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Passado o reboliço da Feira de Maio
e com os meses estivais surge
a calmaria dum período associado
ao descanso, à descontracção,
às actividades de ar livre e lúdicas.
Assim, voltamos a realizar o evento
“À Luz da Lua” no Jardim do Museu
Municipal – Páteo Valverde.
A programação contempla teatro,
música e dança. Voltamos a destacar
a iniciativa por acreditar que o
espaço proporciona belas noites
para assistir com tranquilidade
a espectáculos desta natureza.
Como com o encerramento do ano
lectivo os nossos jovens ficam
desocupados surgem,
de novo, as Férias Desportivas
a decorrer durante todo o mês
de Julho e actividades nos nossos
equipamentos Municipais: CEJA,
Biblioteca e Museu. Pais e filhos
estejam atentos às inscrições,
pois os mesmos contemplam também
OTL’s através do Instituto Português
da Juventude.
Para quem perdeu ou pretender
rever as exposições que integraram
o Mês da Cultura Tauromáquica
ainda poderá visitar na Galeria
Maria Cristina Correia a “Tauro
Escultura e Momentos”e no Espaço
Multiusos os “Capotes em Cartel”
até ao dia 8 de Julho. Não posso
deixar de aconselhar, pois a avaliar
pelo número de visitantes,
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parece ter sido do agrado do público
em geral. Sem dúvida que é uma
forma de expressar/”retratar”
artisticamente algo que nos
é muito próximo em termos culturais.
Parabéns a todos os artistas
participantes com um agradecimento
especial aos que são do nosso
Concelho.
A exposição do pintor surrealista
Dinis Salgado está, agora, patente
em Aveiras de Cima, no Centro
Cultural Grandella. Não deixem
de a visitar porque, sem dúvida,
trata-se dum jovem artista
promissor.
Por último, não posso deixar
de alertar todos os amantes
de fotografia que estará a decorrer
a segunda edição do Concurso de
Fotografia promovido pelo Museu
Municipal com a particularidade
de os trabalhos premiados serem
votados pelo público. É uma
forma de todos participarem e de
valorizarmos desta forma o nosso
património.
Apelo, como sempre, à vossa
participação e desejo momentos
de descanso verdadeiramente
relaxantes.

ilustração: Rita Cosme
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às quintas, no mês de julho , as noites são de luar...
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————————————————————————————————————————

DESTAQUE

E depois de um dia de trabalho ou de uma ida à praia, porque não?
Espreitar o luar…
No aconchego do jardim, sente-se connosco nos dias 01, 08, 15, 22 e 29,
para assistir a espectáculos que abrangem várias áreas da expressão
artística: música, dança e teatro.
Esta é a nossa proposta para o mês de Julho, o convite é para as noites
de quinta-feira, no místico jardim do Museu Municipal Sebastião Mateus
Arenque, para mais uma edição do evento À LUZ da LUA.
Do ballet, ao Jazz com o teatro a inaugurar, a programação procurou,
por um lado, a diversidade e por outro o envolvimento da comunidade.
Como sempre, contamos consigo!
————————————————————————————————————————

PROGRAMA

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

01JUL / 22H00
Vêm aí os Cómicos – Pim Teatro
08JUL / 21H30
Ao contrário – Escola de Ballet de Azambuja
15JUL / 22H00
Recital de Piano – Carla Seixas
22JUL / 22H00
Quadro Flamenco – Academia de Dança Espanhola
29JUL / 22H00
Jazz – Swing a Side
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CICLO DE CINEMA SÉNIOR
————————————————————————————————————————
05AGO / 14H00 / Auditório Municipal - Páteo Valverde

O Grande Elias

realização: Arthur Duarte
com: Estêvão Amarante; Cremilda de Oliveira;
Humberto Madeira; Milú, Maria Olguim; Francisco Ribeiro;
Licínio Sena; António Silva
ano: 1942 / duração: 107 minutos
Sinopse:

Arthur Duarte assinou algumas das melhores
“comédias portuguesas” dos anos 40, renovando
o género neste filme. Adaptado de uma peça de teatro,
dá a conhecer uma família portuguesa em crise (
o pai é viciado no jogo e a filha dança numa boite)
que sobrevive graças às quantias avultadas de dinheiro
que uma tia envia mensalmente do Brasil, onde vive
há muito tempo. Um dia, a tia, que acredita que a sua
família em Lisboa é igualmente rica, decide visitá-la
e tudo se complica.

