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FÉRIAS DESPORTIVAS
Org: C.M. Azambuja

DESTAQUE

As Férias Desportivas têm dois grandes objectivos: por um lado, ocupar o
tempo livre de crianças e jovens do Concelho de forma lúdico-desportiva; por
outro, proporcionar e sensibilizar diferentes modalidades desportivas criando
o gosto por este tipo de actividades e, quem sabe, permitir que mais tarde
possam fazer escolhas.
Este ano, com a colaboração de grande parte das Colectividades do Concelho,
conseguimos organizar Férias Desportivas nas interrupções lectivas do Natal
e da Páscoa e, deste modo, alargar o Programa em termos temporais, mas é
agora no Verão que a adesão é maior e mais significativa. O facto de envolver
500 participantes dos 6 aos 14 anos e 10 modalidades diferentes é, em nosso
entender, razão de sobra para merecer destaque na Agenda Cultural.
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Esta Agenda do 3.º trimestre destaca, mais uma vez, as Férias Desportivas. De
facto, a actividade ao ar livre na época estival e, sobretudo, quando envolve
crianças e jovens numa perspectiva lúdica e pedagógica será sempre merecedora de destaque.
Contudo, porque vivemos e trabalhamos num Concelho cheio de tradições culturais e porque é sempre importante dar a conhecer o que de mais genuíno
existe nas nossas vivências e na cultura tradicional associada às nossas «raízes» e ao nosso «passado», permito-me destacar também a organização do
VIII Congresso de Folclore do Ribatejo.
Sendo uma iniciativa da Região de Turismo do Ribatejo, este ano será o Concelho de Azambuja a acolher o Congresso, onde, simultaneamente, integraremos as Jornadas Etnográficas que já estavam programadas para este ano.
Reflectir e divulgar as nossas tradições duma forma abrangente porque o faremos no âmbito da cultura e identidade ribatejana é, também, uma forma de
assumirmos as nossas capacidades e perspectivá-las num futuro próximo.
O Congresso realizar-se-á em Setembro. Até lá, muitos de nós, iremos usufruir
de férias e do descanso merecido. A todos, boas férias!
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VIII
CONGRESSO
DE FOLCLORE
DO RIBATEJO
III CONGRESSO CELESTINO GRAÇA
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21SET . Sexta-Feira

22SET . Sábado

23SET . Domingo

21H30 . EPAC
Sessão de Aberura
Discursos:		
Presidente C.M. de Azambuja
Presidente R.T. do Ribatejo
Governador Civil do Distrito de Lisboa
Membro do Governo (a designar)
Homenagem
a Augustin Gonzalez e Ludgero Mendes

09H30 . Auditório Páteo Valverde
Painel Principal
A Problemática do Folclore: Conceitos

IV JORNADAS ETNOGRÁFICAS
DO CONCELHO DE AZAMBUJA

22H00 . EPAC
Espectáculo com Eiranças
Casa da Brincadeira

13H00 .
Almoço
14H30 . Páteo Valverde
Actuações de Ranchos Folclóricos
do Ribatejo
Rancho Folclórico Os Pescadores
de Tancos - Vila Nova da Barquinha
Rancho Folclórico Cultural
das Abitureiras - Santarém
Rancho Folclórico Covão do Coelho Alcanena
15H30 .
Painel 1 . Auditório Páteo Valverde
Tradições e Costumes:
Recolhas etnográficas
Dança
Painel 2 . E. Multiusos Páteo Valverde
Pesquisa e Manipulação de Artefactos:
Traje
Instrumentos

09H00 . durante a manhã . Páteo Valverde
Mercado à moda antiga
Montagem de mercado à moda antiga
ou outro tema comum pelos Ranchos
Folclóricos do Concelho de Azambuja
10H30 . Páteo Valverde
Demonstrações Etnográficas
Pelos Ranchos Folclóricos do Concelho
de Azambuja
13H00 .
Almoço
14H30 .
Painel 3 . Auditório Páteo Valverde
Músicas: Pesquisa e Divulgação
Painel 4 . E. Multiusos Páteo Valverde
Representação da Cultura Tradicional
em Palco
17H00 . Auditório Páteo Valverde
Debate e Conclusões
18H30 .
Encerramento
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CINEMA

Info: Todas as sextas, às 10h30, na Bebéteca da Biblioteca,
poderá assistir a um filme infanto-juvenil, na “Hora do DVD”.
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

06JUL . 10H30
ESPECTÁCULO TOM AND JERRY 1
VOL. 17

13JUL . 10H30
ESPECTÁCULO DAFFY DUCK
E AMIGOS – VOL. 15

Idade: M4
Género: Animação, Comédia
Duração: 84 minutos
Ano: 2006

Idade: M4
Género: Animação, Comédia
Duração: 53 minutos
Ano: 2006

Tom and Jerry, o gato
e o rato mais irresistíveis do
mundo, estão de volta nesta mega
colecção que reúne os mais loucos
e hilariantes episódios deste famoso
duo. Todos conhecem a história
deste desenho animado criado por
William Hanna e Joseph Barbera,
onde o gato (Tom) persegue o rato
(Jerry). Apareça e veja os seguintes
seis episódios: O Gato Voador;
O Guarda-costas; O Gato de Sábado
à Noite; O Pequeno Órfão; Golfe
para Dois e Bolingue Acidentado.

Daffy Duck é o personagem mais
garanhão dos Looney Tunes. É um
pato fanfarrão que nunca se rende.
Desfruta de mais uma hora
de diversão. Venha ver oito
episódios do pato mais conhecido
dos desenhos animados. Cada
episódio com as suas aventuras
sendo elas: Seguro Contra Toscas;
O Pato das Neves; Assar a Perna;
Daffy em Sarilhos; Boston Quakie;
Pato Surpresa!; «Stupid» Pato
e Caras Conhecidas.

