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Dois grandes eventos se aproximam, 
a Ávinho e a Feira de Maio.
Este ano, à «festa do vinho e das 
adegas» associa-se um projecto 
ainda mais ambicioso do ponto 
de vista turístico que será eleger 
Aveiras de Cima como Vila Museu
do Vinho. Desta forma, acreditamos, 
poder associar a tradição vinícola 
à modernização e divulgação da sua 
produção.

A cultura tauromáquica assume a 
sua maior expressão durante todo 
o mês de Maio (já nos habituámos) 
com o apogeu na nossa Feira 
Centenária. Gostaria de vos chamar 
a atenção para as exposições que 
vão estar patentes em três espaços: 
Multi-Usos do Páteo Valverde, 
Galeria da Biblioteca Municipal
e Galeria Maria Cristina Correia.
No Jardim Urbano também 
poderemos assistir a uma 
manifestação de dois artistas 
plásticos/escultores e, pela 
primeira vez, poderemos ver 
«crescer» arte pública.

Ainda associado ao Mês da Cultura 
Tauromáquica, o Museu Municipal 
«Sebastião Mateus Arenque» abre 
as suas portas à noite para quem 
queira «musealogar»/conversar 
com algumas personalidades com 
histórias para partilhar. Sugiro 
que estejam atentos ao programa e 
que participem, pois é uma forma 
de conhecer o nosso património 
humano através das suas «histórias 
de vida». 

EDITORIAL/

Vereador Marco Leal
Vereador dos Pelouros 
da Cultura, Património 
Cultural, Desporto, 
Juventude e Ocupação 
de Tempos Livres, 
Colectividades e 
Emprego.
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Não poderei deixar de destacar, 
em Junho, concretamente dia 19, 
a inauguração de mais um espaço 
cultural e patrimonial de especial 
relevo: o Mosteiro das Virtudes. 
A recuperação e a requalificação 
patrimonial será, sem dúvida, ao 
nível da intervenção cultural, algo 
que nos dará satisfação a todos os 
que temos apreço por tudo o que 
nos liga à nossa terra.

Para além destes assinaláveis 
destaques, a Agenda dá conta, como 
em todos os trimestres, de todo um 
conjunto de iniciativas a ocorrer 
por todo o Concelho. Como sempre 
venho afirmando, basta estar 
atento.

Aos que ousam competir com 
manifestações criativas aí estão, 
mais uma vez, o Concurso Literário 
e o Concurso de Fotografia 
promovidos através das Bibliotecas 
e do Museu Municipal. Só pela 
participação estão, desde já, de 
parabéns!

Contudo, a competição está, em 
geral, associada ao Desporto. 
Estamos a programar torneios 
em diferentes modalidades para 
atletas não federados. Iniciamos 
nesta Agenda a sua divulgação. 
É com expectativa que aguardo o 
acolhimento da iniciativa. 

Participem!
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Este trimestre, destacamos o mês de Maio. Todo ele uma exaltação à Festa 
Brava e à Cultura Tauromáquica. Falamos do Mês da Cultura Tauromáquica
a inaugurar no dia 08 e, da nossa «Castiça» e Centenária Feira de Maio
a decorrer de 27 a 31.

Neste número da Agenda Cultural, os nossos leitores tomarão contacto
pela primeira vez com a nova «roupagem» dos dois eventos. Esperamos
que gostem das novas imagens.

Temos também novas propostas nos dois programas. A Feira de Maio vai ter 
mais e diversificada animação, o Mês da Cultura Tauromáquica regista novas 
entradas e o nosso Museu vai estar, este ano, mais perto de si. 

Deixamos o convite para que consultem a programação e boas «faenas!»

DESTAQUE
————————————————————————————————————————



———————————————————
27MAI / QUINTA-FEIRA
Inauguração
—
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
Concerto de Fado com Carminho
—
01H30 / Praça do Município
Mesa da Tortura

———————————————————
28MAI / SEXTA-FEIRA
Noite da Sardinha Assada
—
15H30 / Praça do Município
Toureio a Burro
—
21H00 / 
Cortejo de Campinos com o gado 
pelas Ruas da Vila à Luz
de Archotes
—
22H00 / Ruas da Vila
Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos
—
24H00 /
Distribuição gratuita de Sardinha 
Assada, Pão e Vinho
Animação de Rua; Arraiais nos 
Largos de Palmela e Rossio;
Fado Vadio no Largo da Fonte
de Santo António e Largo
dos Pescadores 
—
03H00 / Praça do Município
Espectáculo com Herman José
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———————————————————
29MAI / SÁBADO
Dia do Cavalo
—
09H30 /
Romagem ao Cemitério
—
15H00 › 17H00 /
Provas no Terreiro
das Actividades Equestres
—
17H00 /
Animação de Rua
—
18H30 / Ruas da Vila
Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos
—
20H30 / 
Animação de Rua –
Cavaleiros e Amazonas
—
21H30 / Praço de Toiros
Espectáculo Equestre
—
24H00 / Junto à Escola Secundária
Concerto com os Expensive Soul
& Jaguar Band (1ª parte Miguel Zi)
—
02H00 / Praça do Município
Mesa da Tortura

———————————————————
30MAI / 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
Tradicional Corrida de Toiros
—
22H00 / Páteo Valverde
Espectáculo Equestre

———————————————————
31MAI / SEGUNDA-FEIRA
Encerramento
— 
09H00 / Ruas da Vila
Actividades de Animação
para alunos do 1º Ciclo
—
16H30 /
Animação de Rua
—
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 o tradicional fogo de artificio.
*

Programa Provisório (sujeito a alterações)

PROGRAMA
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08MAI / 17H00 /
Igreja Matriz de Azambuja
Missa Flamenca (Irmandade
de Puebla Del Rio)

18H30 / Inauguração de Exposições

Galeria Municipal
Maria Cristina Correia
08MAI › 08JUL / 
Tauro Escultura – Escultura
08MAI › 12JUN /
«Momentos» – Fotografia

Galeria da Biblioteca
Municipal de Azambuja
08MAI › 12JUN /
Figurações – Exposição monográfica 
de Dinis Salgado

Espaço Multiusos do Centro
Cultural - Páteo Valverde
08MAI › 08JUL /
Capotes em Cartel –
Exposição Colectiva

22H00 / Poisada do Campino
Espectáculo de Flamenco / 
Irmandade de Puebla del Rio
e Sevilhanas da Escola de Dança
de Azambuja

10 › 20MAI / Jardim Urbano
de Azambuja
Workshop de Escultura

15MAI / 16H00 / Praça de Toiros
Novilhada Mista
(oportunidade aos jovens Toureiros)

agenda cultural de azambuja

12MAI / 21H30 /
Noites no Museu…«Musealogando»
Tema: «Figuras com Memória e Construção da História»

13MAI / 21H30 /
Noites no Museu…«Musealogando»
Tema: «Bastidores»



18H00 / 
Pavilhão Municipal de Azambuja
Final do II Torneio de FUTSAL
Inter – Tertúlias
21H00 / Praça de Toiros
Entrega de Prémios
21H30 / Praça de Toiros
TORNEIO FUT – TOIRO

21MAI / 22H00 / Várzea do Valverde
Largada de Toiros na manga
da picaria, recolhidos a cavalo

22MAI / 09H30 / Ruas da Vila 
Desfile de Campinos,
Jogos de Cabrestos, Cavaleiros
e Amazonas
11H00 / Várzea do Valverde
Picaria – Campinos e Amadores

14H30 / Várzea do Valverde
Condução de Jogos de Cabrestos
e Condução de Cabresto
15H30 / Várzea do Valverde
Derriba, Toureiro a Campo
16H30 / Várzea do Valverde 
Pegas de 2 Vacas pelo Grupo
de Forcados Amadores de Azambuja
17H00 / Jardim Urbano de Azambuja
Inauguração de Esculturas
19H15 / Várzea do Valverde
Horseball
VI Jornada do Campeonato
2ª Divisão Trophy
22H00 / Várzea do Valverde
Largada de Toiros na manga
da picaria, recolhidos a cavalo

23MAI / 16H00 / Várzea do Valverde
Horseball
VII Jornada do Campeonato
2ª Divisão Trophy

30MAI / 17H00 / Praça de Toiros
de Azambuja
Tradicional Corrida de Toiros
à Portuguesa

PROGRAMA
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19MAI / 21H30 /
Noites no Museu…«Musealogando»
Tema: «Tertuliando»

20MAI / 21H30 / 
Noites no Museu… «Musealogando»
Tema: «Olhares»
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JUVENTUDE
————————————————————————————————————————

O Centro de Juventude do Concelho de Azambuja – CEJA é um serviço 
municipal que foi feito a pensar em ti … em possíveis dúvidas que tenhas, 
no teu lazer, na tua formação e no teu tempo livre.
Queremos que te sintas como mobília da casa. Daí, ser um espaço onde
a tua presença e opinião são fundamentais.

NÃO TE DEIXES FICAR 

Vem ter connosco ao 

centro Comercial Atrium 

Horário:

2ª feira

12h00 › 19h00

3ª e 5ª feiras

12h00 ›  18h00

4ª feira

13h30 › 19h30

Sexta feira

12h00 › 19h30

Sábado e Domingo 

14h30 › 18h30

Tel: 263 418 313

e-mail:

ceja@cm-azambuja.pt

Esperamos por ti!

———————————————————————————
22ABR / 15H › 17H
Celebração do Dia Mundial da Terra 
Actividades no CEJA  
———————————————————————————
MAI
No Parlapiê com...
Convidado Jovem ligado à Tauromaquia
———————————————————————————
JUN
Apoio nas Festas de Finalistas
das Escolas do Concelho de Azambuja
no Âmbito das Rádios Escolares



EXPOSIÇÕES
————————————————————————————————————————
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08MAI / 18H30 / Inauguração
Info: inserida na programação do XII Mês da Cultura Tauromáquica

Freguesia: Azambuja

Org: C.M.Azambuja

08MAI › 08JUL / Horário: 14H00 › 18H30*
Galeria Municipal Maria Cristina Correia
Tauro Escultura 
(Mostra de escultura inspirada na cultura tauromáquica) 
Artistas: Beatriz Cunha; Carlos Bajouca; Moisés Preto Paulo; 
Nicolau Campos

10 › 20MAI 
Jardim Urbano de Azambuja
Workshop de Escultura
Deixe a sua marca em duas obras de arte pública!
Durante dez dias a população da Azambuja está convidada
a assistir e participar na construção de duas esculturas
para o concelho, em frente à galeria Maria Cristina.
O workshop será dirigido por Moisés Preto Paulo e Beatriz 
Cunha, membros do Centro Internacional de Escultura.

