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Este trimestre tem início, desde logo,
com um evento que já anunciámos
na última edição da Agenda Cultural.
Refiro-me à «Avinho – festa do vinho
e das adegas» que se realiza
a 3, 4 e 5 de Abril. Não deixem, uma
vez mais, de apreciar o vinho dos
nossos produtores, de desfrutar da
sua hospitalidade e de gozar o clima
de festa que paira por todas as ruas
de Aveiras de Cima. Sem dúvida, é uma
iniciativa que vai ganhando expressão
de ano para ano e, nesse sentido,
merece ser visitada.
A decorrer ainda este trimestre e, caso
ainda não tenham tido oportunidade
de ir visitar, volto a aconselhar a
exposição de um dos mais consagrados
artistas do Concelho, António Canau.
A exposição «1982 _ Uma Iconografia
Pessoal _ 2008» é retrospectiva de
toda a sua obra em diferentes áreas
e estará patente até dia 24 de Abril.
Não perca!
Logo após, irá decorrer, nos mesmos
três espaços expositivos, uma
exposição colectiva que reúne obras
de vários artistas de pintura e
escultura. Porque todos estes trabalhos
acabam por ter um denominador
comum, a tauromaquia, decidimos
integrá-la no «Mês da Cultura
Tauromáquica». Acredito que nos
reservam algumas surpresas e que
poderá ser interessante perceber
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como artistas plásticos de renome
internacional «olham» este fenómeno
cultural que nos é particularmente
caro.
E, sem dúvida, não poderemos, mais
uma vez, deixar de destacar toda
a programação do «Mês da Cultura
Tauromáquica» que tem início no dia
9 de Maio e a nossa «Feira de Maio»
a inaugurar no dia 28 e a terminar
no dia 1 de Junho com a última
«Largada» e com as ruas da Vila cheias
de crianças, logo pela manhã.
A alegria estará patente em todos
os eventos e a eles estarão associados
diversos concertos musicais. Estão
aí para todos os gostos, acreditamos
nós. Foram programados, precisamente,
com esse objectivo. Espero que sejam
do vosso agrado e que não deixem
de participar.
As festas são nossas e será,
naturalmente, com alegria e
hospitalidade que acolheremos quem
nos pretender visitar, seja nas adegas
de Aveiras de Cima, seja nas Tertúlias
de Azambuja. Serão bem vindos!
Não posso, então, deixar
de agradecer a todos os que directa
ou indirectamente contribuem para
o sucesso de qualquer um dos eventos
que destaquei. Obrigado!
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DESTAQUE /

04 05

É nesta tranquilidade…

que salpicam de negro o verde forte da
lezíria.
Uma serenidade que não faz supor a bravura
dos cascos a bater na terra quando o campino
assoma.
Maio é o mês desse desassossego…
de virar costas ao campo e subir a Lezíria
até às ruas da Vila.
Ali o frenesim da festa e a adrenalina
estão ao rubro.
Todos querem experimentar este desafio
de bravura, em gestos de valentia
Como se fosse a primeira vez…
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XI MÊS DA CULTURA TAUROMÁQUICA/
——————————————————————————— ——————————————
09MAI
—
17H00 / Igreja Matriz de Azambuja
Missa Flamenca (Irmandade de Puebla Del Rio)
—
18H30 /
Inauguração de Exposições
›
Galeria Municipal Maria Cristina Correia
«Arte e Nobreza na Arena» Colectiva de Pintura e Escultura
›
Galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja
«Tauromaquia» Pintura
›
Espaço Multiusos do Centro Cultural - Páteo Valverde
«Espaços de Tradição» Pintura / Escultura
—
22H00 / Jardim Urbano de Azambuja
Espectáculo de Flamenco Irmandade de Puebla del Rio e Sevilhanas
da Escola de Dança de Azambuja
——————————————————————————— ——————————————
17MAI / 16H30 / Praça de Toiros de Azambuja
Novilhada Homenagem aos fundadores da actual Praça de Toiros de Azambuja
——————————————————————————— ——————————————
22MAI / 21H30 / Auditório Municipal Páteo Valverde
Conferência O papel do Forcado na Festa Brava
Moderador: João Pedro Bolota / Oradores: Cabos dos Grupos de Forcados Amadores
de Azambuja, Alcochete, Salvaterra de Magos e Aposento da Moita.

——————————————————————————— ——————————————
23MAI /
—
09H30 / Ruas da Vila
Desfile de Campinos / Jogos de Cabrestos /
Cavaleiros e Amazonas
—
11H30 / Várzea do Valverde
Condução de Jogos de Cabrestos e Condução de Cabresto
—
13H30 / Poisada do Campino
Assinatura de Protocolo entre a Associação Cultural Poisada
do Campino e Câmara Municipal de Azambuja
—
14H30 / Várzea do Valverde
Derriba / Toureio a Campo / Actuação dos Forcados Juvenis
de Azambuja
—
15H30 / Várzea do Valverde
Pega de duas vacas pelo Grupo de Forcados Amadores de Azambuja
—
16H30 / Várzea do Valverde
Picaria - Campinos e Amadores
——————————————————————————— ——————————————
31MAI / 17H00 / Praça de Toiros de Azambuja
Tradicional Corrida de Toiros à Portuguesa
——————————————————————————— ——————————————
* Programa Provisório Sujeito a alterações
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———————————————————
28MAI / QUINTA-FEIRA /
—
17H00 /
Abertura Oficial da Centenária
Feira de Maio
17H30 /
Inauguração dos Pavilhões
do Artesanato «Artes e Ofícios»
e das Actividades Económicas
18H00 /
Inauguração da Praça
das Freguesias
19H00 / Ruas da Vila
Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos
24H00 / Páteo Valverde
Espectáculo Musical com Ana Moura
01H00 / Praça do Município /
Mesa da Tortura
———————————————————
29MAI / SEXTA-FEIRA
Noite da Sardinha Assada

—
17H30
Homenagem a uma personalidade
pela sua colaboração dedicada
à Feira de Maio
21H00 / Ruas da Vila à Luz de Archotes
Chegada de Campinos e Cortejo
com o gado
22h00 / Ruas da Vila
Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos
24H00 /
Distribuição gratuita de Sardinha
Assada Pão e Vinho / Arraiais
nos Largos do Rossio, Palmela e Farol
Fado Vadio nos Largos de Santo
António e Pescadores
03H00 / Praça do Município
Espectáculo com Quim Barreiros

* Programa Provisório Sujeito a alterações

———————————————————
30MAI / SÁBADO / Dia do Cavalo
—
09H30 /
Romagem ao Cemitério
14H00 / 16H00 /
Provas no Terreiro das Actividades
Equestres
18H00 / Ruas da Vila
Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos
24H00 / Junto à Escola Secundária
Espectáculo Musical com o Grupo
Buraka Som Sistema
1.ª parte com a banda Vencedora
do AZB-00-04

02H00 / Praça do Município
Mesa da Tortura
———————————————————
31MAI / DOMINGO / Dia do Campino
—
09H00 / Ruas da Vila
Cortejo de Campinos
09H30 / Praça do Município
Homenagem ao Campino
10H30 / Ruas da Vila
Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos
17H00 / Praça de Toiros de Azambuja
Tradicional Corrida de Toiros
à Portuguesa
———————————————————
01JUN / Encerramento
—
10H00 / Ruas da Vila
Actividades de Animação
para alunos do 1º Ciclo
17H00 /
Entrega de Prémios do Concurso
de Janelas ou Fachadas, Montras
e Largos Classificados
18H00 / Ruas da Vila
Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos
24H00 /
Encerramento da Feira
com um espectáculo de Fogo
de Artifício
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MÚSICA /
———————————————————
03ABR/ 22H00 / Largo da República

Rouxinol Faduncho

Info: Inserido na Programação da ÁVINHO
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: C.M. Azambuja

———————————————————
04 Abril/ 22h00 / Largo da República

Deolinda

Info: Inserido na Programação da ÁVINHO
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: C.M. Azambuja

———————————————————
25ABR / 23H00 / Praça do Município

Projecto Amigos d’Abril

———————————————————
05JUN / 21H00 /
Jardim do Museu Municipal

Info:Inserido mas Comemorações

Brass Ensemble - OML

do 35º aniversário do 25 de Abril

Freguesia: Azambuja

Freguesia: Azambuja

Org: C.M. Azambuja

Org: C.M. Azambuja
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———————————————————
30MAI / 24H00 /
Junto à Escola Secundária

