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Com a chegada do equinócio
e o Outono a bater-nos à porta
é tempo para dizer adeus às
actividades lúdicas de ar livre
e voltar ao aconchego de outros
espaços onde será possível
desfrutar do “calor” inerente
às iniciativas culturais.
Dia 1 de Outubro comemora-se
o Dia Mundial da Música. Ao longo
destes últimos anos, como sabem,
temos oferecido uma programação
que decorre ao longo de todo
o mês. Este Programa, a que
denominámos “Mês da Música”,
tem cumprido basicamente dois
grandes objectivos: diversificar
a oferta pelos diversos estilos
musicais e levar a todas as
Freguesias um pequeno recital.
Contudo, este ano, como é do
conhecimento de todos, a situação
económica/orçamental só nos
permitiu com grande imaginação
e criatividade programar
iniciativas menos dispendiosas e,
inevitavelmente, reduzir o seu
número. Assim, vamos assistir a
um menor número de espectáculos,
mais concentrados nos locais que
oferecem condições de realização
envolvendo, sobretudo, músicos
ligados ao nosso Concelho. Acredito,
no entanto, que não deixa de
ilustrar diversidade musical,
nem de ser apelativo para qualquer
espectador apreciador de música.
Gostaria de destacar duas grandes
novidades. A Música para Bebés
e os Ateliers de Percussão
Alternativa. Ambos estão sujeitos
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a inscrição prévia e de forma
interactiva apelam à vossa
participação. Curiosamente,
o acordeão assume, desta vez,
um lugar privilegiado, mas não
terá sido por acaso. Procuramos
ir valorizando e, como afirmei
anteriormente, mostrar a qualidade
e a diversidade.
O Dia Mundial da Música será
comemorado através do Jazz,
mas maioritariamente com músicos
do Concelho. Não poderei deixar
de me congratular com o facto.
Mas, porque a Agenda é trimestral
não se reduz, naturalmente, a esta
iniciativa, ainda que a tenhamos
destacado. Não posso, então,
deixar de vos chamar a atenção
para a página das exposições que
apresenta uma pequena Mostra
de trabalhos realizados por alunos
no âmbito do Projecto Educativo
“As Viagens do Zambujinho” e em
Galeria “Máscaras” que nos dá
a conhecer o lado artístico duma
personalidade importante no
Concelho e sobejamente conhecido
por todos. Será uma surpresa,
estou certo.
A comemoração do centenário
da I República será assinalada,
modestamente, por uma iniciativa
da nossa Rede de Bibliotecas
Municipais com a colaboração
da Direcção Geral do Livro
e das Bibliotecas através de uma
exposição de cartazes de dez
ilustradores nacionais a quem
foi lançado o repto de abordar

dez temas representativos desse
período histórico.
Aproveito para vos convidar
a espreitar as páginas dos
nossos Equipamentos Culturais
– Bibliotecas e Museu – pois têm
vindo a crescer progressivamente.
Apraz-me verificar, por exemplo,
que os Serviços Educativos de
ambos são já uma realidade. A toda
a Comunidade Educativa que sempre
tem acolhido todas estas iniciativas
com muito interesse, não posso
deixar de pedir a vossa atenção
para a última grande novidade:
“Tocar como dantes” – oficina
de instrumentos tradicionais
portugueses a decorrer no Museu
Municipal.
Termino, sugerindo o combate
ao sedentarismo de que todos
vamos padecendo. O Programa
de Actividade Física para Todos
e o AZB “Fair Play” são duas boas
oportunidades para participar em
actividades desportivas. Também
estão em destaque nesta edição.
Outras iniciativas merecem,
naturalmente, destaque. Como é
sempre impossível dar visibilidade
a todas elas, reservo-lhes essa
pequena tarefa… uma consulta
atenta. Entretanto, convido-vos,
sempre com agrado, a participar.
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DESTAQUE

MÊS
daMÚSICA
Pois é, chegámos a
mais uma edição do
Mês da Música.
Outubro…é como já
nos habituámos, o mês
em que nos dedicamos
a OUVIR o nosso Concelho.
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Este ano, a comemorar,
no dia 1, o Dia Mundial
da Música, oferecemos dois
espectáculos de Jazz:
o primeiro, ao final da
tarde, no Jardim Urbano
de Azambuja, o segundo,
à noite no Espaço Multiusos
do Centro Cultural Páteo
Valverde.

BONS
ESPECTÁCULOS!

Para aqueles que querem
aprender ou apenas
descontrair, realizam‑se,
todos os Sábados,
no Auditório Municipal
de Azambuja, workshop’s
de Percussão alternativa.

Na edição 2010, do Mês
da Música, olhamos também
para os mais pequeninos,
oferecendo nos dias 23 e 30
nas Bibliotecas Municipais
de Azambuja e Aveiras, um
concerto de Música para
Bebés, dos 0 aos 3 anos.

O acordeão é igualmente
um instrumento em destaque,
descubra porquê,
consultando a programação.
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05Out
/ 16h00 /
————————————————————————————————————————
União Cultural e Desportiva
Vilanovense

Internacional Festival
de

Acordeão
———————————————————
01Out
18h30 / Jardim Urbano de Azambuja

Swing a Side

22H00 / Espaço Multiusos – Centro
Cultural Páteo Valverde

Tributo a Benny
Goodman

———————————————————
02Out / 15h00 / Auditório Municipal
Centro Cultural – Páteo Valverde

Atelier de Percussão
Alternativa

———————————————————
05Out / 16h00 / União Cultural
e Desportiva Vilanovense

Festival Internacional
de Acordeão

org: União Cultural e Desportiva
Vilanovense
Apoio: CM Azambuja
———————————————————
09Out / 15h00 / Auditório Municipal
Centro Cultural – Páteo Valverde

Atelier de Percussão
Alternativa

———————————————————
14Out / 22h00 / Espaço Multiusos
– Centro Cultural Páteo Valverde

Recital de Piano
- Orquestra
Metropolitana
de Lisboa

———————————————————
15Out / 22h00 / Capela de Nossa
Senhora do Paraiso

Recital de Violinos
- Orquestra
Metropolitana
de Lisboa

———————————————————
16Out / 15h00 / Auditório Municipal
– Centro Cultural Páteo Valverde

Atelier de Percussão
Alternativa

———————————————————
16Out / Igreja do Mosteiro
de Santa Maria das Virtudes

Recital de Fagote
e Cravo - Orquestra
Metropolitana
de Lisboa

———————————————————
22Out / 22h00 / Casa do Povo
de Aveiras de Cima

Orquestra de
Acordeãos da
Sociedade Filarmónica
Cartaxense

———————————————————
23Out / 10h30 – Biblioteca Municipal
de Azambuja

Concerto de Música
para Bebés

———————————————————
23Out | 15h00 / Auditório Municipal
– Centro Cultural Páteo Valverde

Atelier de Percussão
Alternativa

———————————————————
30Out / 10h30 / Biblioteca Municipal
– Centro Cultural Grandella

Concerto de Música
para Bebés

———————————————————
30Out / 15h00 / Auditório Municipal
– Centro Cultural Páteo Valverde

Atelier de Percussão
Alternativa
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para

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

23Out / 10h30
Biblioteca Municipal de Azambuja
————————————————————————————————————————
30Out / 10h30
Biblioteca Municipal – Centro Cultural Grandella
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JUVENTUDE
————————————————————————————————————————
O Centro de Juventude do Concelho de Azambuja – CEJA é um serviço
municipal que foi feito a pensar em ti … em possíveis dúvidas que tenhas,
no teu lazer, na tua formação e no teu tempo livre.
Queremos que te sintas como mobília da casa. Daí, ser um espaço onde
a tua presença e opinião são fundamentais.
NÃO TE DEIXES FICAR
Vem ter connosco ao
centro Comercial Atrium
Horário:
2ª feira
12h00 › 19h00
3ª e 5ª feiras
12h00 › 18h00
4ª feira
13h30 › 19h30
Sexta feira
12h00 › 19h30
Sábado e Domingo
14h30 › 18h30
Tel: 263 418 313
e-mail:
ceja@cm-azambuja.pt

Esperamos por ti!

———————————————————————————
SEMANALMENTE

Programa ACORDA PRA VIDA!

