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LUÍS MANUEL ABREU DE SOUSA
Presidente do Município de Azambuja

EDITORIAL
Seja bem-vindo(a) ao convívio com mais uma Agenda
Cultural do Concelho de Azambuja. Nestas páginas
apresentam-se as propostas para a reta final do ano
2019, quase a despedir-se de nós.
Permitam-me que ocupe algumas linhas desta
mensagem de abertura com um breve balanço do
trimestre que acabamos de viver. Sem rodeios, faço
um justíssimo destaque à nossa Cátia Mateus, de Vila
Nova da Rainha, que entre 18 candidatas foi eleita,
em Peso da Régua, como Rainha das Vindimas de
Portugal 2019. Em apenas cinco participações nesta
iniciativa da Associação de Municípios Portugueses
do Vinho, é já a segunda conquista do título para
Azambuja. Estão de parabéns as nossas jovens e
toda a nossa cultura vitivinícola.
Referência, igualmente, para o projeto BemoreEducação pela Arte, coordenado pelo nosso
município que realizou a primeira semana de
intercâmbio transnacional. Juntámos ao nosso
grupo, os jovens representantes dos municípios de
Villa de Moya (Espanha) e de Castel Bolognese (Itália)
e proporcionámos-lhes uma semana de intenso
convívio e experiências únicas nos mundos da
música e da dança. Nasceram bonitas amizades e
criaram-se expetativas para as semanas de cinema
e teatro, em Moya, e de artes plásticas e fotografia,
em Bolognese.
Última nota de balanço para a conclusão do primeiro
ciclo Azambuja Terra do Torricado. A marca, lançada
em finais de 2018, criou uma sinergia ímpar entre o
município, as juntas de freguesia, um conjunto de
associações socioculturais e os estabelecimentos
de restauração aderentes, que ao longo de um ano,
com os seus eventos gastronómicos, divulgaram a
nossa maior iguaria e afirmaram a nossa identidade.

Percorremos todo o concelho e andámos pela região,
e pela capital, a espalhar a magia do delicioso
Torricado d’Azambuja.
Relativamente às propostas desta última agenda de
2019, é caso para dizer que “já cheira a Natal”.
E não é por acaso que na secção “Retrato” apresentamos uma figura com um percurso de vida marcado
pela mensagem cristã da fraternidade e do amor
incondicional ao próximo. Numa entrevista que
recomendo a todos, damos a conhecer o padre
António Cardoso pela sua própria voz, partilhando
connosco a sua visão sobre a vida e a obra social
que tem construído em meio século de dedicação ao
concelho. Recordo que é um dos poucos cidadãos
agraciados com a nossa mais alta condecoração, a
Medalha de Honra do Município de Azambuja.
E sendo uma época de maior apelo à Paz e à
Solidariedade, o Natal também é uma quadra marcada
pelo brilho das iluminações e por um ambiente que
se quer de alegria e animação. É neste espírito que
convido todos a desfrutarem da campanha NATAL
AQUI. Este ano, a nossa “Aldeia Natal” será instalada
no Jardim Urbano Dr. Joaquim A. Ramos com a
habitual pista de gelo ecológica, a casa do Pai Natal e
muitos ateliês para os mais pequenos. Contudo, esta
aldeia cresceu e traz novidades, um carrossel, feira
do livro e feira de artesanato. E não esqueça, que as
compras nos estabelecimentos do concelho valem
entradas na pista de gelo!
A fechar, partilho, consigo e com a sua família, os
votos sinceros de um Santo Natal e um ano 2020
cheio de saúde e prosperidade para todos!

2019

cm-azambuja.pt

Compre no comércio do nosso concelho

AZAMBUJA

07 dez. a 05 jan.

JARDIM URBANO DR. JOAQUIM A. RAMOS

Pista de Gelo | Aldeia de Natal
Espetáculos | Carrossel
Ateliers | Exposição | Feira do Livro | Artesanato

PROGRAMAÇÃO NATAL AQUI!
JARDIM URBANO DR. JOAQUIM A. RAMOS

ESPETÁCULOS INFANTIS
07 DEZ. / 11H00
CHEGADA DO PAI NATAL

07 DEZ. / 15H00
TEATRO MUSICAL “AS TUAS PERSONAGENS PREFERIDAS”
14 DEZ. / 16H00
ESPETÁCULO “MÁGICO INFANTIL”
21 DEZ. / 16H00
ESPETÁCULO MUSICAL “CANTORA LUNA”
28 DEZ. / 16H00
ESPETÁCULO “VIAGEM AO POLO NORTE”

FEIRA DE ARTESANATO

SÁBADOS E DOMINGOS / 11H00 às 19H00
AZAMBART - FEIRA DE ARTESANATO

FEIRA DO LIVRO

SÁBADOS E DOMINGOS DE DEZ. / 11H00 às 19H00
FEIRA DO LIVRO - LIVRARIA AO PÉ DAS LETRAS

ANIMAÇÃO MUSICAL

08 e 15 DEZ. / 16H00
ELEMENTOS DA BANDA DE MÚSICA DA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOENTRE
21 DEZ. / 21H30
CONCERTO DE NATAL COM SAINT DOMINIC’S GOSPEL CHOIR *
*Igreja Matriz Nª Sra. da Assunção de Azambuja
22 DEZ. / 17H00
CONCERTO DE NATAL COM TREVO ENSEMBLE **
** Mosteiro de Santa Maria das Virtudes - Aveiras de Baixo