08MAI › 12JUN / 14H00 › 18H30*
Galeria Municipal Maria Cristina Correia 
«MOMENTOS»
A fotografia Taurina capta momentos de arte e grandiosidade da festa, congelando 
em segundos a excelência do toureio e captando minuciosamente momentos que 
perduram uma vida.
Artista: Pedro Cardoso



08MAI › 12JUN (*) / 14H00 › 18H30*
Galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja
Figurações 
(Exposição monográfica de Dinis Salgado, co-comissariada
por Artur do Cruzeiro Seixas)

A exposição Figurações de Dinis Salgado tem como «padrinho» (palavra mais 
adequada do que «comissário» ou «curador») um dos grandes nomes do 
Surrealismo Português – Artur do cruzeiro Seixas que com a sua mundividência e 
sensibilidade ajudou a seleccionar as obras aqui apresentadas. A escolha da capa 
do catálogo foi, por exemplo, da sua responsabilidade.  
Não obstante a conjuntura cultural e artística em que Dinis Salgado cresceu, 
imbuída de uma militância surrealista protagonizada por Cruzeiro Seixas, Raúl 
Perez e Mário Botas, o artista desenvolveu o seu projecto artístico na intimidade, 
resguardando-se do universo artístico que o rodeava. Poucos foram os que viram 
a sua obra a emergir nos anos noventa, nem os referidos artistas, próximos de 
Dinis tiveram conhecimento da sua produção. Criou na periferia do seu circulo 
social, protegeu-se, e hoje mostra-nos uma revolta adormecida materializada em 
desenhos e pinturas de sensibilidade extrema.

Aquando da pré-produção da presente mostra, Artur do Cruzeiro Seixas lançou-lhe 
uma missiva: «É preciso que esta revolta que tens dentro de ti se veja na tua obra 
a partir de agora».

Na foto:

Dinis Salgado; S/ Título; 1994; tinta da china e aguarela s/ papel; 24.6x18cm.

(*)

A exposição transitará para o Centro Cultural Grandella, Aveiras

de Cima, onde estará patente entre 26 de Junho e 31 de Julho de 2010

agenda cultural de azambuja
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08MAI › 08JUL / 14H00 › 18H30*
Espaço Multiusos do Centro Cultural – Páteo Valverde
Capotes em Cartel 
(Exposição colectiva de 19 artistas cujo denominador comum 
é o suporte que utilizam – o capote de toureio) 

O capote faz parte da lide a pé do toureiro. É objecto de 
fruição do público quando o bandarilheiro entra em cena 
para o manobrar de forma hábil, provocando o touro para
a pega.
A sua dupla função na arena: bregar no inicio da lide
e de entretenimento, colocam-no tanto na posição de objecto 
utilitário como na de objecto artístico.
Cumpre aos dezanove artistas convidados atribuírem-lhe
um novo valor, função e contexto, trabalhando sob os capotes 
enquanto suporte e veículo do seu universo artístico.
As premissas foram lançadas, resta-nos aguardar até
9 de Maio para assistir ao espectáculo.

Artistas:
Artur Varela; Ana Cruz; Ana Mena; Branislav Miajlovic; Carla 
Tavares; Carmen Direitinho; Diogo Navarro; Filipe Curado; 
Gina Martins; Gonçalo Jordão; Lília Carvalho; Mara Costa; 
Mário Rodrigues; Mena Brito; Pedro Palrão; Rosana Lopes; 
Sofia Cravo; Sónia Militão; Tiago Cutileiro.

Na foto:

Sofia Cravo; «O Capote da Salomé»; 75X105X85cm; 2010

*
Horário alargado de 27 a 31 de Maio

————————————————————————————————————————
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pub
---------------------------------------------------------------------------------------



16ABR /22H00 / Largo da República

Oquestrada
Info: inserido no evento Ávinho

Freguesia: Aveiras de Cima

Org: C.M. Azambuja

agenda cultural de azambuja

MÚSICA
————————————————————————————————————————

17ABR / 22H00 / Largo da República

Tim
Info: Inserido no evento Ávinho

Freguesia: Aveiras de Cima

Org: C.M. Azambuja



29MAI / 00h00/ Junto à Escola Secundária

Expensive Soul
& Jaguar Band 1ª Parte: Miguel Zi
Info: Inserido na programação da Feira de Maio
Org: C.M. Azambuja

27MAI / 00H00/ Páteo Valverde

Carminho
Info: inserido na programação
da Feira de Maio
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

14 15

28MAI / 03H00 / Praça do Município

Herman José
Info: inserido na programação da Feira de Maio

Freguesia: Azambuja

Org: C.M. Azambuja
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DANÇA
————————————————————————————————————————

29ABR / 
Dia Mundial da Dança
15H00 / Baile Sénior / Salão dos Bombeiros Vol. de Azambuja
22H00 / Ballet Mambôf / Danças Africanas / Jardim Urbano de Azambuja

      ATRIUM CINEMA
ABRIL/Programação
---------------------------------------------------------------------
02 › 05 Abril —   
Invictus

---------------------------------------------------------------------
09 › 12 Abril —   
Nove

---------------------------------------------------------------------
16 › 19 Abril —   
O Lobisomem

---------------------------------------------------------------------
22 › 25 Abril —   
Shutter Island

---------------------------------------------------------------------
30 Abril › 03 Maio —
Amar é complicado

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

pub

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

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

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

      ATRIUM CINEMA
ABRIL/Programação

mail: atriumcinema@gmail.com     /     tel.: 263 408 253
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RETRATO

João Sil

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



Embora tenha 
nascido e vivido, 
até completar 
o ensino 
secundário, 
em Lisboa, a 
minha ligação 
ao Concelho de 
Azambuja, mais 
propriamente
à vila de Aveiras 
de Cima sempre 
foi muito forte 
uma vez que as 
minhas raízes 
familiares lá
se encontravam.

Os meus Avós eram originários de 
Aveiras e os meus pais, embora 
vivessem em Lisboa, sempre me 
fizeram sentir Aveiras como a minha 
verdadeira TERRA, o que me fez criar 
laços muito fortes com a Vila.
Desde muito pequeno que me lembro 
de adorar estar em Aveiras.

Estava sempre à espera do fim-de-
-semana para vir com o meu Pai 
para Aveiras, acordava ao sábado de 
madrugada e vinha tomar o pequeno-
-almoço a Aveiras com o meu Pai para 
depois ir-mos ver como estavam a 
decorrer os trabalhos nas vinhas. 
Aquele cheirinho do campo logo pela 
manhã ainda hoje o sinto.
Outro dos pontos altos para mim 
eram as férias de verão, que, excepto 
aquela semaninha da praxe na praia, 
eram passadas na quinta com a minha 
avó paterna, com o meu irmão e com 
os meus primos. Eram três meses 
(sim porque no meu tempo as férias 
grandes eram de 3 meses) muito 
intensos que acabavam em grande 
com a chegada das vindimas. 
Durante a época das vindimas acho 
que desde pequeno sempre participei 
em todas as tarefas, desde a colheita 
das uvas até á sua pisa nos lagares, 
lembro-me perfeitamente quando 
por volta dos 13/14 anos o meu pai 
me incumbiu a tarefa de conduzir o 
tractor que transportava as uvas da 
vinha para a adega, para mim foi um 
momento inesquecível pois era uma 
tarefa de grande responsabilidade.
A minha ligação à terra tornou-se 
tão forte que, na altura de ingressar 

Silvestre

RETRATO

————————————————————————————————————————
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no ensino superior, decidi ir para a 
Escola Superior Agrária de Santarém 
e aí licenciar-me em Engenharia 
Agronómica, pois não tinha dúvidas 
que o meu futuro teria que passar 
pela agricultura e pelo trabalho da 
terra.
Durante a realização do curso, senti-
-me de certa forma um privilegiado, 
pois ao contrário de muitos dos meus 
colegas, podia aplicar na prática 
os conhecimentos adquiridos, uma 
vez que sempre colaborei com o 
meu Pai na condução da exploração 
Vitivinícola que a minha família 
possuía em Aveiras.
Quando acabei o curso iniciei a minha 
vida profissional na Viticartaxo/CVR 
Cartaxo onde dava-mos apoio técnico 
aos vitivinicultores dos Concelhos 
do Cartaxo e Azambuja e era-mos 
responsáveis pela certificação dos 
vinhos VQPRD Cartaxo que eram 
oriundos destes dois concelhos.
Após o falecimento prematuro 
do meu pai, em 2007, assumi em 
conjunto com o meu irmão, a gestão 
da empresa vitivinícola da família, 
o que me faz deslocar diariamente a 
Aveiras embora tenha a minha vida 
profissional e resida em Santarém.
Actualmente desempenho funções na 

Comissão Vitivinícola Regional do 
Tejo que é o organismo que tem como 
funções a Certificação , controlo e 
promoção dos vinhos com direito à 
Indicação geográfica e Denominação 
de Origem «TEJO» oriundos de toda a 
região Ribatejana  e onde se incluem 
os vinhos produzidos no concelho 
de Azambuja. Temos como grande 
objectivo potenciar a notoriedade 
da marca «Vinhos do Tejo» quer 
no mercado nacional quer além 
fronteiras onde estamos a investir 
fortemente  em várias acções de 
promoção.
Relativamente ao Concelho de 
Azambuja e à Vila de Aveiras de 
Cima, penso que muito foi feito 
nos últimos anos mas que muito há 
ainda por fazer, nomeadamente no 
que diz respeito ao ordenamento 
urbanístico e à sua promoção externa 
em termos de atracção de visitantes. 
A consolidação da feira anual AVINHO 
e o projecto Aveiras de Cima – Vila 
Museu do Vinho, que desde o inicio 
defendi, poderá, em minha opinião, 
potenciar o desenvolvimento e 
reconhecimento da vila de Aveiras e 
por conseguinte a sustentabilidade de 
vários pequenos negócios agrícolas e 
não só que lá existem. 