———————————————————————————
12AGO / 14H00 / Auditório Municipal - Páteo Valverde

Viúva Rica Solteira não Fica
realização: José Fonseca e Costa

com: Bianca Byington, Cucha Carvalheiro, José Raposo,
Rogério Samora
ano: 2006 / duração: 106 minutos
Sinopse:

Em finais do século XIX, Ana Catarina, uma jovem
aristocrata, regressa a Portugal, onde a sua mão fora
prometida por seu pai, D. António. Mas, meses depois,
D. Ana Catarina perde o marido e o pai, herdando assim
o solar de Silgueiros e mais algumas centenas de terras
vitícolas. Herdeira rica, não falta pretendentes a D. Ana
Catarina: o Conde de Fallorca, o Capitão Malaparte
e Williamson, o inglês. Dividida entre o património
e o verdadeiro amor, D. Ana Catarina casa e enviúva
vezes sem conta, enquanto o seu destino
é cuidadosamente ardilado por uma maquiavélica
ama e um abade que se preocupa mais com bens terrenos
que com os desígnios de Deus.
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————————————————————————————————————————
19AGO / 14H00 / Auditório Municipal - Páteo Valverde

Manhã Submersa
realização: Lauro António

com: Canto e Castro, Carlos Wallenstein, Eunice Muñoz,
Jacinto Ramos, Joaquim Manuel Dias, Virgílio Ferreira
ano: 1980 / duração: 127 minutos
Sinopse:

Adaptação do romance de Virgílio Ferreira, «Manhã
Submersa» descreve o despertar para a vida de uma
criança, passado entre a austeridade da casa senhorial
de D. Estefânia (Eunice Muñoz), a neve e a sensualidade
da sua aldeia natal (Linhares, Serra da Estrela) e o
silêncio das paredes do seminário. Uma obra poderosa,
oscilando entre a luz e a sombra, por entre as quais um
jovem de doze anos parte à descoberta de si próprio
e do mundo que o rodeia: a repressão na educação,
a pobreza da sua terra, as desigualdades sociais,
o desejo do seu corpo em formação, a camaradagem,
a amizade e o amor.

———————————————————————————
26AGO / 14H00 / Auditório Municipal - Páteo Valverde

Sonhar é Fácil

realização: Perdigão Queiroga
com: António Silva, Laura Alves, Emílio Correia,
Eugénio Salvador, Emília Villas, Maria Olguim, Vasco Morgado,
Augusto Fraga, Artur Agostinho.
ano: 1951 / duração: 94 minutos
Sinopse:

O senhor Silva sempre teve um sonho: viver no campo
e tornar‑se agricultor. E um belo dia esse sonho torna
‑se realidade: uma velha tia deixa‑lhe em herança uma
quinta. Por isso ele deixa para trás o seu andar alugado
em Lisboa e com a mulher e a filha parte imediatamente
para a sua nova vida. Mal lá chegado, descobre que
afinal nem tudo são rosas, sobretudo por causa de um
vizinho industrial rico que estraga a vida a toda
a aldeia. Mas o senhor Silva não é homem de desistir
e surge‑lhe a ideia de formar uma cooperativa popular
que vai dar a volta à situação...
———————————————————————————
Informações e Inscrições:
Divisão de Saúde e Acção Social – Patéo do Valverde – Azambuja
– 263 400 491/ 961 710 548
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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

ENCERRA DE 14 › 31 DE AGOSTO
Tel: 263 418 313
e-mail:
ceja@cm-azambuja.pt

Esperamos por ti!
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————————————————————————————————————————
Neste trimestre o Município de Azambuja irá proporcionar aos jovens
do Concelho, a participação em diversas actividades, onde terão um contacto
directo com crianças ou actividades em equipamentos municipais.
Aproveita esta oportunidade, entende-a como uma valorização pessoal!
Informa-te no Ceja.

