prémio Nobel da Literatura, ao longo dos anos.

————————————————————————————————————————
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 nº 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.

agenda cultural de azambuja

MUSEU
————————————————————————————————————————
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

————————————————————————————————————————
31OUT / 21NOV / 12DEZ

Ateliers de Cerâmica –
«Os Pequenos Ceramistas»
À semelhança do atelier que decorreu ao longo do ano lectivo anterior, o Museu
Municipal Sebastião Mateus Arenque vai, mais uma vez, organizar ateliers
contínuos que se debruçam sobre a cerâmica, tendo como base de trabalho
objectos, subordinados a esta temática, que se encontram incorporados nas
colecções do Museu, mais precisamente no núcleo de Santa Maria das Virtudes.
Entre Outubro e Dezembro realizar-se-á um atelier (3 sessões) dedicado à
pintura do azulejo avulso. Do desenho/projecto à pintura de temas avulso, os
nosso participantes vão ter oportunidade de experimentar estas técnicas e, no
final, poderão ficar com uma recordação desta experiência enriquecedora. Para
além desta actividade, o Museu preparou também outros jogos que abordam
alguns objectos patentes
na exposição.
Público-alvo: 6 aos 12 anos
Limite de participantes: 10 por turno
Tempo de duração da actividade: 90 minutos (15H30 › 17H00)
Actividade sujeita a inscrição no Museu Municipal
e na Biblioteca Municipal
(A presença de menos 4 inscrições invalida a realização
da actividade)
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————————————————————————————————————————
16OUT / 18H

Entrega de Prémios – Concurso
de Fotografia – PATRIMÓNIOS:
OLHAR, OBSERVAR E REGISTAR

No dia em que o Museu Municipal comemora o 5º Aniversário da sua abertura
oficial ao público, irão ser entregues os prémios relativos ao Concurso de
Fotografia – «PATRIMÓNIOS: OLHAR, OBSERVAR E REGISTAR». A cerimónia pública
decorrerá no Museu Municipal e culminará com a entrega dos prémios e menções
honrosas aos participantes.
Até ao fim do ano a exposição dos trabalhos a concurso, com a respectiva
classificação, continuará disponível ao público visitante.
————————————————————————————————————————
16OUT / 18H

Oficina de Instrumentos Musicais
Tradicionais Portugueses
«Tocar como Dantes»
A riqueza do folclore português, a música da tradição oral, as tradições e os
costumes de um povo, nomeadamente o de Azambuja, justificam uma intervenção
no sentido profundo de identificação, preservação e divulgação para as gerações
vindouras. Num mundo cada vez mais globalizado em que os jovens estão cada vez
mais permeáveis a aculturações, nomeadamente na música, faz sentido abordar
estas temáticas na lógica de implementarmos uma actividade que divulgue os
instrumentos musicais tradicionais da região e, em última análise, que contribua
inequivocamente para a evidenciação da nossa riqueza histórica e cultural.
Após uma breve abordagem ao espólio de instrumentos à guarda do Museu
e à temática do folclore e da etnografia, será posteriormente desenvolvida
uma demonstração de instrumentos musicais tradicionais e a sua evolução
ao longo dos tempos. Através da experimentação, os participantes terão
oportunidade de aprender um pouco sobre cada instrumento e em que contexto
é que foram produzidos e utilizados. No final, e se tudo correr como previsto,
será organizada uma pequena tocata onde os participantes (alunos) estarão
envolvidos.
Público-alvo: alunos do 1º Ciclo de Ensino Básico
Horário Escolar – Marcação Prévia
Tempo de duração da actividade: 60 minutos

agenda cultural de azambuja

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

Santa Maria das Virtudes e os seus achados arqueológicos
Para além do espólio arqueológico
proveniente do Castro de Vila Nova
de São Pedro, o Museu Municipal
tem também à sua guarda o
espólio resultante das escavações
arqueológicas da igreja e envolvente
do convento de Santa Maria das
Virtudes, localizado na freguesia de
Aveiras de Baixo, mais precisamente
no lugar de Virtudes. A sua origem
remonta ao século xv, altura em que
a igreja era um importante centro de
peregrinação e romagem. Segundo a
lenda foi em 1403 que a imagem da
Virgem apareceu a um guardador de
uma manada de vacas. De um tosco
edifício em madeira, passou-se a um
edifício mais estável com carácter
mais duradouro. Junto à ermida, o
Infante D. Duarte, após regressar
da sua expedição a Ceuta, mandou
construir um convento de Franciscanos
Observantes.