Silvestre

————————————————————————————————————————
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DESPORTO

———————————————————
05 › 09ABR
Férias Desportivas
da Páscoa
6 aos 14 anos
09h30 › 12h30
14h00 › 17h00
Inscrições: Juntas de Freguesias do Concelho

Org: C.M. Azambuja

Apoio: Juntas de Freguesia do Concelho

e E.S.D. Rio Maior

———————————————————
JUN
Férias Desportivas
de Verão
1º Turno: 6 aos 10 anos
2º Turno: 11 aos 16 anos
Inscrições: Juntas de Freguesia do Concelho

Org: C.M. Azambuja

Apoio: Juntas de Freguesia do Concelho

e E.S.D. Rio Maior

———————————————————
30JUN / Praça do Município Azambuja
Road – Show / Centenário 
Ass. Futebol Lisboa
Exposição Museológica e Fotográfica
Torneio PES 2010
Teatro Saltimbanco
10h › 18h
Org: Associação Futebol Lisboa

Apoio: C.M. Azambuja

———————————————————
CAMINHADAS

11ABR
Passeio Pedestre
Org: C.C.R. Casais Britos

—————
25 ABR/Mata das Virtudes
Caminhada de 7 Km 
Comemorações 25 Abril
Org: Ass. Cultural Recreativa Virtudes

Apoio: J.F. de Aveiras de Baixo

—————
01 MAIO
Caminhada Pedestre
Org: Rancho Folclórico

«Os Camponeses do Vale do Brejo»

—————
09 MAIO /Mata das Virtudes
7ª Marcha Nacional
de 12 km 
Org: Associação Cultural Recreativa Virtudes

Apoio: J.F. Aveiras de Baixo 
—————
27 JUN/ Mata das Virtudes
Caminhada de 7 km
Org: Associação Cultural Recreativa Virtudes

Apoio: J.F. Aveiras de Baixo 
———————————————————
BTT

11ABR
Passeio BTT
Org: C.C.R. Casais Britos

—————
09 MAIO 
Passeio BTT
Org: Rancho Folclórico

«Os Camponeses do Vale do Brejo» 
———————————————————
CICLOTURISMO

25ABR
5º Convívio Cicloturismo
Org: Ass. Recreativa e Cultural da Socasa

—————
01MAI
Festa Infantil –
Gincana, Skates, Patins 
Org: Ass. Recreativa e Cultural da Socasa

———————————————————
CHINQUILHO

12JUN
Torneio de Chinquilho
Org: Ass. Recreativa e Cultural da Socasa
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———————————————————
PESCA DESPORTIVA 

25ABR / Vala Real
Convívio de Pesca
(Aberto a todos)
Org: Associação D.C. Casais da Lagoa

—————
16MAI
Concurso de Pesca 
intersocios C.C.R.C.B
2ª prova
Org: C.C.R. Casais Britos

—————
6JUN. /Vala Real
4ª Prova do Campeonato 
de Pesca Inter-Sócio 
Org: Clube Amadores de Pesca
de Azambuja
—————
06JUN
Concurso de Pesca 
intersocios C.C.R.C.B
3ª prova
Org: C.C.R.Casais Britos
—————
06 JUN/ Vala Real
Convívio de Pesca (Aberto a Todos)
Org. Associação D.C. Casais da Lagoa
—————
20 JUN/Vala Real
Torneio Inter-sócios
Org. Associação D.C. Casais da Lagoa
—————
27 JUN.
Concurso de Pesca intersocios 
C.C.R.C.B
4ª prova
Org: C.C.R.Casais Britos
———————————————————
DANÇAS DE SALÃO

08MAI / Pav. Municipal de Azambuja
Prova Taça de Portugal 
Danças Salão
Org: Associação Cultural e Recreativa

dos Casais das Boiças

———————————————————
FUTSAL

10ABR / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha
U.D. Recreio V.N.R.
vs Associação Arroja
23ª Jorn. Camp. Dist. Iniciados
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
10ABR / Pav. Pold. Onia / Azambuja
G.D. Azambuja
vs Tunelense
24ª Jorn. Camp. Dist. Juvenis
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
10ABR / Pav. Municipal de Azambuja
Torneio das Tertúlias
Org: Tertúlias de Azambuja

Apoio: C.M. Azambuja

—————
17ABR / Pav. Municipal de Azambuja
Torneio das Tertúlias
Org: Tertúlias de Azambuja

Apoio: C.M. Azambuja

—————
17ABR / Pav. Casa do Povo 
Casa Povo Aveiras
vs Bairro Flamengo
20ª Jorn. Camp. Dist. Fem. Jun. «A»
2.ª volta
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
17ABR / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha
U.D. Recreio V.N.R.
vs Bairro D. Leonor
24ª Jorn. Camp. Distrital de Juv.
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa
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DESPORTO

—————
17ABR / Pav. Polid. Onia / Azambuja
G.D. Azambuja
vs Barroense
24.ª Jorn. Camp. Dist. Iniciados
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
17ABR / Pav. U.D.R Vila Nova da Rainha
U.D. Recreio V.N.R.
vs C.P.C.D.
22ª Jorn. Camp. Dist. Escolas
Freguesia: Vila Nova da Rainha
Org: Associação de Futebol de Lisboa
—————
24ABR / Pav. Municipal de Azambuja
Torneio das Tertúlias 
Org: Tertúlias de Azambuja

Apoio: C.M. Azambuja

—————
24ABR / Pav. Polid. Onia / Azambuja
G.D. Azambuja vs Chelas
25ª Jorn. Camp. Dist. Juv.
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
01MAI / Pav. Casa do Povo Aveiras de Cima
Casa Povo Aveiras
vs Benfica
22ª Jorn. Camp. Dist. Fem. Jun. «A»
2.ª volta
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
01MAI / Pav. Municipal de Azambuja
Torneio das Tertúlias 
Org: Tertúlias de Azambuja

Apoio: C.M. Azambuja

—————
01MAIO / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha
U.D. Recreio V.N.R.
vs Unidos da Arcena
26ª Jorn. Camp. Dist. Iniciados
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
01MAI / Pav. U.D.R. Vila Nova Rainha
U.D. Recreio V.N.R.
vs Tunelense
26ª Jorn. Camp. Dist. Juv. 2ª Div.
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
01MAI / Pav. Pol. Onia / Azambuja
G.D. Azambuja
vs Infantado
24ª Jorn. Camp. Dist. Iniciados
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
15MAI / Pav. Municipal de Azambuja
Torneio das Tertúlias
Org: Tertúlias de Azambuja

Apoio: C.M. Azambuja

—————
15MAI / Pav. Casa do Povo Aveiras de Cima
Casa Povo Aveiras
vs Novos Talentos 
24ª Jorn. Camp. Dist. Fem. Jun. «A»
2ª volta
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
22MAI / Pav. Municipal de Azambuja
Torneio das Tertúlias
Org: Tertúlias de Azambuja

Apoio: C.M. Azambuja

—————
29MAI / Pav. Casa do Povo Aveiras de Cima
Casa Povo Aveiras vs Leões 
Porto Salvo
26ª Jorn. Camp. Dist. Fem. Jun. «A»
2ª Volta
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Associação de Futebol de Lisboa
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———————————————————
FUTEBOL 11

11ABR / Estádio Municipal Azambuja
Aveiras de Cima Sport 
Club vs Pinheiro Loures
8ª Jorn. Camp. Dist. Iniciados
2ª Divisão – Série 2 – 1ª Volta
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
11ABR / Campo Arneiros V.N. Rainha
U.D. Recreio V.N.R.
vs Lourinhã
24ª Jorn. Camp. Dist. Seniores
1ª Divisão – Série 1
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
24ABR / Campo Arneiros V.N. Rainha
Torneio 25 de Abril
com a participação
U.D. Recreio V.N.R.
vs Mafra vs Amora
Veteranos
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
25ABR / Estádio Municipal Azambuja
Aveiras de Cima Sport 
Club vs OTA
10ª Jorn. Camp. Dist. Iniciados
2ª Divisão – Série 2 – 1ª Volta
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
25ABR / Campo Arneiros V.N. Rainha
U.D. Recreio V.N.R.
vs M.T.B.A.
26ª Jorn. Camp. Dist. Seniores
1.ª Divisão – Série 1 
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
01MAI / Campo Arneiros V.N. Rainha
U.D. Recreio V.N.R.
vs Riachos
Veteranos
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org. Associação de Futebol de Lisboa

—————
09MAI / Estádio Municipal Azambuja
Aveiras de Cima Sport 
Club vs Vialonga
12ª Jorn. Camp. Dist. Iniciados
2ª Divisão – Série 2 – 1ª Volta
Freguesia: Azambuja

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
09MAI / Campo Arneiros V.N. Rainha
U.D. Recreio V.N.R
vs Murteira
28º Jorn. Camp. Dist. Seniores
1ª Divisão – Série 1
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
23MAI / Campo Arneiros V.N. Rainha
U.D. Recreio V.N.R
vs Vilafranquense
30º Jorn. Camp. Dist. Seniores
1ª Divisão – Série 1
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa

—————
05JUN /Campo Arneiros V.N. Rainha
U.D. Recreio V.N.R.
vs Equipa a designar
Veteranos
Freguesia: Vila Nova da Rainha

Org: Associação de Futebol de Lisboa



EDUCAÇÃO/ ACÇÃO SOCIAL

———————————————————
Azambuja de A a Z
Concurso a decorrer
nos Agrupamentos de Escolas
do Concelho e Escola Secundária
com o objectivo de criar um alfabeto 
do que, de melhor, existe no Concelho.
Até 17MAI › Entrega de Trabalhos 
26MAI › 09JUN › Exposição / 
Biblioteca Municipal –
Centro Cultural Grandella
em Aveiras de Cima
09JUN
Divulgação da Turma vencedora  
———————————————————
Agrupamento de Escolas Vale Aveiras