20JUL . 10H30
HAPPY FEET: O PINGUIM
Idade: M4
Género: Animação, Comédia
Duração: 98 minutos
Ano: 2006
No coração da Antárctica,
na terra dos pinguins-imperador,
não és ninguém se não souberes
cantar. E Mumble não podia ser
mais desafinado; é o pior cantor
do mundo. No entanto, nasceu
com o dom do sapateado. A mãe,
Norma Jean, acha graça, mas o pai,
Memphis, acha que não é próprio
de um pinguim. E os dois sabem que
sem uma canção de amor, Mumble
nunca conseguirá conquistar
a rapariga dos seus sonhos
e acasalar.
O pinguim desafinado acaba por ser
expulso da sua comunidade e é aí
que encontra os pinguins Adelies,
que o convidam desde logo a
festejar com eles, aplaudindo
os seus passos de sapateado.
Com a ajuda dos seus novos amigos,
Mumble irá descobrir que o mais
importante é ser ele próprio e que
só assim poderá fazer a diferença.
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27JUL . 10H30
1001 HISTÓRIAS DO BUGS
BUNNY
Idade: M4
Género: Animação
Duração: 71 minutos
Ano: 1982
Nesta edição integralmente
melhorada, Bugs Bunny
converte-se num contador
de contos na corte do filho
do sultão Sam, o malcriado príncipe
Abadaba. Para se proteger da ira
do príncipe, Bugs Bunny oferece-lhe
uma colecção de divertidíssimos
contos que têm como protagonistas
algumas das estrelas mais famosas
do Looney Tunes.

03AGO . 10H30
RUGRATS: AS TRAVESSURAS

10AGO . 10H30
OS RECORDES DA BICHARADA

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 54 minutos
Ano: 2006

Idade: M4
Género: Animação
Duração: 75 minutos
Ano: 2001

Este DVD conta com cinco episódios
cheios de aventura e peripécias:
Tommy Nu - em que Tommy decide
que é melhor andar nu, como o seu
cão Spike; Incidente no Corredor
- no qual Tommy se entusiasma
num supermercado, derrubando
uma pirâmide de caixas de cereais;
Basebol - em que Tommy dá a volta
ao estádio, participando numa
importante partida; Rebelde sem
Ursinho - quando lhe tiram o seu
peluche preferido ele decide seguir
o conselho de Angélica e tornar-se
mesmo mau; e, por último, O caso
do Rugrat desaparecido - quando
o avô perde Tommy acidentalmente,
tem de recorrer aos dotes de
detective privado que aprendera há
muito tempo para encontrar outra
vez este Rugrat.

Outro documentário sobre o mundo
animal? Não! Definitivamente Não!
Por fim nos Recordes da Bicharada
vamos descobrir os segredos mais
bem guardados dos animais, os seus
recordes e todas aquelas coisas que
sempre quiseste saber e nunca te
atreveste a perguntar.
Sabias que a formiga rainha está
sempre grávida? E que os ratos têm
o recorde de limpeza? E que o lobo
apesar de não ser o mais rápido
é o que tem mais resistência
a correr? Descobre isto e muito mais
nos 75 minutos mais selvagens
da história dos desenhos animados.
Os Recordes da Bicharada vão-te
fazer dar muitas gargalhadas.
Não vais poder perder!
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CINEMA

24AGO . 10H30
CONAN: O RAPAZ DO FUTURO
Idade: M6
Género: Animação, Fantasia, Aventura
Duração: 75 minutos
Ano: 2006
Julho de 2008: III Guerra Mundial.
A Humanidade foi enfrentada
com a ameaça de extinção. Uma
arma ultra-magnética destruiu
metade do Mundo num só instante.
A crosta terrestre foi agitada por
movimentos maciços, a Terra foi
desviada do seu eixo, e os cinco
continentes foram completamente
divididos e afundados nas
profundezas do mar... Um número
de pessoas tentou fugir sem
sucesso para o espaço. As suas
naves foram forçadas a regressar
à Terra, e desapareceram com
as esperanças arrasadas. Mas uma
conseguiu escapar à destruição,
e despenhou-se numa pequena
e escassa ilha que sobreviveu
miraculosamente à devastação.
Vinte anos depois, só Conan e o seu
avó adoptivo estão vivos. Conan
nasceu e cresceu na ilha. Ele foi uma
nova vida no deserto, um raio
de luz na escuridão... E é então que
a história começa. Conan, O Rapaz
do Futuro é uma história de amizade
e aventura de Hayao Miyazaki,
o aclamado realizador de A Viagem
de Chihiro.

31AGO . 10H30
TODDWORLD: BEM-VINDO
AO MUNDO DE TODD
Idade: M4
Género: Animação, Infantil
Duração: 55 minutos
Ano: 2007
Esta série baseia-se nos premiados
livros infantis de Todd Parr e explora
temas comuns e desafios sociais
que as crianças em idade
pré-escolar enfrentam,
desconstruindo preconceitos com
muito humor e originalidade
e de forma colorida e muito
divertida.

07SET . 10H30
POCOYO

14SET . 10H30
BOOG E ELLIOT VÃO À CAÇA

21SET . 10H30
ERAGON

28SET . 10H30
POR ÁGUA ABAIXO

Idade: M4
Género: Animação, Infantil
Duração: 50 minutos
Ano: 2007

Idade: M4
Género: Animação, Infantil, Aventura
Duração: 99
Ano: 2006

Idade: M6
Género: Fantástico, Aventura
Duração: 104 minutos
Ano: 2006

Idade: M4
Género: Família, Aventura, Animação
Duração: 85 minutos
Ano: 2006

Pocoyo, uma série pré-escolar
revolucionária destinada a crianças
entre 0 aos 6 anos que nos fala das
cativantes aventuras de um menino
azul muito especial e do seu grupo
de amigos: Loula, Elly, Pato
e Dorminhoca estão sempre por
perto e prontos para brincar!
POCOYO desperta a imaginação
e estimula os sentidos dos
mais pequenos, num exercício
de criatividade sem limites
promovendo o auto-conhecimento
e a auto-confiança.