PRESENÇA DO PAI NATAL

7 e 8 DEZ. / 14 a 24 DEZ.
11H00 às 13H00 / 14H00 às 19H00

PINTURAS FACIAIS / ESCULTURAS DE BALÕES

SÁBADOS E DOMINGOS
11H00 às 13H00 / 14H00 às 19H00

ATELIERS

07 DEZ. a 05 JAN.
11H00 às 13H00 / 14H00 às 19H00

EXPOSIÇÃO

07 DEZ. a 05 JAN.
NATAL NA VILA
EXPOSIÇÃO DE BONECOS DE NEVE DAS INSTITUIÇÕES DO CONCELHO

18 | 19 | 20 Dez.

|

desporto@cm-azambuja.pt

educativas, desportivas e culturais

tel. 263 400 457

Natal 2019

Destinado a crianças dos 6 aos 14 anos de idade

ATIVIDADES DESPORTIVAS
RECREIO E CULTURA
EXPLORAÇÃO
DA NATUREZA
Destinado a crianças dos 6 aos 14 anos de idade
INSCRIÇÕES DE 11 NOV. A 06 DEZ.
Locais de inscrição:

UAP - UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE AZAMBUJA
ESPAÇO CIDADÃO DE AVEIRAS DE CIMA
ESPAÇO CIDADÃO DE MANIQUE DO INTENDENTE

FÉRIAS ATIVAS

educativas, desportivas e culturais
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01.NOVEMBRO.2019

DIA DO MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DA MARCA "AZAMBUJA TERRA DO TORRICADO"
PROMOÇÃO TURÍSTICA | PROMOÇÃO DE VINHOS E ENOTURISMO
PROMOÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS | SHOWCOOKING | ANIMAÇÃO CULTURAL
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NOVEMBRO
De 01 a 03 | Festa do Torricado
Pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja
Azambuja

PRIOR ANTÓNIO CARDOSO
E A OBRA SOCIAL DE
AVEIRAS DE CIMA

Não sendo natural do nosso concelho, quer
contar um pouco do seu trajeto até chegar
a Aveiras de Cima?
Prior António Cardoso: Tudo começou
num desejo profundo que eu tinha e que
aconteceu a 15 de agosto de 1965, quando
fui ordenado Sacerdote, recebendo esse
dom de Deus. Em rapazinho fui escuteiro e
ficou sempre incutido em mim aquele lema
de “Deixar um mundo melhor do que aquele
que encontrámos”. Isso marcou muito a
minha vida, e, os meus pais também me
deram essa dimensão. Quando recebi o dom
do sacerdócio percebi que tinha então ali
a oportunidade e o horizonte aberto para
dar seguimento a toda esta vontade que
foi sempre muito essencial na minha vida,
de contribuir para a felicidade dos outros,
consciente de que somos mais felizes dando
do que recebendo, e, quanto mais damos,
mais recebemos. Poderia ter optado por ter
casado e constituído uma família, mas isso
iria limitar-me… assim, com a opção que
tomei na minha vida, sinto que tenho uma
família enorme, pois olhando para estes
meninos, jovens e para estes idosos, sintome um pouco o pai deles todos.
Tive a graça de depois ter vindo para Aveiras,
uma zona difícil, mas que até a minha santa
mãe me dizia, que em parte nenhuma do
mundo eu encontraria um espaço tão bonito
para poder concretizar tudo aquilo que vinha
acontecendo.