13ABR / EB 1 de Aveiras de Cima
Workshop «Escrita Criativa»
com a escritora Margarida Fonseca Santos 
—————
16ABR / EB 2,3 de Aveiras de Cima
Entrega de Trabalhos 
Concurso de Fotografia 
«Onde pára a Matemática»? 
—————
19MAI / Aveiras de Cima                     
II Caminhada pelo Coração
e Solidariedade
—————
31MAI / Estab. do Agrupamento
Dia Mundial da Energia
—————
24MAI › 04JUN / Biblioteca Municipal –
Centro Cultural Grandella Aveiras de Cima
Exposição Tela Geométrica
—————
01JUN / Pavilhão Gimno-Desportivo
EB 2,3 de Aveiras de Cim
Sarau de Ginástica
Local: Pavilhão Gimno-Desportivo EB 
—————
04JUN / Casa do Povo Aveiras de Cima
Opereta do Viriato

———————————————————
29ABR / 15H00 › 17H00 /
Salão dos Bombeiros Vol. de Azambuja
Baile Sénior
O Baile Sénior pretende ser uma 
iniciativa cultural, lúdica e recreativa, 
integrada nas comemorações
do Dia Mundial da Dança, dirigida à 
população sénior do concelho
de Azambuja.
Inscrições: Até ao dia 14 de Abril

Divisão de Saúde e Acção Social – 

Páteo do Valverde –

Tel.: 263 400 491 / 961 710 548

asocial@cm-azambuja.pt

———————————————————
ABR/MAI/JUN
XII Ciclo de Jogos 
Tradicionais para
a Terceira Idade
Este ciclo de Jogos inicia com os 
jogos de interior ao longo do mês 
de Abril, tais como o dominó e a 
sueca, passando aos jogos de exterior 
a partir do mês de Maio com o 
chinquilho, pinos e laranjinha.
Os diversos jogos são realizados nas 
diversas entidades de apoio à terceira 
idade do concelho de Azambuja 
– Centros Sociais Paroquiais
de Alcoentre, Azambuja, Aveiras
de Cima, Centro Dia Vale Paraíso, 
entre outros.
Inscrições nas entidades ou Divisão Saúde

e Acção Social.

Inscrições: Até ao dia 31 de Março

Divisão de Saúde e Acção Social –

Páteo do Valverde –

Tel.: 263 400 491 / 961 710 548

asocial@cm-azambuja.pt
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O NOSSO ASSOCIATIVISMO

Casa do Povo
  de Aveiras
    de Cima
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Edificação

A Casa do Povo de Aveiras de Cima, 
foi criada por Alvará e iniciou a sua 
Actividade a 02 de Janeiro de 1974. 
Durante 15 anos teve vários locais que 
serviram de sede, sempre em espaços 
arrendados, até que finalmente, a 28 
de Abril de 1989 inaugurou a sua sede 
na Rua 25 de Abril nº 13 em Aveiras 
de Cima, local mantido até hoje.

O Edifício Sede da Casa do Povo de 
Aveiras de Cima, espaço amplo e 
funcional, utilizado inicialmente pela 
Segurança Social através de um Balcão 
Permanente de Atendimento ao Publico 
e um Gabinete de atendimento da Acção 
Social, foi suportado integralmente 
pela Segurança Social, Organismo que 
tutelava estas instituições. O custo 
da obra foi de 400.000 mil euros e 
inaugurada pelo Primeiro-ministro 
Prof. Aníbal Cavaco Silva.

Com o passar dos anos, a evolução 
da colectividade, começava a ditar 

a necessidade de um Pavilhão 
Gimnodesportivo, infra-estrutura que 
se tornou uma realidade a 15 de Maio 
de 1999 quando foi inaugurada com 
a presença do Secretário de Estado 
do Desporto Miranda Calha. Esta obra 
teve um custo de cerca de 750.000,00€ 
e o seu financiamento gozou das 
contrapartidas da instalação do 
Centro Logístico de Combustíveis em 
Aveiras de Cima, contrapartidas essas 
que se traduziram num financiamento 
de 249.000,00€ sendo os restantes 
500.000,00€ angariados na boa 
vontade da população de Aveiras
de Cima.

A requalificação do salão
polivalente em auditório foi a
última grande intervenção efectuada 
na colectividade, obra que contou
com um apoio de 32.500 euros
através de dois protocolos assinados 
com a Câmara Municipal
de Azambuja.

agenda cultural de azambuja
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Actividade

A actividade desenvolvida pela 
Casa do Povo de Aveiras de Cima 
é direccionada para os seus 
associados e população de Aveiras 
de Cima, consistindo na criação e 
desenvolvimento de actividades 
dedicadas especialmente aos mais 
jovens, em articulação com todas 
as Secções desta Instituição, bem 
como através de apoios e parcerias 
com a câmara de Azambuja e outras 
Instituições Oficiais e Particulares. 

A Casa do Povo de Aveiras de Cima 
oferece um conjunto de actividades e 
eventos nas áreas cultural, desportiva, 
de recreio e social. Embora o 
Balcão Permanente de Atendimento 
ao Publico da Segurança Social e 
Gabinete de atendimento da Acção 
Social tivesse passado a periódico há 
cerca de dois anos, os espaços da sede 
estão todos eles a ser utilizados com 
as outras actividades. 

Devido à dimensão e dinâmica da Casa 
do Povo de Aveiras de Cima são muitas 
as actividades e eventos que fazem a 
agenda da colectividade através das 
secções que as dinamizam:

›
Secção Cultural, onde se incluem: 
a biblioteca, Museus Etnográfico 
e Eduardo Matias e as Exposições 
fotográficas. 
›
Secção de Teatro onde o Grupo de 
teatro continua activo e a trabalhar 
nas peças a estrear em 2010.
›
Secção de Filatelia reconhecida e 
legalizada pela Federação Portuguesa 
de Filatelia.

›
Secção de Ginástica, composta por 4 
classes em vários escalões etários bem 
como 2 classes de aeróbica.
›
Secção Columbófila com 26 anos de 
existência, responsável em 2009 pela 
organização, em parceria com a União 
Columbófila de Vila Nova da Rainha, 
da Expo Rainha nas Instalações da 
Casa do Povo de Aveiras de Cima.
›
Secção de Folclore, composta pelo 
seu Rancho Folclórico adulto e 
infantil, que este ano se orgulha de 
comemorar a partir do dia 01 de Abril 
o 50º Aniversário do Rancho Adulto, 
formação que em 2009 conquistou 
o 3º lugar no «VIII World Folkdance 
Festival», realizado em Palma de 
Maiorca.
›
Secção de Futsal que continua, através 
da equipa de Futsal feminina Juniores 
A, a disputar as provas Oficiais da 
Associação de Futebol de Lisboa.
›
Secção de Campismo que no último 
ano duplicou o nº de Campistas 
legalizados.
›
Secção de Danças Sevilhanas que 
mantém uma actividade regular. 

Para além de todas as actividades 
atrás referidas, a Casa do Povo de 
Aveiras de Cima organiza ainda, a 
Feira de Gastronomia e Artesanato a 
completar 15 anos em 2010, festivais 
de Folclore, Concertos, torneios 
de Futsal e Convívios das diversas 
Secções.
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OUTROS EVENTOS

01ABR
Comemorações do 50º Aniversário
do Rancho Folclórico da Casa
do Povo de Aveiras de Cima
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Casa do Povo de Aveiras de Cima

—————
04ABR / Rancho Folclórico Ceifeiras
e Campinos De Azambuja
Vacada
Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras

e Campinos de Azambuja

—————
04ABR / Rancho Folclórico
e Etnográfico de Manique do Intendente
Abertura da Época Folclórica
Freguesia: Manique do Intendente

Org: Rancho Folclórico e Etnográfico

de Manique do Intendente

—————
11ABR / Ruas Casais de Baixo
Peditório e Concerto 
Freguesia: Azambuja

Org: Centro Cultural Azambujense

—————
17/18ABR
27º Aniversário Rancho
Folclórico Danças e Cantares
de Vale do Paraíso
Freguesia: Vale do Paraíso

Org: Rancho Folclórico Danças

e Cantares de Vale do Paraíso

—————
25ABR
Arruada da Banda Filarmónica pela 
Freguesia de Azambuja
CENTRO CULTURAL AZAMBUJENSE
Freguesia: Azambuja
Organização: Centro Cultural 
Azambujense

24 / 25ABR / Praça dos Imperadores
XXV Festa das Tasquinhas
de Manique do Intendente
Freguesia: Manique do Intendente

Org: J.F. de Manique do Intendente

Apoio: C.M. Azambuja

—————
25ABR / Rancho Folclórico Ceifeiras
e Campinos De Azambuja
Vacada
Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras

e Campinos de Azambuja

—————
25ABR / Centro Cultural e Recreativo 
de Casais dos Britos
Exposição dos trabalhos
do Concurso de Desenho Infantil
Freguesia: Azambuja

Org: Direcção do Centro Cultural

e Recreativo de Casais dos Britos

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

—————
30ABR › 02MAI / Largo dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoentre
Tasquinhas de Alcoentre
Freguesia: Alcoentre
Org: J.F. de Alcoentre e Colectividades

da Freguesia

Apoio: C.M. Azambuja

—————
02MAI / Rancho Folclórico Ceifeiras
e Campinos de Azambuja
Vacada
Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras

e Campinos de Azambuja

————————————————————————————————————————
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21MAI / 20H00 / Restaurante Chalet
Jantar do 109º Aniversário do C.C.A.
Freguesia: Azambuja

Org: Centro Cultural Azambujense

—————
29MAI / Ass. Cultural e Recreativa
de São Salvador E Espinheira
Noite de Fados
Freguesia: Alcoentre

