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FEIRA DE MAIO . MÊS DA CULTURA TAUROMÁQUICA
Org: C.M. Azambuja

DESTAQUE

No 2.º semestre do ano ocorrem um conjunto de actividades / iniciativas em
diferentes áreas de significativo interesse para o Concelho. Contudo, a Feira
de Maio por que é centenária e porque reúne o maior número de visitantes
não pode deixar de, uma vez mais, ser “destaque” na Agenda Cultural.
A tradição, a cultura e, inevitavelmente, o prazer e divertimento determinam
que se mantenha a programação: as largadas em dias e horas determinados,
a sardinha assada à sexta-feira, a homenagem ao campino no domingo de
manhã, os fados nas tertúlias, etc.
O sucesso das novidades introduzidas, mais recentemente, obrigam-nos
também a reeditar a Praça das Freguesias com a presença gastronómica e
cultural de todo o Concelho e suas gentes, a Feira de Artesanato com uma
participação crescente e a mostra das Actividades Económicas por iniciativa
da ACISMA.
À Feira de Maio associa-se o Mês da Cultura Tauromáquica que inaugura logo
no início do mês, dia 5, com a missa flamenca, duas exposições e um pequeno
espectáculo de flamengo no Jardim Urbano.
Estejam atentos a toda a programação…
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05MAI . 17H00 .
Igreja Matriz de Azambuja
MISSA FLAMENCA

17MAI . 10H00 .
Herdade “Porto Salazar”
FESTA DE CAMPO

05MAI . 18H00 .
Galeria Municipal Maria Cristina Correia
EXPOSIÇÃO
A FEIRA DE MAIO E AS SUAS
TERTÚLIAS “HISTÓRICAS”

19MAI . 21H00 .
Auditório Páteo Valverde
COLÓQUIO:
A importância das Escolas de Toureio
no desenvolvimento
da “Festa” em Portugal

05MAI . 22H00 .
Jardim Urbano de Azambuja
ESPECTÁCULO DE FLAMENCO
Hermandade de Puebla del Rio
e Escola de Dança de Azambuja .
Secção Flamenco . Sevilhanas
12MAI . 17H00 .
Praça de Touros de Azambuja
NOVILHADA

20MAI . 15H00 .
Praça de Touros de Azambuja
TREINO DE FORCADOS
info: aberto à população
27MAI . 17H00 .
Praça de Touros de Azambuja
CORRIDA DA FEIRA
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A edição desta Agenda destaca inevitavelmente a Feira de Maio e o Mês da
Cultura Tauromáquica. Maio e todo o trimestre estão “recheados” de iniciativas, como tem vindo a ser hábito.
Temos logo em Abril uma iniciativa que, estando na sua 3.ª edição, tem também
vindo a ganhar relevo pela sua originalidade, pelos objectivos a que se propõe
e pelo nível de participação. Estou-me a referir à Avinho - festa do vinho e das
adegas.
Temos, então, nos dias 13, 14 e 15 de Abril esta festa a decorrer nas ruas de
Aveiras de Cima com a participação de produtores de vinho de toda a Freguesia. É um fim-de-semana com as adegas abertas a toda a população e a visitantes que, provando o vinho, contribuem para uma instituição local através
da compra duma caneca.
Do programa salienta-se o desfile etnográfico que para além de animar a festa
lhe dá, simultaneamente um carácter mais pedagógico. Em paralelo, decorrerá, tal como o ano passado, o concurso de vinhos do Concelho e um Colóquio
temático associando o vinho à gastronomia.
É uma iniciativa que conta com a participação de muita da população: colectividades, serviços de restauração, grupos informais e, como não poderia
deixar de ser, da Junta de Freguesia. A todos, agradeço.
Também em Abril, de 18 a 27, destacaria a “Mostra de Projectos Educativos”
que conta com a colaboração de toda a Comunidade Educativa. É uma oportunidade para todos os munícipes tomarem contacto com as aprendizagens que
os alunos de todas as escolas do Concelho realizaram ao longo do ano lectivo.
Muitos de nós desconhecemos esta realidade e, contudo, é com eles que poderemos assegurar o futuro e o desenvolvimento do Concelho. É um convite
que vos faço, não percam esta grande exposição.
A população mais idosa, ao contrário, assegura a tradição cultural e toda a
sabedoria de vivência comunitária. Com eles e para eles promovemos no dia
13 de Abril, comemorando o Dia Mundial de Saúde, uma manhã de actividade
física e em Maio os Jogos Tradicionais com a colaboração das IPSS que prestam serviços para esta faixa etária.
As pequenas iniciativas ocorrem, por exemplo, associadas aos Equipamentos
Culturais. O encontro com escritores no “Prazer de Ler e Conhecer” começa a
ser uma realidade e estão reservadas algumas surpresas para este trimestre
na Biblioteca Municipal.
O Museu Municipal propôs-se, a “contar a história” das Tertúlias com história
através de uma Exposição que integra o Mês da Cultura Tauromáquica.
O teatro, a música e o cinema continuam a marcar presença na nossa programação cultural. Teremos representações teatrais através de grupos de actores
amadores do Concelho. Música, comemorando o 25 de Abril. Cinema Infantil na
Biblioteca Municipal todos os sábados de manhã.
Uma Primavera cultural, lúdica e desportiva é o que vos oferecemos. Divirtam-se!
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MÚSICA

26MAI . 24H00 . Campo da Feira
THE GIFT
info: Inserido na programação da Feira de Maio
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

14ABR . 21H30 . Largo da República
QUIM BARREIROS
Concerto de Música Popular Portuguesa
info: Inserido na programação da Avinho
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: C.M. Azambuja
24ABR . 22H00 . Epac
SILVESTRE FONSECA
Acompanhado pela Banda da PSP
info: No âmbito das comemorações do 25 de Abril
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja
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TEATRO

EXPOSIÇÕES

Encontro de Teatro de Amaores
do Concelho de Azambuja
com participação dos Grupos
da Casa do Pobvo de Aveiras
de Cima, da Casa do Povo
de Alcoentre e da Associação
Cultural e Recreativa dos Casais
das Boiças - Actuações
nas respectivas Freguesias.
info: data a confirmar

24MAR › 22ABR
Galeria Maria Cristina Correia

CARLA TAVARES
PINTURA
Info: de quarta a domingo
das 15h30 às 18h30
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja
Nasceu a 27 de Março de 1981,
em Vale do Paraíso, Concelho
de Azambuja.
Licenciada em Artes Plásticas
- Pintura, pela Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa,
a 14 de Dezembro de 2005.
Das exposições em que já participou
destaca-se, “Suave Acometida”,
exposição individual na Galeria
Novo Século em Lisboa (2006).
Participou também em várias
exposições colectivas, das quais
destacamos as seguintes: Exposição
de finalistas, Palácio das Galveias,
Lisboa (2006); Exposição de
finalistas, Cooperativa Árvore, Porto
(2006); Jovem aposta em ti, Galeria

TEATRO

“Artur Bual”, Amadora (2005)
As pinturas a apresentar nesta
exposição fazem parte de um
projecto de trabalho que tem início
em 2003, que acenta no uso de
tecidos tingidos e posteriormente
recortados de maneira a criar peças
que se encaixam como um “puzzle”,
formando assim as figuras que
compõem a tela. Esta tem vindo
a ser uma forma de criar a pintura,
onde se abandona o conceito
tradicional da pintura através
da adição de tintas e/ou outros
materiais, passando a ser uma
pintura quase totalmente concebida
antes da colocação dos materiais
no suporte.
O uso dos panos, para além de
atribuir um aspecto matérico
e palpável à composição, serve
também como meio subversivo no
tratamento das figuras,
na medida em que através deles,
ou dos motivos neles estampados,
se vestem as figuras por eles
criadas com padrões muitas vezes

opostos ao seu universo buscando
assim sentidos contraditórios àquilo
que nos aparece representado.
Deste modo, os tecidos,
os padrões, as cores, os símbolos
e ícones presentes no vestuário
das figuras apresentadas nestas
pinturas, transformam o gesto mais
violento na carícia mais afável, os
corpos mais fortes
e robustos em corpos sensuais
e delicados, um universo violento,
competitivo, e até masculino, num
universo quase doméstico, feminino
por vezes Kitch onde tudo parece
harmonia, os aspectos ou situações
mais bruscos em gestos delicados
onde romance e até erotismo estão
subjacentes, ou por outro lado,
estes tecidos têm a função
de dissimular ou mesmo inverter
e trocar papéis sociais, e mesmo,
ocultar situações que estão
à vista de todos.