Não se pretende com este texto uma
abordagem historiográfica, mas
sim uma abordagem aos objectos
museológicos provenientes das
escavações efectuadas em 1993,
promovidas pela Junta de Freguesia
de Aveiras de Baixo, contando com
a colaboração do arqueólogo da
Assembleia Distrital de Lisboa,
João Ludgero Marques Gonçalves,
cujo relatório das escavações
foi publicado pela Revista de
Arqueologia da Assembleia Distrital
de Lisboa em 1995.
Foi por mão da Junta de Freguesia
que nos chegaram ao Museu centenas
de objectos e fragmentos, de cuja
uma selecção se constituiu um núcleo
expositivo que está integrado na
exposição permanente. Da azulejaria
diversa à cerâmica utilitária passando
pela numismática e balística, o
núcleo de Santa Maria das Virtudes
incorpora 20 objectos na exposição.
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Na azulejaria destacamos um exemplar
hispano-árabe de aresta (séc. xvi),
azulejos de figura avulsa da zona
conventual (primeira metade do
séc. xvii) e um conjunto azulejar
– padrão tipo tapete (séc. xvi / xvii)
composto por 8 azulejos. Em termos
de cerâmica, está um prato cerâmico
vidrado com decoração vegetalista
a azul e vários pratos e recipientes
utilitários.
Na exposição está também patente um
friso de remate da Igreja em pedra
com siglário de pedreiro.
A numismática também está presente
na exposição com um «Ceitil» (moeda
em cobre) do séc. xv do período de
D. João I / D. Duarte. Durante as
escavações descobriram-se ainda duas
moedas de «Reis» em cobre – uma
de três «réis» do período de
D. João V (1699) e uma de dez «réis»
que corresponde ao período do
reinado de D. João V.
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António Martins Pontes (1909-1988)
e a História da Quinta do Valverde
A memória dos lugares e os lugares
com História
António Martins Pontes, o
«Sr. Pontes» como era tratado e
conhecido, foi o grande pioneiro da
investigação e divulgação histórica do
Concelho de Azambuja. À sua maneira,
com os seus recursos intelectuais
e materiais, numa luta constante
que não lhe deu tréguas nem paz de
espírito, muito pouco acarinhado por
quem de direito, acabou por legar a
esta terra de Azambuja que adoptou
e amou como sua, um património
material e imaterial, cujo valor para
a edificação da «memória» colectiva
está demonstrado no acervo material e
no Centro de Documentação do Museu
Municipal.
Faria em Dezembro de 2009 cem
anos, se ainda estivesse no mundo
dos vivos. Era natural de Silves,
onde nasceu a 7 de Dezembro de
1909 e faleceu em Azambuja a 12 de
Outubro de 1988, ficando sepultado
no talhão 1 do cemitério municipal,
com o epitáfio que sua esposa D.
Ilda lhe mandou fazer e que resume
a sua história de vida por terras
de Azambuja «Deus lhe dê o eterno
descanso já que em vida tanto
trabalhou, ninguém o compreendeu
mas sim o esqueceu». O trabalho e
dedicação do Sr. Pontes à História e
Cultura azambujense foi reconhecida
a título póstumo pela Câmara
Municipal em 1999 e em 2005, com a
atribuição da «Medalha de Mérito do

Município de Azambuja, Grau Ouro»,
espólio que a sua família entendeu
doar ao Museu Municipal.
A melhor forma de honrarmos a sua
memória e valorizar o seu trabalho
e dedicação, dando continuidade
ao historial relativo à Quinta do
Valverde, deixamos a investigação
nas próprias palavras do que o Sr.
Pontes, num artigo publicado em
Dezembro de 1959.
Azambuja – nos tempos e na vida
Para um melhor e mais perfeito
conhecimento de Azambuja, e da
sua vida, vou focar alguns factos
que se encontram registados em
amarelecidos papéis da minha
colecção de velharias.
O trabalho de hoje, embora
ligeiro, desenvolve-se à volta das
casas Pombeiro e Belas que foram
proprietárias em Azambuja.
As Casas Pombeiro e Belas
Em 29 de Novembro de 1783, D.
Maria Rita Castelo Branco Corrêa
e Cunha, filha de António Joaquim
Castelo Branco e Cunha, 5.º Conde de
Pombeiro, casou-se com D. José Luís
de Vasconcelos e Sousa, filho segundo
dos primeiros marqueses e quartos
condes de Castelo Melhor.
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No ano seguinte, em 1874, por morte
de seu pai, D. Maria ficou sendo
a 6.ª condessa de Pombeiro; 17.ª
senhora de Pombeiro; 14.ª senhora
do morgado em Santa Iria, termo de
Lisboa; 12.ª Senhora do morgado de
Belas; e 17.ª Senhora da alcaidaria
mor de Vila Franca de Xira.
E, finalmente, por Decreto de 17
de Dezembro de 1801 e carta de 13
de Janeiro de 1802, D. José Luís de
Vasconcelos e Sousa foi agraciado
com o título de marquês de Belas.
A esta ilustre e nobre família
pertenciam algumas propriedades de
Azambuja, parte das quais estiveram,
por arrendamento, na posse de
antepassados do há pouco falecido
Dr. Motta Cabral, como vamos ter
ocasião de ver.
Quinta do Valverde
É a Marquesa de Belas, D. Maria,
que assina o documento de 4 de
Novembro de 1822, no qual diz:
«Recebi do Sr. Henrique da Mota
Leitão 200$000 Rs., na forma da lei,
pela renda que paga à minha casa
pela Quinta do Valverde, sita na Vila
de Azambuja, cuja renda pertence ao
presente ano, ficando eu responsável
pela mesma se houver que lhe (?)
caia na causa que tenho com (?)
Fernando».