Org: Associação Cultural e Recreativa

de São Salvador e Espinheira

—————
05JUN / 15H00 / Centro Cultural 
Azambujense
Encontro de Bandas Filarmónicas 
integrado no 109º Aniversário do C.C.A.
Freguesia: Azambuja

Org: Centro Cultural Azambujense

—————
11 › 14JUN / Associação Recreativa
e Cultural de Quebradas
Festejos de Santo António
Freguesia: Alcoentre

Org: Associação Recreativa e Cultural

de Quebradas

—————
12JUN / Largo do Município
Arraial Popular com Animação 
Musical
Freguesia: Azambuja

Org: Centro Cultural Azambujense

—————
12JUN / Associação Recreativa
e Cultural da Sócasa
Festejo dos Santos Populares
Freguesia: Azambuja

Org: Associação Recreativa

e Cultural da Sócasa

—————
19 Junho
XXV Festival Nacional de Folclore
PÁTEO VALVERDE
Freguesia: Azambuja
Organização: Rancho Folclórico 
Ceifeiras e Campinos de Azambuja

19JUN / Praça dos Imperadores
I Concurso de Música Moderna
de Manique do Intendente
Inscrição de Bandas:

festasmanique2010@gmail.com

Freguesia: Manique do Intendente

Org: Comissão de festas Manique

do Intendente 2010

Apoio: C.M. Azambuja / Junta de Freguesia 

de Manique do Intendente

—————
19JUN / Rancho Folclórico e 
Etnográfico de Manique do Intendente
XXX Festival Nacional de Folclore
Freguesia: Manique do Intendente

Org: Rancho Folclórico e Etnográfico de 

Manique do Intendente

—————
26JUN / Casa do Povo de Aveiras
de Cima
Festival Anual de Folclore
Freguesia: Aveiras de Cima

Org: Casa do Povo de Aveiras de Cima

—————
26JUN / 15H00
Grande Noite de Fados Integrado
no 109º Aniversário
Centro Cultural Azambujense
Freguesia: Azambuja

Org: Centro Cultural Azambujense

—————
25 › 27JUN / União Cultural
e Desportiva Vilanovense
Festejos Tradicionais em Honra
de São Pedro
Freguesia: Vila Nova de São Pedro

Org: União Cultural e Desportiva

Vilanovense 

————————————————————————————————————————
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———————————————————————————
Livro / Infantil
Os Miaus Adaptação livre de «Os Maias»
de Eça de Queirós
Texto Sara Rodrigues 
Ilustrações Cristina Resina
Edições Asa

Corria o ano de 1875. Tempo em que os homens 
usavam cartolas e bengalas, as senhoras saias 
de balão, e os gatos... Bem, e os gatos também 
usavam tudo isto! Nesta história, a célebre família 
dos Maias ganha pêlo, bigodes e garras afiadas, 
e transforma-se na família dos Miaus, gatos 
com história e histórias para contar, não muito 
diferentes das vividas pelos personagens de Eça de 
Queirós, mas agora contada às crianças, de forma 
simples e divertida. Naquela que será uma primeira 
abordagem aos clássicos portugueses, que mais 
tarde farão parte do conteúdo programático escolar.

———————————————————————————
Livro / Juvenil 
Coraline e a Porta Secreta
Neil Gaiman
Editorial Presença

Obra vencedora do Hugo Award for Best Novella;
do Nebula Award for Best Novella de 2003 e do Bram 
Stoker Award for Best Work for Young Readers de 2002. 
Conta a história da jovem Coraline Jones, que ao mudar 
de casa descobre que na sua nova residência existem 
vinte e uma janelas e catorze portas. Para seu espanto, 
descobre que uma das portas está sempre fechada, 
mas como exploradora inata que é, não vai descansar 
enquanto não desvendar o que existe para lá desta 
porta. Leiam e descubram o que Coraline encontrou! 
no sétimo e último livro da saga, Harry Potter e os 
Talismãs da Morte. Apenas uma dessas histórias –
«O Conto dos Três Irmãos» – é contada no livro.
As restantes quatro histórias são reveladas pela 
primeira vez em Os Contos de Beedle, o Bardo.

LER / VER / OUVIR
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——————————————————————————— 
Livro / Juvenil 
Que Cena, Professor!
Thalita Rebouças
Editorial Presença

Malu, a personagem principal deste livro,
conta-nos um pouco sobre cada um dos diferentes 
professores que teve ao longo da sua vida.
Desde o jardim-de-infância à faculdade, passando 
pelas aulas de ballet, de teatro, de surf
ou condução. Malu conheceu todo o tipo de 
professores e tem inúmeras situações cómicas 
para contar. No entanto também nos fala daqueles 
que foram conselheiros e cúmplices em algumas 
peripécias. Sem dúvida um conjunto de crónicas 
bem-humoradas, que não pode perder!

———————————————————————————
Livro / Adulto (Policial)
Anatomia do medo
Jonathan Santlofer
Editorial Presença
 
Este é um empolgante livro cujo enredo gira em 
torno de uma investigação criminal com contornos 
estranhos levada a cabo pela polícia de Nova 
Iorque. Relata a actuação de um serial killer, 
membro de organizações neo-nazis americanas,
que é simultaneamente um artista. O que torna 
os seus crimes ainda mais macabros é o facto 
de deixar na cena do crime, junto à vítima um 
esboço no qual descreve os pormenores do próprio 
assassinato. Com este livro Santlofer estabelece
uma ligação magistral entre a arte e o suspense, 
dentro do género policial. 

———————————————————————————
CD / Infantil
A Carochinha Apresenta 
Um Concerto na Escola

A Carochinha Apresenta um Concerto na Escola - 
promete horas intermináveis de diversão.
Juntem-se à Carochinha e cantem e divirtam-se
com as actividades deste CD criado a pensar nos 
mais novos. Temas como: Eu mexo um dedo; Aeiou; 
123 e Se tu visses o que eu vi - são apenas algumas 
das canções das 17 que compõem este CD. 



——————————————————————————— 
CD /  Adulto
21st Centery Breakdown
Green Day

21st Centery Breakdown é o título do oitavo álbum 
de estúdio da banda de rock Green Day. O álbum foi 
lançado em  Maio de 2009 e foi produzido por Butch 
Vig. O disco é dividido em três partes, «Heroes and 
Cons», «Charlatans and Saints» e «Horseshoes and 
Handgrenades». Segue o mesmo estilo musical doa 
anteriores álbuns da banda. 

———————————————————————————
CD / Adulto
Rua da Saudade
Canções de Ary dos Santos

Lançado em Novembro de 2009 e produzido por
Renato Jr., Rua da Saudade é um álbum que recorda
a obra de Ary dos Santos, 25 anos após a sua morte.
Com 11 canções compostas por Fernando Tordo, Nuno 
Nazareth Fernandes e Tózé Brito, surgem a dar voz
às letras originais de Ary dos Santos Mafalda Arnauth, 
Susana Félix, Viviane e Luanda Cozetti. 

——————————————————————————— 
DVD / Infantil
A Lenda de Desperaux

A Lenda de Desperaux conta a história de um pequeno 
mas corajoso rato, de orelhas comicamente grandiosas, 
que sonhava tornar-se cavaleiro. Banido de sua casa por 
se atrever a tão arrogantes sonhos, Despereaux embarca 
numa extraordinária aventura com o seu amigo ratazana 
Roscuro a fim de salvar uma princesa em perigo. Pelo 
caminho, ele descobre algumas coisas surpreendentes 
sobre si mesmo e sobre aqueles que o rodeiam. No final, 
Despereaux descobre que mesmo o ratinho mais pequeno 
pode ser corajoso e bem sucedido como qualquer 
cavaleiro andante.

LER / VER / OUVIR 

agenda cultural de azambuja



32 33

———————————————————————————
DVD / Adulto
O Amor não tira Férias
(2006)

Uma comédia romântica onde Íris Simpkins (Kate 
Winslet) escreve uma coluna sobre casamentos num 
conhecido jornal londrino. Ela está apaixonada por 
Jasper (Rufus Sewell), mas descobre que ele está prestes 
a se casar com outra mulher. Bem longe dali, em L.A., 
está Amanda Woods (Cameron Diaz), dona de uma 
agência de publicidade especializada na produção de 
trailers de filmes. Após descobrir que o seu namorado 
Ethan (Edward Burns) não tem sido fiel, Amanda encontra 
na Internet um site especializado em intercâmbio de 
casas. Ela e Iris entram em contacto e combinam a 
troca das suas casas, indo Iris para a luxuosa casa de 
Amanda e esta indo para a cabana, de Íris, no interior 
da Inglaterra. A mudança trará reflexos na vida amorosa 
de ambas.

———————————————————————————
DVD / Adulto
Casamento em Dose Dupla

Comédia protagonizada por Diane Keaton
Liv Tyler e Ken Howard.
Tudo nos pode acontecer ao mesmo tempo.
Ao ser demitido Noah Cooper (Dax Shepard) acreditava 
que a sua vida não poderia piorar mais. Mas, ao chegar 
em casa, descobre que a sua mãe Marilyn (Diane Keaton), 
e os seus cinco cachorros estão na cidade, a precisar 
de um lugar para ficar. Marilyn fica na casa do filho, 
atrapalhando a sua vida com a esposa Clare
(Liv Tyler). Uma hilariante comédia a não perder.



———————————————————————————————————————— 
SÁBADOS / 15H30 / 10ABR / 22MAI / 12JUN
Clube da Biblioteca
Decorrerá uma vez por mês um ateliê dirigido a todas as idades e que visará acima 
de tudo a promoção do livro e da leitura entre os mais jovens! Em Abril a sessão 
será dinamizada pela Dr.ª Mª João Silva, em Maio por Dora Batalim e em Junho 
contaremos com a presença de Cristina Taquelim.
Actividade sujeita a inscrição.
————————————————————————————————————————
Informática para Seniores
Encontram-se abertas inscrições.
————————————————————————————————————————
Visitas Guiadas
As visitas guiadas têm como objectivo dar a conhecer o espaço da biblioteca
e explicar como este funciona. Actividade sujeita a inscrição.
————————————————————————————————————————
SÁBADOS 16H00 / 24ABR 
O Prazer de Ler e Conhecer
Para partilhar leituras, opiniões e discutir a temática «Os homens de Abril»
junte-se ao nosso grupo de leitura. Apareça.
————————————————————————————————————————
SEXTA 25JUN / SÁBADO 26JUN
VI Feira do Livro Usado
Não perca, no pátio da Biblioteca Municipal, a venda de livros usados
a um preço simbólico. Visite-nos e surpreenda-se.