05 › 30JUL

Férias Desportivas
1ª Quinzena Agosto

Colónia Balnear
————————————————————————————————————————

Verão em AZB - Dinamização de tempos livres - juventude,
biblioteca e museu municipal
14H30 › 17H30 / MÊS DE JULHO (PROJECTO SEMANAL) - INÍCIO 05JUL A 30JUL
ACTIVIDADES
2ªs FEIRAS - CEJA (CENTRO DE JUVENTUDE/ CENTRO COMERCIAL ATRIUM)

Construção de um guião para a realização de um netpapper
3ªs FEIRAS - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AZAMBUJA

Filme/ série - verão azul - dinamização de conversa/ debate
após o visionamento do filme
4ªs FEIRAS - CEJA

Construção de um blogue - tema à escolha
5ªs FEIRAS - MUSEU MUNICIPAL DE AZAMBUJA

Construção do mapa da história / património
do concelho de azambuja - participação nas jornadas
europeias do património 2010
6ªs FEIRAS - CEJA

Dinamização de tarde de jogos no ceja
————————————————————————————————————————
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EXPOSIÇÕES
————————————————————————————————————————
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
—————
08MAI › 08JUL / 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
—————
26JUN › 31JUL / TERÇA › SÁBADO / 10H30 › 18H30
Galeria da Biblioteca Municipal – Centro Cultural Gradella
– Aveiras de Cima

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.
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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
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————————————————————————————————————————
pub

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

ATRIUM
CINEMA
ATRIUM
CINEMA
JULHO/Programação
ABRIL/Programação

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

02 › 05 Julho — 		

Robin Hood

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

09 › 12 Julho —			

Sexo e a Cidade

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

16 › 19 Julho —			

Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo
---------------------------------------------------------------------

23 › 26 Julho —			

Nanny McPhee e o Toque de Magia - vp
---------------------------------------------------------------------

30 Julho › 02 Agosto —

Street Dance

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

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

/

tel.: 263 408 253

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

pub

---------------------------------------------------------------------------------------
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RETRATO
————————————————————————————————————————
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RETRATO
————————————————————————————————————————

O Pedro Isidro nasceu em Aveiras
de Baixo a 17 de Julho de 1985
e com 9 anos ingressou
no ensino especial,
no Centro de Educação
Especial “O Ninho”,
foi aqui que começou
a dar os primeiros
passos no desporto.

Enquanto aluno do Centro de
Educação Especial “O Ninho” nas
aulas de “Actividades Físicas
Desportivas” demonstrou segundo
o seu Professor e Treinador Egídio
Bernardes, «muita força de vontade
e uma enorme disponibilidade
física» para a prática de todas
as actividades desportivas, como
o Atletismo (marcha, salto em
comprimento, corrida, lançamentos,
entre outras), Natação e Ginástica.
No seu percurso de vida como atleta
o que mais o marcou, confessa:
- «ter atingido os mínimos para
representar a Selecção Nacional de
Atletismo».
Pela selecção já percorreu vários
países como a Rússia, França,
México e Espanha. Quando lhe
perguntamos quantos países
conhecia, o Pedro não teve uma
resposta rápida, era preciso
fazer as contas mas assalta-lhe de
imediato a recordação da viagem à
Austrália, a mais dura de todas.

A sua maior satisfação neste
momento é ser atleta da Federação
Portuguesa de Atletismo apesar de
ainda representar a deficiência
Intelectual (ANDDI-Portugal). É de
salientar que o Pedro é o único
atleta com deficiência intelectual
a representar a Selecção Nacional
de Atletismo, correndo ao lado de
pessoas sem deficiência.
Neste momento o seu maior
objectivo é atingir os mínimos,
faltam-lhe 3 minutos, apenas
3 minutos… para ir aos Jogos
Olímpicos em 2012, em Inglaterra.
Para além de atleta, o Pedro
trabalhou durante sete anos numa
Serralharia, onde aprendeu o ofício
na perfeição, mas a exigência da
competição levou-o a optar só pelo
Atletismo. É que entre treinos,
massagens, viagens e trabalho o dia
para ele iniciava às 6 da manhã e só
terminava bem perto da meia-noite.
O atleta (APD-Amadora), actualmente
federado pelo Sport Lisboa e
Benfica, ao longo destes últimos
anos tem vindo a atingir resultados
de elevado nível internacional
na modalidade de Atletismo, na
disciplina de Marcha Atlética.
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————————————————————————————————————————
Para além dos seus inúmeros títulos
nacionais podemos destacar alguns
dos títulos internacionais das
últimas épocas desportivas:
›
2009/2010 conquistou o primeiro
lugar, fixando novo recorde
mundial, nos 3000 metros no VI
Campeonato do Mundo de Pista
Coberta INAS-FID, na Suécia e
alcançou a medalha de bronze em
Espanha, nos Campeonatos IberoAmericanos de Atletismo pela
Selecção Nacional da Federação
Portuguesa de Atletismo na prova
de 20.000 metros marcha, com o
registo de 1:25:54,7, melhor
marca pessoal.
›
Se2008/2009 sagrou-se
campeão da Europa INAS-FID
em Pista Coberta, em Reims,
França e campeão dos Global
Games INAS-FID em Liberec,
República Checa.
›
2007/2008, campeão do Mundo de
Pista Coberta em Tallinn, Estónia
e Campeão da Europa de Pista em
Manchester, Inglaterra.
Da sua vida de atleta, Pedro Isidro
gosta de falar dos seus treinadores:
Egídio Bernardes, treinador da área
da deficiência intelectual (ANDDIPortugal) e Luís Dias, treinador
da área Federada (Federação
Portuguesa de Atletismo).
Não resistimos, e colocámos
a questão a Luis Dias - De
quem é o mérito deste
percurso invejável:
- «Cabe ao Egídio o grande
mérito de ter acompanhado o
rapaz na área da deficiência.