Buraka
Som
Sistema
Info: Inserido na Programação
da Feira de Maio
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

———————————————————
28MAI / 24H00 /
Páteo Valverde

Ana Moura
Info: Inserido na programação
da Feira de Maio
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

———————————————————
30MAI / 03H00 /
Praça do Município

Quim
Barreiros
Info: Inserido na programação
da Feira de Maio
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja
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EXPOSIÇÕES /
———————————————————————————
09MAI / 18H30 /

Inauguração
Info: integrada na programação do XI Mês
da Cultura Tauromáquica
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja
Exposições que abordam o toiro e o cavalo e toda
a actividade a estes associada, através da pintura e escultura.
Obras que valem a pena visitar, de 09 de Maio a 09 de Junho

Galeria Municipal Maria Cristina Correia

Arte e Nobreza na Arena

Exposição Colectiva pintura e escultura
Artistas: Ana Isabel Neto / Carmen Direitinho /
Gina Martins / Pedro Ramos / Mara Costa /
Rogério Silva / Mena Brito / Filipe Curado
Espaço Multiusos do Centro Cultural - Páteo Valverde
Espaços de Tradição Pintura e Escultura
Artistas: Branislav Milhajlovic / Carlos Ramos
Galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja
Tauromaquia Pintura
Artista: Gonçalo Jordão
Exposições gentilmente cedidas pela galeria Microarte

———————————————————————————
24JAN › 24ABR

António Canau
1982_Uma Iconografia Pessoal_2008
Exposição de desenho / Gravura / Arte pública /
Medalhística / Fotografia
Para ver até ao dia 24 de Abril
Galeria Municipal Maria Cristina Correia /
Galeria da Biblioteca Municipal /
Espaço Multiusos do Centro Cultural - Páteo Valverde
Terça › Sábado / 14H00 › 18H30
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CICLO DE CINEMA SÉNIOR /
———————————————————————————
02ABR / 14H00 / Cinema Atrium - Azambuja

Sangue Toureiro
de: Augusto Fraga

com: Amália Rodrigues / Diamantino Viseu / Erico Braga /
Carmen Mendes / Josefina Silva / Paulo Renato / Raúl Solnado /
Fernanda Borsatti / Alina Vaz / Ruth Carvalho /
João Manuel / A. Tavares da Silva
ano: 1958 / duração: 88 minutos
Sinopse:

Eduardo, contrariando o desejo de seu pai, Jerónimo
de Vinhais, um abastado lavrador do Ribatejo, recusa
ser cavaleiro tauromáquico e parte para Lisboa
na companhia da fadista Maria da Graça. Quando o pai
lhe nega mais dinheiro, Eduardo envereda então pela
vida de toureiro. A pedido da mãe de Eduardo, Maria
da Graça resolve enfim abandoná-lo, e parte saudosa
para terras longínquas, a cumprir um contrato
que a fará triunfar. Colhido durante uma tourada,
Eduardo é tratado na recuperação pela «verdadeira»
noiva, Isabel, que lhe perdoa o passado escandaloso.
Casarão e Eduardo abandona as arenas e passa
a dirigir as propriedades da família.
———————————————————————————
09ABR / 14H00 / Cinema Atrium - Azambuja

Pai Tirano

de: António Lopes Ribeiro
com: Vasco Santana / Francisco Ribeiro, / Leonor Maia /
Barroso Lopes / Graça Maria / Teresa Gomes / Seixas Pereira /
Luísa Durão / Reginaldo Duarte
ano: 1941 / duração: 114 minutos
Sinopse:

Tudo está a postos para a representação do Grupo de
Teatro dos Armazéns Grandella, «os Grandelinhas»,
com a peça «O Pai Tirano». Chico Mega, um caixeiro do
Armazém, descobre que a sua amada, Tatão, empregada
na perfumaria da Moda, está a voltar a sua atenção
para outro homem, Artur de Castro. Quando Chico
tenta ganhar de novo o amor de Tatão, uma série de
equívocos entre a sua personagem e a vida real leva
a um fabuloso jogo de duplos sentidos e primorosos
diálogos numa comédia inesquecível.
Realizada em 1941 por António Lopes Ribeiro, que
também escreveu o argumento e os diálogos, «O Pai
Tirano», é uma das mais célebres comédias populistas
do cinema português.
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CICLO DE CINEMA SÉNIOR /
———————————————————————————
16ABR / 14H00 / Cinema Atrium - Azambuja

Pátio das Cantigas
de: Francisco Ribeiro

com: Antonio Vilar / Maria das Neves / Vasco Santana /
Francisco Ribeiro / António Silva / Graça Maria /
Maria da Graça / Laura Alves / Barroso Lopes / Carlos Otero /
Carlos Alves / Maria Paula.
ano: 1942 / duração: 122 minutos
Sinopse:

«O Pátio das Cantigas», realizado por Francisco Ribeiro
(Ribeirinho), é uma das melhores comédias do cinema
português e ficará para sempre na retina do espectador
através das cenas «Oh Evaristo, tens cá disto?», entre
Vasco Santana (Narciso) e António Silva (Evaristo) e
«Boa Noite, dá-me um bocadinho do seu lume se faz
favor?», a célebre cena entre Vasco Santana e um
candeeiro de rua. A rivalidade entre Narciso e Evaristo
vai ao rubro numa noite de bailarico no pátio que
termina numa autêntica batalha campal. Reunindo o
mais brilhante conjunto de actores cómicos do cinema
português, Vasco Santana, Ribeirinho e António Silva,
este filme é um remédio santo para todos e bate todos
os recordes de gargalhada.
———————————————————————————
23ABR / 14H00 / Cinema Atrium - Azambuja

Capitães de Abril
de: Maria de Medeiros

com: Stefano Accorsi / Maria de Medeiros /
Joaquim de Almeida / Joaquim Leitão
ano: 2000 / duração: 119 minutos
Sinopse:

Na noite de 24 para 25 de Abril de 1974, a rádio difusa
uma canção proibida : Grândola Vila Morena da autoria
de José Afonso. Poderia apenas ter sido insubmissão
de um jornalista rebelde, mas na realidade, é um dos
sinais programados de um golpe de estado militar que
transformará completamente o país e o destino das
colónias ultramarinas.
Ao som da voz do poeta José Afonso, as tropas
insurgidas tomam em seu poder os quartéis. Cerca das
três horas da madrugada, marcham para Lisboa. Estas
24 horas de revolução são vividas por três personagens
principais : dois capitães e uma mulher que é
professora de literatura e jornalista. Capitães de Abril
é a primeira longa-metragem de Maria de Medeiros
como realizadora.
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———————————————————————————
30ABR / 14H00 / Cinema Atrium - Azambuja

Fado, História de uma Cantadeira
de: Perdigão Queiroga
com: Ana Maria / Amália Rodrigues / Virgílio Ferreira / Júlio
Raul de Carvalho / Embaixador António / Silva Chico Fadista /
Vasco Santana / Joaquim Marujo
ano: 1947 / duração: 108 minutos
Sinopse:

Um belíssimo melodrama, com a grande musa
do fado, Amália Rodrigues. Fado..., conta o percurso
de uma fadista da classe operária e cujo namorado,
um carpinteiro, é guitarrista. Ela torna-se famosa,
rica e sai do seu bairro. Quando ele se prepara para
emigrar para África, ela regressa e reconciliam-se.
O enredo sentimental, a excelente montagem
e os fados cantados por Amália fizeram deste filme
um dos maiores sucessos de bilheteira de todos
os tempos.
pub

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

ATRIUM
CINEMA
ATRIUM
CINEMA
ABRIL/Programação
ABRIL/Programação

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

02 › 06 Abril — 				

Watchmen — Os Guardiões

M16 — 103 minutos
---------------------------------------------------------------------

09 › 13 Abril —			

Vicky Cristina Barcelona
M12 — 96 minutos
---------------------------------------------------------------------

16 › 20 Abril —			

Histórias para Adormeder
M6 — 93 minutos
---------------------------------------------------------------------