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

BIBLIOTECAS
————————————————————————————————————————

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

DE
AZAMBUJA
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Horário: Terça a Sábado / 10H30 › 18H30
Telefone: 263 400 485
Morada: Rua Engº Moniz da Maia,
nº 61, 2050-356 Azambuja
Email: biblioaz@cm-azambuja.pt
—
Esteja atento à página electrónica
da Biblioteca em:
http://biblio.cm-azambuja.pt
e saiba quais as actividades e eventos
a decorrer todos os meses
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———————————————————————————————————————— 

QUARTAS / 16H00 / 07/21ABR / 05/19MAI / 02/16/30JUN 
Biblioclube Juvenil
Através de actividades lúdico-didácticas este clube procurará promover
o livro e criar hábitos de leitura entre os mais jovens. Aparece!
———————————————————————————————————————— 

SÁBADOS 10H30
Bibliocinema 
Para que as manhãs de Sábado continuem divertidas não percas
o filme de animação na Biblioteca.
———————————————————————————————————————— 

SEXTAS 10H30 
Visitas Guiadas
As visitas guiadas têm como objectivo dar a conhecer o espaço da biblioteca, 
as regras de funcionamento da mesma e o seu fundo documental. Durante este 
trimestre irão conhecer a Biblioteca alunos do Agrupamento de Escolas do Vale 
Aveiras. Aceitam-se outras inscrições mediante inscrição prévia.
———————————————————————————————————————— 

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

———————————————————————————————————————— 
III Concurso Literário do Concelho de Azambuja
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.cm-azamnuja.pt) a 21 de Abril e os prémios entregues na Biblioteca 
– Palácio Conselheiro Frederico Arouca, em Alcoentre, no dia 23 de Abril, pelas 19H.
————————————————————————————————————————
Datas de Interesse:
Dia Internacional do Livro Infantil / 02ABR
Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor / 23ABR
 

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

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

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

BIBLIOTECA
MUNICIPAL 
CENTRO

CULTURAL
GRANDELLA
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————————————————————————————————————————
Visitas Guiadas
Actividade sujeita a inscrição
————————————————————————————————————————
QUINTAS / 10H30 
A Hora do Conto
Com vista a valorizar o património cultural do concelho de Azambuja, a história 
escolhida para a Hora do Conto este ano lectivo é uma adaptação da obra de 
Inês Campos intitulada Em Busca do Tesouro da Feira de Maio. Acompanhada de 
música e repleta de adereços, esta será uma história para mais tarde recordar. 
Esta actividade visa motivar e sensibilizar, os mais novos, para o livro e a leitura 
e para o espaço da biblioteca. A actividade é desenvolvida em parceria com as 
instituições de ensino do 1º ciclo do Concelho. 
————————————————————————————————————————
SÁBADOS / 10H30 
Bibliocinema  
A pensar em todos aqueles que gostam de cinema, continua a ser exibido 
semanalmente um filme de animação. Um momento de lazer na Biblioteca!
————————————————————————————————————————
QUARTAS / 14H00
Ler mais… Um caminho para crescer
Projecto desenvolvido em parceria com as turmas de 1º Ciclo do Agrupamento 
Vertical de Escolas do Alto Concelho de Azambuja. Nestas sessões desenvolvem-se 
diferentes actividades que visam criar hábitos de leitura e promover o livro e a 
leitura de forma lúdico – didáctica.
————————————————————————————————————————
QUARTAS / SEXTAS / 11H00
Leitura Sénior
A Biblioteca visita o Centro de Dia de Alcoentre, duas vezes na semana.
———————————————————————————————————————— 
SEXTA / 23ABR / 19H00
Entrega dos prémios do III Concurso Literário
do Concelho de Azambuja

————————————————————————————————————————
BIBLIOTECA
MUNICIPAL 
PALÁCIO

CONSELHEIRO
FREDERICO
AROUCA

————————————————————————————————————————
REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
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.

Serviços:
Consulta no local de livros, jornais e revistas / 
Empréstimo domiciliário de livros / CD´s
e DVD´s / Utilização de computadores /
Acesso à Internet / Visualização de DVD’s /
Audição de CD’s / Actividades / Exposições 
————
Espaços:
Bebéteca / Multimédia /
Adultos / Publicações Periódicas.

Horário: Terça a Sábado / 10H30 › 18H30
Telefone: 263 487 196
Morada: Rua do Outeiro 2065-039 Alcoentre
E-mail: biblioalcoentre@cm-azambuja.pt
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Noites no Museu…«Musealogando»

O mês de Maio é por excelência e em todo o Mundo celebrado como o mês
dos museus, desde que a UNESCO através do Conselho Internacional
dos Museus (ICOM), instituiu o Dia Internacional dos Museus. Foi recomendado 
como tema de 2010 para essas comemorações «Museus e Harmonia Social»,
ao qual o Museu Municipal – Sebastião Mateus Arenque se vai associar,
na vertente do «Diálogo Intercultural», dando início a uma nova oferta cultural. 
O Museu Municipal abre-se à noite a outros públicos para dialogarem
entre si e passa a adicionar à sua função social tradicional – «Recordar, 
Conhecer, Aprender» – um novo conceito da sociomuseologia – «Musealogar».

O diálogo, enquanto forma universal de acção, compreensão, interacção
e partilha da «memória» humana, assume no Museu a partilha de todo o conjunto 
de impressões, sensações e emoções impressas na memória, o saber e o saber 
fazer de cada um são partilhados, segundo uma pedagogia de liberdade
e democracia cultural em que «ninguém ensina nada a ninguém e todos aprendem 
com todos.

Conjugando-se e coincidindo o mesmo mês de Maio com uma das mais relevantes 
manifestações da tradição cultural local e coincidindo com o «Mês da Cultura 
Tauromáquica», vai ser este o primeiro grande tema para as «Noites no Museu», 
onde se vai «musealugar» durante quatro noites sobre esse grande evento que
é a Feira de Maio:

12MAI / QUARTA / 09H30 / Figuras com memória e construção da História
 
13MAI / QUINTA / 09H30 / Bastidores 
 
19MAI / QUARTA / 09H30 / Tertuliando 
 
20MAI / QUINTA / 09H30 / Olhares 

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

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

MUSEU
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MUSEU

18ABR / 
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Históricos
Dia Internacional dos Museus
6.º Aniversário do Museu Municipal – Sebastião Mateus 
Arenque

II Concurso de Fotografia OLHAR, OBSERVAR, REGISTAR 

Para comemorar a 18 de Abril de 2010 o «Dia Internacional dos Monumentos
e Sítios» 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 o II concurso de fotografia com o tema:
Património Rural/Paisagens Culturais
Tem por base a directiva proposta pelo ICOMOS (Conselho Internacional dos 
Monumentos e Sítios) para 2010 e recomendada pelo IGESPAR, à qual
o Município de Azambuja, mais uma vez se associa, valorizando e divulgando
o património rural do território.
O Concurso será lançado e iniciado a 18 de Abril de 2010, «Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios» e a 1ª fase termina com a entrega dos trabalhos 
concorrentes até ao dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus.
a) A 2.ª fase ocorre entre Junho e 30 Setembro de 2010, em que os trabalhos 
concorrentes são expostos no Museu Municipal – Sebastião Mateus Arenque
e sujeitos a apreciação e votação pelo público.
b) A 4ª fase será a 16 de Outubro de 2010, 6º Aniversário do Museu Municipal 
– Sebastião Mateus Arenque, com a divulgação das classificações dos trabalhos 
concorrentes e a atribuição de prémios, em programa específico a divulgar.

Os interessados podem consultar as «Normas de Participação» e obter a Ficha de Inscrição,

a partir de 18 de Abril em www.cm-azambuja.pt ou em www.museu.cm-azambuja.pt.

—————

Outras Iniciativas no Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios
Contemplado a tradicional característica da geomorfologia rural do Concelho
de Azambuja que o divide em Baixo e Alto Concelho, mais duas iniciativas darão
a conhecer e a distinguir essas duas realidades do património e da paisagem 
rural, que social e economicamente as diferencia.

Programa:
10H30 / Quinta Vale de Fornos
› Visita ao património rural edificado e vitivinícola da Quinta Vale de Fornos.
› Visita em tractor pelos vinhedos, lagar e adegas, terminando
com a tradicional «Prova de Vinhos»
Promotor: Sociedade Agrícola Vale de Fornos, S.A. / Inscrições até 13 de Abril de 2010.

Tel.: 263 402 105 / Fax: 263 401 295 / geral@valefornos.com

 
15H30 / Freguesia da Maçussa
› Percurso Pedestre «Terras de Pão»
Inscrições até 13 de Abril de 2010 / Te.: 243 719 291 / Fax. 243 790 275 / geral@jf-macussa.pt

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

Esta rubrica, anteriormente dedicada a objectos incorporados no acervo 
museológico do museu, destina-se agora, ao património imaterial das gentes 
e tradições do Concelho de Azambuja. Rebuscadas do seu «baú da memória», 
Sebastião Mateus Arenque, patrono do «nosso» museu, registou várias «histórias» 
que decidimos transpor para esta rubrica e que abordam tradições e expressões 
orais que utilizam a língua como vector do património cultural imaterial.  
A Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, aprovada
pela UNESCO em 2003, e ratificada por Portugal em 2008, considera o património 
cultural imaterial «as práticas, representações, expressões, conhecimentos
e aptidões – bem como os instrumentos, objectos, artefactos e espaços
culturais que lhe estão associados – que as comunidades, os grupos, sendo
o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu 
património cultural».