21MAR › 13ABR . Espaço Multiusos . Páteo Valverde

ARTE SÉNIOR
Info: de quarta a domingo das 14h00 às 18h30
Freguesia: Azambuja . Org: C.M. Azambuja
Esta exposição, integrada na comemoração do Dia
Internacional da Floresta e envolvendo a Terceira Idade
do Concelho, é composta pelos trabalhos, em material
reutilizável, que versam sobre
a Floresta e a estação da Primavera.
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CINEMA

14ABR . 10H30
CINDERELA:
REVIRAVOLTA NO TEMPO
Idade: M4
Género: Animação, Fantasia
Duração: 72 minutos
Ano: 2007
A história começa um ano antes
de Cinderela e o Príncipe Encantado
casarem e viverem felizes: a terrível
Madrasta rouba a varinha mágica
à Fada Madrinha! Nas suas malignas
mãos, a Madrasta faz o tempo
voltar ao passado e transforma
o sapatinho de cristal, de forma
a servir à sua invejosa filha
Anastacia. Agora depende de
Cinderela e dos seus amigos
desfazerem os planos da Madrasta
e repor tudo de volta à sua ordem
natural.

Info: Todos os sábados, às 10h30, na Biblioteca,
poderá assistir a um filme infanto-juvenil, na “Hora do DVD”.
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

21ABR . 10H30
GARFIELD II
Idade: M6
Género: Animação, Comédia, Família
Duração: 82 minutos
Ano: 2007
Nesta segunda aventura do gato
criado por Jim Davis, Garfield vai
à Inglaterra e lá é confundido
com Prince, o bicho de estimação
de uma condessa falecida
recentemente. Prince é o herdeiro
de um castelo e é tratado como um
rei, do jeito que Garfield sempre
quis. No castelo, ele ajuda um grupo
de animais a salvar a propriedade
das malvadas mãos do lorde Dargis.
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28ABR . 10H30
EM BUSCA DO VALE ENCANTADO
XII: O DIA DOS VOADORES

05MAI . 10H30
BARBIE FAIRYTOPIA: A MAGIA
DO ARCO-ÍRIS

Idade: M4
Género: Animação, Aventura, Família
Duração: 90 minutos
Ano: 2006

Idade: M4
Género: Animação, Família
Duração: 75 minutos
Ano: 2006

No 12.º episódio da série, Em Busca
do Vale Encantado - O Grande
Dia dos Voadores, os dinossauros
mais queridos do mundo estão de
volta em mais uma emocionante
aventura. Todas essas aventuras
acontecem na véspera do Dia dos
Voadores, quando Guido descobre
quem ele realmente é e acaba
liderando todos numa arriscada
aventura para o Misterioso Além.

Junta-te a Barbie como Elina numa
aventura no reino da Fairytopia
completamente nova! Elina viaja
com Bibble para a Escola de Fadas
no magnífico Palácio de Cristal.
Aí, ela conhece outras aprendizes
de fadas, escolhidas para
aprenderem o Voo da Primavera
anual e através da magia criarem
o primeiro arco-íris da estação.
Mas, quando a malévola Laverna
tenta impedir o Voo, ameaçando
mergulhar o reino da Fairytopia em
dez anos de inverno, Elina
e as suas novas amigas vão ter que
aprender que “juntas somos fortes”.
Mas, serão elas suficientemente
fortes para derrotarem Laverna
e trazerem de volta o arco-íris?
E será que Bibble, que perdeu um
dente, se apaixonará pelo adorável
Dizzle?

12MAI . 10H30
RUCA É AMIGO DOS ANIMAIS

19MAI . 10H30
O RAPAZ FORMIGA

Idade: M4
Género: Animação
Du 61 minutos
Ano: 2006

Idade: M4
Género: Animação, Comédia, Família
Duração: 88 minutos
Ano: 2006

Um mundo que trás todos os
dias uma nova aventura cheia de
diversão, alegria e muitas surpresas!
No meio da natureza o Ruca brinca
e diverte-se com os seus novos
amigos - elefantes, patos e cavalos
- descobrindo o mundo que o rodeia
um passo de cada vez.
As crianças adoram as histórias,
as músicas e as personagens!
E mais, as histórias de Ruca
e os seus amigos ajudam as
crianças a perceber o mundo que
as rodeia, respondendo a questões
que as ajudam a crescer - uma
incrível descoberta a seguir a outra.

A história de um rapaz do estilo
valentão que gosta de usar
a sua arma de água para destruir
formigueiros. Até que um dia ele
é reduzido ao tamanho de uma
formiga e obrigado a trabalhos
forçados dentro da ‘comunidade’.
Ao lado das suas novas
companheiras, ele vai descobrir
o real valor da amizade e do
trabalho em grupo quando a sua
nova casa é atacada por vespas...
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DESPORTO

CINEMA

02JUN . 10H30
O RAFEIRO
Idade: M6
Género: Comédia, Família, Fantasia
Duração: 95 minutos
Ano: 2006
Tudo começa quando o delegado
público Dave Douglas (Allen) fica
encarregue de um caso envolvendo
um laboratório de animais - caso
esse que o fará distanciar-se da
mulher (Kristin Davis) e dos filhos
(Zena Gray e Spencer Breslin), que
já suspiram por um pouco da sua
atenção. Mas no dia em que Dave
é acidentalmente infectado por
um soro secreto e geneticamente
alterado, tudo o que ele pensava
saber sobre ele próprio e sobre
a sua família é alterado. Este novo
estado de Dave, munido
de um apurado aparelho sensorial,
vai fazer com que ele tenha uma
perspectiva completamente nova
dos segredos e sonhos da sua
família.

09JUN . 10H30
ABRAM ALAS PARA O NODDY:
A ILHA DA AVENTURA
Idade: M6
Género: Comédia, Família, Fantasia
Duração: 96 minutos
Ano: 1996
Está um lindo dia de sol no País
dos Brinquedos e o Noddy e os
seus amigos preparam-se para ir
para a praia. Fizeram um delicioso
piquenique e o barco a motor do
Noddy já está a postos...mas
o Sonso e o Mafarrico estão
a passear de moto e preparam mais
algumas das suas! Cabe ao Noddy
salvar o piquenique, travar
os malvados duendes e trazer todos
de regresso a casa sãos e salvos
antes do pôr-do-sol.Com novos
carros, bicicletas e barcos, imagens
inéditas do País dos Brinquedos
e músicas novas muito divertidas
- junta-te ao Noddy e aos seus
amigos na melhor aventura no País
dos Brinquedos que alguma vez
viste.