António Cardoso, Prior da
Paróquia de Aveiras de Cima,
homem de grande fé e com um
sentimento de solidariedade
social inigualável.
É ele o grande responsável por
toda a resposta social existente
na comunidade de Aveiras de
Cima, referindo-nos ao Centro
Social e Paroquial e à Casa do
Pombal – A Mãe.
Tenho sempre muito presente que tudo isto
não foi obra minha, mas sim obra de Deus e
minha, e eu tenho consciência disso, porque
sou um homem de fé. Havia um santo que
dizia que "Nós somos um pincel nas mãos do
artista", frase que se aplica totalmente neste
contexto.
Nos primeiros anos que cá estive, fui ainda
professor de Religião e Moral em Azambuja,
que foi uma experiência muito gratificante,
até porque sempre fui um homem muito
preocupado com a juventude, e, aqueles
anos foram sem dúvida muito bonitos.
Ainda aqui há uns tempos encontrei uma
rapariga que foi minha aluna naquela
altura, e que me disse “Foi o Sr. Padre que
nos falou sobre a sexualidade de uma forma
muito bonita”… fiquei muito feliz por isso,
porque de facto nem sempre se consegue
transmitir aos nossos jovens os valores e
princípios, mas quando se consegue, eles
ficam lá e servem de referência para a vida.
Tive pena de ter deixado, mas na altura o
Sr. Patriarca D. António Ribeiro chamoume para o secretariado da Catequese em
Lisboa e, poderia ter deixado Aveiras nessa
época, mas fiz-lhe sentir que gostava muito
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de ser pároco, e ele entendeu. Ainda
assim mantive o meu trabalho no
secretariado desde 1980 até 2000
e depois saí, podendo então
dedicar-me a 100% à Paróquia.
Quando chegou a Aveiras, em
termos de obra social não
havia quase nada… quais
foram as necessidades que
maioritariamente sentiu?
Prior António Cardoso: Pois
apercebi-me que, em primeiro
lugar, havia algumas necessidades
relativamente às crianças, e, foi
precisamente pegando numa pequenina
obra que existia do Sr. Padre que me
antecedeu, que tudo teve início… era a
colónia de férias que já existia em pequena
escala e que é desde há algum tempo uma
instituição com uma projeção muito grande,
havendo um ano até que, de azambuja foram
talvez perto de 60 crianças. A colónia de
férias, ainda hoje existe e cumpriu já 50
anos, proporcionando pelo menos 15 dias
às nossas crianças, num espaço reservado
e que atualmente tem todas as condições,
nomeadamente balneários que faziam muita
falta. Começámos por ir para a Nazaré e hoje
em dia vamos para Peniche… mas, uma coisa
muito bonita que acontecia e que esteve na
origem depois de um outro processo, era que
muitos miúdos diziam “A colónia é a minha
segunda mãe” e foi assim que, pensando
na importância disto na vida daquelas
crianças, juntamente com um grupo de
amigos, pensámos em proporcionar uma
colónia durante todo o ano, nascendo desta
ideia a “Casa Mãe”… os meninos usam uma
expressão muito bonita relativamente a esta
instituição que é “quem entrou nesta casa,
fica sempre no nosso coração”.
E foi fácil conseguir os recursos
financeiros necessários para conseguir
concretizar este projeto da “Casa Mãe”?
Prior António Cardoso: Eu tenho duas
irmãs. Uma delas vivia na zona do Estoril
com o seu marido e não tinha filhos. A
determinada altura essa minha irmã e o seu
marido ficaram doentes, pelo que eu lhes
disse que viessem para o nosso lar, uma vez

que viviam sozinhos e eles vieram.
Quando chegavam ao fim da vida,
chamaram-me, dizendo que a vivenda do
Estoril ficaria para ajudar com os custos
desta obra. A minha outra irmã concordou e,
na devida altura, vendi a vivenda. Com esse
dinheiro, juntamente com outros apoios,
nomeadamente do Estado, conseguimos
construir a Casa Mãe. Comprámos a Quinta
do Pombal onde está até hoje a funcionar.
Atualmente
estamos
com
sérias
dificuldades financeiras, já que os subsídios
do estado não chegam sequer para cobrir
os ordenados das pessoas que lá trabalham,
cerca de 15 neste momento, pelo que nos vai
valendo a boa vontade de alguns amigos,
alguns donativos que nos vão chegando e o
trabalho das “Avozinhas”, que todos os anos
na Feira de Maio, em Azambuja e também
na Ávinho, em Aveiras de Cima, fazem uma
venda de coscorões de forma a conseguir
angariar mais alguns fundos.
De toda a obra social, o que nasceu
primeiro?
Prior António Cardoso: Primeiro foi a
colónia de férias! Depois o Jardim Infantil,
de forma a poder criar uma solução para
os pais deixarem as crianças e poderem ir
trabalhar. Viemos depois a alargar a colónia
também aos idosos, chegámos a levar 170
idosos para Peniche. Grande parte deles
estão aqui connosco, até porque muitos
diziam que era uma pena serem só aqueles
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10 dias… a partir da consciencialização
das necessidades e vontades das pessoas,
nasceu o Centro de Dia. Depois, quem estava
no Centro, muitas vezes lamentava estar a
chegar o fim de semana, dizendo que era
uma pena não poderem estar sempre lá…
assim nasceu o sonho do Lar de Idosos.
Comprámos este terreno e construímos o
Lar. Confesso que ainda hoje, sempre que
aqui entro sinto uma espécie de emoção,
por termos, com o poder de Deus, não tenho
dúvida nenhuma, conseguido criar esta obra.
Tudo foi criado com o principal objetivo de
que ninguém ficasse sem uma resposta às
suas necessidades, tendo presente aquela
frase que diz “Vivei de forma a que os que
têm mais não lhes sobre e os que têm menos
não lhes falte”. Por isso, decidimos que, para
entrar no Lar, por exemplo, não existe uma
mensalidade oficial… cada caso é um caso
e analisamos juntamente com as pessoas as
possibilidades de cada um, ficando depois
uns com comparticipações maiores que
outros. Quando construímos o Lar eu disse
esta frase: “Ninguém tenha medo de ser velho
em Aveiras!”. Assim como nunca houve até
ao dia de hoje, nenhuma criança que fosse
privada do Jardim por não poder pagar.
Claro que ter esta grande instituição a
funcionar com tudo o que lhe está inerente,
implica uma responsabilidade e encargos
financeiros muito grandes, estamos por
exemplo a falar de um total de cerca de 130
colaboradores.
No meio de todas as dificuldades, mas
olhando a tudo o que construiu até este
momento, sente-se um homem realizado?
Prior António Cardoso: Graças a Deus que
sim! As dificuldades existem e contribuem
também para puxar por nós, acabando por
ser como que degraus para que possamos
ir subindo.
Tanto no Jardim Infantil como no Lar de
Idosos as coisas estão mais ou menos
equilibradas porque existe sempre
um complemento financeiro por parte
das famílias, que juntamente com a
comparticipação do Estado, ajuda a
manter a estabilidade, mas, na Casa Mãe,
obviamente que se torna tudo mais difícil
já que esse complemento não existe. Vamos
por isso tentando de algumas outras formas