Dinamização das Rádios Escolares
———————————————————————————
4.as FEIRAS

Hora Buzz no CEJA

Dinamização de Tarde de Jogos no CEJA
———————————————————————————

Tardes de Torneio CEJA

Torneio de PES: 23 OUT / 27 NOV
Torneio de BUZZ: 11 DEZ
———————————————————————————
Período de interrupção lectiva
Férias de Natal (18DEZ a 03JAN)

Anim’ Ó CEJA

Dinamização de actividades diversas
Construção de um blogue e de um NetPapper
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EXPOSIÇÕES
————————————————————————————————————————
20OUT › 07NOV / QUARTA › DOMINGO / 14H00 › 18H30
Espaço Multiusos do Centro Cultural - Páteo Valverde

As viagens do Zambujinho

Já no seu quarto ano de Viagens, o Zambujinho começa a ter
produções dos nossos alunos que merecem a pena ser vistas.
É o resultado dessas viagens que serão mostrados.
Esta Exposição estará, posteriormente, patente ao público na
Biblioteca Municipal – Centro Cultural Grandella, em Aveiras de Cima
de 23 Nov a 18 de Dez.

—————
06NOV › 18DEZ / TERÇA › SÁBADO / 10H30 › 18H30
Galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja

Máscaras

Artista: Joaquim António Ramos
As tribos do Rio Omo, que corre entre os desertos do Sudão
e da Etiópia, utilizam produtos exclusivamente naturais
– extractos de plantas, folhas, frutos, peles de animais –
para se adornarem em períodos de cerimónias especiais.
O resultado é espectacular do ponto de vista plástico. Foi
alguns desses rostos adornados que o artista tentou captar
na tela.
Esta Exposição estará, posteriormente, patente ao público na
Biblioteca Municipal – Centro Cultural Grandella, em Aveiras de Cima,
de 08 de Jan a 05 de Fev.
Na foto:
Máscara1 / 90x70cm / Óleo sobre Tela

agenda cultural de azambuja
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---------------------------------------------------------------------------------------

ATRIUM
CINEMA
ATRIUM
CINEMA
OUTUBRO/Programação
ABRIL/Programação

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

08 › 11 Outubro — 		

Toy Story

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

15 › 18 Outubro —			

Salt

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

22 › 25 Outubro —			

o Aprendiz de Feiticeiro

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

29 Out › 01 Novembro —			

Cartas para Julieta

--------------------------------------------------------------------SESSÕES: 21H30 / 3,00 EUR — SEXTA A SEGUNDA

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

/

tel.: 263 408 253

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

pub

---------------------------------------------------------------------------------------
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RETRATO
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Nasci em Lisboa há 34 anos, vivi
fora do Concelho de Azambuja
durante 21 anos, mas as minhas
raízes sempre aqui estiveram, mais
propriamente em Vale do Paraíso.
Desde os primeiros dias de vida
que a música fez parte de mim,
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conta minha mãe que para calar o
meu choro, estava sempre um disco
do Plácido Domingo no gira discos
e que ao ouvi‑lo calava‑me de
imediato.
Iniciei a minha formação musical
por volta dos 6 anos em Alverca,
mas foi em Vale do Paraíso,
com a banda de bares The Foll’s,
que o bichinho da música despertou
para sempre o meu interesse.
Em 93 por não haver vaga para
o curso de viola, na Academia de
Amadores de Música, matriculei‑me
em canto lírico e desde a primeira
aula que senti que era o que
pretendia para sempre.

No ano seguinte ingressei na
Escola de Música do Conservatório
Nacional de Lisboa. Nesse mesmo
ano resolvi tentar a minha
sorte e concorri às provas de
admissão para coralista do Teatro
Nacional de São Carlos. Jovem,
sem experiência, e sem nunca ter
sequer visto uma opera, estreio
‑me no Teatro Nacional de São
Carlos com 17 anos na Ópera Les
troyens de Berlioz ao lado de
cantores de renome internacional.
Este foi o grande marco na minha
carreira pois se queria continuar
a trabalhar neste nível tinha que
evoluir rápidamente. Foi o que
aconteceu, continuei os estudos no
Conservatório e posteriormente na
Escola Superior de Música, fazendo
simultaneamente ópera no Teatro
Nacional de São Carlos, seguindo‑se
muitas óperas e muitos palcos.
Um dia para surpresa minha,
recebo um telefonema do Sr. Filipe
Lá Féria a convidar‑me para
substituir o actor Carlos Quintas
no papel de Frederico Valério
no musical Amália. Nunca tinha
feito teatro na vida e resolvi
experimentar.
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cantar”, e júri de selecção do
programa “uma canção para ti” ,
“Nasci para o Fado”e da “Operação
Triunfo”.
Mais uma vez uma estreia em
grande, no Coliseu dos Recreios de
Lisboa. Como era uma substituição
não tive muito tempo de ensaios,
confesso que subir ao palco, e
cantar com o Coliseu completamente
esgotado, foi das melhores
sensações da minha vida. As minhas
pernas tremiam o coração estava
quase a saltar pela boca, mas foi um
momento mágico, tão mágico que me
apaixonei pelo mundo dos musicais
até hoje.
Depois de ter feito a tourneé do
musical Amália ,o Sr. Filipe Lá
Féria convidou‑me a continuar
na Companhia, e seguiram‑se os
Musicais “My Fair Lady”, “Canção
de Lisboa”, “Música no Coração”,
“Jesus Cristo SuperStar”, e as
peças infantis “Menina do Mar”,
“Alice no Pais das maravilhas”,
“O Principezinho” e “A Estrela”.
Em 2008 inicia‑se uma nova
etapa na minha carreira quando
sou convidado pelo Filipe para
acumular a função de director
vocal do musical West side Story.
Mais uma vez aceitei a aventura
proposta, e fiz a direcção vocal
de todos os cantores e actores da
peça. O musical foi considerado
o melhor espectáculo do ano
recebendo um globo de ouro, o que
me deu projecção nesta área. Como
consequência fui convidado para
ser o director vocal juntamente
com a cantora Helena Vieira no
programa televisivo “Nasci para

Em 2009 Filipe lá Feria convida‑me
novamente para exercer as funções
de actor e director vocal do musical
“O Feiticeiro de Oz”, tendo sido
considerada a melhor peça infantil
do ano. Já este ano fiz direcção
vocal da peça original “ Fado
história de um Povo”, e estou a
preparar para estrear em Novembro
as peças “O Sitio do Picapau
Amarelo” e “Violino no Telhado”.
Tenho uma vida muito ocupada,
muitas vezes um pai ausente, e tem
dias que as luzes e as palmas, não
têm qualquer valor. No entanto
gosto muito do que faço.
Tenho muitos projectos para
concrectizar neste mundo da música
e ainda um dia tenho esperança de
os poder pôr em prática. Gostaria
de poder dar algo da minha
experiência ao meu Concelho,
à minha terra, fazendo‑a progredir
nesta área.
Agradeço o convite que a Câmara
Municipal de Azambuja me fez, para
vos mostrar um pouco da minha vida
e do meu trabalho, estando sempre
disposto a colaborar no que for
necessário para levar mais longe o
nome do nosso Concelho.
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DESPORTO
———————————————————

Programa Actividade
Física para Todos (PAFT)

Início das Actividades nas suas
diferentes vertentes
—————
OUT / Centro Social e Paroquial de
Aveiras de Cima / Centro Social e
Paroquial de Aveiras de Baixo / Centro
Social e Paroquial de Azambuja /
Centro Social e Paroquial de Alcoentre
/ Santa Casa da Misericórdia de
Azambuja / Associação Centro de Dia
para a 3ª Idade de Nossa Senhora
do Paraíso / Associação Recreativa
Desportiva e Cultural da Maçussa
/ União Cultural e Desportiva
Vilanovense / União de Desporto e
Recreio de Vila Nova da Rainha

Actividade física para
idosos para maiores
de 55 anos

Freguesia: Azambuja, Aveiras de Baixo, Aveiras
de Cima, Vale do Paraíso, Maçussa, VN S. Pedro,
VN da Rainha e Alcoentre.
Organização: C.M. Azambuja

———————————————————

—————
31 OUT / CCR de Casais dos Britos

Passeio BTT e Passeio
Pedestre
Freguesia: Azambuja
Org: CCR de Casais dos Britos

———————————————————
DANÇAS DESPORTIVAS
04DEZ / A.R.C. de Quebradas

14º Festival de Danças de Salão
Freguesia: Alcoentre
Org: ARC de Quebradas

———————————————————
TIRO COM ARCO
03OUT / Pavilhão GDA

Campeonato Nacional
de Sala Tiro com Arco
Todos os escalões
Freguesia: Azambuja
Org: Grupo Desportivo de Azambuja

———————————————————
KARATE
04DEZ / Pavilhão Municipal
de Azambuja

OUT / Estádio Municipal de Azambuja

AZB “Fair Play”

Campeonato Amicale
Cadetes e Juniores 2010

Campeonato Amador do Município
de Azambuja

Freguesia: Azambuja
Org: Dojo Amicale Azambuja

Freguesia: Azambuja
Organização: C.M. Azambuja

—————
11DEZ / Pavilhão Municipal de Azambuja

———————————————————
OUT
Actividade Física para Crianças /
Jovens Portadores de Deficiência
CERCI “ Flor da Vida”
Freguesia: Azambuja
Organização: C.M. Azambuja