Ti Pombala A lenda tem procedência 
no passado longínquo, mas 
deixou no caminho um rasto 
a despertar o sentido da 
memória. É por aí que me 
guio dado o conhecimento 
dos factos, que aliás toda 
a comunidade Azambujense 
conheceu. 



Refiro-me à senhora Amélia e a seu 
filho José Pombal, concretamente um 
famoso par de jarras, que marcou a 
ferro e fogo o perfil rústico, pitoresco, 
que então reinava na vila de Azambuja 
e me parece interessante recordar. 

Deste modo, atendendo tratar-
-se de figuras de que me lembro 
perfeitamente, que ali deixaram a 
estampa da sua personalidade, tendo 
em conta alguns defeitos e poucas 
virtudes, aliás dignas de apreço. 

Estou a referir-me a José Pombal e 
a sua virtuosa mãe, que poisaram 
em Azambuja vindos do concelho de 
Pombal e graças ao paizinho do Céu e 
sagrado sacramento, foi daí e só daí, 
que o José ficou Pombal. 

É nessa perspectiva que se instalaram 
numa modesta residência de rés-do-
-chão, de telha vã e terra batida, na 
Rua Teodoro José da Silva por cima 
da Fonte de Santo António e aí, no 
convívio com Azambujenses, a senhora 
Amélia, através do questionar da grei, 
passou de Amélia a Ti Pombala. 

Foi com esse honroso título que 
ela montou uma banca de pevides, 
tremoços, amendoins e castanhas 
que assava num fogareiro de barro e 
carvão de sobro, na esquina do prédio 
do senhor Luíz Sousa, à entrada da Rua 
Boavida Canada, e com esse modesto 
comércio se mantinha ela e o seu José, 
como duas floridas flores de estufa. 

José Pombal teve sobra de tempo 
suficiente para beneficiar do ofício 
de sapateiro na então famosa oficina 
e loja de venda de calçado, do mestre 

e senhor Luíz Salema, só que, não 
se soube porquê supondo-se em 
princípio, que tal função não lhe 
enchia as medidas, pois tinha outros 
sonhos sonhados na enxerga da sorna, 
muito mais delirantes e próprios à 
maneira do seu carácter.

Era pois encostado aos míseros 
tostões que a pobre mãe granjeava, 
quer chovesse ou fizesse sol. Quem 
queria ver o Zé Pombal era procurá-lo 
metido nas tabernas no jogo da bisca, 
ficando-lhe daí algum tempo para as 
habilidades e curtir as bebedeiras. 
Mandria de todo, José Pombal tinha 
no entanto uma intuição gratuita para 
o atletismo: corredor ciclista, atleta 
pedestre, futebolista e nada mais 
que isso. Como tais atributos não 
davam prá bucha, era a Ti Pombala, 
sua extremosa mãe, quem olhava 
compadecida para tão reles traste, 
que assim desabafava: o meu José é um 
desgraçado! Com tantas fidalguias não 
tem uma cueca, não tem uma camisa 
nem calças, nem peúgas e as botas 
são emprestadas, ao que o filho muito 
solenemente delicado respondia: 
bardamerda mãe. 

Foi nestes trambelhos que José Pombal; 
considerado homem dos sete ofícios 
sem conseguir que um só lhe desse um 
modo de vida. E assim foi até sem se 
saber se o vinho, as noites sem ceia, 
os dias sem almoço ou as canseiras da 
preguiça, a verdade é que, com idade 
de sobra, Deus fez o grato favor de o 
chamar à última das suas belas sornas, 
morreu. 

Com a tristeza penosa da falta do seu 
José, a Ti Pombala resolveu pegar 

———————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————— ————————————
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na banca e mudar-se para o Largo 
da Estação do Caminho-de-ferro na 
esperança de melhor futuro, só que 
a repentina evolução do progresso 
materialista deitou tudo por terra, 
quebrando-lhe a perspectiva do 
sonho e lá se aguentou até à hora da 
despedida das pevides, dos fregueses, 
do largo da estação, da esquina, 
da cama de ferro do hospital velho 
da Dona Argentina e da vida. Lá foi 
juntar-se ao seu José na mesma vala 
comum, sem padre nem sacristão, 
metida num caixão de tábuas toscas 
de pinho engenhado na carpintaria da 
Rua Direita, transportado no carrete 
da Santa Casa da Misericórdia puxado 
por voluntários de boa vontade, que se 
ofereceram para a levar ao cemitério 
velho, acompanhada no cortejo fúnebre 
apenas e só pelo José Ramos. Coitado 
do José Ramos, fiel amigo dos mortos 
e dos vivos, dos ricos e dos pobres, 
sem olhar a preconceitos, alimentado 
de condoídas esmolas e caldo da sopa 
dos pobres e no delírio da sua loucura, 
percorria as ruas de Azambuja mal 
vestido, mal calçado e a baba a pingar 
da boca cantarolando: 
 
«Eu tenho uma tesourinha  
Que é de ouro e de marfim 
Para cortar as más-línguas 
Que dizem mal de mim

Ao pé de um anjo, ao pé de um anjo
És tentador és tentador
Tens o pé tão forte
Capaz de esmagar o nosso amor»

É nestes meios-termos que a senhora 
Amélia aparece na história crismada da 
Ti Pombala. A Ti Pombala dos aperitivos 
para o copo na tasca do António Izidro, 

ali mesmo em frente à esquina, cuja 
lenda ficou enraizada na lembrança do 
povo, tomada depois por outra gente 
da mesma laia. Estou a lembrar-me da 
Emília Rabicha, a Céu, e por fim a Maria 
José, personagens típicas do passado 
histórico, cultural e popular que consta 
na tradição oral de Azambuja

Mas foi ela, a senhora Amélia, Ti 
Pombala, que descobriu o tesouro que 
deu origem ao fenómeno da esquina.

Vem isto a propósito do José Pombal e 
sua mãe, duas pelintras criaturas que 
a população de Azambuja recebeu de 
braços abertos, num tempo de pobreza 
Franciscana em que o pão para a boca 
era ganho com o suor do rosto, no 
cultivo manual da terra, nos confins das 
lezírias ou nas encostas das fazendas 
do alto Concelho, na era da pá de 
valar, da enxada, dos bois, do arado, 
do ganhão, da pega ao nascer do sol 
e larga ao sol posto, com dez réis de 
jorna ao sábado, a aflição de arranjar 
trabalho à segunda feira, com almoço às 
nove, merenda às quinze, o esturrar do 
verão, a grisa do inverno, A tripa a dar 
horas, os filhos a pedir pão e a arca 
vazia, tudo à conta dos trabalhadores 
rurais de Azambuja, presos à míngua 
jorna seis dias por semana, uma vida 
infernal, com as maleitas do corpo 
atamancadas com cataplasmas de papas 
de linhaça, pontas de fogo, ventosas, 
suadouros, pergamanato de potássio, 
chá de macela, hóstias, pílulas de 
quinino. Tudo isto então derivado das 
venturas e desventuras de José Pombal 
e a sua adorada mãe; duas pindéricas 
prendas, mas que afinal, foram os 
actores protagonistas que deram azo a 
esta oração tosca mas sincera.   

Janeiro de 2010, Azambuja

Sebastião Mateus Arenque

———————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————— ————————————
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A chamada «Era das Revoluções» 
é um marco no Mundo Ocidental 
dos séculos xviii e xix. Foram elas a 
Revolução Agrícola, a Industrial e a 
Política. Esta é o ponto de chegada 
do antropocentrismo das Luzes e 
tem como marca a independência 
dos Estados Unidos da América, a 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, mas sobretudo a Revolução 
Francesa e as «Constituições» 
políticas dos Estados. Os ideais de 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade 
vão vingar sobre as antigas Ordens 
Sociais (Clero, Nobreza e Povo) do 
Antigo Regime absolutista, para dar 
lugar às monarquias constitucionais, 
ao sistema um homem – um voto e o 
súbdito de sua majestade passou a 
cidadão de um Estado com igualdade 
de direitos e desigual em dons.

Era grande o descontentamento 
vivido no Portugal nas duas primeiras 
décadas do séc. xix, numa altura em 
que a Corte de D. João VI estava 
no Brasil e não tinha intenção de 
regressar, o domínio inglês era 
preponderante em todos os domínios 
e uma Junta Governativa subserviente 
a esses interesses. A situação 
agravou-se quando Beresford tenta 
impor a obediência das chefias 

militares a oficiais ingleses e eclode 
no Porto a Revolução Liberal, com 
o pronunciamento militar de 24 de 
Agosto de 1820 e a criação da «Junta 
Provisional do Governo Supremo do 
Reino», em oposição à de Lisboa, 
nomeada pelo Rei. Em clima de guerra 
civil eminente, o exército de Lisboa 
vai tentar estabelecer a «antiga» 
ordem e marchar sobre o Porto, tendo 
acampado em Alcoentre no dia 9 de 
Setembro de 1820, onde o conde de 
Barbacena, general comandante do 
exército, profere às suas tropas o 
seguinte discurso:

HISTÓRIA
E PATRIMÓNIO
CULTURAL
———————————————————————————————————————
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E a Liberdade passou
em Alcoentre!

Quartel de Alcoentre (Paço dos condes

de Vimieiro), edificado por Martim 

Afonso de Sousa no séc. xvi.



Proclamação dirigida pelo general, conde de 

Barbacena, aos seus soldados em favor do 

governo de Lisboa, estigmatisando a guerra 

civil e a anarchia de que o paiz estava 

ameaçado.

Soldados! Tornando a ser vosso companheiro 

de armas, se não me proponho à glória de 

concorrer outra vez agora na cooperação 

e no testemunho dos vossos triumphos 

contra inimigos invasores, alcançaremos 

outro, não menos glorioso contra a guerra 

civil, e contra a anarchia, que por uma 

funesta allucinação e discórdia de antigos 

camaradas, ameaça a nossa pátria, e 

que já se acha resentida por muitos dos 

fieis cidadãos da cidade do Porto, nossos 

compatriotas. Esta causa que nos move, 

grandemente nos afflige, mas também 

os meios discretos de persuasão e de 

clemência, de que somos depositários e 

instrumentos, que pretendo empregar 

de preferência aos que ministre o 

vossa reconhecido valor, assim como a 

bem fundada esperança de conseguir o 

objecto que nos é determinado, também 

grandemente nos consola.