Boog, o urso, tem uma vida perfeita.
Goza de todas as comodidades
proporcionadas pela sua mãe
adoptiva, a guarda-florestal Beth,
que o salvou quando ainda era uma
cria. Até que aparece Elliot, um
veado hiperactivo que o vai meter
em sarilhos em plena época de
caça! Elliot arrasta Boog para
a floresta, mas o urso, habituado
que está às comodidades
do seu lar, não tem capacidades
de sobrevivência. Os dois vão ter
de sobreviver à época de caça
e tornar a floresta outra vez num
local seguro.

Quando o jovem Eragon encontra
uma pedra azul, bem polida,
na floresta, acredita tratar-se
de um achado de sorte de um
pobre camponês. Mas, quando um
dragão nasce da pedra, percebe
que tropeçou numa herança tão
antiga quanto o próprio Império.
Poderá Eragon assumir a missão
dos lendários Cavaleiros do Dragão?
O destino do Império pode estar nas
suas mãos.

Os estúdios DreamWorks Animation
(Shrek) e Aardman Animations
(A Fuga das Galinhas) juntaram-se
para contar a aventura
de Roddy (voz de Hugh Jackman
na versão original), um rato que
vive num sofisticado apartamento.
A sua boa vida muda quando Syd
(voz de Shane Richie) chega ao
apartamento querendo dominar
o local. Por sua causa, Roddy acaba
por ser “engolido” pela descarga,
tomando contacto com o mundo
de Ratropolis. É lá que ele conhece
a simpática ratinha Rita (voz de
Kate Winslet) e o vilão Toad (voz
de Ian McKellen), com quem vive
divertidas aventuras.
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DESPORTO

JUVENTUDE

OTL`S 2007

14JUL
TROFÉU JOAQUIM AGOSTINHO
3.ª Etapa do 30.º Grande Prémio
Internacional de Ciclismo
de Torres Vedras etapa de Manique do Intendente
Freguesia: Manique do Intendente
Org: C.M. Torres Vedras e UDO
Apoio: C.M. Azambuja e Junta
de Freguesia de Manique do Intendente

ACTIVIDADE FÍSICA AOS FINS-DE-SEMANA
Org: C.M. Azambuja
16SET . 10H00 . Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro
CAMINHADA
30SET . 10H00 . Junto ao Jardim Urbano de Azambuja
PEDDY PAPER . AULA DE GINÁSTICA LOCALIZADA
01 › 27JUL
FÉRIAS DESPORTIVAS DE VERÃO
1.º Turno: 6 aos 10 anos
2.º Turno: 11 aos 14 anos
info: das 09H30 às 12H30 e 14H às 17H
Freguesias: Concelho de Azambuja
Org: C.M. Azambuja

1.º Período . 02 › 13JUL . 2.º Período . 16 › 27JUL
FÉRIAS DESPORTIVAS DE VERÃO
Modalidades diversas para crianças dos 6 aos 14 anos: Futsal, Andebol, Hip Hop,
Atletismo, Karaté, Ginástica, Rapel, Escalada, Canoagem, Natação,
jogos lúdicos/ Tradicionais, entre outros.
2.º Período . 02 › 13JUL . 3.º Período . 30JUL › 10AGO
JOVENS NO MUSEU
Conservação e restauro de algumas peças;
Inventário do espólio;
Acondicionamento em reserva de algumas colecções e a estruturação
e prática de actividades;

Complexo de Piscinas de Azambuja
NATAÇÃO
Abertura das aulas de Natação
Pura, Hidroginástica, Hidroterapia,
Hidro-sénior, Natação para Bebés,
Musculação e Cardio-Fitness
info: data a confirmar
Freguesia: Azambuja
Org: C.M. Azambuja

ACÇÃO SOCIAL

30SET
SAÚDE EM MOVIMENTO
Comemoração do Dia Mundial
do Coração com Peddy Paper
e Rastreios
info: Aberto à comunidade em geral
Freguesias: Concelho de Azambuja
Org: C.M. Azambuja
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RETRATO

O gosto pelo atletismo surgiu
espontaneamente, por ocasião
de uma prova organizada no âmbito
das Festas de Alcoentre, em 1986,
onde subiu ao segundo lugar
do pódio. A partir desse momento
dedicou-se de corpo e alma
a esta modalidade desportiva.

PAULO ALEXANDRE NOBRE PINHEIRO
ATLETA . ANDDEM
Paulo Pinheiro nasceu
em Lisboa, mais
precisamente em São João
da Pedreira, a 13 de Março
de 1977. Com apenas
8 anos mudou-se para
a freguesia de Alcoentre,
juntamente com a família.

Em 1989 inscreve-se no Estrela
Ouriquense (Vila Chã de Ourique),
onde participou em provas
do circuito regional e nacional,
no escalão júnior. Na época
1992/1993 esteve ao serviço
do Sport Lisboa e Benfica, voltando
posteriormente, por mais duas
épocas, ao Estrela Ouriquense.
Apesar da falta de apoios, decidiu
participar nas competições a título
individual durante alguns anos.
Ingressou depois no Club União
Artística Benaventense onde
permaneceu algumas épocas.
Após a passagem por diversos
clubes, ingressou no Maratona
Club Portugal, onde se encontra
actualmente. Afirma sentir-se feliz
neste clube, pois tem tido o apoio
incondicional do seu treinador,
José Maduro, que foi imprescindível
no percurso desportivo do atleta.
Entre as dezenas de provas
(ANDDEM - Associação Nacional
de Desporto para a Deficiência
Mental) em que já participou
destacam-se vários títulos, dos
quais enumeramos apenas alguns:
Recorde do Mundo
de Meia Maratona para pessoas
com deficiência intelectual,
realizado em Paris em 2006;
3.º lugar individual e campeão
da Europa por equipas