16JUN . 10H30
RUCA: NOVAS DESCOBERTAS

23JUN . 10H30
RUCA: JÁ NÃO TEM MEDO

ACTIVIDADE FÍSICA AOS FINS-DE-SEMANA

Idade: M6
Género: Comédia, Família
Duração: 96 minutos
Ano: 2006

Idade: M6
Género: Comédia, Família
Duração: 89 minutos
Ano: 2006

01ABR . 14H00 . Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro
ENCONTRO DE MALHA

É ele! O adorável Ruca! Pequenos
passos para grandes aventuras!
Bem vindo ao mundo do Ruca.
Um mundo que trás todos os
dias uma nova aventura cheia de
diversão, alegria e muitas surpresas!
Ruca descobre que o Infantário traz
muitas surpresas boas, que o jardim
zoológico tem muitos animais que
nem conhecia e que andar de avião
pode ser muito divertido… Rodeado
de amigos e pessoas com quem
se diverte e que o ajudam a crescer,
o Ruca vai descobrindo o mundo
que o rodeia um passo de cada
vez…

Como qualquer criança, Ruca
tem medo do palhaço, do vizinho
estranho, do escuro, de cães,
da Médica, de nadar sozinho,
do escorrega grande…mas com as
suas aventuras percebe que já não
precisa ter medo.
As crianças adoram as histórias,
as músicas e as personagens!
E mais, as histórias de Ruca e os
seus amigos ajudam as crianças
a perceber o mundo que as rodeia,
respondendo a questões que as
ajudam a crescer - uma incrível
descoberta a seguir a outra.

Org: C.M. Azambuja

15ABR . 09H00 . EB1 de Aveiras de Cima
ESCALADA
21ABR . 15H00 . Junta de Freguesia de Manique do Intendente
PEDDY PAPER
29ABR . 10H00 . Casa Colombo .
Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso
CAMINHADA

02 › 05ABR
FÉRIAS DESPORTIVAS DA PÁSCOA
Freguesias: Alcoentre . Aveiras de Baixo . Aveiras de Cima .
Azambuja . Manique do Intendente . Vale do Paraíso .
Vila Nova da Rainha . Vila Nova de São Pedro . Maçussa
Org: C.M. Azambuja
Apoio: Colectividades e Juntas de freguesia do Concelho
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EDUCAÇÃO

DESPORTO

FUTSAL

FUTEBOL

BTT

01ABR .
Pavilhão Pol. UDR Vila Nova da Rainha
UDR VS ARNEIROS
17.ª Jorn. Dist. Feminino Seniores .
2.ª D. Série 1
Freguesia: Vila Nova Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

15ABR .
Campo Fut. UDR Vila Nova da Rainha
UDR VS VENDA DO PINHEIRO
25.ª Jorn. Dist. Seniores . 1.ª D. Série 1
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

15ABR
II RAID BTT . III PASSEIO
DE BTT . II PASSEIO PEDESTRE
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: Clube de Praticantes de BTT
“Averisbike”
Apoio: Câmara Municipal de Azambuja

21ABR . Pavilhão Pol. GDA
GDA VS TOJAL
21.ª Jorn. Dist. Iniciados . 2.ª D. Série 1
Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa
21ABR . Pavilhão Pol. GDA
GDA VS VILARENSE
26.ª Jorn. Dist. Seniores . 1.ª D. Série 1
Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa
05MAI . Pavilhão Pol. GDA
GDA VS PREGANÇA/CRIDAM
28.ª Jorn. Dist. Seniores . 1.ª D. Série 1
Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa
19JUN . Pavilhão Pol. GDA
GDA VS MAFRA
30.ª Jorn. Dist. Seniores . 1.ª D. Série 1
Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa

29ABR .
Campo Fut. UDR Vila Nova da Rainha
UDR VS CAPELENSE
27.ª Jorn. Dist. Seniores . 1.ª D. Série 1
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa
20MAI
Campo Fut. UDR Vila Nova da Rainha
UDR VS BUCELENSES
30.ª Jorn. Dist. Seniores . 1.ª D. Série 1
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

BADMINTON
26 . 27MAI .
Pavilhão Municipal Azambuja
Campeonato Nacional de Badminton
Seniores C e D
Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Badminton
da Costa Azul . Federação Portuguesa
de Badminton . GDA

KARATÉ
16 . 17JUN .
Pavilhão Municipal Azambuja
Graduações . Karaté
Freguesia: Azambuja
Org: GDA
Apoio: C.M. Azambuja

03JUN
I PASSEIO DE BTT
Freguesia: Vila Nova de São Pedro
Org: Junta de Freguesia
de Vila Nova de São Pedro
Apoio: C.M. Azambuja

ATLETISMO
17ABR
V CROSS
Campeonatos de Portugal de Corta
Mato - ANDDEM
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: C.M. Azambuja . CERCI
“Flor da Vida” . Associação Nacional
de Desporto de Deficientes Motores

GINÁSTICA
30JUN . ADR “O Paraíso”
SARÃO DE GINÁSTICA
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: ADR “O Paraíso”
Apoio: C.M. Azambuja

18ABR . 11H00 . EB 2,3 Aveiras de Cima
INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO
DA EB 2,3 DE AVEIRAS DE CIMA
Freguesia: Aveiras de Cima

18ABR › 27ABR . Páteo Valverde

II MOSTRA DE PROJECTOS EDUCATIVOS DO CONCELHO DE AZAMBUJA
Info: dias úteis das 09H30 às 17H00 . fins de semana das 14H30 às 18H00
Freguesia: Azambuja . Org: C.M. Azambuja
18ABR
EXPOSIÇÃO - HOMENAGEM
AOS PROFESSORES
REFORMADOS
18ABR
ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM
19ABR
PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS
DO 1.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO, PRÉ-ESCOLAR
E ENSINO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO DE AZAMUJA EM:
›
EXPOSIÇÃO COM OS TRABALHOS
MAIS REPRESENTATIVOS
DAS ESCOLAS
›
ATELIERS TEMÁTICOS:
UMA AVENTURA EM BD…
Atelier promovido pela Biblioteca
Municipal de Azambuja, pretende
promover o gosto pela leitura,
introdução de conceitos de BD
e sobretudo o desenvolvimento
da imaginação…
EDUCAR COM TIC
Atelier pretende desenvolver
a utilização de software educativo.
TERRITÓRIO E PATRIMÓNIO
CONHECÊ-LOS A BRINCAR…
Atelier promovido pelo Museu
Municipal, cujo destaque educativo
é a história do Concelho sempre
realizado de forma lúdica e divertida

com base em jogos exploratórios,
gincanas, construção de puzzles,
reprodução de réplicas e muito mais.

da Natureza, Escola Segura, Brigada
de Intervenção Rápida,
e demonstrações de cães e cavalos.

A HISTÓRIA DO ZÉ CAMPINO
DA MATILDINHA
Atelier de Expressão Dramática, com
base num teatro de sombras.

23ABR . tarde
SESSÃO DE FORMAÇÃO EM
TELESCÓPIOS
parceria com a Escola Secundária
de Azambuja, integrado nas
comemorações da Semana da
Ciência da escola e dinamizado
pelo Observatório Astronómico da
Universidade de Coimbra, formação
sobre a utilização de telescópios.