23 › 27 Abril —			

Valquiria

M12 — 123 minutos
---------------------------------------------------------------------

30 Abril › 04 Maio —

Quem quer ser Bilionário?
M12 — 120 minutos
--------------------------------------------------------------------SESSÕES: 21H30 / 3,00 EUR — QUINTA A SEGUNDA

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

/

tel.: 263 408 253
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RETRATO /

ZÉ
MIGUEL
AMADOR

Fiz sempre o que quis fazer,
colaborei, sempre que pude,
com as mais diversas
causas culturais e sociais.
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Sobretudo nestas terras de Azambuja,
que me viram brincar descalço pelas
margens dos salgueirais com uma
enorme vontade de ser alguém num
mundo outrora de maiores dificuldades
mas sem dúvida mais solidário
e saudável.
Tenho presente o meu passado.
Orgulho-me dele. De ter andado na faina
do Tejo com o meu pai, vida dura, difícil,
experiência enriquecedora e nostálgica.
Foi de pequenote que dei valor à vida,
à honradez do trabalho e também
à alegria que ainda hoje sinto em poder
compartilhar com as pessoas um sorriso
depois de uma boa piada, ou uma
lágrima carpida num fado.
Fiz e faço teatro, cómico a maioria das
vezes. Sou Amador de nome e de arte.
Comecei nas récitas do Centro Paroquial
nos anos sessenta e nesse palco criei
o boneco «O homem espectáculo» e em
jeito de sátira humorística escrevi e
interpretei sempre com amor à camisola.
Depois descobri o fado e no fado
sinto-me em casa. Entrei em diversas
organizações de noites de fado amador
e até hoje continuo activamente a
participar quando sou convidado.

E claro, o fado em Azambuja
comemora-se na grande noite do fado
vadio na Sexta-Feira da Feira de Maio
onde estou sempre presente. Tenho
estado ao longo destas décadas no Bairro
dos Pescadores onde nasci, ou na fonte
de Stº António onde tantas vezes matei
as securas de boca.
Preencho desta forma os meus tempos
livres. Amo a arte e a faceta de
autodidacta que cultivo, redesenhando
e escrevendo as histórias que vivi em
poemas ou em prosa, esperando que
as mesmas possam ser compiladas
e brevemente editadas nos «Retratos
à lá Minuta».
Seja de barrete no ar, ao som melodioso
das guitarras de fado ou do acordeão,
ao longo destes anos esta entrega
tem-me feito viver melhor, porque
as estrelas brilham para todos, para
uns trazendo a fama e a glória de serem
nacionalmente conhecidos, para outros
a fama e a glória de fazerem obra
artística nas suas terras e de poder
continuamente celebrar a cultura de cá,
dar festa a esta castiça vila Ribatejana.
É o que faço como sei e como posso.

Quem por aqui mora, sabe que há cerca
de 30 anos que também colaboro com o
Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos
de Azambuja, numa primeira fase a
cantar e mais recentemente, na sua nova
fase, a fazer figuração e a coordenar
o grupo.

Muitos recantos do país têm visto as
minhas actuações e penso que me tenho
saído bem em frente a essas centenas de
plateias.
Quem me conhece sabe que pode contar
com o «Baixinho do Fado», não me nego.
Gosto de actuar para vocês e graças
a Deus a minha família também gosta
deste paixão compartilhada.

É assim que sinto a cultura popular, em
palco a apresentar os colegas do fado
ou com o meu mano Joaquim Júlio numa
vertente humorística com os «Irmãos
Lagoa» a cantar e a contar as anedotas
do povo.

E a aventura cultural continua.
No folclore, no fado, nos grupos de música
popular, nas teatradas, nas rimas e nas
histórias, quando me procurarem aqui
estarei, com amor à arte, à terra, aos
amigos da fadistice, aos meus e à vida!
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DESPORTO /
———————————————————

Férias Desportivas
de Verão

JUN
Abertura das Inscrições Férias
Desportivas do Verão
1º Turno: 6 aos 10 anos
2º Turno: 11 aos 16 anos
Local Inscrições: Todas as Juntas
de Freguesia do Concelho
Org: Org: C.M. Azambuja
Apoio: Juntas de Freguesia do Concelho
e Outras entidades

———————————————————

Complexo de Piscinas
de Azambuja

27JUN
Festival de Encerramento
da Natação / Demonstração
das várias modalidades aquáticas /
mega aula de hidroginástica aberta
a toda a população
Freguesia: Azambuja
Org: Org: C.M. Azambuja

———————————————————

Programa Actividade
Fisica para todos

04ABR / Pavilhão Vale do Paraíso
Comemorações do Dia Mundial
da Saúde
«Desporto e Saúde para uma vida
melhor»
Demonstração de ginástica
adaptada da população sénior
e portadores de deficiência
do PAFT
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: Org: C.M. Azambuja

———————————————————
CAMINHADA
25ABR / Mata das Virtudes

Caminhada de 7 km
Comemorações 25 Abril

Org: Associação Cultural Recreativa Virtudes
Apoio: J.F. de Aveiras de Baixo

—————
26ABR

Passeio Pedestre Casaleiro
Org: Associação R. de Casais de Baixo

—————
01MAI / 09H00

Caminhada
Org: Rancho Folclórico de Vale do Brejo

—————
10MAI / Mata das Virtudes

6ª Marcha Nacional
de 12 km
Org: Associação Cultural Recreativa Virtudes
Apoio: J.F. Aveiras Baixo / C.M. Azambuja

—————
27JUN / Mata das Virtudes

Caminhada de 7km
Marcha Nocturna
Org: Associação Cultural Recreativa Virtudes

———————————————————
BTT
19ABR

Passeio BTT

Org: Ass. recreativa e Cult. Quebradas

—————
03MAI

1º Passeio BTT
do Grupo de TT
Org: Associação R. de Casais de Baixo

—————
30MAI

Prova de BTT
Org: Associação D. C. de Tagarro

———————————————————
ATLETISMO
25ABR

Prova de Atletismo

Comemoração do 25 de Abril
Org: Associação D. C. de Tagarro

16 17

———————————————————
PESCA DESPORTIVA
18ABR / Vala Real

Concurso de Pesca
ao Remolhão Inter-sócios
Org. Associação R. de Casais de Baixo

—————
19ABR / Vala Real

Torneio Inter-sócios
Org: Associação D. C. Casais da Lagoa

—————
18ABR / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

U.D. Recreio vs Santa Susana
23ª Jorn. Camp. Dist. de Juv.
3ª Divisão / 2ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
18ABR / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

U.D. Recreio vs CRF. Casa

—————
25ABR / Vala Real

Xira 2009 Escolinhas

Org: Associação D. C. Casais da Lagoa

—————
25ABR / Pav. Polidesportivo
e G.D. Azambuja

Convívio de Pesca
———————————————————
RÁDIO-MODELISMO
25 / 26ABR / Casais da Lagoa

Troféu Nacional

Org: Associação D. C. Casais da Lagoa

———————————————————
FUTSAL
04ABR / Pav. Polidesportivo
e G.D. Azambuja
Fase Final Camp. Dist. Infantis
2ª Divisão / 2ª Fase

G.D.A. vs Valejas

Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
04ABR / Pav. Casa do Povo

Casa Povo Aveiras vs
Azambujeira S. Calvo

19ª Jorn. Camp. Dist. Feminino Juvenis
2ª volta
Freguesia: Aveiras Cima
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
04ABR / Pav. Polidesportivo
e G.D. Azambuja

G.D.A. vs Barroense

23ª Jorn. Camp. Dist. de Juv.
2ª Divisão / Série 1 / 2ª Volta
Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa

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

G.D.A. vs Marista Lisboa
25ª Jorn. Camp. Dist. de Juv.
2ª Divisão / Série 1 / 2ª Volta
Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
25ABR / Pav. Casa do Povo

Casa Povo Aveiras vs
Povoa Santo Adrião
21ª Jorn. Camp. Dist. Feminino Juv.
2ª volta
Freguesia: Aveiras Cima
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
25ABR / Pav. Polidesportivo
e G.D. Azambuja