O governo único legítimo do reino, 

certificado da benevolência do nosso 

poderoso e sempre benigno soberano, 

que elle representa, considerou o incrível 

comportamento, que deplorâmos, d’essa 

pequena parte da briosa nação portuguesa, 

como um delírio devido aos prestígios de 

mal entendidas doutrinas, afiançando-lhes 

solemnemente, em nome de sua magestade, 

inteira amnistia, se de prompto entrarem 

nos seus deveres.

Procuremos todos os modos, aproveitemos 

todas as conjuncturas de chamar à sombra 

protectora das nossas bandeiras, que pela 

vossa fidelidade e pelo vosso patriotismo, 

não menos que por vosso valor, tremulam 

sem mácula, a esses valorosos militares, 

que se deixaram illudir; será nosso intento 

facilitar-lhes esse benéfico refúgio, e 

teremos a satisfação que nos é permittida, 

de os receber com perfeito esquecimento 

do passado; uma endurecida renitência fica 

somente sendo crime.

Soldados! Com a subordinação aos vossos 

chefes, que não é qualidade nova nos 

vossos ânimos, prestae sempre a devida 

obediência e plena confiança ao governo, 

que bem seguro dos nossos sentimentos, 

está determinado a fazer reconhecer, desde 

Lisboa e em todo o reino, a auctoridade que 

sua magestade entregou à sua lealdade e 

sabedoria, tomando desde já por divisa o 

grito que do coração nasce. Viva el-rei nosso 

senhor! Viva a sua real família e augusta 

dynastia! Viva a leal nação portugueza! 

E viva o único legítimo governo que na 

ausência de sua magestade é depositário da 

sua régia auctoridade.

Quartel de Alcoentre, 9 de setembro de 

1820 = Conde de Barbacena, Francisco, 

commandante do corpo de exército formado 

na província da Extremadura.
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Vão decorrer três conturbados anos em 
que o País muda radicalmente, agora 
regido política e juridicamente sob 
a bandeira da Constituição de 1822, 
mas constantemente sobressaltado com 
várias tentativas contra-
-revolucionárias de estabelecer a 
antiga ordem e a principal e que nos 
leva de novo a Alcoentre, aconteceu a 
23 de Fevereiro de 1823.

Essa rebelião contra-revolucionária 
liderada pelo general Manuel da 
Silveira, conde de Amarante, não teve 
sucesso e gerou por todo o País uma 
forte indignação e manifestações de 
apoio ao recente sistema político 
saído da Revolução Liberal de 1820.
Esse apoio surge agora da Câmara 
Municipal de Alcoentre e retrata 
eloquentemente as transformações, 
rupturas e mudanças que estavam a 
acontecer em Portugal.

Senhor: – O Presidente, Vereadores, 
e Procurador do Concelho, que formão 
o Senado da Câmara Constitucional 
da nobre e antiga Villa de Alcoentre, 
tendo em vista os passos vis e 
abomináveis, que tem dado contra 
a Mãi Pátria o ingrato e infame 
ex-Conde de Amarante, arvorando 
neste Reino o estandarte da revolta, 
chamando a si partidários para 
conseguir a plenitude de seus 
malvados projectos; abrirão Câmara 
extraordinária, e na sessão lançarão 
em Accórdão que, supposto conheção 
a firme adesão deste Povo ao novo 
Systema Constitucional, que desde a 
sua instalação tem dado provas não 
equivocas dos incalculáveis interesses 
que os Portugueses d’um e outro 
hemisfério já possuem, e esperão 
usufruir, se chamasse o Reverendo 
Izidoro Francisco Duarte de Macedo 
para que no dia de Ramos à Missa 
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Casa da Câmara de Alcoentre (séc. xvii).



Conventual pregasse a Constituição, e 
explicasse ao Povo as vantagens nada 
pequenas que lhe resultão do sagrado 
Código das novas instituições; a 
mesma Câmara conhecendo nesta Villa 
esta indispensável precisão, offereceu, 
arrastada de zelo pela Regeneração, 
esmola ao dito Reverendo, o qual 
promptamente acceitou o convite, e 
nada quis receber, dizendo ser pelo 
o dever do Sacerdote, que jurou à 
face de Deus vivo guardar e fazer 
guardar a sábia Constituição da 
Monarquia Portugueza; nem a Câmara 
duvidaria da sua promptidão, tendo 
sido testemunha auricular da Oração 
que elle recitou no dia 3 de Novembro, 
com applauso desta Villa, dia o mais 
memorável nas Festas da História 
Portugueza.

Esta tentativa, que se poz em prática 
no dia indicado, dá a conhecer o 
grande affecto que tem, e promette 
conservar ao grande objecto, de que 
pende infallivelmente a prosperidade 
Nacional. Todavia não pode occultar 
a dor intranhavel, que a punge, à 
face dos feitos desastrosos, que tem 
occasionado à sua própria Mãi o major 
dos liberticidas; e quando o venenoso 
hálito dessa desenrolada Serpe haja de 
entornar-se sobre a pureza deste Povo 
constante, não duvidão os Camaristas 
fazer sacrifício do mais precioso 
que possuem para salvar a Pátria das 
aggressões d’um jovem nada atilado.

A Câmara conhece ter havido homens 
degenerados, mas não lhe hé occulto 
o rigoroso castigo das suas maldades; 
o castelo da justiça infallivelmente 
há-de cahir sobre o ingrato e seus 
satélites, e quando, para dar um 

exemplo que a justiça prescreve, seja 
preciso a effusão do seu sangue, 
largará as varas, que a Nação lhe 
confiou, para ter no campo da honra 
e da glória a complacência de ver 
acabar um monstro que pelos seus 
effeitos parece ter sido forjado na 
bigorna do Inferno, e não no seio 
d’uma Mãi generosa e bemfeitora. O 
Deus dos Exércitos bafeje, como hé de 
esperar, a nossa Causa, ella hé justa, 
e por isso há-de ter a sorte desejada; 
anciosa em fim de ver o termo desta 
tyrannia espera o gostoso dia de 
alçar sua voz repetindo satisfeita 
– Viva a Soberania Nacional – Viva a 
Constituição – Viva o primeiro e único 
modelo dos Reis o Senhor D. João VI, e 
toda a sua Real Famillia: estes são os 
votos desta Câmara, cuja devisa não hé 
outra senão = morte, ou Constituição. 

Alcoentre, em Câmara extraordinária 
de 27 de Março de 1823. – Joaquim 
Germano Borges e Lemos, Presidente; 
Joaquim José Mendes de Oliveira e 
Sousa, Vereador; António Faustino 
Rodrigues Serrão, Vereador; António 
Rodrigues Proença, Procurador.

Para saber mais:
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do Antigo Regime à Revolução Liberal, 1799 
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1789-1848. Ed. 25ª. Lisboa: Editorial 

Presença.

Pereira, José António Machado (2008). 

Alcoentre: História, Administração, 

Sociedade e Território. Alcoentre: Junta de 

Freguesia de Alcoentre.

Verdelho, Telmo (1981). As palavras e as 

ideias na Revolução Liberal de 1820. Lisboa: 
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TURISMO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Aveiras de Cima – Vila Museu do Vinho
Será no próximo dia 24 de Abril o ponto 
de partida, para aquilo que acreditamos 
ser uma diferente abordagem à 
museologia, fazendo um enlace com o 
património imaterial, e património 
material, conseguindo desta maneira 
envolver a população num museu vivo.



Este projecto entrará em 
funcionamento a partir desta 
data, contando desde já com 17 
participantes, podendo ser alargado 
até a um máximo de 20 intervenientes. 
São eles: (adegas) Acácio Ricardo, 
Agro-Batoréu, António José Ferraz, 
Caridosa, Domingos Torres, Humberto 
Gomes, Joaquim Capão, José Abreu, 
José Cunha, José Luís, José Mata, José 
Paulo, Manuel Bexiga, Rafael Abreu, 
Sivac, Vicapão e (taberna) Macetão.
Aveiras de Cima ficará, aos poucos, 
completamente identificada com este 
projecto, utilizando para isso uma 
sinalética própria composta por: 
Celhas espalhadas por várias ruas, 
com identificação do logo da vila 
e com a inscrição «Vila Museu do 
Vinho»; as adegas aderentes terão 
uma placa identificativa colocada 
junto à porta de entrada e haverá um 
empenho da Autarquia, para que nos 
arranjos que se venham a fazer na 
Vila, se reflicta a temática do vinho.

O propósito deste projecto que visa 
não só a atracção de turistas para o 
nosso Concelho, como também uma 
travagem na perda de identidade 
do nosso povo - a vinha e o vinho. 
A aceitação da Vila Museu do Vinho 
tem sido bem aceite quer a nível 
interno, quer a nível externo tendo 
anteriormente à sua inauguração 
alguns Operadores Turísticos e 

Agências de Viagens manifestado 
interesse em comercializar este 
produto turístico, tendo sido já 
agendadas algumas visitas. 

Nesse sentido, o município de Azambuja 
aposta numa enorme divulgação 
deste novo produto, existindo já um 
blogue oficial da Vila Museu (http://
vilamuseudovinho.blogspot.com), 
bem como um endereço de e-mail: 
vilamuseudovinho@gmail.com.

Estão criadas as condições básicas 
para a implementação do projecto, que 
não sendo estanque, estará sempre 
receptivo a melhorias, que contribuam 
para o seu crescimento qualitativo. 

Por isso não deixe de visitar este 
nosso património, que começará pela 
recepção no Centro de Interpretação, 
seguindo uma visita a três ou quatro 
adegas e uma ida à vinha, completando 
assim este circuito vitivinícola. 

Mas este produto não é uma ilha, 
por isso não poderá funcionar 
separadamente dos outros 
produtos turísticos já existentes no 
Concelho, tendo sim que existir uma 
complementaridade, entre os vários 
pólos atractivos de Azambuja.

Aceite o nosso desafio e entre nesta 
aventura connosco…

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