Em 10 de Março de 1825 é feito novo
contrato de arrendamento relativo à
Posta do Fundo, e, em 9 de Dezembro
de 1826, a marquesa de Belas declara
que recebeu 200$000 Rs., pela Quinta
do Valverde; em outro recibo, de
14 do mesmo mês, declara também
a marquesa de Belas que recebeu
a renda da Posta do Fundo e mais
6 moios de cevada que estavam em
atraso, ficando porém o Henrique da
Mota Leitão obrigado a apresentar
o recibo do trigo que se paga aos
Religiosos do Carmo.
No recibo de 16 de Março de 1827,
vê-se que Henrique da Mota Leitão
pagou, em relação à Quinta do
Valverde, a quantia de 168$195 Rs.,
e que gastou 31$805 Rs., no conserto
das casas da Quinta de que era
rendeiro. Neste recibo vê-se ainda
que a referida Quinta do Valverde
era (também) foreira aos Padres de
Rilhafoles, «como tudo consta na
cópia do auto de arrematação».
A Marquesa de Belas, em 9 de
Fevereiro de 1828, declara que
recebeu 176$000 Rs. da renda do
ano p. p., vencida no último de
Dezembro de 1827 e relativa à Quinta
do Valverde; e, em 7 de Novembro de
1828, a mesma senhora declara que
está paga e satisfeita de tudo o que
lhe devia António da Mota Leitão.
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Em 6 de Janeiro de 1829, D. Maria
volta a dizer que recebeu de
Henrique da Mota Leitão a quantia
de 176$000 Rs., renda da Quinta
do Valverde e este é o seu último
documento embora só em 3 de Maio
de 1832 tivesse falecido.
A Quinta do Valverde na História
Um outro documento, é um «auto de
liquidação dos prejuízos causados
a Paulino Teodoro da Silveira Pita,
irmão de António Maurício da Mota e
tio de Henrique da Mota Leitão».
Nesse auto consta que, aos 23
de Junho de 1834, a Comissão de
liquidação de perdas da vila de
Azambuja, criada segundo o Decreto
de 31 de Agosto de 1833, reuniu em
uma das casas do Paço do Concelho da
mesma vila, e, aí, lhe foi apresentada
pelo secretário uma petição do
lavrador e criador Teodoro da Silva
Pita, residente na vila de Azambuja,
a qual, diz que tendo sofrido danos
e prejuízos causados pelo governo
usurpador requer as diligências
a que se refere o parágrafo 1º do
citado Decreto. E sob juramento
o Paulino declara depois que o
exército rebelde na sua retirada para
Santarém lhe tirara:
61 vacas cujo valor era de 1.677$500 Rs.
6 cavalos cujo valor era de 172$800 Rs.
1 carro cujo valor era de 28$800 Rs.
Soma – 1.879$100 Rs.
A comissão seguidamente ouviu as
testemunhas pela seguinte ordem:
Hilário Pereira, de 58 anos, moiral
das vacas que disse que sabia que

uns poucos de guerrilhas do exército
usurpador quando se retirava sobre
Santarém, foram à Quinta do Valverde
e levaram toda a manada de vacas do
seu amo que na mesma Quinta andava
pastando, aos quais guerrilhas
fugindo-lhe parte da manada
conseguiram roubar-lhe 61 cabeças,
sendo destas 61 do seu amo e uma
dele e outra do abegão.
Os guerrilheiros roubaram ao seu
amo 4 cavalos que andavam na
pastagem da sobredita Quinta e o
referido Hilário acrescenta:
«Que vindo ao campo de Azambuja
alguma das guerrilhas que estavam
em Salvaterra durante a ocupação de
Santarém pelos rebeldes pretenderam
roubar a manada de éguas mas só
conseguiram levar dois cavalos que
levaram para o sul do Tejo».
«E que mais sabia, por ser fama
pública, que um carro de seu amo
tinha ficado em Santarém quando
o contra moiral dos bois que foi
servir no embargo feito pelo Governo
da usurpação do mesmo carro se
evadiu dos rebeldes com os bois que
conduzia o mencionado carro».
João Maria, de 32 anos, moiral
dos bois disse que - «estando na
pastagem da Quinta do Valverde,
na ocasião em que o exército da
usurpação retirava sobre Santarém,
viu e presenciou que mais de 10
guerrilhas levaram adiante de
si, roubada, a manada de vacas
bravas de seu amo e que fugindo
parte da manada aos mencionados
guerrilheiros rebeldes...».
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Francisco Marques, de 33 anos,
caseiro da Quinta do Valverde disse:
«Que mais de dez guerrilhas do
exército da usurpação quando este
retirava sobre Santarém roubou a
seu amo a manada de vacas bravas
e 4 cavalos que andava pastando na
Quinta do Valverde...».
Francisco Duarte, de 32 anos contra
moiral dos bois disse que havia
conduzido 2 bois e um carro no
serviço do exército rebelde para cujo
serviço tinha sido embargado, o qual
carro para salvar os bois fugindo, o
deixou em Santarém.