G.D.A. vs Unidos do Zambujal
5ª Jornada Camp. Dist. Iniciados
3ª Divisão / 2ª Fase
Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
25ABR /
Pav. Municipal e G.D. Azambuja
4ª Jornada I Camp. Juv. Futsal Júnior
Freguesia: Azambuja
Org: GDA / CMA / JFA
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DESPORTO /
—————
02MAI / Pav. Polidesportivo
e G.D. Azambuja
6ª Jornada Camp. Dist. Iniciados
3ª Divisão / 2ª Fase

—————
20JUN / Pav. Municipal e G.D. Azambuja
7ª Jorn. I Camp. Juv. Futsal Júnior

Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa

———————————————————
FUTEBOL 11
05ABR / C. Fut. Aveiras Cima Sport Club

—————
02MAI / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

U.D. Recreio vs Vinhais

25ª Jorn. Camp. Dist. de Juv.
3ª Divisão / 2ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
09MAI / Pav. Polidesportivo
e G.D. Azambuja

Freguesia: Azambuja
Org: GDA / CMA / JFA

Aveiras vs Sobreirense

22ª Jorn. Camp. Dist. Juvenis
2ª Divisão / Série 1 / 2ª volta
Freguesia: Aveiras Cima
Org: Associação de Futebol de Lisboa

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

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

G.D.A. vs Patameiras

27ª Jorn. Camp. Distrital
2ª Divisão / Série 1 / 2ª volta

Fase Final Camp. Dist. Infantis
2ª Div. / 2ª Fase

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

Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
03MAI / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

—————
16MAI / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

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

Xira 2009 Escolinhas

29ª Jorn. Camp. Dist.
2ª Divisão / Série 1 / 2ª volta

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

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

—————
23MAI / Pav. Municipal e G.D. Azambuja
5ª Jorn. I Camp. Juv. Futsal Júnior

—————
17MAI / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha

Freguesia: Azambuja
Org: GDA / CMA / JFA

31ª Jorn. Camp. Dist.
2ª Divisão / Série 1 / 2ª volta

—————
30MAI / Pavilhão Polidesportivo
e G.D. Azambuja

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

Fase Final Camp. Dist. Infantis
2ª Divisão / 2ª Fase

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

U.D. Recreio x Académicos

G.D.A. vs Onze Unidos

Freguesia: Azambuja
Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
06JUN / Pav. Municipal
e G.D. Azambuja
6ª Jorn. I Camp. Juv. Futsal Júnior
Freguesia: Azambuja
Org: GDA / CMA / JFA

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

—————
30MAI / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha
3ª Jorn. Camp. Dist.
2ª Divisão / Série 1 / 2ª volta
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa
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EDUCAÇÃO / ACÇÃO SOCIAL /
———————————————————————————
05 › 12JUN / Campo da Feira

III Mostra de Projectos Educativos
Exposição, Animação e Ateliers
Horário: 2ª › 6ª / 09H00 › 18H30
Sábado / Domingo / Feriados / 14H30 › 18H00
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

———————————————————————————
04ABR / Pavilhão Vale do Paraíso

Comemorações do Dia Mundial da Saúde
«Desporto e Saúde para uma vida melhor»
Demonstração de ginástica adaptada pela população
sénior e portadores de deficiência do PAFT
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: C.M. Azambuja

———————————————————————————
20ABR › 15JUN

Caminhadas Sénior

Pretende-se com esta iniciativa, implementar actividades
direccionadas à população sénior, de forma a promover
um envelhecimento activo, a socialização entre os elementos
e o conhecimento de outros espaços no seu próprio concelho.

20ABR / 15H30 › 16H30
Polidesportivo de Vale do Paraíso
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: C.M. Azambuja

07MAI / 10H00 › 11H00
Casa do Povo de Manique do Intendente
Freguesia: Manique do Intendente
Org: C.M. Azambuja

19MAI / 15H30 › 16H30
Sede da Junta Freguesia V.N.S. Pedro
Freguesia: Vila Nova de São Pedro
Org: C.M. Azambuja

03JUN / 10H00 › 11H00
Centro Social e Paroquial de Azambuja
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

15JUN / 10H00 › 11H00
Sede da Junta de Freguesia da Maçussa
Freguesia: Maçussa
Org: C.M. Azambuja
* Inscrições na CMA / Divisão de Saúde e Acção Social
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O NOSSO ASSOCIATIVISMO /

Associação
Recreativa

20 21

Desportiva
e Cultural da
Maçussa
O ideal associativo nasceu em 1963,
após a realização das festas
comemorativas dos Santos Populares,
vindo a concretizar-se no ano seguinte,
com a inauguração de uma sede
provisória, no dia 5 de Abril de 1964,
sendo esta a data da nossa fundação.

as festas que se realizavam, e consistia
no único veículo através do qual os
emigrantes tinham notícias da terra.
Em Abril de 2004, a A.R.D.C.M. edita
ainda um livro intitulado «Achegas da
Memória da Maçussa no último meio
século».

Numa folha informativa, a que chamaram
o «Maçusso», distribuída nos meses de
Março e Abril do mesmo ano, explicava-se
à população, que os objectivos,
da Associação, consistiam na criação de
um espaço para a realização de festas,
jogos, implementação de uma biblioteca
e também a compra de um televisor.

Actualmente a A.R.D.C.M., e já nas actuais
instalações, aproveitando o amplo
salão de festas que possui, continua
a organizar várias festas: no dia
Internacional da mulher, a festa do dia
do trabalhador, comemora o S. Martinho,
e cumpre a tradição ao organizar a
centenária festa de Natal em Honra ao
Mártir Santo Sebastião.

Estes objectivos concretizaram-se no ano
seguinte, adoptando o edifício da antiga
escola primária, localizada no largo
da Igreja como sede da A.R.D.C.M.
Durante os 28 anos em que a sede da
Associação aí permaneceu, realizaramse bailes, matinés, sessões de cinema,
atletismo etc.
Destaca-se ao nível cultural a criação
e manutenção durante cerca de 17
anos de uma Banda Escola de Musica,
cujo espólio, constituído por inúmeros
instrumentos musicais, é hoje parte
integrante da banda do alto concelho,
onde ainda participam alguns músicos
formados nessa escola.
É de salientar a edição de um jornal
mensal, intitulado «VOZ DA A.R.D.C. M.»
que relatava a vida da localidade,

A A.R.D.C.M., orgulha-se ainda de
representar a freguesia, na anual feira
de Maio, na Praça das Freguesias,
onde é possível saborear a gastronomia
da Maçussa.
Os actuais corpos gerentes tomaram
posse há dois meses, sendo a direcção
presidida por uma mulher pela primeira
vez na história da Colectividade.
Os princípios associativos, continuam
a ser os mesmos dos fundadores,
mas o futuro encaram-no com alguma
apreensão, tendo em conta o perigo da
não continuidade, é que, segundo dizem,
é cada vez mais difícil encontrar pessoas
que tenham disponibilidade para ocupar
os cargos.
Para já, Rosa Gaspar, assume os destinos
da associação por um período de 2 anos.
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OUTROS EVENTOS /
—————
05ABR / 16H00 / Largo da República
de Aveiras de Cima
Comemoração do 49º Aniversário
do Rancho Folclórico da Casa
do Povo de Aveiras de Cima
Integrado na Feira Ávinho

—————
24 › 26 ABR / Praça dos Imperadores
XXIV Festa das Tasquinhas
de Manique do Intendente

Freguesia: Aveiras de Cima

Apoio: C.M. Azambuja

Org: Rancho Folclórico da Casa do Povo

—————
24 › 26ABR / Rancho Folclórico Danças
e Cantares de Vale do Paraíso
Comemorações do 26º aniversário
do Rancho Folclórico Danças
e Cantares de Vale do Paraíso

de Aveiras de Cima

—————
05ABR / 19H30 / Filarmónica Recreativa
de Aveiras de Cima
Concerto de encerramento
da Ávinho

Freguesia: Manique do Intendente
Org: Junta de Freguesia de Manique
do Intendente

Freguesia: Vale do Paraíso

Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Rancho Folclórico Danças e Cantares

Org: Filarmónica Recreativa de Aveiras

de Vale do Paraíso

de Cima

Freguesia: Vila Nova de São Pedro

—————
24ABR / Rancho Folclórico Danças
e Cantares de Vale do Paraíso
Pedipaper nocturno (Integrado
nas comemorações do Aniversário
do R.F.D.C. Vale do Paraíso)