No entanto, existe um aspecto
onde todos aqueles que rodeiam o
atleta, parecem estar de acordo:
o mérito é de todos, do seu pai
que sempre acreditou no sucesso
do seu filho, dos seus treinadores,
do Sport Club Lisboa e Benfica,
APD- Amadora, Câmara Municipal
de Rio Maior, Centro de Educação
Especial “O Ninho” de Rio Maior e à
Câmara Municipal de Azambuja que
anualmente o vem apoiando através
das Bolsas de Mérito Desportivo e
outros subsídios.
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ACÇÃO SOCIAL
————————————————————————————————————————

CAMINHADAS SÉNIOR

Pretende-se com esta iniciativa, dirigida à população sénior do concelho
de Azambuja, promover a sua participação em actividades físicas regulares
e moderadas, com o objectivo de melhorar a sua qualidade de vida.
———————————————————
20 SET / 10H › 11H / Mata das Virtudes

- Aquecimento (Mobilidade Articular)
- Inicio da Caminhada (20 A 40 Minutos)
- Alongamentos Finais
———————————————————
27 SET / 10H › 11H / Mata das Virtudes

- Aquecimento (Mobilidade Articular)
- Inicio da Caminhada (20 A 40 Minutos)
- Alongamentos Finais
Os participantes devem levar um crachá, elaborado pelos próprios,
alusivo ao Dia Mundial do Coração – “CAMINHE PELO SEU CORAÇÃO”.

OBS. – EM CASO DE AS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS NÃO PERMITIREM A REALIZAÇÃO
DA CAMINHADA A MESMA SERÁ ORGANIZADA EM DATA A DEFINIR.

Informações e Inscrições:
Divisão de Saúde e Acção Social – Patéo do Valverde – Azambuja –
T. 263 400 491 / 961 710 548
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DESPORTO
———————————————————
05 › 30JUL

Férias Desportivas
de Verão

———————————————————
TIRO COM ARCO
11 JUL / Estádio Municipal Azambuja

1º Turno: 6 aos 10 anos
2º Turno: 11 aos 16 anos
10h00 › 12h30 / 14h00 › 16h30

Prova-Campeonato Nacional
de Campo de Tiro com Arco

Apoio: Todas as Freguesias do Concelho

Org: Grupo Desportivo de Azambuja

Org: C. M. Azambuja

Apoio: Câmara Municipal de Azambuja

———————————————————
FUTEBOL
12SET / 17H Estádio Municipal
Azambuja

“Taça Fundamental”

Equipas participantes: Juventude
da Castanheira (1ª. Distrital Lisboa)
e Barreirense (1ª. Distrital Setúbal)

Freguesia: Azambuja

———————————————————
CAMINHADAS
03JUL / 21H

Caminhada Nocturna
na Mata das Virtudes
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: Associação Cultural e Recreativa

Org: Juventude da Castanheira

das Virtudes

Apoio: Câmara Municipal de Azambuja

—————
26 SET / 09H /

———————————————————
CICLISMO

Caminhada na Mata
das Virtudes
Freguesia: Aveiras de Baixo

08JUL

33º Grande Prémio
Internacional de ciclismo
de Torres Vedras – Troféu
Joaquim Agostinho
1ª Etapa
14H55 Azambuja (N1, Rotundas)
15H01 Casais da Marmeleira
15H08 Casais das Amarelas
15H10 Vale do Brejo
15H13 Aveiras de Cima
15H28 Alcoentre
15H30 Vale Carril
15H37 Chegada a Manique do
Intendente
Org: União Desporto do Oeste