A comissão à vista dos ditos das
testemunhas do auto de inquirição,
julgando provado o roubo, procedeu
à liquidação dos valores dos danos
causados que, segundo a respectiva
avaliação, foram:
60 vacas – 1.104$692
6 cavalos – 124$560
1 carro – 24$912
Soma – 1.254$912

Como última referência encontrada
até hoje à Quinta do Valverde vi um
maço de «Papeis velhos que oferecem
curiosidades», arquivados por
Ildefonso José Cotrim de Carvalho
e actualmente na posse do Sr. Dr.
Anacleto Bernardino de Miranda,
documento este que é um auto de
exame e vistoria feita ao Ribeiro
e Alagoas da Quinta do Valverde,
pertencente a D. João Castelo Branco.
Este auto foi feito em 2 de Março de
1843, sendo Francisco António Pinto
Carvalho Abreu Presidente da Câmara
de Azambuja, António Fortunato da
Silva e Silvério Joaquim da Silva
vereadores, e Diogo José Vito de
Abreu, rendeiro da dita Quinta.
Pontes.

Apontamentos Finais.
No recibo de 16 de Abril de 1835, D.
João Castelo Branco diz que recebeu
de Henrique da Mota Leitão a quantia
de 136$000 Rs., pela renda do ano
de 1834 da Quinta de Valverde e
acrescenta: «quinta que faz parte
da herança que ficou por morte de
meus pais, os senhores Marqueses
de Belas, de que sou cabeça de casal
momentaneamente».

E esta investigação do «Sr. Pontes»
acaba por completar o ciclo histórico
relativo à Quinta do Valverde
no século XIX, uma vez que os
Borges de Sousa entram na sua
administração em 1850, contexto
bem estudado e editado em 1977
por Manuel Villaverde Cabral em
«O desenvolvimento do capitalismo
em Portugal no século XIX»,
recomendando a sua leitura.

Maurício da Silva, de 48 anos de
idade, abegão do citado lavrador,
falou como os anteriores.
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Percurso
Pedestre Maçussa
«Terras de Pão»
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A freguesia da Maçussa, no Concelho
de Azambuja, conta desde o passado
mês de Maio com um Percurso
Pedestre, marcado e homologado pela
Federação Campismo e Montanhismo
de Portugal.
Nos tempos que correm todos nós
necessitamos de praticar actividades
que promovam o bem-estar físico e
que nos ajudem a reduzir o stress e
a rotina a que estamos sujeitos no
dia a dia.
O pedestrianismo caminha neste
sentido. Através da reabilitação de
caminhos e estradas com elevado
valor patrimonial, quer seja ele
natural ou edificado, podemos
descobrir espaços de uma forma
agradável e simultaneamente de uma
forma informal, praticar desporto e
apropriarmo-nos da identidade dos
locais.
Maçussa, «Terras de Pão», marcou o
seu percurso, com início na Junta de
Freguesia. Deixando para trás a parte
urbana, e numa perspectiva de exaltar
o seu património natural, entramos
numa zona florestal - Vale Lobos,
composto por ribeiras e lagoas e
vastos campos cultivados e de vinha.

Subindo o vale da Guerra, o Palácio
Pina Manique impõe-se,
e a Torrebela oferece-nos uma
paisagem exuberante.
Pela vila, caminhamos na descoberta
das suas ruas, sempre com o moinho
lá no alto, ex-libris da freguesia,
dando sentido à terra que se dedicou
à produção de cereais.
Não perca a oportunidade de subir
até ao cabeço do moinho e «sinta»
a Maçussa aos seus pés… Paisagem
de rara beleza com o Montejunto
como pano de fundo.
Aconselhamos ainda, a provar
o pão e o famoso queijo da Maçussa,
acompanhado com um vinho
da região…
Caminhe connosco nesta aventura…
Maçussa – «Terras de Pão».

Mais informações
Junta Freguesia da Maçussa:
243 719 291
Posto Turismo Azambuja:
263 400476

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.