angariar mais fundos, como já referi, e,
temos também tido alguma resposta agora
com o IRS, já que algumas pessoas também
estão a contribuir com esse tipo de donativo
para a Casa Mãe, quando preenchem as suas
declarações.
Depois de tudo o que já construiu, existe
ainda alguma obra que gostasse de
realizar neste momento?
Prior António Cardoso: O meu maior objetivo
é atualmente conseguir dar uma maior
intensidade, profundidade e qualidade em
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toda a nossa instituição, mas acima de tudo
no Lar, porque cuidar de idosos é uma tarefa
muito mais difícil que cuidar das crianças
por exemplo, por isso costumo dizer que as
pessoas que aqui colaboram são verdadeiros
anjos da guarda.
Um outro aspeto também importante
e de extrema relevância para a Igreja,
são as Peregrinações ao Santuário de
Nossa Senhora de Fátima que têm tido
ao longo dos anos bastantes seguidores
e continuam a ter, inclusivamente grupos
de pessoas que não pertencem sequer à
comunidade de Aveiras e que se juntam
para fazer o caminho com este grupo…
Prior António Cardoso: Sim, já há cerca
de 38 anos que o fazemos e é verdade que
vão grupos de outros sítios, até de Lisboa,
que vêm connosco fazer este caminho.
Começou por ser uma peregrinação para
os jovens e atualmente temos pessoas de
todas as faixas etárias, desde os mais novos
até indivíduos com 60 anos e mais. É uma
experiência muito bonita, porque quem faz
este caminho, caminha com Deus. Todos
os anos fazemos um guião, com paragens
definidas em várias igrejas durante todo o
percurso, onde existem momentos em que
as pessoas descansam, cantam, refletem…
há até quem diga que vem na peregrinação

para “carregar baterias para o ano inteiro”.
Creio que no ano passado foram talvez 170
peregrinos… Não há ninguém que vá e que
não chegue ao destino.
Perguntar ainda, focando aqui um aspeto
mais pessoal, sente-se com força para
continuar, apesar dos problemas de saúde
que o afetam?
Prior António Cardoso: Foi de facto uma
situação que me apanhou um pouco de
surpresa, pois tinha um entupimento nas
coronárias. Fiz um cateterismo, prova de
esforço, e os médicos foram da opinião de
que era conveniente ser operado. Tive que
colocar dois bypass e, graças a Deus, sintome bem atualmente.
Uma mensagem que gostasse de transmitir
à comunidade…
Prior António Cardoso: A mensagem que
eu gostaria de transmitir é que todos nós
tenhamos sempre a capacidade de nos
pormos no lugar daqueles que sofrem e
não nos limitarmos apenas às “nossas”
visões egoístas e por vezes limitadas, que
muitas vezes não nos deixam ver a vida
da sociedade. Que tenhamos sempre um
olhar que ilumine os outros, de forma a que
aqueles que nos conhecem, quando ouvirem
falar em nós possam esboçar um sorriso de
gratidão.
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BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE
AZAMBUJA

BIBLIOTECA DE
ALCOENTRE
PALÁCIO CONSELHEIRO
FREDERICO AROUCA

BIBLIOTECA DE
AVEIRAS DE CIMA
CENTRO CULTURAL
GRANDELLA

/NOVEMBRO

/NOVEMBRO E DEZEMBRO

/NOVEMBRO

9 | Jogamos às Ciências com
Experiências
> 10H30
2 - 4 anos
Dinamizado por Fernando
Gabriel

Quartas 13 e 27 Nov. e
11 Dez. | Ler no lar para
atividades inventar
> 11H00
+ 65 anos
Dinamizado pela RBMA

9 | Criando Laços: “O
lápis mágico” de Malala
Tousafzai
> 10H30
4- 10 anos
Dinamizado pela RBMA

16 | Mimar a Ler
> 10H30
3 – 24 meses
Dinamizado pela RBMA

PROJETOS COM
ESCOLAS SERVIÇOS
EDUCATIVOS

23 | A Ler Brincamos e
Aprendemos – ALBA
> 10H30
2 - 4 anos
Dinamizado pela RBMA

/DEZEMBRO
7 | Jogamos à Filosofia
> 10H00 (4-6 anos)
> 10H45 (7-10 anos)
4-10 anos
Dinamizado por Gilda Costa
14 | Teatro de Natal - Será
verdade pai natal
> 11H00
3+ (famílias)
Companhia de teatro Aqui
há Gato