Org: União Cultural e Desportiva Vilanovense

Freguesia: Vale do Paraíso

—————
12ABR / Praça de Toiros
Vacada com actuação do Rancho
Folclórico Ceifeiras e Campinos
de Azambuja

Org: Rancho Folclórico Danças

—————
11ABR / União Cultural e Desportiva
Vilanovense
Baile da Pinha

Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos
de Azambuja

—————
12ABR / Rancho Folclórico e Etnográfico
de Manique do Intendente
Abertura da Época de Folclore

e Cantares de Vale do Paraíso

—————
25ABR / Rancho Folclórico Danças
e Cantares de Vale do Paraíso
Inauguração da Casa Colombo /
Sede do Rancho Folclórico Danças
e Cantares de Vale do Paraíso.
(integrada nas comemorações
do Aniversário do R.F.D.C. Vale
do Paraíso
Freguesia: Vale do Paraíso

Freguesia: Manique do Intendente

Org: Rancho Folclórico Danças e Cantares

Org: Rancho Folclórico e Etnográfico

de Vale do Paraíso / Junta de Freguesia

de Manique do Intendente

de Vale do Paraíso
Apoio: C.M. Azambuja
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—————
25ABR / Filarmónica Recreativa
de Aveiras de Cima
Concerto Comemorativo
do 25 de Abril

—————
30ABR › 03MAI / Largo Bombeiros
Voluntários de Alcoentre
Tasquinhas de Alcoentre

Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Junta de Freguesia de Alcoentre /

Org: Junta de Freguesia de Aveiras de Cima

Colectividades da Freguesia

—————
25ABR / Associação Cultural
e Recreativa dos Casais das Boiças
Concerto Comemorativo do 25 de
Abril pela Banda de Música dos
Bombeiros Voluntários de Alcoentre

Apoio: C.M. Azambuja

Freguesia: Alcoentre

Org: CCRB (Grupo Tradicional «Os Casaleiros»)

Org: Junta de Freguesia de Alcoentre

—————
03MAI / Praça de Toiros
Vacada com actuação do Rancho
Folclórico Infantil Ceifeiras
e Campinos de Azambuja

—————
25ABR / Associação Recreativa
Desportiva e Cultural de Maçussa
Comemoração do 25 de Abril com:
Jogos Tradicionais; Grupo de Dança;
Rancho Folclórico; Animação com
Ruizinho de Penacova
Freguesia: Maçussa
Org: Junta de Freguesia de Maçussa

—————
25ABR / Associação Desportiva
e Cultural de Tagarro
Comemoração do 25 de Abril

Freguesia: Alcoentre

—————
01 / 02MAI / Centro Cultural
e Recreativo de Casais dos Britos
Vacada
Freguesia: Azambuja

Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos
de Azambuja

—————
21MAI / Associação Desportiva
e Cultural de Casais da Lagoa
Comemoração da Quinta-feira
da Espiga
Freguesia: Aveiras de Baixo

Freguesia: Alcoentre

Org: Associação Desportiva e Cultural

Org: Associação Desportiva e Cultural

de Casais da Lagoa

de Tagarro

—————
25ABR / Juntas de Freguesia
Colectividades do Concelho
Comemorações do 25 de Abril

—————
08 › 28JUN / Associação Recreativa
de Casais de Baixo
Torneio de Chinquilho
Primavera / Verão

Org: Juntas do Freguesia de Concelho

Freguesia: Azambuja

de Azambuja

Org: Associação Recreativa de Casais de Baixo

—————
26ABR / Praça de Toiros
Vacada com actuação do Grupo
de Cavaquinhos do RFCCA
Freguesia: Azambuja

—————
11 › 14JUN / Associação Recreativa
e Cultural de Quebradas
Festejos Tradicionais em honra
de Santo António

Org: Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos

Freguesia: Alcoentre

de Azambuja

Org: Associação Recreativa e Cultural
de Quebradas
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OUTROS EVENTOS /
—————
13JUN / Associação Desportiva
e Cultural de Casais da Lagoa
Marchas Populares

27JUN / 21H00 / Casa do Povo
de Aveiras de Cima
Festival Nacional de Folclore

Freguesia: Aveiras de Baixo

Org: Rancho Folclórico da Casa do Povo

Org: Associação Desportiva e Cultural

de Aveiras de Cima

de Casais da Lagoa

Org: Rancho Folclórico Ceifeiras

—————
27JUN / Centro Cultural e Recreativo
Amendoeirense
Comemoração do 35º Aniversário
do Centro Cultural e Recreativo
Amendoeirense

e Campinos de Azambuja

Freguesia: Aveiras de Baixo

—————
20JUN / Praça dos Imperadores
XXIX Festival Nacional de Folclore

Org: Centro Cultural e Recreativo

—————
20JUN / Páteo Valverde
XXV Festival Nacional de Folclore
Freguesia: Azambuja

Freguesia: Manique do Intendente
Org: Rancho Folclórico e Etnográfico
de Manique do Intendente

—————
26 › 28JUN / União Cultural
e Desportiva Vilanovense
Festejos Tradicionais em honra
de São Pedro

Freguesia: Aveiras de Cima

Amendoeirense

—————
28JUN / Associação Desportiva
e Cultural de Casais da Lagoa
Inauguração da Biblioteca
Informática da A.D.C. Casais
da Lagoa
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: Associação Desportiva e Cultural
de Casais da Lagoa

Freguesia: Vila Nova de São Pedro
Org: União Cultural e Desportiva Vilanovense

—————

pub

---------------------------------------------------------------------------------------
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LER / VER / OUVIR /
———————————————————————————
Livro / Infantil

As cozinheiras de livros
Margarida Botelho
editora: Editorial Presença
E se um dia não houvesse livros novos para lermos?
E já tivéssemos lido todos os nossos livros de trás para
a frente, de baixo para cima e até de pernas para o ar?
Como iríamos viver sem novas histórias, aventuras
e heróis?
Esta é sem dúvida, uma história empolgante que nos
faz pensar na importância de existirem novos livros
e, obviamente, quem os escreva.
———————————————————————————
DVD / Infantil
Bratz Princesas do Rock
Cloe, Yasmin, Jade e Sasha, estão de volta com novas
e excitantes aventuras! Junta-te às Bratz,
acompanho-as numa divertida viagem enquanto
exploram novas carreiras e participam num duro
concurso do género «Survivor».
———————————————————————————
CD / Adulto

Off with their heads
Kaiser Chiefst
Os Kaiser Chiefs regressam em 2008 com o terceiro
álbum de originais, «Off with Their Heads». O álbum
foi produzido por Mark Ronson (Amy Winehouse,
Nas, Lily Allen) e Eliot James (Kate Nash,
The Futureheads, Bloc Party, Does It Offend You Yeah?)
nos estúdios RAK & Eastcote, em Londres,
e misturado por Andy Wallace (Nirvana – Nevermind,
LCD Soundsystem, Foo Fighters), com algumas faixas
misturadas por Cenzo Townshend. Segundo a banda,
a escolha de Mark Ronson para a produção deste álbum
veio ao encontro de um desejo de ambas as partes,
assim como, havendo interesse por parte dos Kaiser
Chiefs de trabalharem com alguém relativamente novo
na produção fez recair a sua escolha em Eliot James.
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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
—
Esteja atento à página electrónica
da Biblioteca em:
http://biblio.cm-azambuja.pt
e saiba quais as actividades e eventos
a decorrer todos os meses.

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

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

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

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

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

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

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

A Hora do Conto

Este ano lectivo a história da Hora do Conto é uma adaptação do livro da Liz
Pichon «Os três terríveis porquinhos». Porque todos conhecem a história dos três
porquinhos e do lobo mau decidimos contar uma versão moderna através
de fantoches.
O objectivo desta actividade é motivar e sensibilizar, os mais novos, para o livro
e a leitura e para o espaço da biblioteca. Esta actividade é desenvolvida
em colaboração com as instituições de ensino do 1º ciclo do Concelho e está sujeita
a inscrição.
————————————————————————————————————————
SEXTAS / 10H00

Visitas Guiadas

As visitas guiadas têm como objectivo dar a conhecer o espaço da biblioteca
e explicar como este funciona. Esta actividade é desenvolvida em colaboração
com as instituições de ensino do Concelho e está sujeita a inscrição pelas mesmas.
Grupos que não sejam escolares devem telefonar para marcação.
————————————————————————————————————————
SÁBADOS / 15H00 / 18ABR / 09MAI / 06JUN

Clube da Biblioteca Infantil

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. O tema abordado será
a interculturalidade tendo em conta que 2008 foi considerado, pela Comissão
Europeia, o Ano Europeu do Diálogo Intercultural.