MÚSICA NO AR
Atelier de Expressão Musical,
actividades várias com base
em canções e jogos.
A VIAGEM DA GOTINHA DE ÁGUA
Ateliers Ambientais dirigidos
ao 1.º Ciclo e Pré-Escolar promovido
pela empresa Águas do Oeste,
as crianças irão aprender
a importância do ciclo urbano
da Água no equilíbrio do ambiente.
TEATRO INFANTIL DE FANTOCHES
“Comer bem, viver melhor”
dinamizado pelos alunos da EB1
do Vale do Brejo (23 Abril - manhã)
peça totalmente planeada e
elaborada pelos alunos que pretende
a promoção de hábitos para uma
alimentação saudável.
TEATRO INFANTIL
“Asaí e a Torneira Mágica”
Encenação e Concepção de Cláudio
Teixeira.Patrocínio Águas do Oeste
(Dia 19 de Abril, pelas 15h00 e 15h45)
Apresentações das várias equipas
da GNR, nomeadamente Equipa

23ABR . 21H00
SESSÃO DE OBSERVAÇÃO
NOCTURNA (aberta à comunidade)
de diversos objectos celestes
através de parceria com a Escola
Secundária de Azambuja, e integrado
nas comemorações da Semana da
Ciência da escola, dinamizado pelo
Observatório Astronómico
da Universidade de Coimbra
25ABR . 10H00 . EB1 de Azambuja
INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA
ESCOLAR DA EB1 DE AZAMBUJA
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja . EB1 de Azambuja

28MAI . 10HOO . Praça de Touros
ESPECTÁCULO INFANTIL
DA FEIRA DE MAIO
dirigido a todas as Crianças
do Município
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja
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RETRATO

LUÍS JORGE ROLDAN ORTIGÃO BLANCK COSTA
AGRICULTOR . INDUSTRIAL
Luís Ortigão Costa nasceu
no Algarve há 80 anos,
mais precisamenteem
Alcantarilha, Concelho
de Silves, mas as
circunstâncias da vida
trouxeram-no para
Azambuja, onde vive
há mais de 50 anos

Filho de Georg Blanck da Costa
e de Rita Roldan Ramalho Ortigão
Blanck da Costa, Luís Ortigão Costa
é oriundo de uma família de origem
espanhola e alemã, por via das avós
materna e paterna.
A sua residência em Azambuja fica
situada numa característica quinta
de traça ribatejana, a Quinta
da Fonte do Pinheiro. O facto
de estar localizada numa
colina permite obter uma visão
absolutamente deslumbrante sobre
a fértil e rica lezíria ribatejana.
Defronte ao portão principal
de acesso à quinta situa-se
a Sugal, fábrica de transformação
de tomate, cultivado nos campos
limítrofes, que na década de 50
muito contribuiu para a erradicação
do desemprego em Azambuja.
Foi a primeira unidade fabril
de grande envergadura aqui
construída, contribuindo
significativamente para
o desenvolvimento da zona
industrial que hoje conhecemos.
A fábrica, construída numa das
propriedades do sogro,
o engenheiro Moniz da Maia, figura
ilustre azambujense que, em 1957,
aceitou o desafio de participar
na sociedade da empresa, labora
actualmente, cada vez com mais
vigor.
Formado em Lisboa no curso de
Ciências Médicas e Veterinárias,
Luís Ortigão Costa tornou-se então
funcionário da Direcção Geral dos
Serviços Veterinários, mas acabou
por deixar Lisboa, rumando
à aventura por terras do Ribatejo,
mais precisamente para Azambuja,

de onde é natural a sua esposa,
Maria Berta Moniz da Maia Ortigão
Costa. Desta união, nasceram
sete filhos, quatro rapazes e três
raparigas que, gradualmente, têm
assumido a sucessão dos negócios
da família, embora o Dr. Luís
Ortigão Costa nunca tenha perdido
de vista o rumo que os herdeiros
dão às actividades da família.
Paralelamente, orgulha-se do facto
de ter 17 netos.
Sempre atento às inovações
e notícias que surgem no seu ramo
de actividades, Luís Ortigão Costa
acompanha-as, distribuindo pelos
filhos recomendações e artigos que
retira de revistas especializadas.
Confessa que é difícil
afastar-se dos negócios que tem
gerido eficazmente há mais de meio
século.
Começando apenas com 40
hectares de terra, rapidamente
aumentou o seu património,
construindo um “império” que conta
com 1800 hectares no Ribatejo
e mais 1800 hectares em Elvas.
É nesta cidade alentejana que
possui a “Herdade de Alcobaça”,
onde pastam os toiros bravos, cujo
“ferro” OC - Ortigão Costa,
é considerado uma das marcas mais
reputadas a nível internacional.
Para além da ganadaria,
esta propriedade concentra
simultaneamente o cultivo da
azeitona e da uva, proporcionando
deste modo matéria-prima para os
lagares de azeite e vinho, também
localizados na herdade.
Em Azambuja, onde passa
grande parte do seu tempo, está
concentrada a coudelaria da

família, que se destaca pela criação
do cavalo Lusitano preto, de puro
sangue, a produção
de leite, a fábrica de transformação
de tomate, a suinicultura e, por fim,
as culturas agrícolas que beneficiam
do facto de serem cultivadas numa
das mais férteis áreas agrícolas
do País.
Ao vasto rol de prémios e diplomas
almejados nos diversos concursos
em que participou, destaca-se
o Festival Internacional
do Puro-Sangue Lusitano,
organizado em 1999 pela Sociedade
Hípica Portuguesa no Hipódromo
do Campo Grande e considerado
o mais importante certame a nível
mundial, Ortigão Costa ganhou
o 2.º lugar na Classe I de fêmeas
com a “Raliça” e o 2.º lugar na
Classe I de machos com o “Relevo”.
Recebeu ainda uma Comenda
de Mérito Agrícola pelas mãos do
Presidente da República, o General
António Ramalho Eanes. Em 2003,
foi homenageado, juntamente com
Sebastião Mateus Arenque, pela
Câmara Municipal de Azambuja que
lhe atribuiu uma Medalha de Honra.
O facto de ter conseguido erguer
um “império” em anos difíceis para
os empresários portugueses,
deve-se ao rigor e ao
perfeccionismo que vincam a sua
personalidade empreendedora.
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OUTROS EVENTOS

01ABR . Casa do Povo de Aveiras Cima
MANIFESTAÇÃO FOLCLÓRICA
47.º Aniversário do RF da Casa
do Povo de Aveiras de Cima
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: Rancho Folclórico
da Casa do Povo de Aveiras de Cima
01 › 14ABR . Centro Cultural
e Recreativo de Casais de Britos
TORNEIO DE CHINQUILHO
Continuação
Freguesia: Azambuja
Org: Centro Cultural e Recreativo
de Casais dos Britos

ABR . 16H00
PROGRAMA APOIO 65 - IDOSOS EM SEGURANÇA
Freguesia: Vale do Paraíso . Vila Nova de São Pedro
Org: C.M. Azambuja . GNR
13ABR . Pavilhão Municipal de Azambuja
SAÚDE E DESPORTO ESCOLAR
comemoração do Dia Mundial da Saúde
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja
Info: inscrições na Divisão de Saúde e Acção Social Páteo Valverde, Azambuja . Centros Sociais Paroquiais
MAI
JOGOS TRADICIONAIS PARA A TERCEIRA IDADE
Org: C.M. Azambuja . IPSS’s do Concelho de Azambuja
Estes jogos têm como objectivo proporcionar a prática
desportiva adequada e momentos de convívio aos idosos
integrados nas IPSS’s do Concelho de Azambuja
JUN
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Info: programa a definir
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja . CPCJ