no Campeonato da Europa
de Corta-Mato, Cross
das Amedoeiras, Algarve em 1991,
alcançando, simultaneamente,
o 4.º lugar individual e o 2.º lugar
por equipas no Cross-Curto.
No Campeonato do Mundo
de Pista (ANDDEM), realizado
em 1992, em Camberra na Austrália,
chegou ao pódio com o 3.º lugar nos
5 mil metros, e nos 10 mil metros
alcançou o 5.º lugar. Em 2006,
no Campeonato do Mundo de Cross,
realizado em Manchester, almejou
o 3.º lugar no Cross-Longo,
o 1.º lugar por equipas, o 1.º lugar
a nível dos europeus e o 3.º lugar
no Cross-Curto. No Campeonato
Europeu de Pista (ANDDEM),
em 2006, realizado em Lille,
na França, bateu o recorde europeu
nos 3 mil metros de obstáculos.
Em 2006 conquistou ainda
o 2.º lugar na 1.ª Taça do Mundo
de Meia Maratona para pessoas
com deficiência intelectual, também
em França, onde ficou a menos de
um minuto do primeiro classificado.
Este ano, no Campeonato da Europa
(ANDDEM), realizado em Múrcia,
Espanha, alcançou o 2.º lugar no
Cross-longo e no Cross-Curto,
enquanto que no Campeonato
Europeu de Pista Coberta
(ANDDEM), realizado em Praga,
República Checa, chegou ao 3.º
lugar nos 3 mil metros.
Actualmente, está a preparar-se
para uma prova de 5 mil metros
que se vai realizar em Seia. Depois
irá para estágio juntamente com
outros atletas da Selecção Nacional
(ANDDEM), em Óbidos, para se

prepararem para o Campeonato
do Mundo de Pista, que se vai
realizar em Fortaleza, no Brasil.
Para além de ter cuidado com
a alimentação, realiza dois treinos
por dia, um de manhã e outro,
mais intenso, ao final da tarde.
Pratica treino especifico duas vezes
por semana, acompanhado pelo
seu treinador, direccionado para
alcançar o ritmo apropriado para
as provas calendarizadas.
Confessa-se orgulhoso de ter tido
o prazer de ao longo dos vários
anos da carreira de desportista ter
visitado muitos países, entre os
quais constam Austrália, Espanha;
França; Inglaterra e República
Checa.
Para além do atletismo, Paulo
Pinheiro possui um curso
profissional de carpintaria (CERCI)
e esteve a trabalhar
temporariamente num programa
operacional na Junta de Freguesia
de Alcoentre. Em 2006, tentou
abrir uma pequena escola em
Alcoentre para incentivar jovens
a enveredarem pelo atletismo
mas, devido à falta de apoios
institucionais, o projecto ficou
adiado para uma ocasião futura.
Apesar de receber uma bolsa
de mérito todos os anos por parte
da Câmara Municipal de Azambuja,
considera que existe uma falta
de apoio generalizado ao atletismo.
Mas, como diz um velho ditado,
«quem corre por gosto não cansa»…
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OUTROS EVENTOS

6.as FEIRAS DE JUL . 21H00
Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
NOITES DE LUAR
Dança, Música Típica, Humor, Teatro
Freguesia: Manique do Intendente
Org: Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
JUL .
Associação Recreativa
de Casais de Baixo
TORNEIO RELÂMPAGO
DE CHINQUILHO
Freguesia: Azambuja
Org: Associação Recreativa de Casais
de Baixo
info: Data a Definir
07JUL .
Rancho Folclórico “Danças
e Cantares de Vale do Paraíso”
FESTIVAL NACIONAL
DE FOLCLORE
Freguesia: Vale do Paraíso
Org: Rancho Folclórico “Danças
e Cantares de Vale do Paraíso”
07JUL .
Rancho Folclórico da Casa do Povo
de Alcoentre
FESTIVAL NACIONAL
DE FOLCLORE
Freguesia: Alcoentre
Org: Rancho Folclórico da Casa
do Povo de Alcoentre

08JUL .
Centro Cultural e Recreativo
dos Casais de Britos
1.º PASSEIO BTT
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB - Secção de BTT
13 › 15JUL .
Associão Desportiva e Recreativa
Alencalense
FESTA ANUAL DOS CASAIS
DO ALÉM
Freguesia: Vila Nova de São Pedro
Organização: ADRA
22JUL .
Associação Cultural e Recreativa
de Casais das Boiças
COMEMORAÇÃO
DO ANIVERSÁRIO
Freguesia: Alcoentre
Org: Associação Cultural
e Recreativa de Casais das Boiças
22JUL .
Centro Cultural e Recreativo
dos Casais de Britos
4.º CONCURSO DE PESCA
INTER-SÓCIOS
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB - Secção de Pesca

29JUL .
Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
II JORNADAS ETNOGRÁFICAS
Freguesia: Manique do Intendente
Org: Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
11 › 13AGO .
Centro Cultural e Recreativo
dos Casais de Britos
FESTA ANUAL DOS CASAIS
DE BRITOS
Freguesia: Azambuja
Org: Comissão de Festas
17 › 20AGO .
Praça dos Imperadores
FESTA ANUAL EM HONRA
DE SÃO PEDRO
Freguesia: Manique do Intendente
Org: Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
24 › 26AGO .
Associação Desportiva e Cultural
de Tagarro
FESTA ANUAL DE TAGARRO
Freguesia: Alcoentre
Organização: ADCT

01SET .
Centro Cultural e Recreativo
dos Casais de Britos
FESTA DA AMIZADE
ETNO-FOLCLÓRICA
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB
(Grupo Tradicional “Os Casaleiros”)
07 › 09SET .
Associação Cultural e Recreativa
das Virtudes
FESTA ANUAL EM HONRA DE
SANTA MARIA DAS VIRTUDES
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: ACRV
08SET .
Largo Pina Manique
FESTIVAL NACIONAL
DE FOLCLORE
Freguesia: Manique do Intendente
Org: Rancho Folclórico da Casa
do Povo de Manique do Intendente
15SET .
Páteo Valverde
XIV FESTIVAL NACIONAL
INFANTIL DE FOLCLORE
Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras
e Campinos de Azambuja
15SET .
Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
FESTA DA MULHER
Freguesia: Manique do Intendente
Org: Junta de Freguesia de Manique
do Intendente