26 27

——————————

II Concurso
Literário
do Concelho
de Azambuja

———————————————————————————
QUARTAS / 15H00 / 01 / 15 / 29ABR / 06 / 20MAI / 03JUN

Clube da Biblioteca: Vamos correr
mundo! - Jovens

cm-azambuja.pt)

O clube da biblioteca destina-se a jovens leitores
entre os 14 e os 18 anos. O tema abordado será
a interculturalidade tendo em conta que 2008 foi
considerado, pela Comissão Europeia, o Ano Europeu
do Diálogo Intercultural.
Este projecto tem como objectivo a criação de um Clube
da Biblioteca para Jovens, onde se pretende promover
a Interculturalidade, através da leitura de alguns livros
e de dinâmicas de grupo. As actividades irão variar
entre a leitura de alguns excertos de textos
e a dinamização de várias actividades de grupo: leitura
em voz alta; análise de letras de músicas; encenação;
investigação sobre as várias culturas; elaboração
de painéis sobre a Interculturalidade…

no dia 21 de Abril

Número de participantes limitado - inscrições na biblioteca.

e os prémios entregues

——————————————————————————
SEXTAS / 16H00 / 16MAI / 20JUN

A divulgação dos
vencedores e a cerimónia
de entrega dos prémios
terão lugar durante o
mês de Abril. O nome dos
vencedores do concurso
será publicado no site da
Câmara Municipal
de Azambuja
(http://cm-azambuja.pt)
e da Biblioteca Municipal
(http://biblio.

no dia 23 de Abril,
às 19h no Centro Cultural
Grandella, em Aveiras
de Cima.

——————————
02ABR

Dia
Internacional
do Livro
Infantil

——————————
23ABR

Dia Mundial
do Livro

O Prazer de Ler e Conhecer

Voltamos a convidar todos aqueles que lêem por prazer
para participar no nosso grupo de leitura. Apareça e verá
que não é o único que tem gosto pela leitura e não só!
Na sessão de 16 de Maio «A revolução dos cravos
e a importância das transmissões» será o mote.
Teremos como convidados a Professora Doutora Luísa
Tiago Oliveira, docente do ISCTE; o capitão de Abril,
Rosado Luz e contaremos ainda com o testemunho
de Rodrigo Godinho.
———————————————————————————
26 / 27JUN

V Feira do Livro Usado

Não se esqueça de visitar a V Feira do Livro Usado, no
pátio da Biblioteca Municipal de Azambuja, onde poderá
encontrar variados livros pelo valor simbólico
de 20 cêntimos.
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BIBLIOTECAS /
BIBLIOTECA

MUNICIPAL
————————————————————————————————————————
CENTRO
CULTURAL
GRANDELLA

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

———————————————————————————
a partir de Maio / QUINTAS / 21H30

Um autor apresenta-se…

Para dar a conhecer um pouco melhor a vida e a obra de
figuras conhecidas, passaremos a ter encontro marcado,
às quintas-feiras, quinzenalmente, à noite.
De cantores, a escritores, passando por músicos
e actores. Apareça e traga um amigo!
———————————————————————————
a partir de Maio / SÁBADOS / 15H00

Bibliocinema

A pensar em todos aqueles que gostam de cinema,
será exibido semanalmente um filme de animação.
Um momento de lazer na Biblioteca!
———————————————————————————
a partir de Maio / QUARTAS / 16H00

Trivial na Biblioteca

Se tens entre 6 e 15 anos e gostas de jogos, esta
actividade é para ti. O Trivial na Biblioteca consistirá
num jogo de equipas, que terá como objectivos
dar a conhecer os diferentes espaços da biblioteca,
os diferentes tipos de documentos que nela existem
e ajudará os participantes a conhecerem as várias áreas
em que se divide o espólio da Biblioteca. Forma a tua
equipa e aguarda pelas inscrições.
———————————————————————————
QUINTA / 23ABR / 19H00

Entrega dos prémios do II Concurso
Literário do Concelho de Azambuja

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.

————
Visitas Guiadas:
As visitas guiadas
têm como objectivo
dar a conhecer o espaço
da biblioteca e explicar
como esta funciona.
Esta actividade está
sujeita a inscrição.
A marcação poderá
ser feita por telefone
ou na Biblioteca.
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BIBLIOTECA

MUNICIPAL
————————————————————————————————————————
PALÁCIO
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:
Sala infanto-juvenil /
Bebéteca / Multimédia /
Adultos / Publicações
Periódicas.

————
Visitas Guiadas:
As visitas guiadas
têm como objectivo
dar a conhecer o espaço
da biblioteca e explicar
como esta funciona.
Esta actividade está
sujeita a inscrição.
A marcação poderá ser
feita por telefone
ou na Biblioteca.

Horário: Terça / Quarta / Sexta /
Sábado / 10H30 › 18H30
Quinta / 13H00 › 21H00
Telefone: 263 487 196
Morada: Rua do Outeiro
2065-039 Alcoentre

CONSELHEIRO
FREDERICO
AROUCA

———————————————————————————
TERÇAS / 14H00

Biblioteca das Viagens

Projecto a decorrer, até final do ano lectivo,
às terças-feiras a partir das 14h, e que conta com a
participação das turmas da Escola Básica do 1º Ciclo
de Alcoentre. Este projecto é composto por oito
actividades que visam criar hábitos de leitura
e promover o livro e a leitura através de actividades
lúdico - didácticas e, onde o livro é o ponto de partida.
———————————————————————————
a partir de Maio / SÁBADOS / 15H00

Bibliocinema

A pensar em todos aqueles que gostam de cinema, será
exibido semanalmente um filme de animação.
Um momento de lazer na Biblioteca!
———————————————————————————
a partir de Maio / QUARTAS / 16H00

Trivial na Biblioteca

Se tens entre 6 e 15 anos e gostas de jogos, esta
actividade é para ti. O Trivial na Biblioteca consistirá
num jogo de equipas, que terá como objectivos
dar a conhecer os diferentes espaços da biblioteca,
os diferentes tipos de documentos que nela existem
e ajudará os participantes a conhecerem as várias áreas
em que se divide o espólio da Biblioteca. Forma a tua
equipa e aguarda pelas inscrições.

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

————————————————————————————————————————
19ABR / 24MAI / 14JUN

Ateliers de Cerâmica
«Os Pequenos Ceramistas»

Este trimestre continua com os ateliers de cerâmica
que se têm vindo a realizar ao longo do ano
aos Domingos, uma vez por mês.
Estes ateliers debruçam-se sobre a cerâmica, tendo
como base de trabalho, objectos, subordinados a esta
temática, que se encontram incorporados nas colecções
do Museu.
Do desenho/projecto à pintura de temas avulso,
os participantes vão ter oportunidade de experimentar
várias técnicas inerentes a esta actividade humana
milenar.
Público-alvo: Crianças dos 6 aos 10 anos
Duração: 90 minutos (15H30 › 17H00)
Actividade sujeita a inscrição no Museu Municipal
ou na Biblioteca Municipal
Máximo de 8 inscrições / atelier (a presença
de menos 3 inscrições invalida a realização da actividade)
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———————————————————————————
12ABR / 03MAI / 07JUN

Tardes de Jogos no Museu
«A Brincar também se Aprende»

Um Domingo por mês, o Museu Municipal organiza
uma tarde dedicada a jogos lúdico-pedagógicos onde
se abordarão temáticas relacionadas com os acervos
museológicos e com os diversos núcleos que incorporam
a exposição permanente. Através de vários jogos
divertidos, os participantes terão oportunidade
de contactar de perto e aprender mais sobre os
objectos que estão na exposição. Entre os vários tipos
de jogos, destacamos os seguintes: puzzles, puzzles
de cubos, sopa de letras, trivial e fichas
de correspondência e as formas e cores no Museu.
Público-alvo: Crianças dos 8 aos 12 anos
Duração: 90 minutos (15H30 › 17H00)
Actividade sujeita a inscrição no Museu Municipal
ou na Biblioteca Municipal
Máximo de 8 inscrições / atelier (a presença
de menos 4 participantes invalida a realização da actividade)