———————————————————
BTT / PEDESTRIANISMO
10 OUT / CCR de Casais dos Britos

Passeio BTT e Passeio
Pedestre

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

Campeonato Amicale
Infantis/Iniciados e
Juvenis 2010
Freguesia: Azambuja
Org: Dojo Amicale Azambuja

———————————————————
FUTEBOL 11
10OUT / Pavilhão U.D.R. VN Rainha

U.D. Recreio V.N. R x GSR
Murteirense
5ª Jorn. Camp. Distrital - Seniores
1ª Divisão – Série 1 “Centenário”–
1ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa
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—————
17OUT / Campo dos Arneiros – V.N.
Rainha

U.D. Recreio V.N. R x
Monte Agraço

1ª Jorn. Camp. Distrital - Iniciados
2ª Divisão – Série 3 “Centenário”–
1ª volta

—————
7 NOV / Campo Futebol Aveiras Cima
Sport Club

Aveiras x Arrudense

4ª Jorn. Camp. Distrital Juvenis
2ª Divisão – Série 3 “Centenário”
– 1ª Volta
Freguesia: Aveiras Cima

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
14 NOV / Pavilhão U.D.R. V N Rainha

—————
17OUT / Campo Futebol Aveiras Cima SC

Aveiras x Ota

U.D. Recreio V.N. R x São
Pedro

1ª Jorn. Camp. Distrital Juvenis
2ª Divisão – Série 3 “Centenário”
– 1ª Volta

9ª Jorn. Camp. Distrital - Seniores
1ª Divisão – Série 1 “Centenário”–
1ª volta

Freguesia: Aveiras Cima

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
24OUT / Pavilhão U.D.R. V.N. da Rainha

—————
14NOV / Campo dos Arneiros – V. N.
Rainha

U.D. Recreio V.N.R x Bocal
7ª Jorn. Camp. Distrital - Seniores
1ª Divisão – Série 1 “Centenário”– 1ª
volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

U.D. Recreio V.N. R x
Cadaval

5ª Jorn. Camp. Distrital - Iniciados
2ª Divisão – Série 3 “Centenário”–
1ª volta

—————
31 OUT / Campo dos Arneiros – V. N.
Rainha

Freguesia: Vila Nova da Rainha

3ª Jorn. Camp. Distrital - Iniciados
2ª Divisão – Série 3 “Centenário”–
1ª volta

U.D. Recreio V.N.R x Vila
Franca Rosario

U.D. Recreio V.N. R x Alenquer

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

—————
31OUT / Campo Futebol Aveiras Cima SC

Aveiras x Monte Agraço

3ª Jorn. Camp. Distrital Juvenis
2ª Divisão – Série 3 “Centenário”
– 1ª Volta
Freguesia: Aveiras Cima
Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
28NOV / Pavilhão U.D.R. V.N. Da Rainha

11ª Jorn. Camp. Distrital - Seniores
1ª Divisão – Série 1 “Centenário”– 1ª
volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
28NOV / Campo dos Arneiros – V. N.
Rainha

U.D. Recreio V.N. R x Ota

7ª Jorn. Camp. Distrital - Iniciados
2ª Divisão – Série 3 “Centenário”–
2ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa
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—————
28NOV / Campo Futebol Aveiras Cima
Sport Club

—————
06NOV / Campo Futebol Aveiras Cima
Sport Club

7ª Jorn. Camp. Distrital Juvenis
2ª Divisão – Série 3 “Centenário”
– 2ª Volta

4ª Jorn. Camp. Distrital Juniores “E2”
(Benjamins/10 anos) - Série 2

Freguesia: Aveiras Cima

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
20NOV / Campo Futebol Aveiras Cima
Sport Club

Aveiras x Alhandra

—————
12DEZ / Campo dos Arneiros – V. N.
Rainha

U.D. Recreio V.N.R x
Arrudense

9ª Jorn. Camp. Distrital - Iniciados
2ª Divisão – Série 3 “Centenário”–
2ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
19DEZ / Pavilhão U.D.R. V. N. da Rainha

U.D. Recreio V.N. R x
Castanheira

14ª Jorn. Camp. Distrital - Seniores
1ª Divisão – Série 1 “Centenário”–
1ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Aveiras x Alenquer
Freguesia: Aveiras Cima

Aveiras x Zambujalense

6ª Jorn. Camp. Distrital Juniores “E2”
(Benjamins/10 anos) - Série 2
Freguesia: Aveiras Cima
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
04DEZ / Campo Futebol Aveiras Cima
Sport Club

Aveiras x OTA

8ª Jorn. Camp. Distrital Juniores “E2”
(Benjamins/10 anos) - Série 2
Freguesia: Aveiras Cima
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
18DEZ / Campo Futebol Aveiras Cima
Sport Club

Org: Associação de Futebol de Lisboa

Aveiras x Castanheira - A

—————
19DEZ / Campo Futebol Aveiras Cima SC

9ª Jorn. Camp. Distrital Juniores “E2”
(Benjamins/10 anos) - Série 2

Aveiras x Alenquer

10ª Jorn. Camp. Distrital Juvenis
2ª Divisão – Série 3 “Centenário”
– 2ª Volta
Freguesia: Aveiras Cima
Org: Associação de Futebol de Lisboa

———————————————————
FUTEBOL 7
16OUT / Campo Futebol Aveiras Cima
Sport Club

Aveiras x Pinheiro Loures
1ª Jorn. Camp. Distrital Juniores “E2”
(Benjamins/10 anos) - Série 2
Freguesia: Aveiras Cima
Org: Associação de Futebol de Lisboa

Freguesia: Aveiras Cima
Org: Associação de Futebol de Lisboa
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DESPORTO
———————————————————
FUTEBOL 11

———————————————————
TIRO AO ALVO

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

06NOV / 15H00 / Centro Cultural
Azambujense

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

Torneio de Tiro Ao Alvo

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

Freguesia: Azambuja

Freguesia: Vila Nova da Rainha

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

Org: Associação de Futebol de Lisboa

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

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

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

Org: Centro Cultural Azambujense

5º Passeio TT
Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa de Casais de
Baixo

Org: Associação de Futebol de Lisboa

———————————————————
19 DEZ / 10H00 / Associação
Recreativa e Cultural de Quebradas

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

Freguesia: Alcoentre

Freguesia: Vila Nova da Rainha

U.D. Recreio V.N.R.
vs À dos Cunhados

8ª Jorn. Camp. Dist. Seniores
1ª Divisão / Série 1
Freguesia: Vila Nova da Rainha
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

4º Passeio BTT

Org: Associação Recreativa e Cultural de
Quebradas

18 19

EDUCAÇÃO
————————————————————————————————————————
Ano lectivo 2010/2011

«As Viagens do Zambujinho»
Projecto de Iniciativa Municipal

Em Outubro, pelo 4º ano consecutivo, 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.
Org: C.M. Azambuja
Com a colaboração de Juntas de freguesia, Colectividades,
Associações e particulares.

———————————————————————————
CONCURSO

Azambuja de A a Z

Depois do êxito do ano lectivo passado, realizar‑se‑á a 2ª
edição deste concurso, que decorrerá nos agrupamentos
de Escolas do Concelho e na Escola Secundária.
Visa criar um alfabeto do que de melhor existe no
Concelho. Estarão envolvidas 7 turmas que trabalharão
todas as letras do alfabeto.
Um júri, constituído por 1 representante da autarquia,
1 professor e 1 elemento da comunidade avaliará os
trabalhos produzidos pelos alunos.
———————————————————————————

Os oleões, são uns glutões!