16SET .
Associação Cultural e Recreativa
de Casais das Boiças
COLHEITA DE DÁDIVAS
DE SANGUE
Freguesia: Alcoentre
Org: ACRCB
SET .
Associação Cultural e Recreativa
de Casais das Boiças
TORNEIO RELÂMPAGO
DE CHINQUILHO INÍCIO DO TORNEIO DA SUECA
Freguesia: Alcoentre
Org: ACRCB
info: Data a Definir
29SET .
Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
FESTA DAS VINDIMAS
Freguesia: Manique de Manique
do Intendente
Org: Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
(Grupo Tradicional “Os Casaleiros”)
30SET .
Centro Cultural e Recreativo
dos Casais de Britos
CONCURSO DE PESCA
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB - Secção de Pesca
30SET .
Mata das Virtudes
MARCHA DE 7 KM
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: Associação Cultural e Recreativa
das Virtudes
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LIVRO
O LIVRO DAS RIMAS TRAQUINAS Infanto-Juvenil . José Jorge Letria

LIVRO
OS ANÉIS DE SATURNO W. G. Sebald

O poeta escreveu os poemas, o desenhador interpretou-os e fez os desenhos.
E tu, leitor, vais ler e apreciar o livro, no seu todo. Assim será estabelecido um
diálogo vivo, estimulante, entre o poeta e o leitor.

Os anéis de Saturno começa como o diário de uma viagem a pé ao longo da
costa de East Anglia. De Lowestoft a Southwold e Bungay, a história do próprio Sebald torna-se o fio condutor de evocações de pessoas e culturas do
passado e do presente: Chateaubriand, Thomas Browne, Swinburne e Conrad,
frotas de pesca, caveiras e bichos-da-seda.
Como todos os outros títulos de Sebald, este é um livro impossível de classificar, sendo ao mesmo tempo diário de viagem e ficção, autobiografia e
enciclopédia. W. G. Sebald explora aqui o universo que o homem pensou e
construiu, desde a noite dos tempos, para se dedicar hoje a destrui-lo.

DVD
007 - CASINO ROYALE Martin Campbell . Sony Pictures
A 21.ª aventura de James Bond na série com maior sucesso na história do cinema, tem Daniel Craig na sua estreia como 007 e é baseado no primeiro livro
sobre as aventuras do mais sofisticado de todos os agentes secretos, escrito
por Ian Fleming em 1953.
CASINO ROYALE narra o início de carreira de James Bond. A sua primeira missão como «007» leva-o a Le Chiffre (Mads Mikkelsen), o banqueiro dos terroristas de todo o mundo. De modo a pará-lo e a destruir a rede terrorista,
Bond tem de bater Le Chiffre num jogo de poker sem limite de apostas no
Casino Royale.
Bond começa por ter uma reacção negativa quando uma bonita funcionária
do Tesouro chamada Vesper Lynd (Eva Green) é enviada para lhe fazer companhia e olhar pelo dinheiro que o governo enviou para que Bond possa jogar.
Mas, à medida que ambos sobrevivem a uma série de ataques de Le Chiffre e
seus homens, desenvolve-se uma atracção mútua que os conduzirá a situações ainda mais perigosas e a uma sucessão de eventos que mudarão a vida
de Bond para sempre.

CD
LIGAÇÃO DIRECTA Sérgio Godinho . EMI - Music Portugal
Depois de seis anos sem lançar nenhum registo, Sérgio Godinho está de volta
às edições discográficas com o álbum Ligação Directa. Este registo sucede a
Lupa, de 2000, e todos os temas foram compostos por Sérgio Godinho à excepção de dois que contaram com participação de Hélder Gonçalves, membro
dos Clã, e de Nuno Rafael, que é também o produtor do disco.
Ligação Directa traz-nos 10 temas originais cujas letras falam de amor, de
experiências e de retratos de pessoas banais. O disco será devidamente apresentado ao vivo em dois espectáculos, no final deste mês, que terão lugar em
Sintra e na Casa da Música, no Porto.

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

CD
MENTIROSO NORMAL Ala dos Namorados . Polydor
Desta vez sem João Gil, mas mantendo a mesma vitalidade criativa e a espinha dorsal, em «Mentiroso Normal», a Ala conta com a participação de alguns
nomes sonantes. São o caso de Jorge Palma, Nancy Vieira, José Medeiros, e
dos músicos Alexandre Frazão (bateria), Mário Delgado (guitarra), Massimo
Cavalli (contrabaixo) e Ruben Santos (trombone).
Nas letras está o habitual companheiro da ALA, João Monge, havendo a participação de Carlos Tê que escreve um dos temas do álbum, e há ainda uma
versão de um tema de José Mário Branco 13 anos, 9 meses «...Há ainda a
estreia absoluta de Nuno Guerreiro que escreve a letra de «Voltas (do meu
destino)».
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LIVRO
APRENDO AS PROFISSÕES COM GULLIVER Book Tree
A série Aprendo com os meus contos ajudar-te-á a aprender da maneira mais
divertida os animais, as profissões, as horas e o teu corpo. Os protagonistas
são personagens dos contos clássicos - O Capuchinho Vermelho, Gulliver, O
Patinho Feio a A Pequena Sereia - e as aventuras num mundo de fantasia proporcionar-te-ão alguns momentos muito agradáveis.

DVD
SUPER HOMEM - O REGRESSO Brian Singer . Warner Brothers
Ele está de volta. Um herói para o nosso milénio. E em boa hora chega, porque durante os cinco anos em que o Super-Homem procurou o seu planetamãe, muitas coisas mudaram. As nações sobreviveram sem ele. Louis Lane
tem agora um filho, um noivo e um prémio Pulitzer pela reportagem «Por que
razão o Mundo não precisa do Super-Homem». Entretanto Lex Luther tem um
plano que destruirá milhões - milhares de milhões - de vidas.
No papel de Super-Homem está Brandon Routh, enquanto Kate Bosworth e
Kevin Spacey desempenham os papéis de Louis Lane e Lex Luthor, respectivamente.