———————————————————————————

Concurso de Fotografia

Para comemorar a 19 de Abril o «Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios Históricos» e a 18 de Maio
o «Dia Internacional dos Museus», o Município
de Azambuja e o Museu Municipal-Sebastião Mateus
Arenque tomaram a iniciativa de lançar um concurso de
fotografia em que todos podem participar, sob o tema:
Patrimónios: OLHAR, OBSERVAR, REGISTAR.
Partindo do conceito lato de «património» - «tudo
o que diz respeito ao Homem ou com ele tem relação»,
os interessados podem concorrer com trabalhos
fotográficos da sua autoria, registando e partilhando
os mais variados segmentos do património do Concelho
de Azambuja, nomeadamente - natural, urbanístico,
arquitectónico, arqueológico, etnográfico e humano.
A entrega dos trabalhos concorrentes será feita até
ao dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus.
01JUN › 30SET / Exposição de trabalhos no Museu
Municipal – Sebastião Mateus Arenque e sujeitos a votação
pelo universo público visitante.
16OUT / Divulgação dos vencedores e atribuição de prémios.
Os interessados podem consultar as «Normas de Participação»
e obter a Ficha de Inscrição, em: www.cm-azambuja.pt.
ou http://museu.cm-azambuja.pt
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MUSEU /
UM MOMENTO NO MUSEU...
————————————————————————————————————————

«O Harmónio do Sr. Lourenço Oliveira»
Entre as centenas de objectos de cariz etnográfico, e não só, que chegaram
ao Museu Municipal pelas mãos de Sebastião Mateus Arenque, destaca-se,
entre várias, o «Harmónio do Sr. Lourenço Oliveira».
Num artigo que remonta a Janeiro de 2004, Sebastião Mateus Arenque
conta-nos a história de como conheceu o Sr. Lourenço, a residir em Casais
de Baixo – Azambuja.
Sebastião Mateus Arenque tomou conhecimento da existência do harmónio,
quando um dia pegou no seu gravador e se deslocou aos Casais de Baixo, ao
casal do Sr. Alfredo Rebelo, conhecido então como «grande animador dos bailes
populares de antigamente» que recorria a uma guitarra que já pertencera ao
seu pai. Através da sua esposa, a Sra. Margarida Oliveira, «grande cantadeira
do seu tempo», Sebastião Mateus Arenque soube da existência de um harmónio
que pertencia ao Sr. Lourenço Oliveira, irmão desta, que foi também grande
animador dos bailes antigos recorrendo a um velhinho harmónio diafónico,
da marca M. Hohner e fabricado da Alemanha, que já se encontrava desactivado.
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Apercebendo-se da real importância deste instrumento na cultura tradicional
popular das gentes de Azambuja, Sebastião Mateus Arenque passou a frequentar
a residência do Sr. Lourenço, onde tomou contacto com o harmónio. Descendente
de família modesta, também ela ligada ao cultivo da terra, com procedência da
Beira Baixa, Alfarelos, Lourenço Oliveira viria a radicar-se em Casais de Baixo,
por aforamento, propriedade da Casa Sommer, numa uma charneca do Vale Vasco.
Quando Sebastião Mateus Arenque lhe disse que pretendia aprender e registar
as melodias deste velho instrumento, o Sr. Lourenço ficou penoso por não
conseguir satisfazer esse desejo devido ao facto de o instrumento se encontrar
deteriorado. No entanto, e com autorização do dono, Sebastião Mateus Arenque
mandou reparar o instrumento a Augusto José Maria, natural de Á-dos-Francos
e residente em Samora Correia.
Ao ver o seu harmónio restaurado e a alegria que daí emanou, Sebastião Mateus
Arenque escreve o seguinte: «Não tenho palavras para descrever a alegria do
senhor Lourenço, ao pegar na sua relíquia e ouvi-la rufar como o fazia nos seus
belos tempos. E pasmado fiquei eu, ao verificar que um homem com os dedos
deformados e com calos, conseguia tirar do fole do seu M. Hohner velhinho, as
mais lindas melodias».
Mais tarde, Sebastião Mateus Arenque promoveu em Azambuja, em jeito de
homenagem, um espectáculo que reunia «o senhor Lourenço com o seu harmónio, a
sua irmã Margarida com linda e cristalina voz e o senhor Alfredo Rebelo, com a sua
velha guitarra.» Tratou-se de um gesto merecido e honrado de homenagear estes
três astros da velha tradição popular da freguesia de Azambuja. Em 1985, aquando
da gravação de um documentário para a RTP denominado Azambuja – Portugal,
o Sr. Lourenço participa com o seu harmónio emitindo música de fundo.
Um dos últimos desejos do Sr. Lourenço foi doar, através do Sebastião Mateus
Arenque, o seu harmónio, que lhe custou 12$000 reis no estabelecimento Santos
& Silva Vieira em Lisboa e que fora «relíquia da sua venturosa juventude» ao
futuro Museu de Azambuja, onde actualmente se encontra exposto ao público
na exposição Quotidianos: Recordar, Conhecer e Aprender.
Trechos retirados de um artigo de Sebastião Mateu Arenque (Janeiro de 2004)
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E PATRIMÓNIO
CULTURAL /

O «Santo
Condestável»
e a sua presença na história local

Filho do Prior da Ordem do Hospital
Álvaro Gonçalves Pereira e de Iria
Gonçalves do Carvalhal, D. Nuno
Álvares Pereira nasceu a 24 de Junho
de 1360 e morreu no Convento do
Carmo, que fundou em Lisboa, como
Frei Nuno de Santa Maria, a 1 de Abril
de 1431.

Terminado o ciclo de «Condestável»,
em 1423 entra na Ordem dos
Carmelitas. A tradição diz que por
baixo do hábito de frade, vestia
o arnês de combate e conta-se
que quando Frei Nuno recebeu o
embaixador de Castela na sua cela,
este lhe disse:
— «Nunca mais despireis essa
mortalha?» perguntou-lhe o
castelhano.
— «Só se el-rei de Castela outra vez
movesse guerra a Portugal...»
E erguendo-se afirmou:
— «Enquanto não estiver sepultado,
servirei ao mesmo tempo a religião
que professo e a terra que me deu
ser». Por baixo do escapulário tinha
o arnês vestido. O castelhano curvando
a cabeça, saiu.

A sua imagem tem até agora girado à
volta da Crónica de Fernão Lopes e da
«Crónica do Condestable», de autor
anónimo do séc. XVI. Daqui resultou
uma análise redutora que dividia a
sua história de vida em 3 fases: até à
morte de D. Fernando (1383), a realeza
de D. João I e as guerras com Castela
e, finalmente, a retirada da vida
mundana para uma existência calma
religiosa.

Também não se desliga dos cuidados
com a família. A única filha que
sobreviveu foi D. Beatriz, 1ª duquesa
de Bragança, que morreu ao dar
à luz a sua única neta D. Isabel, a
quem ternurentamente Frei Nuno
escrevia dizendo - «à sr.ª D. Isabel,
minha netinha, que Deus faça santa».
A sua vida na Corte começa
aos 13 anos, integrando o séquito
do rei D. Fernando e por essa altura

Anunciada para 26 de Abril,
no Vaticano, a cerimónia
de canonização do Santo Condestável.
Porque a sua história de vida se ligou
fortemente a terras de Azambuja e
de forma particular a Vila Nova da
Rainha, vamos revisitar a dimensão
espacial e temporal daquele que teve
como máxima de vida «... servirei ao
mesmo tempo a religião que professo
e a terra que me deu ser».