Os Pelouros da Educação e do Ambiente irão promover
um concurso, destinado aos alunos do 2º ciclo do Concelho
com o objectivo de promover a recolha selectiva de óleo
alimentar usado.
O concurso terá três momentos de participação:
1. A recolha dos óleos domésticos, e sua entrega na sede dos
Agrupamentos de Escolas.
2. A elaboração pelas turmas de folheto de sensibilização
dirigido aos Munícipes de Azambuja, com slogan alusivo
às boas práticas na recolha dos óleos domésticos.
3. Apresentação de Enquadramento Teórico, com os objectivos
e conclusões da pesquisa efectuada sobre a temática.
Entrega de trabalhos – até 14 de Março de 2011.
———————————————————————————
20OUT / 15H00 / Auditório Municipal Centro Cultural
Páteo Valverde

Recepção aos Professores

———————————————————————————
15 › 26NOV

Bolsas de Estudo e de Mérito
do Município de Azambuja
Candidaturas

Informações:
Divisão de Educação – Páteo ValverdE / Telf. 263 400 496
E-mail: educacao@cm-azambuja.pt
www.cm-azambuja.pt
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ACÇÃO SOCIAL
————————————————————————————————————————
OUT

CONCURSO DE CRIAÇÃO DE PRESÉPIOS
EM MATERIAL REUTILIZÁVEL
Dirigido à População Sénior do Concelho de Azambuja,
onde é proposta a criação de um presépio construído
com materiais reutilizáveis.
Informações sobre regulamento e formas de participação na
Divisão de Saúde e Acção Social – Páteo do Valverde –
2050 Azambuja
Telf.: 263 400 491 / 961 710 548

———————————————————————————
02OUT / 9H00 › 13H00 / Mercado Mensal de Azambuja

Cartão vermelho à violência
doméstica

Acção de divulgação junto da comunidade
O município de Azambuja associa-se desta forma
à Campanha mostra o Cartão Vermelho à Violência
Doméstica integrada no III Plano Nacional Contra
a Violência Doméstica (2007/2010).
———————————————————————————
06OUT

24 Horas pelo Combate à Pobreza
e à Exclusão Social

10H00– Abertura do Mural da Pobreza nas Bibliotecas
Municipais
14H30 – Projecção do Filme “Cinema de Bairro”
– Auditório Municipal do Centro Cultural Páteo
do Valverde
Iniciativa promovida pela Rede Europeia Anti-Pobreza
(REAPN), no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza
e Exclusão Social que inclui ainda a Recolha de Bens
para Loja Social de Azambuja – Cerci Flor da Vida

—————
06 › 08OUT
Campanha Concelhia de recolha de bens a serem
entregues à Loja Social para apoiar famílias
carenciadas do Concelho de Azambuja

22 21
20
23

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

“Famílias à conversa com…”
Iniciativa dirigida às famílias da comunidade onde se
pretendem abordar diversas temáticas, para as quais
contamos com diferentes oradores.
—————
15OUT /21H00

Gestão do Tempo/Qualidade Afectiva
Orador: Paulo Louro (Dr.)

Local: Auditório Municipal do Centro Cultural Páteo Valverde
Freguesia: Azambuja

—————
22OUT / 21H00

Gestão do Tempo/Qualidade Afectiva
Orador: Paulo Louro (Dr.)
Local: Escola do 1º Ciclo de Vila Nova de São Pedro
Freguesia: Vila Nova de São Pedro

—————
12NOV / 21H00

Sexualidade
Orador(as): Judite Álvares (Dra.) e Ana Isabel dos Santos (Dra.)
Local: Biblioteca Municipal – Centro Cultural Grandella
Freguesia: Aveiras de Cima

—————
19NOV / 21H00

Sexualidade
Orador(as): Judite Álvares (Dra.) e Ana Isabel dos Santos (Dra.)
Local: Jardim de Infância
Freguesia: Manique do Intendente

———————————————————————————
02 › 15DEZ - Biblioteca Municipal – Centro Cultural
Grandella

PROJECTO (RE) VER A POBREZA

Exposição
Trabalhos realizados, no âmbito do Concurso (Re)Ver
a Pobreza, pela população dos 6 aos 100…anos
residente nos concelhos da Lezíria do Tejo.
Projecto promovido pela Núcleo Distrital de Santarém
da Rede Europeia Anti-Pobreza (REAPN), em parceria
com os onze concelhos da Lezíria do Tejo.
———————————————————————————
03DEZ / 14H30 / Auditório Municipal Centro Cultural
- Páteo Valverde
Fórum

“Famílias Multiproblemáticas”
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OUTROS EVENTOS
————————————————————————————————————————
01 › 05OUT / Vale do Paraíso
5ª Mostra Gastronómica
“PARAISABOR”

—————
23 › 24OUT / Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
Torneio de Sueca

Freguesia: Vale do Paraíso

Freguesia: Alcoentre

Org: JF de Vale do Paraíso com a colaboração

Org: Associação Cultural e Recreativa dos Casais

de todas as Associações e Colectividades

das Boiças

—————
02OUT / Centro Cultural Azambujense
1º Rally Paper “Os amigos do C.C.A.”

—————
24OUT / Associação Recreativa de Casais
de Baixo
Comemorações do 35º Aniversário com
entrega de prémios e homenagem aos
sócios que comemoram 25 anos de casa

Freguesia: Azambuja
Org: Centro Cultural Azambujense

—————
04OUT / 22H / Centro Hípico Lebreiro
Noite de Fados “Um Serão no Picadeiro”
Freguesia: Azambuja
Org: Centro Hípico Lebreiro

—————
05OUT / Centro Cultural Azambujense
Comemorações do Centenário da
República
10H30 – Hastear da Bandeira Nacional
na Câmara Municipal de Azambuja
16H00 – Concerto no Centro Cultural
Azambujense
Freguesia: Azambuja
Org: Centro Cultural Azambujense

—————
16OUT / Centro Cultural e Recreativo
de Casais dos Britos
Adiafa: Festa de Celebração do fim
de época
Freguesia: Azambuja
Org: Grupo Tradicional “Os Casaleiros”
do Centro Cultural e Recreativo de Casais
dos Britos

Freguesia: Azambuja
Org: Associação Recreativa de Casais de Baixo

—————
24OUT / Salão dos Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
12º Festival Nacional de Bandas
Filarmónicas
Freguesia: Alcoentre
Org: Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Alcoentre

—————
30OUT / Casa do Povo de Aveiras de Baixo
Tardes de Convívio

Tema: Bué da Baldas
Convidado(a): Jovens da
Freguesia de Aveiras de Baixo
Freguesia: Aveiras de Baixo
Organização: Junta de Freguesia de Aveiras
de Baixo

—————
12NOV / Associação Recreativa de Casais
de Baixo
Festejos de S. Martinho

—————
23OUT / 16H / Sede da Associação
da Socasa
Concerto Integrado nas
Comemorações do 15º Aniversário
da Socasa

Freguesia: Azambuja

Freguesia: Azambuja

Freguesia: Alcoentre

Org: Centro Cultural Azambujense

Org: Associação Desportiva e Cultural de

Org: Associação Recreativa de Casais de Baixo

—————
13NOV / Associação Desportiva
e Cultural de Tagarro
Festa de S. Martinho

Tagarro
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————————————————————————————————————————
—————
13 › 14NOV / Associação Cultural e
Recreativa dos Casais das Boiças
Comemorações de S. Martinho /
Provas de Vinho

—————
27NOV / 21H / Associação Desportiva
e Cultural de Tagarro
Noite de Fados

Freguesia: Alcoentre

Org: Associação Desportiva e Cultural

Org: Associação Cultural e Recreativa dos

de Tagarro

Casais das Boiças

—————
14NOV / Associação Recreativa
Desportiva e Cultural de Maçussa
Festa de S. Martinho

—————
01DEZ / Centro Cultural Azambujense
Arruada em Azambuja da
Comemoração do dia da
Restauração de Portugal

Freguesia: Maçussa

Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa Desportiva e

Org: Centro Cultural Azambujense

Cultural de Maçussa

—————
04DEZ / Associação Recreativa
de Casais de Baixo
Festa de Natal

—————
20NOV / Rancho Folclórico
“Camponeses de Vale do Brejo”
Festa de S. Martinho

Freguesia: Alcoentre

Freguesia: Azambuja

Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Associação Recreativa de Casais de Baixo

Org: Rancho Folclórico “Camponeses de Vale

—————
05DEZ / 14H / Centro Cultural
Azambujense
Concerto Integrado nas Visitas
Técnicas do INATEL

do Brejo”

—————
26 › 28NOV / Casa do Povo de Aveiras
de Cima
15ª Edição da Feira de Gastronomia
e Artesanato / Feira do Livro
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: Casa do Povo de Aveiras de Cima

—————
27NOV / Casa do Povo de Aveiras
de Cima
Festival Nacional de Folclore
Infantil 2010
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: Casa do Povo de Aveiras de Cima

—————
27NOV / Casa do Povo de Aveiras
de Baixo
Tardes de Convívio
Tema: A Nossa Identidade
Convidado(a): Dr. José Machado
Pereira

Freguesia: Azambuja
Org: Centro Cultural Azambujense

—————
05DEZ / Centro Cultural e Recreativo
de Casais dos Britos
Festa de Natal
Freguesia: Azambuja
Org: Direcção do Centro Cultural
e Recreativo de Casais dos Britos

—————
11DEZ / Salão do Centro Cultural
Azambujense
Festival da Canção Infantil
Freguesia: Azambuja
Org: Centro Cultural Azambujense

Freguesia: Aveiras de Baixo

—————
17DEZ / 21H00 / Centro Cultural
Azambujense
Concerto de Natal

Organização: Junta de Freguesia de Aveiras

Freguesia: Azambuja

de Baixo

Org: Centro Cultural Azambujense
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OUTROS EVENTOS