08ABR . Centro Cultural
e Recreativo de Casais de Britos
VACADA À TARDE
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB (Grupo Tradicional
“Os Casaleiros”)
08ABR . Rancho Folclórico e
Etnográfico de Manique do Intendente
ABERTURA DA ÉPOCA
FOLCLÓRICA
com Actuação do Rancho
Freguesia: Manique do Intendente
Org: RF e Etnográfico de Manique
do Intendente
08ABR . Rancho Folclórico “Danças
e Cantares de Vale do Paraíso”
“O CHÁ DAS TIAS”
com os Tradicionais Bolos
de Casamento
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: Rancho Folclórico “Danças
e Cantares de Vale do Paraíso”

14ABR . Poisada do Campino
ALMOÇO CONVÍVIO
DOS ANTIGOS FUTEBOLISTAS
DO GDA
Freguesia: Azambuja
Org: Grupo Desportivo de Azambuja
15ABR . Rancho Folclórico e
Etnográfico de Manique do Intendente
CORRIDA DE GALGOS
Freguesia: Manique do Intendente
Org: RF e Etnográfico de Manique
do Intendente
21ABR . Centro Cultural Azambujense
TORNEIO DE TIRO AO ALVO
Freguesia: Azambuja
Organização: CCA
18 › 21ABR . EPAC
XIII FEIRA DA PRIMAVERA
25 Anos Cerci “Flor da Vida”
Freguesia: Azambuja
Org: Cerci
ABR dia a definir . Associação
Recreativa dos Casais de Baixo
CONCURSO DE PESCA AO
REMOLHÃO
Freguesia: Azambuja
Org: Associação Recreativa
dos Casais de Baixo
20 › 25ABR . Largo dos Imperadores
XXII FESTA DAS TASQUINHAS
DE MANIQUE DO INTENDENTE
Freguesia: Manique do Intendente
Org: Junta de Freguesia de Manique
do Intendente

22ABR . Centro Cultural
e Recreativo de Casais de Britos
TORNEIO DE CHINQUILHO
Finalíssima
Freguesia: Azambuja
Org: Centro Cultural e Recreativo
de Casais dos Britos
22ABR . Centro Cultural
e Recreativo de Casais de Britos
CONCURSO DE PESCA
AO REMOLHÃO
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB (Secção de Pesca)
21 . 22ABR . Rancho Folclórico
“Danças e Cantares Vale do Paraíso”
COMEMORAÇÕES DO 24.º
ANIVERSÁRIO
com Peddy Papper, Concerto
e Manifestação Folclórica
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: Rancho Folclórico “Danças
e Cantares de Vale do Paraíso”
25ABR . Mata das Virtudes
MARCHA DE 7 KM
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: Associação Cultural
e Recreativa das Virtudes
25ABR . Juntas de Freguesia
e Colectividades do Concelho
COMEMORAÇÕES
DO 25 DE ARIL
Org: Juntas de Freguesia do Concelho
de Azambuja

25ABR . Juntas de Freguesia e Colectividades do Concelho
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ARIL
Org: Juntas de Freguesia do Concelho de Azambuja

01MAI . Centro Cultural
e Recreativo de Casais de Britos
VACADA À TARDE
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB (Grupo Tradicional
“Os Casaleiros”)
01MAI . Associação Recreativa,
Desportiva e Cultural da Maçussa
CONCERTO
com a Banda do Alto Concelho
Freguesia: Maçussa
Org: ARDCM
04 › 06MAI . Largo dos Bombeiros
Voluntários de Alcoentre
TASQUINHAS DE ALCOENTRE
Freguesia: Alcoentre
Org: Colectividades da Freguesia
Apoio: Junta de Freguesia de Alcoentre
MAI dia a definir . Associação
Recreativa dos Casais de Baixo
TORNEIO DE CHINQUILHO
Primavera / Verão
Freguesia: Azambuja
Org: Associação Recreativa
dos Casais de Baixo
05MAI . EPAC
MODA AZAMBUJA
2.ª edição
Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras
e Campinos de Azambuja
12MAI . Casa Branca
COMEMORAÇÃO DO 106º
ANIVERSÁRIO
com Almoço Campestre
Freguesia: Azambuja
Org: Centro Cultural Azambujense
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13MAI . Freguesia de Aveiras de Baixo
4.ª MARCHA NACIONAL 12 KM
Freguesia: Aveiras de Baixo
Organização: Associação Cultural e
Recreativa das Virtudes
20MAI . Centro Cultural e Recreativo
de Casais dos Britos
CONCURSO DE PESCA
INTER SÓCIOS
2.ª Prova
Freguesia: Azambuja
Organização: CCRCB (Secção
de Pesca)
27MAI . Mata das Virtudes
MARCHA 7 KM
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: Associação Cultural e Recreativa
das Virtudes
JUN dia a definir . Associação
Recreativa dos Casais de Baixo
FESTA ANUAL
Freguesia: Azambuja
Org: Associação Recreativa
dos Casais de Baixo
02JUN . Centro Cultural Azambujense
ENCONTRO DE BANDAS
FILARMÓNICAS
Comemorativo do 106.º Aniversário
Freguesia: Azambuja
Org: CCA
03JUN . Centro Cultural Azambujense
7.º TORNEIO DE CHINQUILHO
Início
Freguesia: Azambuja
Org: CCA

16JUN . Páteo Valverde
XXIII FESTIVAL NACIONAL
DE FOLCLORE
Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras
e Campinos de Azambuja
16JUN . Rancho Folclórico e
Etnográfico de Manique do Intendente
FESTIVAL NACIONAL
DE FOLCLORE
Freguesia: Manique do Intendente
Org: RF e Etnográfico de Manique
do Intendente
23JUN . Associação Cultural
e Desportiva dos Casais das Boiças
4.º ENCONTRO DE MOTOS
ANTIGAS
dos Casais das Boiças
Freguesia: Alcoentre
Org: ACDCB
23JUN .
Casa do Povo de Aveiras de Cima
GRANDE FESTA DA GINÁSTICA
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: CPAC (Secção de Ginástica)
24JUN . Centro Cultural e Recreativo
de Casais dos Britos
CONCURSO DE PESCA
INTER SÓCIOS
3.ª Prova
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB (Secção de Pesca)
24JUN . Mata das Virtudes
MARCHA 7 KM
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: Associação Cultural e Recreativa
das Virtudes

25JUN . . Centro Cultural Azambujense
FINAL DO TORNEIO
DE CHINQUILHO
Freguesia: Azambuja
Org: CCA
29JUN › 01JUL
FESTAS DE VILA NOVA
DE SÃO PEDRO
Freguesia: Azambuja
Org: União Cultural e Desportiva
Vilanovense
30JUN .
Casa do Povo de Aveiras de Cima
FESTIVAL NACIONAL
DE FOLCLORE
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: Rancho Folclórico da Casa
do Povo de Aveiras de Cima

LIVRO
AMORES DE SALAZAR Felícia Cabrita
Uma vida ao serviço da nação. Foi assim que António de Oliveira Salazar quis
ficar conhecido para a História. Um sério, ex-seminarista, casto, antiquado,
pouco dado a devaneios amorosos. Tudo a bem da nação.
Mas a paixão bateu bem cedo à porta deste homem. Salazar tocou no coração
de várias mulheres, deixando-as, sem esperança, a suspirar de amor.
Felismina de Oliveira, o seu primeiro amor. Júlia Perestrelo, a jovem a quem
dava explicações. Maria Laura, o amor pecaminoso. Maria Emília, a bailarina e astróloga que o ajudava a tomar decisões consoante os astros. Maria, a
Governanta de Portugal, e as suas sobrinhas, que rapidamente ganharam um
lugar no seu coração e ficam conhecidas como as pupilas de Salazar. Mercedes Feijó, a amante do Hotel Borges; ou Christine Garnier, a jornalista que o
levou, num acto pouco usual, a abrir os cordões à bolsa para enviar garrafas
do melhor vinho para França.