CD
ILONA MITRECEY Universal
Ilona é francesa, tem apenas 12 anos e conta que começou a cantar por causa
do seu pai, um músico de uma banda do Canal +. Foi ele que a levou para um
estúdio e a incentivou a produzir o seu próprio trabalho. A música é da mais
pura pop, capaz de seduzir os seus pares. Para além disso, traz uma imagem
agregada passível de compor um mundo feito de sonhos. Esta nova versão
especial para o mercado Português vem acompanhada de um DVD bónus
que contém os vídeos dos temas «Un Monde Parfait», «C’est Les Vacances»,
«Dans Ma Fusée», «Noel, Que Du Bonheur» e «Allo Allo».Vai concerteza fazer
as delícias da criançada...

LIVRO
AS COMPETÊNCIAS NAS ESCOLAS: APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO
Bernard Rey . Vincent Carette . Anne DeFrance . Sabine Kahn
Edições Biblioteca do Professor - Gailivro
A actual missão da escola é, sem dúvida, desenvolver as competências. Daí que,
hoje me dia, inúmeros países apresentem programas curriculares sob a forma
de listas de competências a adquirir. No entanto, a introdução do conceito de
competências levanta, aos professores, uma série de questões.
Fundamentando-se em pesquisas desenvolvidas no terreno, os autores sugerem elementos que funcionem como resposta às diferentes questões colocadas. Sem evitar o debate que, inevitavelmente, surge na sequência da noção
de competência, esta obra propõe uma série de pistas concretas (actividades),
procurando auxiliar os professores a ultrapassarem esta nova exigência da instituição escolar.
Esta obra revela-se como um instrumento, realista e pragmático.

DVD
VIAGEM EM ITÁLIA Roberto Rossellini . Costa do Castelo Filmes
Katherine e Alexander, um casal londrino rico e sofisticado, viajam até Nápoles
com o objectivo de venderem uma casa de um tio recentemente falecido. A
relação entre ambos está algo arrefecida e certos aspectos da vida napolitana
nada ajudam a melhorá-la. Ela relembra um poeta que a amou e que morreu, embora ela não o amasse, a sua memória recorda-lhe a falta de amor que
existe na sua vida. Ela visita os museus de Nápoles e ele mandria por Capri
namoriscando as mulheres mas recusando o adultério. No regresso, falam de
divórcio. Será que este casal estrangeiro encontrará em Itália o discernimento
necessário para salvarem o seu casamento?

CD
ULTIMATE PRINCE Prince . Warner Brothers
«Ultimate Prince» é a mais recente compilação deste artista norte-americano. Esta edição junta dois discos que abordam de forma distinta a carreira do
músico. O primeiro é composto na sua maioria pelas edições single de temas
de sucesso do cantor, embora haja excepções. «Controversy», «Purple Rain»,
«Alphabet St», «7» e «Get Off» são apresentados na versão integral de álbum
sem os cortes que caracterizam os singles edits. O som remasterizado nesta
compilação melhora em muitos casos a qualidade em relação aos álbuns originais. O segundo disco traz-nos onze remisturas, algumas retiradas de edições
especiais em vinil ou de maxi singles próprios das pistas de dança.
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BIBLIOTECAS

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
Tem Internet em casa? Quer saber quais as actividades na Biblioteca Municipal de
Azambuja? Quer saber se a Biblioteca tem o livro que procura?
A resposta é simples - visite o novo sítio electrónico da Biblioteca em
http://biblio.cm-azambuja.pt

26JUL . 18H00 . info: a confirmar na sexta-feira
APRESENTAÇÃO DO LIVRO «LETRASOLTAS»
DE MARTA SANTOS E FÁTIMA CASANOVA
Apareça na apresentação do livro Letrasoltas com a presença de uma
das autoras, Marta Santos, às 18 horas na Galeria da Biblioteca Municipal.
Aproveite e visite o blog:
http://letrasoltas.blogspot.com

Sextas-feiras . 10H30 . Bébeteca
HORA DO DVD Infanto-Juvenil
Com o verão e os fins-de-semana na praia decidimos mudar a Hora do DVD
para as Sextas-feiras às 10H30, dia em que exibiremos um DVD
infanto-juvenil. Pode verificar a rubrica do cinema.

Quintas-feiras . 10H30 . Sala Infanto-Juvenil
HORA DO CONTO «CONTOS DE VERÃO»
Este verão a Hora do Conto encontra-se aberta a quem quiser ouvir uma
história sobre o verão, a praia, o mar ou animais marinhos. Direccionada aos
mais jovens será afixado, no átrio da Biblioteca a história da semana
e a faixa etária recomendada. Apareça e deixe-se levar pela imaginação
dos nossos «contos de verão».

21JUL . 10H30
O PRAZER DE LER E CONHECER 5.º ENCONTRO
Livros adaptados ao cinema. Quem não leu um livro e passado algum tempo
viu-o adaptado ao cinema. O que acharam? Fez jus à obra? Foi melhor que
o livro ou pior? Apareça no nosso grupo de leitura para debater este tema
e traga em mente um livro que também tenha uma versão em filme.