34 35

Frei Nuno de Santa Maria - por baixo do hábito carmelita,
o arnês e a espada de combate

foi armado Cavaleiro, entrando como
escudeiro ao serviço da rainha
D. Leonor de Teles. Por obediência
a seu pai casa aos 16 anos
em Vila Nova da Rainha,
a 15 de Agosto de 1376 com D. Leonor
de Alvim, rica dama de Entre-Douro-e-Minho, senhora já viúva e com
praticamente o dobro da sua idade.
Enviuvou aos 27 anos, em 1387,
renunciando a novas núpcias.
A exemplo dos cavaleiros do Santo
Graal queria desde sempre ser
celibatário, mas para satisfazer
a vontade de seu pai, casara-se
com D. Leonor de Alvim em 1376.
Após a morte repentina
de D. Fernando e porque a filha deste,
D. Beatriz, era casada com
o rei de Castela, vendo ameaçada
a independência nacional entra
na actividade político-militar.
Após vencer várias batalhas pela
independência de Portugal, sendo
a mais célebre a de Aljubarrota
e já viúvo, lança ombros à construção
do Convento do Carmo, em Lisboa.
Em 1422 partilha os seus bens
e professa no Carmo, a 15 de Agosto

de 1423. Sempre o dia de Nossa
Senhora da Assunção a presidir aos
momentos culminantes de sua vida.
Ei-lo agora asceta e despegado
de toda as ambições terrenas,
entregue por completo a um único
desígnio - adorar e servir Deus:
o herói de outras batalhas que, depois
de se ter mostrado invencível nas
lutas do mundo, abandona tudo para
se tornar apenas, humilde e feliz, Frei
Nuno de Santa Maria. Em 1423, aos
68 anos, num gesto que encantou e
encheu de admiração o povo e a corte,
repartiu os seus bens, que não eram
poucos, em favor dos pobres e dos
companheiros de batalha.
Logo após a sua morte o povo o
considerou «Santo», invocando-o como
«Santo Condestável» e a 15 de Janeiro
de 1918 a Sagrada Congregação dos
Ritos, aprova e reconhece o seu culto,
que o Papa Bento XV confirma, no
decreto de 23 de Janeiro do mesmo
ano. A canonização chega em 2009
com Bento XVI, após uma miraculada
de Vila Franca de Xira testemunhar
a intervenção Divina por sua
intercessão, milagre que a Ciência
e a Congregação para a Causa
dos Santos aceitou como prova
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Igreja de Vila Nova da Rainha

irrefutável para o reconhecimento
da santidade de Frei Nuno de Santa
Maria.
A vida e a acção de D. Nuno Álvares
Pereira passou em grandes momentos
marcantes da sua vida por terras de
Azambuja e de forma muito particular
por Vila Nova da Rainha. Não se
esqueceram os agentes da causa da
sua canonização e depois do processo
da sua canonização, de trazer as suas
relíquias à igreja de Santa Marta
de Vila Nova da Rainha, antes de
serem depositadas na igreja do Santo
Condestável em Campo de Ourique.
A par de muitos e do povo, bem
retratados por Fernão Lopes na
luta contra os partidários
de D. Beatriz, filha e única sucessora
de D. Fernando, casada com D. João de
Castela e da Regente Leonor de Teles
para que Portugal continuasse livre
e independente, três grandes figuras
sobressaem ao lado e a favor da
realeza de D. João (I) Mestre de Avis.
O Dr. João das Regras com relevante
papel no aspecto jurídico, D. Nuno
Álvares Pereira no campo

Santo Condestável

político-militar e diplomático
e D. João Afonso Esteves de Azambuja
na esfera religioso-canónica e
diplomática, cujos momentos mais
marcantes para a história local foram
os seguintes.
As Cortes de Coimbra em 1385, são
o primeiro momento de confirmação
de D. João I como rei.
D. João Afonso Esteves de Azambuja,
foi bispo do Algarve, do Porto, altura
em que, no ano de 1401, D. João I
faz Aveiras de Cima Vila apartada
de Santarém e dela lhe faz doação
integral (temática para uma próxima
Agenda Cultural), de Coimbra
e termina como arcebispo de Lisboa.
Quando foi necessário
o reconhecimento de D. João I como
Rei de Portugal, perante as esferas
internacionais, lá estiveram D. João
Afonso Esteves de Azambuja e D. Nuno
em sua representação no concílio de
Pisa, em 1409.
E onde cabe a presença de Vila Nova
da Rainha nos reinados

36 37

Frontespício da «Crónica do

Ruínas do Convento do Carmo -

Condestável de Portugal»

Lisboa

de D. Fernando e de D. João I
que D. Nuno Álvares Pereira serviu?
O ano de 1376 é marcante.
A 3 de Fevereiro D. Fernando concede
«Carta de Foral» a Vila Nova
da Rainha.
O mesmo Rei despacha na
recém-criada Vila uma «Carta
de Provisão» sobre o comércio
de produtos na cidade de Lisboa.
Foi também ali que foi emitido um
dos documentos mais emblemáticos da
nossa vocação atlântica – a doação
a Lançarote da Franca
do arquipélago das Canárias. Encerra
os acontecimentos do ano a celebração
dos esponsais de D. Nuno Álvares
Pereira com D. Leonor Alvim na igreja
de Vila Nova da Rainha, em que
estiveram presentes D. Fernando e
D. Leonor. Por vontade dos nubentes
não houve qualquer festa, mas esteve
presente toda a Corte.
Foi com muita mágoa que D. Fernando
e D. Nuno, no contexto das chamadas
«Guerras Fernandinas» opondo
Portugal a Castela, uma incursão

do faminto exército castelhano
que cercava Lisboa faz uma incursão
a Vila Nova da Rainha, pilhando,
arrasando e incendiando a Vila. Ficou
somente intacta e em pé a igreja
de Santa Marta. Deste episódio ficou
no imaginário colectivo a Quinta
do Queimado, como o lugar onde
se concentrava esse primeiro núcleo
urbano medieval e que foi buscar o
seu nome a este triste acontecimento.
No ano seguinte – 1383 – e logo após
a morte de D. Fernando, a rainha
D. Leonor de Teles como Regente, faz
regressar Vila Nova da Rainha e seu
terno de meia légua em redor do lugar
a Alenquer, pondo fim à autonomia
de que tinha gozado como concelho
durante 7 anos.
Que na celebração dominical
de 26 de Abril de 2009, dia da
canonização do Santo Condestável
a memória de Frei Nuno de Santa
Maria seja lembrada, em Vila Nova
da Rainha, mesmo até com uma visita
ao templo que ficará eternamente
associado à vida e ao exemplo
do 12º santo português, como lembra
a «memória» colocada na fachada
principal.
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Artesa
nato
Espontâneo
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Vimos desta feita abordar
uma vertente turística, mormente
o artesanato espontâneo.
À primeira vista este conceito não será
de todo explícito, por isso pensemos
no seguinte: - quantas profissões ditas
tradicionais, produzem instrumentos,
utensílios que além de constituírem
ferramentas de trabalho, produzidas
a outra escala, são verdadeiras peças
de artesanato?

Esta nova abordagem ao artesanato
poderá ser vista na 5ª edição
da Feira de Artes e Ofícios, que
decorre durante a Feira de Maio,
promovida pela autarquia, onde se
pretende não só reavivar, este tipo
de arte, como também dar-lhe
o destaque merecido. Por isso aceite
o nosso convite e visite-nos na tenda
disposta para o efeito junto à Praça
de Toiros.

Recordemos uma profissão existente
no nosso Concelho que repetidamente
é esquecida do olhar comum, devido
à sua situação geográfica, que a
afasta da malha urbana: os pescadores
Avieiros.
Estes persistentes homens da faina,
continuam a desempenhar a sua arte,
que lhes foi conferida pelos seus
antepassados, apenas com pequenos
resquícios de modernidade, contudo
a base da sua arte permanece intacta:
as redes (narsa, traquete, sabugari,
savara, branqueira, tresmalho)*,
o tipo de embarcação (as bateiras),
a sua vestimenta, e toda a palamenta
que utilizam nas embarcações
(vertedor, remos, etc.). Mas porquê ser
considerado artesanato espontâneo?
A essência deste tipo de artesanato
está na reutilização de instrumentos,
transformando-os em peças
de ornamentação ou embelezamento,
por exemplo: as redes feitas noutras
proporções, constituem artigos típicos
de decoração, ou simplesmente
de porte (porta-chaves) transformando
espontaneamente os utensílios
da profissão em peças
de ornamentação.

*
os nomes mencionados, poderão não estar
correctamente escritos pois resultam de uma
investigação realizada junto dos pescadores.

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.