DVD
A MENINA DA RÁDIO Arthur Duarte
Cipriano Lopes e Rosa Gonçalves, lojistas no mesmo bairro, detestam-se. Mas
os respectivos filhos, Geninha e Óscar, estão apaixonados. Quando Cipriano
decide fundar o Rádio Clube da Estrela, os dois jovens apoiam-no: Óscar escreve canções e Geninha canta-as. A situação complica-se quando Rosa se
apercebe do projecto radiofónico e decide sabotá-lo, com a ajuda dos outros
comerciantes.

CD
THE BEST OF NINA SIMONE Nina Simone
Pianista, compositora e cantora com o nome Eunice Kathleen Waymon nasceu em Tryon, Carolina do Norte. Inspirada por Marian Anderson começou a
cantar na sua igreja demonstrando enorme talento na voz e no piano. Nos
anos 50 Nina Simone, como ficou conhecida, foi uma das primeiras artistas de
cor a frequentar a famosa Julliard School of Music em Nova Iorque.
Em meados da década de 50 viu-se obrigada a cantar para sustentar a família
acompanhando assim artistas na noite de Atlantic City.
A sua voz versátil chamou a atenção de vários artistas nomeadamente a Bob
Dylan e George Harrison e esta tornou-se uma figura de referência do soul,
blues, jazz e gospel.
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LIVRO
OS ANÕES Harold Pinter . Prémio Nobel da Literatura 2005

LIVRO
O PLANETA BRANCO Miguel Sousa Tavares

Os Anões é o único romance que Harold Pinter escreveu durante a sua longa e
notável carreira, coroada em 2005 com a atribuição do Prémio Nobel de Literatura. O livro descreve as vidas e preocupações de quatro jovens londrinos na
Inglaterra do pós-guerra.
Através da evolução, tumultuosa e destrutiva da sua amizade, Pinter explora
o modo como as vidas comuns são moldadas pelas limitações e fronteiras da
sexualidade, da intimidade e da moralidade, ao mesmo tempo que põe a nu as
profundas verdades existentes em acontecimentos aparentemente correntes.
Divertido, e perturbante, Os Anões é um romance escrito num estilo brilhante
por um escritor cuja imaginação marcou as nossas vidas e o nosso tempo.
Nascido em 1930, Harold Pinter começou por ser actor (com o nome de David
Baron) e em 1957 escreveu a sua primeira peça de teatro, The Room. Autor
fundamental do teatro contemporâneo, encenou e representou em algumas
das suas mais de trinta peças, que foram traduzidas e representadas em todo
o mundo. Entre as suas peças mais conhecidas, contam-se: Regresso a Casa,
O Encarregado, Feliz Aniversário e Terra de Ninguém. Escreveu também argumentos de filmes como O Criado, O Acidente e O Mensageiro, de Joseph Losey,
A Amante do Tenente Francês, de Karel Reisz, entre outros, incluindo a adaptação da sua peça Traições.

Lydia, Lucas e Baltazar constituem a tripulação da nave Ítaca-3000. Numa
fase em que o ciclo de vida natural está alterado, é preciso pôr em marcha uma
missão de salvamento do planeta Terra. Por isso, a Ítaca-3000 parte do deserto do Sahara com um único objectivo: descobrir água no planeta Orizon S-3.
Durante dois meses de viagem, tudo decorre com normalidade. Os astronautas dedicam-se apenas a missões de rotina e consolidam a amizade que os
une. Mas quando entram no Terceiro Sistema Solar, descobrem um planeta
habitado por uns seres muito especiais e que julgavam não existir.
O Planeta Branco é uma história que aborda as grandes questões da actualidade, como a poluição atmosférica, a destruição das florestas ou as alterações do clima. Um mundo melhor sempre é possível!

DVD
A IDADE DO GELO 2: DESCONGELADOS Carlos Saldanha
A Idade do Gelo chegou ao fim e os animais estão deliciados com o seu novo
mundo - um paraíso descongelado, cheio de parques de água, géisers e poços. Mas, quando Manny, Sid e Diego descobrem que as milhas de gelo derretido vão inundar o vale, eles têm que avisar todos e descobrir uma maneira de
escapar ao dilúvio que está para chegar.

DVD
OS IRMÃOS GRIMM Terry Gilliam
Matt Damon e Heath Ledger juntam-se para lhe trazer uma das mais fantásticas aventuras do ano. Neste conto mágico, baseado na vida dos lendários
contadores de histórias, Will e Jake Grimm (Damon e Ledger) deslumbram pequenas povoações com muita imaginação e elaboradas ilusões. Mas quando
são obrigados a enfrentar as forças malignas da Raínha (Monica Bellucci),
numa floresta encantada onde jovens raparigas desaparecem sob circunstâncias misteriosas, encontram muitas das personagens fantásticas e situações
emocionantes que estão presentes nos seus contos! Do aclamado realizador
de 12 Macacos, Brazil, e Monty Python - Cálice Sagrado, com este fabuloso
filme irá certamente... viver feliz para sempre!

CD
COOL HIPNOISE Cool Hipnoise
CD
ILONA Laissez-Nous Respirer
É o novo disco da boneca mais famosa dos últimos tempos. Ilona regressa,
mais crescida, com novas músicas, depois do sucesso estrondoso que teve o
álbum de estreia, que atingiu em Portugal o galardão de Platina.

A carreira discográfica dos Cool Hipnoise iniciou-se em 1995, na Nortesul, e
desde aí a banda tem sido uma fonte inesgotável de boa música, irreverência e
frescura, sendo hoje uma referência obrigatória da mais moderna música portuguesa. Com “Nascer do Soul”, os Cool Hipnoise inundavam a nossa música
de referências pouco usuais entre nós, da doçura do Soul ao balanço do Jazz
e do Funk, passando pelas temperaturas quentes do Reggae. Os seus arranjos
eram surpreendentes, os seus músicos capazes de fazer escola, as suas canções simples e irrequietas, tocadas pela urbanidade extrema do Rap.
Em 1998 os Cool Hipnoise davam-nos o seu 2.º longa-duração - “Missão Groove” - e afirmam-se duma vez por todas como um dos melhores projectos da
nossa música a surgir na década de 90. Chega o ano 2000, e com ele grandes
mudanças.
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BIBLIOTECAS

Horário:
Terça a Sábado 10H30 às 18H30
Telefone:
263 400 487
Morada:
Rua Eng. Moniz da Maia
n.º 61, 2050-356 Azambuja
Serviços:
Consulta no Local; Empréstimo
Domiciliário de Livros;
Videocassetes; CD’s e DVD’s.
Sala de Leitura Geral:
Consulta de Livros; Jornais; Revistas
e outros Periódicos; Consulta
de CD’s Audio; Videos e DVD’s;
Consulta do Catálogo da Biblioteca
Sala Infanto-Juvenil:
Consulta de Livros; Consulta de CD’s
Audio; Videos e DVD’s
Bebéteca:
Livros; Visualização de Videos
e DVD’s
Galeria:
Exposições; Encontros; Seminários;
Conferências
Espaço Multimédia:
Utilização de Computadores; Acesso
à Internet; Visualização de Videos
e DVD’s

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AZAMBUJA

BAÚ DA BIBLIOTECA
17 . 18 . 19ABR › Com o convidado Miguel Ouro
Este trimestre o Baú da Biblioteca vai ter características diferentes.
As visitas aos lares e centros de dia vão ter convidados para a leitura de uma
história ou poesia fazendo-se assim uma animação mais dinâmica desta
actividade.