22SET . 10H30
O PRAZER DE LER E CONHECER 6.º ENCONTRO
info: Tema a definir

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

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

MUSEU MUNICIPAL SEBASTIÃO MATEUS ARENQUE

JOVENS NO MUSEU PROGRAMA OTL 2007

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

Em período de férias em que o lazer não pode ser sinónimo de ociosidade ou
de nada fazer, o lazer cultural constitui uma opção alternativa onde os jovens
têm a oportunidade de conhecer o «mundo» museológico de um museu, contribuindo assim para a sua formação enquanto cidadãos.
Em cooperação com o IPJ - Instituto Português da Juventude, o Museu Municipal propiciará aos jovens do Concelho, entre Julho e Agosto, a possibilidade de
experienciar a realidade quotidiana de um Museu nas suas diversas actividades
e realizações.
Ao integrarmos o projecto OTL, fazemo-lo de forma a proporcionar aos jovens participantes uma visão mais abrangente do nosso espaço museológico,
«abrindo-lhe as portas» para uma vivência quotidiana de Museu muito para
além do espaço visitável. Através da integração em pequenas actividades
práticas, pretendemos sensibilizá-los para a importância da nossa História e
Património, numa perspectiva dinâmica e pedagógica.
Entre as actividades a desenvolver destacam-se as operações de acondicionamento, conservação e restauro de alguns objectos integrados na colecção,
a inventariação de espólio a incorporar no acervo e o acondicionamento e reestruturação de colecções recém adquiridas que se encontram em reserva.
O Museu e os Jovens esperam pela sua visita e pelas suas questões num qualquer
dia das suas férias de Verão.

DIOGO INÁCIO DE PINA MANIQUE (1733-1805)
Entre os homens inteligentes e de confiança ao serviço de D. José I, distinguiu-se o moço fidalgo Diogo Inácio de Pina Manique, formado em Direito pela Universidade de Coimbra, desempenhando vários cargos e comissões, como os de
juiz do crime em diversos bairros de Lisboa, superintendente geral de Contrabando e Descaminhos, desembargador da Relação do Porto e desembargador
dos Agravos da Casa de Suplicação. Como juiz do crime celebrizou-se por ocasião do incêndio da Trafaria, executado com zelo inexcedível a odiosa ordem do
Governo contra os desertores acoitados na povoação. Devassou a localidade e
apanhou todos os refractários ao chamamento da guerra contra a Espanha, vivos ou mortos, Pina Manique lançou fogo às casas dos habitantes, dando caça
aos fugitivos. Esta dureza e o zelo que mostrou em outras comissões fizeram-no ganhar a inteira confiança de Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal.
Diogo Inácio de Pina Manique nasceu a 3 de Outubro de 1733, filho de Pedro
Damião de Pina Manique e Helena Inácia de Faria, e faleceu a 30 de Junho de
1805. Casou com D. Inácia Margarida Umbelina de Brito Nogueira e Matos a 8
de Dezembro de 1773, relação matrimonial da qual teve 4 filhos.
A seguir foi encarregado do recrutamento do Exército e do fornecimento de
lenha para a guarnição de Lisboa, requisitada pelo General Conde de Lippe.
Ardendo no zelo de cumprir e defender a ordem reinante, passou a ser o homem dos sete ofícios. Após a queda do Marquês de Pombal, foi nomeado Intendente Geral da Polícia, acumulando este cargo com os de desembargador
dos Agravos e da Casa de Suplicação, contador da Fazenda, superintendente-geral dos Contrabandos e Descaminhos e fiscal da Junta de Administração
da Companhia de Pernambuco e Paraíba. É na acção deste grande senhor da
política do reinado de D. Maria I que se reflecte a consciência portuguesa dos
perigos que se avizinham com a aceitação do reformismo esclarecido e da
deterioração das relações sociais e politicas causada pelas ideias em voga.
Luta contra a desmoralização das classes superiores e procura dar alguma
satisfação às necessidades mais clamorosas do povo miserável e ignorante.
Projecta realizar um vasto plano de fomento industrial e levar a todos os centros do País os conhecimentos da ciência e do progresso industrial. Solicitou
ao ministro do Reino, o Marquês de Angeja, 20 mil réis para criar um sistema
de iluminação para a cidade de Lisboa. Apesar desta quantia ser rejeitada,
Pina Manique tomou a iniciativa de obrigar todos os funileiros da cidade a fazerem 6 candeeiros para a iluminação, impondo também a cada um dos moradores das ruas iluminadas a capitação de 100 réis, conseguindo, no dia 17
de Novembro de 1780, apresentar uma capital iluminada com 770 candeeiros.

Pintura óelo sobre tela Diogo Inácio Pina Manique Colecção Museu Municipal
Sebastião Mateus Arenque.
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Implementou vários melhoramentos, nomeadamente a construção da estrada de Queluz à Ajuda, mandando arborizá-la, à semelhança do que fez com a
estrada de Palhavã à Porcalhota. Reconstruiu quase integralmente a estrada
de Santarém a Alverca e a ponte que fica nas proximidades desta vila.
A agricultura e a pecuária também mereceram a sua atenção de homem confiante nos resultados das novas técnicas do aproveitamento dos terrenos e
das culturas já experimentadas com êxito em outros países. Mandou vir dos
Açores 450 famílias, compreendendo 2033 pessoas de ambos os sexos, que
estabeleceu em Setúbal, Ourique, Beja, Évora e Portalegre, dando-lhes instrumentos agrícolas, e distribuindo-lhes terras para cultivar.
No dia 3 de Julho de 1780, no reinado de D. Maria I, no contexto dos problemas
sociais decorrentes do terramoto que devastou a cidade de Lisboa, fundou
a Casa Pia. Instalada inicialmente no Castelo de S. Jorge, recebia crianças
pobres, órfãs e abandonadas a quem eram aplicados os mais modernos e
audaciosos métodos pedagógicos, transformando-se a Casa Pia num dos primeiros estabelecimentos de educação popular do País e na mais significativa
instituição de assistência a menores. Concluindo, a Casa Pia de Pina Manique,
bem diferente da que hoje existe, era um conjunto de colégios, de capas de
educação e de beneficência verdadeiramente maravilhoso, e que ele dirigia e
administrava com tanto cuidado e acerto, que das suas escolas saíram muitos homens eminentes e úteis ao País. Quando Pina Manique deixou de ser
intendente de polícia, a Casa Pia começou a declinar sensivelmente, até que
foi extinta no tempo dos franceses, reorganizando-se depois, mas com bases
muito mais insignificantes.
Pina Manique estabeleceu ainda em Roma um Colégio para o estudo das Belas Artes, de onde se destacaram os artistas Domingos António de Sequeira
e Vieira Portuense.
Em todos os ramos da sua administração, Pina Manique revelou-se um iniciador audacioso e desembaraçado. Foi ele também que estabeleceu em Portugal o sistema da inspecção sanitária das meretrizes, por ordem de 27 de Abril
de 1781. Pôs cobro à relaxação a que tinham chegado as rodas dos impostos.
Cuidou com tal zelo da administração das alfândegas de Lisboa, que estavam
ao seu cuidado, que de 1770 a 1800 renderam mais 64 mil réis do que nos 20
anos anteriores.
Como intendente-geral da Polícia desenvolveu larga e pertinaz repressão
das ideias contrárias à ordem política ameaçada pela Revolução Francesa,
o grande acontecimento da sua época. Proibiu a circulação dos livros considerados sediciosos e mandou devassar a consciência dos portugueses que
ousavam pensar independentemente da cartilha oficial. Prendeu e castigou
ao menor sinal de inconformismo e firmeza de convicções.