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

—————
17 › 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
19DEZ
Actuação do Rancho Folclórico
“Danças e Cantares de Vale
do Paraíso”
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: Rancho Folclórico “Danças e Cantares
de Vale do Paraíso”

—————
18DEZ / Casa do Povo de Aveiras
de Baixo
Tardes de Convívio
Festa de Natal da Freguesia de
Aveiras de Baixo

—————
19DEZ / Associação Recreativa
e Cultural de Quebradas
Comemorações do Aniversário
da Associação Recreativa e Cultural
de Quebradas
7º Encontro de Acordeões
Freguesia: Alcoentre
Org: Associação Recreativa e Cultural
de Quebradas

—————
19DEZ / Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
Festa de Natal
Freguesia: Alcoentre
Org: Associação Cultural e Recreativa
dos Casais das Boiças

—————
24 › 26DEZ / Associação Recreativa
Desportiva e Cultural de Maçussa
Festejos Anuais de Maçussa
Freguesia: Maçussa
Org: Associação Recreativa Desportiva
e Cultural de Maçussa

Organização: Junta de Freguesia de Aveiras

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

de Baixo

Freguesia: Alcoentre

—————
18DEZ / Salão dos Bombeiros
Voluntários de Alcoentre
Concerto de Natal

Org: Associação Desportiva e Cultural

Freguesia: Aveiras de Baixo

Freguesia: Alcoentre
Org: Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Alcoentre

—————
18DEZ / Associação Recreativa
de Casais de Baixo
Passeio de Pais Natais pelo
Concelho de Azambuja
Freguesia: Azambuja
Org: Associação Recreativa de Casais
de Baixo

de Tagarro
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O NOSSO ASSOCIATIVISMO
—————————————————————————————————————————————

		 Casa
do Povo de
Manique do
Intendente
A casa do Povo
de Manique do
Intendente,
foi criada por
Alvará em 1971.
Tem a sua sede
em Manique
do Intendente
e abrange as
Freguesias de
Manique do
Intendente,
Alcoentre e Vila
Nova de S. Pedro.

Esta Casa do Povo foi fundada a
15/06/1971, sendo na altura uma
Comissão Organizadora, constituída
pelo Engenheiro João Eugénio Machado
da Silva Anacoreta (Presidente),
Arnaldo Alves Grego (Secretário),
Armando José (Tesoureiro) e António
José Pedro (Vogal).
A Comissão Organizadora foi extinta
em Abril de 1975, tendo sido eleita
uma Comissão Directiva que se
manteve até 1985 data em que foi
eleita uma Direcção, deste então têm
sido eleitas de três em três anos, as
Direcções da Casa do Povo.
A Freguesia de Alcoentre foi
desanexada desta Casa do Povo em 19
de Dezembro de 1979, conforme Acta
Nr. 16 de 18 de Janeiro de 1980.
Esta Casa do Povo foi instalada
provisoriamente no Palácio Pina
Manique, cujas instalações foram
feitas pela Junta de Freguesia e
Câmara Municipal de Azambuja.
Nessa altura, existia um projecto
para a construção da sede, dos
Serviços Médicos Sociais e Pavilhão
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O NOSSO ASSOCIATIVISMO

Gimnodesportivo, num terreno com cerca
de 40 000 m2, propriedade da Casa do
Povo, obra essa que, embora aprovada e
licenciada, não se concretizou.
A Casa do Povo tinha nessa altura, como
objectivo dar apoio aos trabalhadores
Rurais e seus familiares, no que diz
respeito à saúde, reformas na velhice
e invalidez assim como apoio materno
infantil para além de desenvolver
actividades Culturais, Desportivas,
Recreativas, entre outras.
Ao longo do tempo, a Casa do Povo
foi desenvolvendo várias actividades,
tais como a Colónia de Férias, na
época balnear, com transporte para
os associados e seus familiares, mais
próximos.
Apoia o Desporto, mantendo actualmente
uma Secção de Ginástica, assim como o
futebol, através dos campeonatos do
Inatel, organizando vários campeonatos
de Futebol 5 e outros eventos
desportivos.
Mantém um Rancho Folclórico desde
1981, assim como um Grupo de
Cavadores, que já actuaram em
diversos palcos e contam com várias
glórias. Concorreram ao concurso do
Inatel realizado na Casa do Artista,
onde obtiveram o 1º Lugar a nível do
Distrito de Lisboa e a nível Nacional,
num concurso decorrido na Aula Magna
obtiveram o 4º Lugar.

Ao longo dos anos o investimento foi
também canalizado para a criação de
um Centro de Dia e Apoio Domiciliário,
que se veio a concretizar, sendo
inaugurado a 17 de Julho de 2006.
Estas valências surgem como Resposta
Social, prestando apoio a pessoas
Idosas que por algum motivo sentiram
a necessidade de recorrer a estes
serviços ou a pessoas que de uma forma
ou de outra vivem em isolamento ou
com sérias dificuldades.
Actualmente, estas valências funcionam
com cerca de 50 Utentes.
Em fase final de Construção, encontra-se
um Polidesportivo - resultado de um
Protocolo entre a Câmara Municipal de
Azambuja e esta IPSS - que irá apoiar a
população local e os alunos da Escola do
Agrupamento Vertical do Alto Concelho
(Escola Básica Integrada de Manique do
Intendente).
Esta Casa do Povo, tem ainda um
projecto aprovado para a Construção
de um Lar para idosos, que aguarda por
alguns apoios financeiros.
A Casa do Povo, possui ainda um Campo
de Futebol de 11, que serve a população
local e o Agrupamento Escolar, e é sua
pretensão que o mesmo seja adaptado
para piso sintético, nos restantes
terrenos o objectivo passa pela
instalação de um parque de diversões,
um parque de merendas e Pista de
Manutenção.
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LER / VER / OUVIR
———————————————————————————
Livro / Infantil

A árvore generosa
Shel Silverstein
Bruaá

Com poucas palavras, Silverstein fala da relação entre
o homem e a natureza, onde uma árvore oferece tudo
a um menino, que a deixa de lado ao crescer ao mesmo
tempo que se torna num homem egoísta. Mas para
agradar ao menino que ama, a generosidade desta
árvore não tem fim, ainda que isto signifique a sua
própria destruição. Uma leitura que se recomenda
independentemente da idade.

———————————————————————————
DVD / ADULTO

Invictus

Realizado por Clint Eastwood, com Matt Damon, Morgan
Freeman nos principais papéis.
Este é um filme inspirador sobre uma equipa e
um povo unidos por um objectivo maior. Morgan
Freeman é Nelson Mandela, o homem que pede ao
capitão da equipa nacional de rugby (Matt Damon) e
à sua esquadra, para fazer o impossível e ganhar o
Campeonato do Mundo.

———————————————————————————
CD /Juvenil

Can’t be Tamed
Miley Cyrus

Este terceiro disco de Miley Cyrus assegura uma imagem
afastada da sua personagem em Hannah Montana. Após
ter vendido 15 milhões de discos no mundo inteiro,
Miley, apresenta-nos agora um álbum forte com temas
como “Can’t Be Tamed” ou “Forgiveness And Love”.
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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
—

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

————————————————————————————————————————
Sábados / 09Out / 06Nov / 04Dez / 15H30

Clube da Biblioteca

O clube da biblioteca destina-se a jovens leitores entre os 7 e os 14 anos. Este
clube tem como objectivo criar hábitos de leitura e promover o livro e a leitura
através de actividades lúdico - didácticas.
Inscreve-te no balcão da biblioteca e vem divertir-te connosco.
————————————————————————————————————————
Sábado / 23Out. / 10h30

Concerto de Música para Bebés (dos 0 aos 3 anos)
Actividade sujeita a inscrição. Máximo 12 inscrições.
————————————————————————————————————————
Sábados / 30Out / 27Nov / 15H30

O Prazer de Ler e Conhecer
Convidamos todos aqueles que têm prazer na leitura para participar no nosso
grupo de leitura que este ano enveredará por novos caminhos.
Junte-se a nós nesta nova aventura literária.
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————————————————————————————————————————
7 sessões durante Outubro e Novembro

BD Para Alunos do Secundário

Actividade inserida no âmbito do Programa de Itinerâncias da Direcção Geral
do Livro e das Bibliotecas. Actividade a desenvolver em pareceria com a Escola
Secundária de Azambuja.
————————————————————————————————————————
SÁBADO / 20NOV / 15H30

Apresentação da obra do autor Xico Braga
————————————————————————————————————————

Visitas Guiadas
As visitas guiadas têm como objectivo dar a conhecer o espaço da biblioteca,
as regras de funcionamento da mesma e o seu fundo documental. Actividade sujeita
a marcação.
————————————————————————————————————————

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.