Sábados . 10H30
HORA DO DVD
Filmes para os mais jovens aos sábados de manhã. Decorre às 10H30
na Bebéteca da Biblioteca.

Quintas-feiras . 10H30
HORA DO CONTO - “A POESIA DAS PROFISSÕES”
Este ano lectivo a Hora do Conto versa sobre a poesia. O objectivo desta
actividade é fazer uma introdução, aos mais novos, sobre o que é poesia
e sobre as suas diferentes formas de representação. Esta actividade
é desenvolvida em colaboração com os três agrupamentos do Concelho
e está sujeita a inscrição pelas mesmas.

O PRAZER DE LER E CONHECER
19MAI . 16H00 › 3.º encontro
Data a anunciar › 4.º encontro
Convidamos todos aqueles que lêem por prazer para participar no nosso
grupo de leitura. Apareça e verá que não é o único que tem gosto pela
leitura!
Info: Escritor convidado a anunciar.

Átrio da Biblioteca Municipal
EXPOSIÇÃO
ALFRED NOBEL: UM HOMEM AO SERVIÇO DA LITERATURA
A nossa exposição continua no átrio da biblioteca, evidenciando vencedores
do Prémio Nobel da Literatura

15MAR › 15ABR . Galeria da Biblioteca Municipal
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICO-DOCUMENTAL
DO ENSINO À LITERATURA
Por ocasião do 4.º Aniversário da Biblioteca Municipal e com a colaboração
do Museu Municipal, estará patente uma exposição, contendo um espólio
documental e fotográfico, que tem como objectivo difundir conhecimentos
sobre este espaço polivalente que albergou diversos serviços prestados
à comunidade azambujense - desde lugar de culto a hospício e,
posteriormente, escola primária e biblioteca.

29 . 30JUN
II FEIRA DO LIVRO USADO
Feira do livro usado no pátio da Biblioteca Municipal.

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

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

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO CULTURAL

MUSEU MUNICIPAL SEBASTIÃO MATEUS ARENQUE

O5MAI . Inauguração
A FEIRA DE MAIO E AS SUAS TERTÚLIAS HISTÓRICAS
Esta exposição, organizada pelo Museu Municipal com a colaboração das Tertúlias e integrada no IX Mês da Cultura Tauromáquica, tem como objectivo
divulgar e dar a conhecer, junto do grande público, a história e os testemunhos
documentais e objectuais que integram estes espaços de convívio que atingem o seu auge durante a Feira de Maio.
As Tertúlias têm-se revelado, nomeadamente nas últimas décadas, autênticos pólos dinamizadores da “Festa Brava” em Azambuja contribuindo, por
isso, para um maior envolvimento da população local que toma a Feira de
Maio como sendo algo seu, símbolo da sua identidade sócio-cultural.
Para além de estarem representadas as Tertúlias com mais historial, será
dado, simultaneamente, enfoque à história e evolução da Feira de Maio ao
longo do tempo, enquadrando as Tertúlias numa perspectiva espácio-temporal.
Sendo um fenómeno em rápido crescimento, torna-se pertinente abordar
museologicamente esta temática dado que as tertúlias contribuem ao mesmo tempo para a preservação e divulgação de documentos, objectos e testemunhos sobre a nossa “Feira”.

18MAI
DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
Info: Programa a anunciar

FRANCISCO DE ALMEIDA GRANDELLA (1853-1934)
Francisco de Almeida Grandella nasceu a 23 de Junho de 1853 na freguesia
de Aveiras de Cima, filho de um médico de aldeia, Francisco Maria d’ Almeida
Grandella e de Mathilde Dorothea. Em 1863, com apenas 11 anos e devido às
dificuldades económicas existentes no lar, Francisco de Almeida Grandella interrompeu os estudos e partiu para Lisboa, onde encontrou um trabalho como
aprendiz de caixeiro num estabelecimento comercial na Rua dos Fanqueiros.
Mais tarde, decide trespassar uma casa comercial denominada de “Fazendas
Baratas”, localizada na Rua da Prata, pela quantia de 100 escudos. Rapidamente almejou sucesso e, graças à ajuda do seu amigo Francisco da Conceição Silva, decide trespassar uma casa no Rossio onde fundou o seu segundo
estabelecimento comercial: a “Loja do Povo”. No entanto, entrou em litígio
com o senhorio, o Visconde da Graça, que acabou por lhe mover uma acção
de despejo. Mas a sua capacidade empreendedora levou-o a abrir novo estabelecimento na Rua do Ouro que apelidara de “Centro Comercial”, passando
posteriormente a designar-se “Novo Mundo”.
Grandella foi um dos muitos portugueses que se estabeleceram na capital na
segunda metade de Oitocentos, sendo a sua trajectória profissional marcada
pelo sucesso. De simples caixeiro, rapidamente se integrou na corrente mais
esclarecida da classe capitalista nacional e europeia, o que se reflectiu na organização do seu sistema económico, caracterizado pelo controlo dos meios
de produção, transformação e respectiva comercialização dos seus produtos. É neste contexto que Grandella adquire uma propriedade em Benfica, a
Quinta dos Loureiros, onde vai implementar fábricas de malha e fiação e um
bairro operário que continha uma escola e uma creche para os filhos dos seus
empregados, cuja construção foi concluída em 1910. As fábricas e o bairro
operário faziam parte deste complexo industrial e habitacional que abastecia
os “Grandes Armazéns Grandella”, estrategicamente localizados no coração
de Lisboa, mais concretamente na Rua do Carmo.
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Ao contrário das concepções do Estado e da sociedade em geral, Grandella
pretendia desenvolver uma organização racional do espaço, ao mesmo tempo que promovia melhores condições de habitabilidade para os seus operários. Exemplo desse facto é o contrato de arrendamento, bastante inovador
para a época, que previa a posse das casas mais caras por parte dos seus
arrendatários, passados 25 anos. É muito provável que Grandella se tivesse
inspirado em modelos de habitação operária, que conheceu durante as suas
viagens de negócio pela Europa, onde a questão da salubridade no trabalho
já era debatida desde a década de 40 do século XIX. Oriundo das classes sociais mais desfavorecidas, Grandella debateu-se pelo descanso semanal dos
trabalhadores, fundando o jornal “O Domingo” que debatia estas questões
humanitárias e filantrópicas. Dirigiu ainda revistas ilustradas como o “Passatempo” e a “A Cidade e o Campo”.
Embora tenha construído o seu império industrial e comercial em Lisboa,
Grandella não se esqueceu das suas origens. Foi em Aveiras de Cima que, em
1906, construiu a primeira das várias escolas que ergueu pelo país fora. Esta
escola, de estilo arquitectónico neoclássico à semelhança de todas as outras
que edificou, foi fundada sobre o local onde existira a casa de seus pais, a
poucos metros da Igreja Matriz, sendo a fachada triangular e suportada por
seis colunas. Construída inteiramente às suas expensas, foi “baptizada” com
o nome do pai, Francisco Maria d’Almeida Grandella, médico sem fortuna que,
por vezes, segundo se consta, nem sequer cobrava dinheiro aos seus pacientes mais pobres. Talvez, daí, provenha a generosidade do seu filho.
No entanto, ao contrário do que acontecera com as outras escolas, aqui não
existem símbolos da Maçonaria com que o benemérito e empreendedor empresário quis marcar as restantes cinco escolas primárias que ofereceu ao
povo. Isso deve-se, talvez, ao facto da escola ter sido dedicada ao seu progenitor, o que o levou a evitar a alusão ao credo maçónico. Podemos certamente afirmar que Grandella pretendeu simplesmente homenagear o pai, com o
amor filial e isenção política. Daí que, no frontão, apenas tenha colocado a
respectiva data de fundação em letras romanas e, por baixo, o nome do progenitor. Em 1911, foi colocado um painel de azulejos com a imagem do pai,
pintado pelo artista Eduardo Ferreira, que ainda hoje pode ser visto no local.
Ainda no Concelho de Azambuja e isolada à beira da estrada Nacional n.º 366,
encontra-se a escola de Tagarro cujo terreno foi adquirido a 24 de Abril de
1908. Na inauguração esteve presente Afonso Costa que, juntamente com
Grandella, decidiu homenagear Augusto José da Cunha, atribuindo o seu
nome a este estabelecimento de ensino primário. Grandella promoveu esta
construção, com fins políticos e educativos, propagandeando o Partido Republicano, que necessitava cada vez mais de apoiantes. Esta estratégia política
pode ser comprovada através da carta que enviou a 1 de Agosto de 1910 a
Afonso Costa, dizendo: “Parecia-me político inaugurar a escola de Tagarro
imediatamente, embora abra só para o começo do ano lectivo”.