Igreja / Palácio de Manique
do Intendente.
Desenho (auto-retrato)
de Domingos Sequeira,
artista que usufruiu da bolsa
de estudo proporcionada
por Pina Manique.

Bibliografia:

Dicionário da História de
Portugal, coord. Joel Serrão,
(Manique), Diogo Inácio de
Pina, Edição Figueirinhas,
2001, Vol. IV, p. 153 e 154.
Enciclopédia Luso-Brasileira,
Edição Século XXI,
(Manique), Diogo Inácio
de Pina, Verbo, 2001,
Vol. XVIII, p. 1007.
MARTINS, Francisco Oliveira,
Pina Manique, o político,
o amigo de Lisboa, 1948.

Escritores, poetas, sábios e artistas exilaram-se, deixando a Nação cada vez
mais pobre de valores culturais e humanos, que dão fisionomia espiritual e
prosperidade material aos povos. Quando o regente D. João, a pedido de
Napoleão Bonaparte, demitiu o intendente da Polícia, desaparecia da cena
política portuguesa o homem que para defender o «Sacerdócio e o Império»
tudo sacrificara.
Pelos seus serviços prestados à Coroa, Pina Manique consegue obter da Rainha D. Maria I, por alvará de 11 de Julho de 17911, o prazo de Alcoentrinho, que
passou a denominar-se Manique do Intendente. Com características de uma
arquitectura neoclássica, Pina Manique dá então largas à sua imaginação,
propondo-se fundar aí uma grande povoação com igreja paroquial, pelourinho, casa para vereadores e juízes e um grandioso palácio para si, também de
estilo neoclássico e com uma igreja incorporada no centro.
Foi um homem paradigmático da sua época em todos os aspectos. Amado por
uns e odiado por muitos, estas duas atitudes sempre se extremaram e radicalizaram em torno da sua personalidade. Foi politicamente um conservador e
socialmente um progressista.

PERES, Damião, História
de Portugal, Edição Barcelos,
Vol. II.
Brochura da Exposição
– Pina Manique e o seu
Tempo, Museu Municipal
Sebastião Mateus Arenque,
Azambuja, 2005.

Nota
1
IAN-TT, Chancelarias Régias,
Chancelaria de D. Maria I,
L.39, f. 309 e 309 v.
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A VISITAR

ROTA DOS MOUCHÕES

O que lhe
propomos desta
vez é uma
aproximação
ao nosso rio,
estando certo
que somos
privilegiados,
pois detemos
a fatia mais
bonita do Tejo…

Este passeio fluvial, vai ficar marcado na sua memória para sempre. Aqui você
vai estar em contacto permanente com a natureza, pois o nosso passeio consiste em mostrar-lhe o quão bonito a nossa fatia de Tejo é. O embarque é
feito no Palácio das Obras Novas, um local abençoado pelos Deuses, pois a
paisagem envolvente é mesmo divinal!
Ao zarparmos o nosso turista começa por acreditar naquilo que lhe contamos,
pois o mais certo é a nossa famosa Garça Real, estar à nossa espera para mais
uma sessão fotográfica. À medida que subimos o rio o nosso passageiro vai ficando maravilhado com a beleza que o circunda, que culmina no Mouchão da
Casa Branca, onde os Cavalos Lusitanos o aguardam para também eles darem o seu espectáculo. Com tantas emoções fortes achamos que todos estão
com o apetite aguçado, e então está na hora de pararmos na aldeia avieira,
chamada Escaroupim, onde a visão e o paladar irão estar em delírio, pois quer
o ambiente que nos rodeia quer as iguarias que iremos provar são realmente
divinais. Para acompanhar, vinho tinto da região. Está na hora da sesta para
os mais preguiçosos, mas quem preferir podemos realizar as Olimpíadas dos
Mouchões, alguns jogos que os nossos turistas vão gostar...
Já são 16h e está na hora de regressarmos, pois é sempre um momento difícil separamo-nos deste ambiente, mas já levam na bagagem recordações
e novidades para contarem aos amigos ou, simplesmente, para quando lhes
apetecer repetir a experiência. Aqui fica uma fotografia para lhe despertar a
curiosidade....
Não hesite e entre nesta aventura connosco…

Contactos do posto de Turismo:
tel: 263 400 476
fax: 263 400 490
mail: turismo@cm-azambuja.pt

BASE DE DADOS CULTURAL

A SUA OPINIÃO É IMPORTANTE

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

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

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

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

Nome do Artista . Grupo

Nome

Área Artística

Morada . Código postal . Localidade

Morada . Código postal . Localidade

Telefone . Telemóvel . Fax

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

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

Realização . Tema . Designação

Data . Hora . Local

Organização

CONTACTOS PARA MAIS ESCLARECIMENTOS
Nome

Morada

Telefone . Fax

Outras Informações úteis

A Informação contida nesta agenda resulta de uma recolha personalizada
levada a efeito pela CMA - DISC. Qualquer imprecisão nos dados
é da responsabilidade de quem forneceu as informações solicitadas.