10 Dez

Lançamento do IV Concurso Literário do Concelho
de Azambuja
————————————————————————————————————————

Exposição Letras e Cores, Ideias e Autores
da República
No ano em que se comemoram cem anos sobre a implantação
da República, a Direcção Geral do Livro e da Biblioteca,
em colaboração com a Comissão Nacional para as Comemorações
do Centenário da República, apresenta a exposição «Letras
e Cores, Ideias e Autores da República» que resulta do
convite feito a dez ilustradores para retratarem dez temas
representativos desse período: Ultimatum, Monarquia,
5 de Outubro, Igreja, Educação, Mulheres, Modernismo,
Grande Guerra, Chiado e Revistas. O resultado estará
patente nas três bibliotecas da Rede, no decorrer do mês
de Outubro.
————————————————————————————————————————
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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

———————————————————————————
QUINTAS / 10H30

A Hora do Conto

Esta actividade tem como objectivo sensibilizar,
os mais novos, para o livro, para a leitura e para o
espaço da biblioteca.
No âmbito da Hora do Conto continuamos a
privilegiar a valorização do património cultural do
concelho de Azambuja. Por conseguinte, a história
escolhida para este ano lectivo é uma adaptação de
Miguel Ouro da lenda O sardão de dois rabos.
À semelhança dos anos anteriores, desenvolve‑se em parceria
com as instituições de ensino do 1º ciclo do Concelho.
———————————————————————————
Quartas / 06Out / 17Nov / 15Dez / 16H30

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.

Biblioclube Juvenil

O Biblioclube continua a desenvolver actividades lúdico‑didácticas que visam
a promoção do livro e da leitura entre os mais jovens. A partir de agora com
uma sessão mensal.
————————————————————————————————————————
19OUT

Ouvir falar das Letras

Actividade inserida no âmbito do Programa de Itinerâncias da Direcção Geral
do Livro e das Bibliotecas e dinamizado por Ana Mourato. Esta actividade
destina-se a alunos do 1º ciclo e será desenvolvida em parceria com
instituições de ensino do Concelho.
————————————————————————————————————————
Sábado / 30Out / 10h30m

Concerto de Música para Bebés (dos 0 aos 3 anos)

Actividade sujeita a inscrição. Máximo 12 inscrições!
————————————————————————————————————————
Sextas / 10H30

Visitas Guiadas

As visitas guiadas têm como objectivo dar a conhecer o espaço da biblioteca,
as regras de funcionamento da mesma e o seu fundo documental. Actividade
sujeita a marcação.
————————————————————————————————————————

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.
————————————————————————————————————————

30 31

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

———————————————————————————
Sextas / 10H30

Visitas Guiadas

As visitas guiadas têm como objectivo dar a conhecer
o espaço da biblioteca, as regras de funcionamento da
mesma e o seu fundo documental. Actividade sujeita a
marcação.
———————————————————————————
Quartas / Sextas / 11H

Leitura Sénior

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 /

Continua a decorrer, em parceria com o Centro de Dia
Adultos / Publicações
de Alcoentre, esta actividade que visa a recuperação do
Periódicas.
gosto pela leitura entre os seniores.
————————————————————————————————————————

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.
————————————————————————————————————————

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

DATAS DE INTERESSE
08DEZ

II Aniversário das Biblioteca – Palácio Conselheiro Frederico
Arouca
————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————
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.
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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

————————————————————————————————————————
16OUT / 21H30

Entrega dos prémios
do II Concurso de Fotografia

No dia em que o Museu Municipal comemora o VI aniversário da sua abertura
ao público, irão ser entregues os prémios relativos ao II Concurso de Fotografia
– «PATRIMÓNIOS: OLHAR, OBSERVAR E REGISTAR», cuja temática este ano incidiu
sobre o património rural e as paisagens culturais. 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.
————————————————————————————————————————
OUT › DEZ

Oficina de Instrumentos Tradicionais Portugueses «Tocar como dantes» — Alunos do 1º CEB

No âmbito dos serviços educativos do Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque,
estamos a disponibilizar para o ano lectivo de 2010 / 2011, uma oficina
de instrumentos tradicionais portugueses, intitulada «Tocar como dantes», cujos
destinatários são os alunos do 3º e 4º ano do ensino básico das escolas do Concelho.
Nesta oficina far-se-á uma breve abordagem à temática dos instrumentos
tradicionais da região, como elementos preponderantes na preservação e
divulgação das nossas raízes culturais e hábitos do quotidiano, através de uma
mostra com especial incidência para os instrumentos musicais tradicionais que
estão incorporados na exposição.
Utilizando como base «histórias» extraídas do Cancioneiro Popular de Azambuja,
esta actividade, para além de uma componente pedagógica, terá uma vertente
prática em que os alunos serão convidados a participar numa pequena tocata com
recursos a kits de instrumentos tradicionais adquiridos para o efeito.
Para mais informações e inscrições podem contactar-nos através do seguinte endereço
electrónico: museu@cm-azambuja.pt ou através do n.º de telefone 263 400 447
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UM MOMENTO NO MUSEU...

O mais
importante
espadachim que
passou
pelo Regimento
de Cavalaria VII
em Santarém
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UM MOMENTO NO MUSEU...

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

Ficaria este
pitoresco episódio
de lágrima no olho
se lhe faltasse o
tempero especial
a dar‑lhe o
sabor genuíno
da sua própria
originalidade.
Para que tal seja louvável, salva‑se
um bom punhado de ingredientes
notórios, que deixaram brilho na
credibilidade já pelo distinto sabor
com que nutrira a sua compostura,
já pela vulnerável expressão pictural
com que fazia uso dela.
Drama ou comédia, será o encontro,
que vamos ter com uma celebridade,
certamente não inédita em meios
pequenos a considerar, Azambuja,
em tempo qual a população
mergulhada em regras e conceitos
de ruralidade arcaica com as
constantes daí derivadas e cujo
simbolismo e excentricidade deixaram

no colectivo da comunidade proezas
que, de um modo ou de outro, foram
marcantes em época própria.
Todavia, para um melhor entendimento
ligado ao motivo em questão, há que
recuar no tempo, não sei bem quantas
luas, muitas luas, e caminhar com
alguma cautela, palmilhar a passo
incerto por aí além.
Nunca se soube em Azambuja
a verdadeira graça da figura central
da fita, pois toda a gente o tratava
por Manuel Vintém.
Era um homem de uma estatura meã,
trabalhador camponês, analfabeto e
boa pessoa. Também não lhe conheci
a família nem sei se a tinha e qual
seria ou não o seu berço. Sei que era
famoso pelas finezas com que animava
a malta em dias em que lhe chegava do
pipo. Geralmente tinha poiso certo na
taberna do Chico Maneta à entrada de
Azambuja, do lado onde o sol ao nascer
bate em chapa, e se embebedava quase
sete dias por semana.

34 35

———————————————————————————————————— ————————————
Falava‑se na altura com alguma razão,
que o vício pelo briol estalou de vez,
depois que tarimbou como magala no
regimento da Cavalaria VII no quartel
em Santarém, de que não passou
de praça raso a bater lata no panelão
do rancho. Assim, o Manuel Vintém,
sem mais nada nos olhos e na alma
que o ofício de saber cultivar
os campos da sua terra, a verdade
se diga, é que o exército com as escolas
de guerra, despertou‑lhe os sentidos
para as artes militares, vindo a revelar
‑se um verdadeiro mestre a manobrar
a espada, com honras e louvores de se
lhe tirar o chapéu. Um génio.
Essa proeza, saída de um matacão de
rudeza, deu bravo entre a oficialidade
do regimento ao ponto de um Senhor
Alferes, seu chefe de fila, que resolveu
nomeá‑lo instrutor das próprias filhas
de modo a manejarem com destreza,
arte e rigor uma espada, com tão
honrosa missão, que ficou a desfrutar
de um donativo que o seu Alferes
lhe vinha trazer a Azambuja até
ao fim da vida.

Desse entendimento o Manuel Vintém
não era capaz de abrir o bico,
nem mesmo quando o carrascão
o amarinhava até ao cimo da pinha.
O que se soube e falou na altura
é que, desde que se grudou em pedra
e cal com o alferes Carrilho, perdeu de
vista o cabo da enxada e o trilho da
lezíria, entregando‑se a tempo inteiro
ao vinho do Maneta até ao dia em que
fechou os olhos para sempre.
Manuel Vintém finou‑se quando ainda
podia romper meias solas, com uma
mazela que nenhuma mezinha da época
foi capaz de curar, mas a história
ficou. É que, pouca gente em Azambuja
teve conhecimento que o amante
do vinho, o rural analfabeto foi o mais
importante espadachim que passou
pelo Regimento de Cavalaria VII
em Santarém, dando água pela barba
aos especialistas das artes marciais.