/NOVEMBRO E DEZEMBRO
Quintas | Hora do Conto - A
lenda do sardão dos 2
rabos
> 10H30
1º ciclo
Inscrições pelos
agrupamentos
Dinamizado pela RBMA
Quartas | Crescer a Ler De que cor é 1 beijinho?
> 10H15
Pré-escolar
Inscrições pelos
agrupamentos e IPSS´s
Dinamizado pela RBMA

10 Dez | Lançamento do
XIII Concurso Literário
do Concelho de Azambuja

13 e 14 Dez | Maratona
fotográfica do projecto
Marcos na História da
RIBLT e RBE

Consultar normas nas
bibliotecas escolares ou
municipais

Consultar normas nas
bibliotecas escolares ou
municipais

16 | Dança com Livros:
Oficina de movimento para
crianças
> 10H30
+ 3 anos
Dinamizado por Ana Martins
26 | Viagens pela
Literatura - Clube de
Leitores do C.C. Grandella
> 15H30
+ 16 anos
Dinamizado pela RBMA

/NOVEMBRO E DEZEMBRO
Terças-feiras | ABC dos
Computadores
> 10H30
+ 50 anos
Dinamizado pela RBMA
Quintas-feiras | Primeiros
Olhares
> 10H00
4 e os 24 meses (Instituições
aderentes)
Dinamizado pela RBMA
07 Nov. e 05 Dez. | Leituras
Sénior
> 14h30
+ 65 anos
Dinamizado pela RBMA

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE AZAMBUJA
Rua Eng.º Moniz da Maia, nº 61
Azambuja
Telefone
263 400 485
E-mail
biblioazb@cm-azambuja.pt
Horário
3ª a 6ª Feira > 10H30 / 18H30
Sábados > 09H30 / 12H30

CENTRO CULTURAL
GRANDELLA
Rua Dr. Francisco Maria de
Almeida Grandella, 13
Aveiras de Cima
Telefone
263 474 114
E-mail
biblioaveiras@cm-azambuja.pt
Horário
3ª a 6ª Feira > 10H30 / 12H30
13H30 / 18H30
sábados > 09H30 / 12H30

PALÁCIO CONSELHEIRO
FREDERICO AROUCA
Rua do Outeiro - Alcoentre
Telefone
263 487 196
E-mail
biblioalcoentre@cm-azambuja.pt
Horário
2ª a 6ª Feira > 09H30 / 13H00
14H00 / 17H30
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BICA
Biblioteca Itinerante do
Concelho de Azambuja
Telefone
969 241 245

1ª e 3ª SEMANA
DO MÊS
AZAMBUJA E AVEIRAS DE
BAIXO
(Segunda-feira)
10H00 | Casais de Baixo
Cirema
10H45 | Casais dos Britos
Largo da Capela
11H30 | Casais da Lagoa
Residencial Sénior
12H00 | Casais da Lagoa
Café Tristão
13H30 | Virtudes
Largo
UNIÃO DAS FREGUESIAS
(Terça-feira)
11H00 | Manique do
Intendente

ALCOENTRE
(Quinta-feira)
12H45 | Quebradas
Assoc. Recreativa e Cultural
13H30 | Tagarro
Assoc. Desportiva e Cultural
AVEIRAS DE CIMA E
AVEIRAS DE BAIXO
(Sexta-feira)
10H30 | Casais de Vale
Coelho
Café Joaninha
11H15 | Casais Vale do Brejo
Junto ao Centro Social
14H00 | Aveiras de Baixo
Café Valada
15H00 | Casais das Comeiras
Café Sedimel

(Segunda-feira)
10H00 | Largo do Chafariz
11H15 | Escola
ALCOENTRE E UNIÃO DAS
FREGUESIAS
(Terça-feira)
10H00 | Jardim de Infância
Manique do Intendente
14H15 | Escola de Alcoentre
ALCOENTRE E AVEIRAS
DE CIMA
(Quinta-feira)
13H30 | Casais das Boiças
Assoc. Cultural e Recreativa
Escola

13H30 | Arrifana

VALE DO PARAÍSO

Soc. Recreativa e Cultural

(Sexta-feira)

15H30 | Vila Nova S. Pedro

11H30 | Largo 1º de Maio

Junta de Freguesia

14H00 | Escola

(Quarta-feira)
Assoc. Recreativa,
Desportiva e Cultural

VILA NOVA DA RAINHA

14H15 | Vale do Brejo

Palácio

10H00 | Maçussa

2ª e 4ª SEMANA
DO MÊS

Paragem da Bica
durante as férias escolares
de 23.12.19 a 06.01.20
(retoma a circulação a 07.01.20)

P. 18 | DESPORTO

/NOVEMBRO
PAFT Fins de Semana
10 | Caminhada “Arrifana à Volta”
> 9H30
Arrifana
Org.: CMA, União de Freguesias e Soc. Recreativa
da Arrifana
24 | Aula de Zumba®, incluída no Trail B.V.
Alcoentre, 1ª Prova do Circuito do Torricado –
Azambuja Trail Running
> 9H30
Alcoentre
Org.: CMA, A.H.B.V. Alcoentre

/DEZEMBRO
PAFT Fins de Semana
15 | Caminhada Natalícia
> 9H30
Azambuja
Org.: CMA

Férias Ativas
18,19 e 20 | Férias Ativas de Natal
> 8H30 às 17H30
Azambuja
Org.: CMA