Em 1910, inaugurou outra escola que recebeu o nome de Bernardino Machado, desta vez na localidade da Foz do Arelho, onde Grandella possuía uma
propriedade. A 20 de Outubro desse mesmo ano, foi inaugurada a escola do
Nadadouro, aldeia que fica a pouco mais de cinco quilómetros da Foz do Arelho, que foi apelido de António França Borges, destacado jornalista republicano e mação. Finalmente, em 1918, foi a vez da Lameira de São Pedro, na
freguesia do Luso, Concelho da Mealhada, receber uma escola primária.

Bibliografia:

Figura emblemática dos tempos instáveis de crise e revolução, Francisco Almeida Grandella, comerciante que surpreendeu o país pelo arrojo dos seus
passos e pela ousadia das suas propostas, merece uma apreciação historiográfica. Republicano convicto ofereceu o seu crédito, no sentido tanto figurado como literal, à causa republicana. Como filantropo, financiou múltiplas
iniciativas destinadas a erguer o novo homem com que a República sonhara.

Quotidianos: Recordar,
Conhecer e Aprender,
Catálogo Museu Municipal
Sebastião Mateus Arenque,
Azambuja; Câmara Municipal,
2004

ELEUTÉRIO, Vítor Luís,
Grandella, Lisboa; Montepio
Geral, 1997.

Grandela, O Grande Homem,
Catálogo da BibliotecaMuseu República
e Resistência, Lisboa;
Câmara Municipal; 1994

TRANCOSO, Vasco, Grandela
e Foz do Arelho, in Caldas
da Rainha: Património
Histórico, Grupo de Estudos,
Rio Maior; Grafiartes, 1994.

Pasta em Couro
pertencente a Francisco
Almeida Grandella

Objecto integrado no
espólio do Museu Municipal
Sebastião Mateus Arenque
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A VISITAR

FEIRA DE MAIO DE AZAMBUJA

Perpetuada ao longo dos anos, a Centenária Feira de Maio é o maior evento
do Concelho de Azambuja.
Intimamente ligada à cultura tauromáquica, este evento traduz as raízes culturais do concelho, exaltando o Touro e o Campino como os seus principais
actores.
A Feira de Maio atinge o seu momento alto com as largadas de toiros pelas
ruas, onde os mais afoitos tentam a sua sorte ao encararem o toiro de frente,
satisfazendo a necessidade de medir forças com esse animal nobre, vigoroso
e bravo. Outros, ao ouvir “… lá vem o toiro”refugiam-se nas tronqueiras, dispostas pelas ruas.
É esta euforia que traz a Azambuja milhares de visitantes, especialmente na
sexta-feira, a noite da sardinha assada, acompanhadas pelo pão e vinho da
região, colocadas à disposição de todos aqueles que quiserem aconchegar o
estômago depois das emoções já vividas durante a largada.
Enfeitiçados pelo sentimento da festa brava, pela autenticidade retratada
pela vila com as janelas e montras engalanadas com motivos tauromáquicos e pelos espectáculos musicais a acontecer por todos os recantos, a noite
estende-se até de manhã. A vila fica em polvorosa, é um entra e sai nas tertúlias, que nesta semana abrem as portas e permitem ao visitante partilhar
este espírito festivo.
Não podemos falar de Toiros sem referir o Campino. Homem destemido, de
garra que labuta diariamente na lezíria, que se tornou numa imagem de marca
do Ribatejo. Com uma participação activa na Feira de Maio, o Campino é actor
principal em momentos chave como o desfile dos archotes ou a condução dos
toiros pelas ruas. Culmina no Domingo com a entrega do pampilho de ouro a
uma personalidade que pela sua dedicação a este trabalho merece ser reconhecida.
A gastronomia é outro elemento cultural e turístico a promover, por isso não
deixe de passar pela Praça das Freguesias, no Páteo Valverde, onde poderá
deliciar-se com um festival de sabores e aromas. São associações e colectividades que representam as 9 freguesias do Concelho que lhe dão a conhecer
as iguarias locais. Para além disso pode assistir a espectáculos de cariz cultural e etnográfico.
O campo da feira acolhe, por iniciativa do município, dois pavilhões: o pavilhão das Actividades Económicas que, em parceria com a ACISMA, promove e divulga o comércio e a indústria local visionando atrair futuras apostas
de investimento ao Concelho e o Pavilhão de Artesanato “Artes e Ofícios”,
onde pode apreciar um leque diferenciado de artes e ofícios que traduzem
aspectos próprios da nossa riqueza e identidade cultural, sendo também esta

uma forma de incentivar os artesãos
locais a perpetuar no tempo ofícios
em vias de desaparecimento.
Com uma visão bastante abrangente
de como as tradições podem contribuir activamente para a promoção
e desenvolvimento turístico de uma
região, a Feira de Maio apresenta-se
como um marco e exemplo no panorama cultural de Azambuja.
Por tudo isto e muito mais aconselhamo-lo a aceitar o nosso convite.
Viva a festa connosco, entre neste
espírito.

Feira de Maio.
A mais castiça
do Ribatejo

BASE DE DADOS CULTURAL

A SUA OPINIÃO É IMPORTANTE

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

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

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

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

Nome do Artista . Grupo

Nome

Área Artística

Morada . Código postal . Localidade

Morada . Código postal . Localidade

Telefone . Telemóvel . Fax

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

PARA INSERIR UM EVENTO
Para enviar ou corrigir informações a inserir na próxima Agenda de Eventos
Culturais do Concelho de Azambuja, por favor remeta a ficha adequada até
15 DE MAIO DE 2007 PARA:
Agenda de Eventos Culturais de Azambuja
Câmara Municipal de Azambuja
Departamento de Intervenção Sócio-Cultural . Divisão de Cultura
Páteo Valverde 2050-000 Azambuja
Desejo enviar para eventual inclusão na agenda de eventos culturais a
seguinte informação:

Realização . Tema . Designação

Data . Hora . Local

Organização

CONTACTOS PARA MAIS ESCLARECIMENTOS
Nome

Morada

Telefone . Fax

Outras Informações úteis

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.