Janeiro de 2010
Sebastião Mateus Arenque
Azambuja
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Primeiro Centenário
da Implantação
da República

E o Concelho de Azambuja
tradicionalmente monárquico,
conservador, reaccionário e
ultramontano, deu vivas à República, a
10 de Outubro de 1910.
A Câmara e vereação monárquicas
deram lugar a uma primeira Câmara e
vereação republicana da qual fizeram
o Dr. António Saraiva da Rocha
– Presidente, Alberto de Noronha,
Sebastião Augusto da Costa, Francisco
Eduardo Collaço, António da Costa,
Alfredo da Silva Tavares, Camilo
José de Carvalho, na vereação. Desse
acto de investidura e aclamação da
República, ficou‑nos a primeira acta,
documento histórico assim lavrado:

Acta da Sessão Extraordinária da
Comissão Municipal Republicana do
Concelho de Azambuja, efectuada a 10 de
Outubro de 1910.
«Em seguida ao acto de posse da
Comissão Municipal Republicana, e
tomando a presidência, às 4 e meia
horas da tarde, o cidadão snr. Dr.
António Alexandre Saraiva da Rocha,
ocuparam os seus logares os vereadores
effectivos snrs.: Alberto d’Assumpção
Travassos Noronha, António da Costa,
Alfredo da Silva Tavares, Francisco
Eduardo Colaço, Sebastião Augusto da
Costa e Camilo José de Carvalho, no
meio de enthusiásticos vivas e vibrantes
salvas de palmas à Comissão Municipal,
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———————————————————————————————————— ————————————

ao Governo provisório da República,
exército, marinha, etc., etc.
Restabelecido o silêncio, o cidadão
presidente agradece ao povo a honra de
ter indicado o seu nome para presidir
aos destinos do Município Azambujense,
cargo aliás espinhoso e difícil, mas para
cujo resultado profícuo concorrerá com
a sua melhor boa vontade, e com os seus
melhores esforços, que põe à disposição
do Concelho. Ao glorioso exército
portuguez, à sua briosa e valente
armada, e à dedicação nunca desmentida
do povo de Lisboa à Causa Republicana
se deve, n’esta hora de immenso júbilo,
a redempção da Pátria Portugueza.
Não tem requisitos intellectuaes para
acompanhar o povo nas suas aspirações
generosas e altruístas motivo porque
o seu concurso resultará negativo, mas
dá‑lhe o que possue – a sua honestidade
– da qual é testemunho o seu passado,
que todos conhecem. Saúdo, pois,
com enthusiasmo, os representantes
da República e o povo de Lisboa que
se mostrou valente na resolução, mais
valoroso se tornou na guarda das
causas dos cidadãos, que são dignos de
imporem a sua vontade.
Em seguida usa da palavra o cidadão
vereador snr. Camillo de Carvalho
que ratifica o seu juramento de fé
republicana dizendo que Azambuja é,
em toda a parte, desfavoravelmente
apreciada pelos factos aqui ocorridos,
e que a celebrizaram; mas que ao povo
do Concelho, de natureza dócil, bom e
trabalhador, todos lhe rendem e prestam
inteira justiça aos seus dotes e carácter
por todos os títulos digno de respeito

e estima de estranhos; mas crê que, na
sua ardente fé de revoltado, com civismo
e um pouco de inteligência, derruído
já o velho alicerce de instituições
retrogradas, surja uma corporação
honesta, e se levante uma Pátria Nova
que saiba encarnar em si as legítimas
aspirações do povo portuguez, honrando
a bandeira nacional que é a bandeira
da República; e termina levantando
um viva ao Concelho de Azambuja que
é muito correspondido, e a que se
seguiram outros ao exército, à Marinha,
à Pátria livre e ao povo republicano,
delirantemente aclamados.
Também o cidadão snr. dr. João José
Pereira Jardim, em breves palavras,
enaltece a coragem e civismo do povo
revolucionário, referindo‑se com
palavras muito lisonjeirasao movimento
republicano; e aludindo ao cidadão snr.
dr. António Alexandre Saraiva da Rocha
na presidência da Comissão Municipal
do Concelho, saúda‑o como uma relíquia
do partido republicano histórico, e um
dos caudilhos revolucionários do 31 de
Janeiro, terminando por uma invocação
à grande assistência pública para que,
terminada a sessão, todos os prezentes
acompanhem a sua casa o cidadão
snr. dr. António Rocha, a que todos
assentiram, e felicitaram com vivas e
palmas.
O vereador snr. Sebastião Costa, propõe
e a Câmara approva, que o serviço de
expediente da secretaria fique a cargo
do cidadão presidente. Deliberou a
Câmara fixar os dias de quintas feiras
de cada semana, pelas onze da manhã,
para as suas sessões ordinárias, com
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excepção da da próxima quinta feira
que deve ter lugar às quatro horas da
tarde em consequência do serviço a que
está procedendona sala das sessões, a
Comissão de inspecção militar.
Por proposta do cidadão presidente
a Câmara approvou a expedição
do seguinte tellegrama ao Ex.mo
Governador Civil: «A Câmara Municipal
republicana em sessão de posse,
hoje, saúda V. Ex.ª.» o qual foi
immediatamente expedido.
Depois o cidadão presidente encerrou
a sessão em signal de regozijo
pela implantação da república; e
agradecendo ao povo a sua comparência
a este acto solemne e à phylarmonica
Azambujense a sua expontânea e
dedicada cooperação, dispensa o
povo de o acompanhar a sua casa e
devanta vivas ao governo provisório da
republica, ao exército, marinha, povo de
Lisboa e a diversos vultos importantes
da democracia que foram calorosamente
correspondidos pela grande massa de
povo que enchia as salas do edifício
municipal.
Eram 5 horas e meia da tarde encerrou
‑se a sessão.
O Secretário da Câmara
Alberto Affonso Duarte
António Saraiva da Rocha
Alberto de Noronha
Sebastião Augusto da Costa
Francisco Eduardo Collaço
António da Costa
Alfredo da Silva Tavares
Camillo José de Carvalho

Na data em que se comemora o
primeiro centenário da implantação
da República Portuguesa, nada melhor
que recorrer a uma cronologia do 5
de Outubro de 1910 e dos principais
factos marcantes, para compreender ou
contextualizar no tempo e no espaço o
País e o Concelho:
‑ Em Janeiro de 1910, eram 167 as
agremiações filiadas no Partido
Republicano Português.
‑ Entre 29 e 30 de Abril, o Partido
Republicano Português reúne‑se em
Congresso na cidade do Porto.
‑ Na assembleia‑geral de 14 de Junho,
a Maçonaria decide nomear uma
«comissão de resistência», encarregada
de colaborar mais activamente com a
Carbonária e o movimento republicano,
representado por António José de
Almeida e Cândido dos Reis. Dela
faziam parte José de Castro, Miguel
Bombarda, Machado Santos e Francisco
de Almeida Grandella.
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Imagem: Lenço em seda - “Imagem alusiva à
República pertença de um azambujense”

‑ A 21 de Agosto de 1910 é inaugurada
em Tagarro a escola Professor Augusto
José Cunha, um ministro monárquico
que aderira aos ideais do Partido
Republicano em 1907, edifício
mandado construir por Francisco de
Almeida Grandella e onde marcaram
presença as mais altas personalidades
e dirigentes republicanos.
‑ Nas últimas eleições parlamentares
da Monarquia Constitucional,
realizadas em 28 de Agosto, o Partido
Republicano elegeu 14 deputados.
‑ A 3 de Outubro foi assassinado o Dr.
Miguel Bombarda, incidente que gerou
incontroladas manifestações populares
de indignação e quase comprometeu o
plano de acção revolucionária.
‑ No dia seguinte, os cruzadores S.
Rafael e Adamastor bombardeiam o
Palácio das Necessidades e o Rossio,
sinal acordado para o início das
operações, ao qual responderia a
Artilharia 1. Tal não aconteceu e a