DESPORTO E JUVENTUDE
Geral
Tel. 263 400 475
desporto@cm-azambuja.pt
juventude@cm-azambuja.pt
Complexo de Piscinas
Rua 25 de abril, EM 513 Poisões,
Azambuja
Tel. 263 400 490 / 961 890 278
Horário: 3ª a 6ª > 09h00 às 20h30
sábado > 09h00 às 18h00
Estádio Municipal
Rua dos Maias, Azambuja
Pavilhão Municipal
Avenida do Valverde, Azambuja
Tel. 263 400 457
Horário: 2ª a 6ª > 08h30 às 23h00
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centro de
marcha e
corrida

AZAMBUJA
e

AVEIRAS de CIMA

cm-azambuja.pt

AZAMBUJA
segundas, quartas e sextas | Caminhada e Corrida
orientadas
> 19h00 às 20h00
Pavilhão Municipal de Azambuja

AVEIRAS DE CIMA
segundas, terças e quintas | Caminhada e Corrida
orientadas
> 19h00 às 21h00
Campo 1º de Abril do Aveiras de Cima SC

Centro de Marcha e Corrida de
Azambuja
Pavilhão Municipal de Azambuja
Tel. 263 400 457
desporto@cm-azambuja.pt
Horário: 2ª, 4ª e 6ª > 19h00 às 21h00
Centro de Marcha e Corrida
Polo de Aveiras de Cima
Campo 1º de Abril do Aveiras de Cima
Sport Clube
Tel. 263 400 457
desporto@cm-azambuja.pt
Horário: 2ª, 3ª e 5ª > 19h00 às 21h00

P. 20 | MUSEU E PATRIMÓNIO CULTURAL

Museu Municipal Sebastião Mateus
Arenque
Centro Cultural
Páteo Valverde
Azambuja
Tel. 263 400 447
museu@cm-azambuja.pt

ATIVIDADES
ANO LECTIVO 2019-2020
SERVIÇOS EDUCATIVOS
O Museu e a Escola – À Descoberta
do Concelho
Destinatários: Comunidade
Educativa
Este projeto consiste numa visita
ao Concelho para alunos do 1º ciclo,
distribuída por dois dias para cada
turma, em Alto e Baixo Concelho,
onde se aborda a disciplina de Estudo
do Meio, com um leque de visitas e
atividades que têm como objetivo dar
a conhecer o território aos alunos, ou
seja, o MEIO onde estão integrados. O
projeto abrange questões relacionadas
com a cultura local, história, limites
administrativos, geografia, tradições
e património.
Ainda neste âmbito, serão organizadas
visitas guiadas a turmas dos 2º e
3º ciclos e do ensino secundário,
integradas na disciplina de História,
mediante marcação por parte dos
agrupamentos.
As visitas realizam-se às segundas
e sextas-feiras, de acordo com as
marcações das escolas.
ENCERRAMENTO
O Município de Azambuja informa
que, devido à realização de obras
de manutenção e beneficiação do
Museu Municipal, o espaço encontrase encerrado ao público.
Pedimos desculpa pelo incómodo
e apelamos à compreensão de todos.

VILA NOVA DE SÃO PEDRO
de novo no 3º milénio
Vila Nova de São Pedro, de novo no 3º milénio é um
projeto de investigação aprovado pela Direção Geral
de Património Cultural, sob responsabilidade científica
de Andrea Martins, José Morais Arnaud, Mariana
Diniz e César Neves. Apresenta diversas valências e
campos de ação cujo principal objetivo é a valorização
científica, patrimonial e social do povoado fortificado.
Este projecto desenvolver-se-á em estreita ligação
com a Associação dos Arqueólogos Portugueses, pois
no Museu Arqueológico do Carmo estão depositados a
maioria dos materiais arqueológicos e aí existe uma
sala de exposições dedicada a Vila Nova de São Pedro.
Os materiais arqueológicos, o sítio e as pessoas são os
três pilares sobre os quais o trabalho será desenvolvido.
Além da Associação dos Arqueólogos Portugueses e
do Museu Arqueológico do Carmo, este é, igualmente,
um projecto de investigação da UNIARQ – Centro de
Arqueologia da Universidade de Lisboa, que conta com o
apoio da Câmara Municipal da Azambuja e da União das
Freguesias de Manique, Vila Nova de São Pedro e Maçussa,
que se apresentam como parceiros decisivos para o seu
desenvolvimento e sucesso.