desarticulação nas comunicações e o
malogro iminente do golpe, leva ao
suicídio do almirante Cândido dos
Reis.
Perante incertezas e hesitações, os
revoltosos concentram‑se na Rotunda,
local onde, durante a manhã, foram
chegando efectivos civis da Carbonária
comandados por Machado Santos, aos
quais se juntaram militares desertores
que foram engrossando e moralizando
o acampamento. O bombardeamento
dos navios estacionados no Tejo ao
Palácio das Necessidades e ao Rossio,
e o receio de um desembarque em
massa, acentuou o desequilíbrio de
forças em favor dos republicanos.
Face ao esmorecimento das forças
monárquicas, durante a noite de 4
para 5 de Outubro a família Real
refugia‑se em Mafra, acabando por
embarcar na Ericeira com destino a
Gibraltar e depois à Inglaterra.
‑ Cerca das 10 horas da manha de 5
de Outubro, a República é proclamada
nos Paços do Concelho de Lisboa e foi
constituído um governo provisório
presidido por Teófilo Braga.
‑ É decretado a 10 de Janeiro de 1911
o descanso semanal obrigatório, ao
domingo, para todos os trabalhadores
assalariados.
‑ As primeiras eleições legislativas
constituintes do regime Republicano
realizaram‑se a 28 de Maio. Pôde
votar todo o cidadão com mais de 21
anos, que soubesse ler e escrever.
Votaram 60% dos 850 000 eleitores
recenseados. Os monárquicos não
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concorreram e o Partido Socialista
elegeu 2 deputados.
‑ O Concelho de Azambuja não elegeu
directamente ninguém com relevo nas
hostes republicanas como deputado,
mas um cidadão do nosso município,
natural do então lugar de Maçussa,
(que este ano de 2010 e nas vésperas
do 5 de Outubro comemora as «Bodas
de Prata», os 25 anos da sua elevação
a freguesia) é eleito deputado por
Luanda o Eng.º João Camilo Rodrigues.
Em termos gerais e nacionais, após
a Revolução e depois das eleições
realizadas em 28 de Maio de 1911,
foi constituída uma Assembleia
Nacional Constituinte que tinha
por competência única elaborar e
apresentar uma Constituição. O seu
regimento interno data de 7 de Julho
de 1911. A Assembleia Nacional
Constituinte reuniu pela primeira vez
em 19 de Junho de 1911 e as primeiras
leis votadas foram a da abolição da
Monarquia e proclamação da República
Democrática; a da nova bandeira e a
do Hino Nacional. A 1ª Constituição da
República foi aprovada na 56ª sessão
em 21 de Agosto de 1911, tendo a sua
última sessão em 25 de Agosto.
A Câmara dos Deputados da
República regia‑se pelo Regimento
da Assembleia Constituinte, sendo
os seus membros eleitos por 3 anos,
por sufrágio directo dos cidadãos. De
acordo com a Constituição, competia à
Câmara dos Deputados as iniciativas
sobre impostos, sobre a organização

das forças de terra e mar, sobre a
discussão das propostas feitas pelo
Poder Executivo, sobre a revisão da
Constituição, sobre a prorrogação e o
adiamento da sessão legislativa.
O Senado era a 2ª câmara do
Congresso da República. Os senadores
eram eleitos por listas por distritos
e por províncias ultramarinas,
para um período de 6 anos. Com as
alterações introduzidas em Março
de 1918, passaram também a ser
representativos das categorias
profissionais (Agricultura, Indústria,
Comércio, Serviços Públicos,
Profissões liberais e Artes e Ciências).
Todas as vezes que houvesse
eleições de Deputados o Senado
seria renovado em metade dos seus
membros. Competia aos Senadores,
para além do que era comum com
os deputados e de acordo com a
Constituição, aprovar ou rejeitar,
por votação secreta, as propostas
de nomeação dos governadores e
comissários da República para as
Províncias Ultramarinas. A 1ª eleição
do Senado foi realizada na sessão de
25 de Agosto da Assembleia Nacional
Constituinte.
O Congresso era a reunião das 2
Câmaras: a dos Deputados e do
Senado. O Congresso reunia no dia 2
de Dezembro de cada ano marcando
o início de cada sessão legislativa
que se prolongava por 4 meses. Cada
legislatura durava 3 anos. Podia
ser convocado extraordinariamente
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pela 4ª parte dos seus membros ou
pelo Poder Executivo. As sessões
eram presididas pelo mais velho
dos Presidentes das 2 Câmaras. As
suas atribuições eram legislar sobre
diversas matérias da administração
pública, judicial, diplomática,
económica e social; decretar todas
as leis necessárias à execução da
Constituição. Tinha ainda o poder
de destituir os membros do Poder
Executivo.
Da política local e social
implementada de imediato pelo “novo”
poder republicano, destacam‑se no
imediato as seguintes medidas e
eventos:
‑ No início de 1911 tem lugar em
Aveiras de Cima um jantar‑convívio
de republicanos, onde foi decidida a
criação da paróquia civil de Vale do
Paraíso, que vai ser oficializada em
1916.
‑ Em Março de 1911 é oficialmente
criado o «Centro Republicano de
Azambuja», com uma Comissão
constituída por José Madeira
Rodrigues, Amílcar Gonçalves, José
Baptista e António Pereira.
Finalmente e seguindo as principais
decisões do Governo da República,
foi Alberto de Noronha como vice
‑presidente da Câmara que, a 5
de Maio de 1911, assina o Edital a
instituir e regular o descanso semanal
para os trabalhadores do Município. A
ele se deve a aprovação, também, a 25
de Março de 1911, dos «Estatutos da

Caixa Económica de Beneficência Escolar
das Escolas Oficiais de Ambos os Sexos
da Vila de Azambuja», em benefício
das crianças mais pobres. Foi ainda
Alberto de Noronha quem sucedeu na
presidência da Câmara Municipal de
Azambuja ao Dr. Saraiva da Rocha, além
de ser a figura azambujense principal
nos congressos republicanos e na
afirmação do Ribatejo como província
administrativa e cultural.

agenda cultural de azambuja

TURISMO

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

Enoturismo
O Enoturismo assume‑se como
um produto turístico, sustentável,
que atrai cada vez mais adeptos…
baseando‑se numa viagem motivada
pela apreciação dos sabores
e aromas dos vinhos numa estreita
ligação com a tradição, a cultura
e a identidade de um povo e de
um espaço físico.
O Concelho de Azambuja,
marcadamente rural, de grande
riqueza paisagística, com as
encostas repletas de vinhas
de variadas castas, é berço
de vinhos de qualidade, premiados
e reconhecidos nacional
e internacionalmente.
É por isso que o município tem
desenvolvido uma estratégia
concertada, promovendo diversos
projectos posicionados na temática
da vitivinicultura.
Numa envolvência e inter‑relação
com diversos agentes locais,
e numa lógica de parceria, crescem
acções que nos levam a descobrir,
experimentando, a essência
dos vinhos…

Exposição “Da Vinha ao Vinho
– As Castas Portuguesas” …
uma experiência interactiva.
O Centro de Interpretação da Vila
Museu do Vinho, instalado na Casa da
Câmara em Aveiras de Cima, acolhe
até 10 de Outubro, o módulo as Castas
Portuguesas integrada na exposição
itinerante “Da Vinha ao Vinho – as
Castas Portuguesas”, propriedade do
IVV e organizada pela CMA.
Visando a valorização do património
vitivinícola de elevado potencial
qualitativo, esta exposição apresenta
‑se ao visitante, desafiando‑o a
identificar os aromas característicos
das diversas castas existentes e
utilizadas na produção de vinho.
Despertando os sentidos, e como
se de um jogo se tratasse, apoiado
por um conjunto de painéis
interpretativos e diversas essências,
o visitante aprende a identificar
uma panóplia de aromas e sabores,
descobrindo desta forma O VINHO….
A exposição poderá ser visitada aos
Sábados, Domingos e Feriados das
14h00 às 20h00, na Casa da Câmara
– Largo da Republica em Aveiras de
Cima ‑ entrada gratuita.
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Vila Museu do Vinho… Visitas
às adegas… Provas de vinho…
Quer descobrir a Vila Museu do
Vinho? Pois bem! O Município de
Azambuja oferece um programa de
visitas às adegas e provas de vinho
integradas num projecto singular,
que tem como objectivo promover
e apoiar os produtores de vinho,
permitindo ao visitante usufruir
de uma viagem que vai desde uma
adega tradicional até uma adega
tecnologicamente avançada…sempre
acompanhada pelos aromas e
paladares dos vinhos tintos e brancos
produzidos localmente.
Fica o desafio para nos visitar, no
dia 14 de Novembro o DIA MUNDIAL
DO ENOTURISMO ‑ dia em que se
celebra a vinha e vinho como produto
cultural e turístico de excelência.
Desperte os sentidos e conheça os
vinhos locais envoltos na história e
nas estórias das gentes que tão bem
sabem acolher….

E como Novembro está aí … e lá diz o
ditado popular no S. Martinho “vai à
adega e prova o vinho…” é, também,
um bom mote para visitar a Vila Museu
do Vinho.
Aveiras de Cima – “Vila Museu do
Vinho” poderá ser visitada aos fins‑de
‑semana, das 14h às 20h, no Centro de
Interpretação – Largo da República,
sendo que, mediante marcação
no Posto de Turismo, poderão ser
realizadas visitas noutros dias, através
do seguintes contactos 263 400 476/
e‑mail: turismo@cm‑azambuja.pt..

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.