Vila Nova de São Pedro continua a ser, apesar de toda
a revolução empírica das últimas décadas, um dos
sítios de referência a nível peninsular para o estudo
do Calcolítico, nomeadamente na problemática dos
povoados fortificados. Este sítio arqueológico encontrase classificado como Monumento Nacional pelo Decreto
nº 516/71, DG, 1ª série, nº 274 de 22 de Novembro de 1971.
Com este projeto pretende-se reanalisar a informação
disponível à luz da nova realidade científica, e reintegrar
Vila Nova de São Pedro no mapa atual da discussão sobre
as transformações económicas, sociais e culturais do
momento de passagem das primeiras comunidades agropastoris para uma fase de consolidação deste sistema
social.
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MARCAÇÕES . VISITAS GUIADAS
Tel. 263 400 447 - museu@cm-azambuja.pt
Junta de Freguesia de Vale do Paraíso
Tel. 263 853 360

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO CASA COLOMBO
VALE DO PARAÍSO
Com a exposição «O Mundo Moderno também começou aqui no século XV» este
espaço museológico, inaugurado em 2009, remete-nos para a relevância ímpar que o
nosso Concelho teve na História da Expansão e Descobrimentos ao longo dos séculos.
Centrando-se nos três dias de março de 1493 em que o navegador Cristóvão Colombo
e o monarca D. João II conferenciaram e conviveram em Vale do Paraíso, onde o Rei
estanciava frequentemente, não por razões de Estado mas por razões do seu estado
de alma e dos sentimentos que lhe invadiam o coração, parte-se à descoberta da
visão, interpretação e representação do Mundo Antigo e Medieval, para descobrir o
conhecimento científico do Mundo Moderno e atual.

IGREJA DO MOSTEIRO DE STª MARIA DAS
VIRTUDES
VIRTUDES - AVEIRAS DE BAIXO
Recuperada a Igreja, única infraestrutura que nos chegou do período medieval, este
espaço disponibiliza ao público a exposição «Diferentes Temporalidades de um Lugar
de Devoção», onde se dá primazia a todo o património religioso do nosso Concelho que
aparece aqui elencado. Fundado nas primeiras décadas do século XV, por este mosteiro
passaram vários monarcas da segunda dinastia que muito contribuíram para o seu
engrandecimento ao longo dos séculos. Já em decadência acaba por ser extinto com o
Decreto de 30 de maio de 1834 que determinava a imediata extinção de todas as casas
religiosas e a incorporação dos seus bens na Fazenda Nacional.
MARCAÇÕES . VISITAS GUIADAS
Tel. 263 400 447 - museu@cm-azambuja.pt
As marcações para visitas guiadas deverão ser efetuadas com 10 dias úteis de antecedência
Ao fim de semana as visitas realizam-se para grupos com o mínimo de 8 pessoas

P. 22 | EDUCAÇÃO e AÇÃO SOCIAL

EDUCAÇÃO
/NOVEMBRO
20 | Dia do Refeitório Aberto
> 12H00 às 13H30
Refeitórios de todas as escolas
dos agrupamentos de Escolas
de Azambuja, Vale Aveiras e
Alto de Azambuja
Org.: DDS - Educação
04 > 09 | Vaivém Oceanário
04.11 > das 14h às 17h00 escolas
05,06,07 e 08.11 > das 09h30
às 12h30 e das 14h00 às 17h00
para as escolas do concelho
e IPSS’s
09.11 > das 10h00 às 13h00 e
das 14h00 às 16h00 – para o
público em geral
07.11 > às 17h30 – workshop
para professores e educadores
Praça do Município, em
Azambuja
Org.:Oceanário de Lisboa – DDS
- Educação
13 e 27 | Seminários de
Capacitação de Educação
pela Inovação para
professores
> 16H00 às 20H00
Liderar a mudança e tornar a
escola do Futuro um projeto
sustentável
Competências para o Séc. XXI
– Inovação e Criatividade
Junta de Freguesia de Aveiras
de Cima
Org.: DDS – Educação – Equipa
Multidisciplinar de Intervenção
Comunitária

/DEZEMBRO
Dezembro 2019 > Janeiro de
2020 | Natal na Vila
Ruas das várias freguesias do
concelho de Azambuja
Organização: DDS - Educação
17 > 3Jan | Férias AAAF
(Natal)
> 08H00 às 18H30
JI dos Agrupamentos de
Escolas de Azambuja, Vale

Aveiras e Alto de Azambuja
(mediante inscrição prévia
nas UAP concelho entre 18.11
a 29.11)
Org.: DDS - Educação

UTICA
/DEZEMBRO
18 | Festa de Natal
Páteo Valverde
Org.: DDS - Educação - Utica

AÇÃO SOCIAL
/NOVEMBRO
14 | Não à Diabetes Comemoração do Dia
Mundial da Diabetes
Pavilhão Municipal / Centro
de Saúde de Azambuja
Org.: Município de Azambuja/
Centro de Saúde de
Azambuja

/DEZEMBRO
3 | Seminário comemorativo
do Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência
> 9H00 às 17H30
Casa do Povo Aveiras de
Cima
Org.: Rede Social do
Município de Azambuja

EDUCAÇÃO
Centro Cultural Páteo Valverde
Avenida do Valverde - Azambuja
Edifício DDS
Azambuja
Tel. 263 400 474
educacao@cm-azambuja.pt
Horário: 09h00 às 17h30
(encerra entre as 12h30 e as 14h00)
Bemore
Tel. 263 400 400
bemore@cm-azambuja.pt
Horário: 10h00 às 16h00
Utica
Tel. 263 400 400
utica@cm-azambuja.pt
Horário: 09h00 às 17h30
(encerra entre as 12h30 e as 14h00)

AÇÃO SOCIAL
Centro Cultural Páteo Valverde
Avenida do Valverde - Azambuja
Edifício DDS
Azambuja
Tel. 263 400 491
associal@cm-azambuja.pt
Horário: 09h00 às 17h30
(encerra entre as 12h30 e as 14h00)

DE 08.10.19 A 14.01.20

DE 14.10.19 A 06.01.20

Programa de Educação
Parental Positiva e
Consciente da Lezíria do
Tejo

Programa de Educação
Parental Positiva e
Consciente da Lezíria do
Tejo

Grupo de Pais com crianças
dos 03 aos 08 anos

Grupo de Pais com crianças
dos 08 aos 14 anos

> 18H30 às 20H30

> 18H30 às 20H30

Páteo do Valverde em
Azambuja

Páteo do Valverde em
Azambuja

Organização: DDS – Educação
– Equipa Multidisciplinar de
Intervenção Comunitária

Organização: DDS – Educação
– Equipa Multidisciplinar de
Intervenção Comunitária
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OUTROS EVENTOS
/NOVEMBRO

/DEZEMBRO

23 | IV Festival das
Sopas (AZOPAS 2019)
> 19H00
Poisada do Campino
Org.: Agrupamento
de Escuteiros 1382
Azambuja

14 | Festa de Natal
> 17H00
Bombeiros Voluntários
de Azambuja
Org.: Alunos de Apolo de
Azambuja

24 | Trail B.V.
Alcoentre 2019
> 9H00
Alcoentre
Org.: Associação H.
Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
29 | Jantar dos
Triunfadores Entrega dos troféus
de 2019
> 20H30
Restaurante Oficina
dos Sabores - Aveiras
de Cima
Org.: Tertúlia Festa
Brava
30 | Campeonato
Regional de Lisboa e
AzbOpen
> 18H00
Pavilhão Municipal de
Azambuja
Org.: Alunos de Apolo de
Azambuja
30 a 1 Dez | Expo Rainha
– XVII Exposição de
Columbofilia
Pavilhão da União
Desporto e Recreio Vila
Nova da Rainha
Org.: Grupo Columbófilo
Vilanovense
Apoios: CMA| JFVNR|
UDRVNR

14 | Jantar de Natal
> 20H00
Tertúlia Festa Brava
Org.: Tertúlia Festa
Brava
21 | Concerto Natal
> 21H30
Salão dos Bombeiros
Voluntários de Alcoentre
Org.: Banda da
Associação H.
Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
21 E 22 | 5ª Expo Aza
Aves
> 10H30 às 18H00 e
10H00 às 16H00
Pavilhão Municipal de
Vale do Paraíso
Org.: Clube Ornitológico
de Aveiras de Cima
Apoio: Câmara Municipal
de Azambuja

Junta Freg. Alcoentre
Rua D. João I, nº 20 e 22 | Alcoentre
Tel. 263 485 092 - Fax. 263 485 030
jfalcoentre@gmail.com
Horário: Dias úteis das 09H00 às 12H30
e das 14H00 às 17H00
Junta Freg. Aveiras de Baixo
Rua 25 de Abril, nº 26 | Aveiras de Baixo
Tel. 263 475 626 - Fax. 263 469 110
geral@jfaveirasdebaixo.pt
Horário: Dias úteis das 09H00 às 13H00
e das 14H00 às 17H00
Junta Freg. Aveiras de Cima
Rua 25 de Abril, nº 19 | Aveiras de Cima
Tel. 263 475 264 - Fax. 263 474 300
secretaria@freguesia-aveiras-cima.pt
Horário: Dias úteis das 09H00 às 16H45
Junta Freg. Azambuja
Rua da Junta de Freguesia, nº 3 |
Azambuja
Tel. 263 402 647 - Fax. 263 418 767
geralsecretariajfazb@jfazambuja.pt
Horário: Dias úteis das 09H00 às 12H30
e das 14H00 às 17H00
União das Freg. Manique do
Intendente, Vila Nova de S. Pedro e
Maçussa
Praça dos Imperadores, nº 24
Manique do Intendente
Tel. 263 486 679/Fax. 263 485 004
fmanique-vnspedro-macussa@sapo.pt
Horário: Dias úteis das 09H00 às 12H30
e das 14H00 às 16H00
Deleg. V.N.S.Pedro - Tel. 243 719 162
Deleg. Maçussa - Tel. 243 719 291
Junta Freg. Vale do Paraíso
Rua 18 de Dezembro | Vale do Paraíso
Tel. 263 475 360 - Fax. 263 469 108
geral@jfparaiso.pt
Horário: Dias úteis das 09H30 às 12H30
e das 14H00 às 18H00
Junta Freg. Vila Nova da Rainha
Rua Manuel Joaquim Alves Dinis, nº 41
Vila Nova da Rainha
Tel. 263 853 360 - Fax. 263 853 360
geral@freguesia-vnrainha.pt
Horário: Dias úteis das 09H00 às 12H00
e das 15H00 às 19H00

VISITE-NOS NO SITE
cm-azambuja.pt

SIGA-NOS NO FACEBOOK
facebook.com/municipioazambuja

SIGA-NOS NO INSTAGRAM
instagram.com/municipiodeazambuja