Org: Associação Cultural e Recreativa
das Virtudes

———————————————————
PESCA
04JUL

Prova de Pesca na Vala
Real aberta a todos
Freguesia: Aveiras de Baixo
Organização: Associação Desportiva
e Cultural de Casais da Lagoa

—————
19 JUL /

5ª Prova do Concurso
de Pesca Inter-Sócios
Freguesia: Azambuja

Apoio: Junta de Freguesia de Manique do

Organização: Secção de Pesca do C.C.R.

Intendente e Câmara Municipal de Azambuja

Casais dos Britos

18 19

—————
26SET /

Concurso de Pesca
Inter-Clubes
Freguesia: Azambuja
Organização: Secção de Pesca do C.C.R.
Casais dos Britos

—————
15AGO / Aveiras de Cima Sport Clube

Futebol Onze

Freguesia: Aveiras de Cima

—————
15AGO / União de Desporto de Vila
Nova de Rainha

—————
05SET /

Escolinhas de Futsal,
Iniciados, Juvenis de
Futebol Onze
Taekwondo/Ginástica

Freguesia: Azambuja

—————
08SET / Complexo de Piscinas de
Azambuja

4ª Prova do Concurso de
Pesca Inter-Sócios C.A.P.
de Azambuja
Organização: Clube Amadores de Pesca
de Azambuja

—————
26SET /

5ª Prova do Concurso de
Pesca Inter-Sócios C.A.P.
de Azambuja
Freguesia: Azambuja
Organização: Clube Amadores Pesca Azambuja

———————————————————
JOGOS TRADICIONAIS

Freguesia: Vila Nova da Rainha

Club Azambujense
Danças Desportivas
de Salão
4ªsFeiras / 20h00 › 21h00

Apoio: Câmara Municipal de Azambuja

—————
15SET / Ginásio do Complexo
de Piscinas de Azambuja

Academia de Dança
do Concelho de Azambuja
Freguesia: Azambuja

20SET / C.C.R. Casais dos Britos

Inicio do 16º Torneio
de Chinquilho (aos 16 sai fora)

Contactos: 966147547/965518068
Email: contacto@aiadanca.pt
www.aiadanca.pt

Freguesia: Azambuja
Org: Direcção do C.C.R. Casais dos Britos

———————————————————
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES:
15 AGO / Grupo Desp. de Azambuja

Ginástica/Danças Urbanas/
Fitness e Musculação
Karaté/Captações Futsal
(Infantis, Iniciados, Juvenis,
Juniores)/Escolinha Futsal/
Taekwondo/Tiro com Arco/
Escola de Futebol/
Freguesia: Azambuja

———————————————————
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O NOSSO ASSOCIATIVISMO
————————————————————————————————————————

ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA 		
								 E 			
										
A Associação Desportiva e Cultural
de Tagarro teve origem numa
Comissão de melhoramentos
eleita a 3 de Maio de 1975.
Foi esta Comissão que decidiu
em 1977 lançar a primeira pedra
de construção do edifício,
tendo sido lavrada escritura

de constituição em 27 de Julho
de 1977 no cartório notarial
de Rio Maior.
Esta colectividade, cuja construção
na primeira década, dependeu
apenas da vontade e trabalho
da população, sendo hoje,
graças aos apoios recebidos,
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————————————————————————————————————————

			 CULTURAL
DE TAGARRO
uma das melhores instalações
do concelho de Azambuja,
dispondo de um polidesportivo
coberto.
Ao longo do tempo têm sido
realizados diversos eventos
culturais e desportivos sendo
o mais relevante a prova

de 10 Kms de Tagarro em atletismo,
que teve início na Associação
Desportiva e Cultural de Tagarro.
É no seu seio que se desenvolvem
todas as actividades de cultura
e desporto da povoação,
sendo a patrocinadora, ao longo
dos anos, da festa anual desta
localidade.
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OUTROS EVENTOS
————————————————————————————————————————

Org: Rancho Folclórico Danças e Cantares de

—————
31 JUL
Tardes de Convívio
Tema: Pintura
Convidado(a): Carla Tavares

Vale do Paraíso

Freguesia: Aveiras de Baixo

03JUL / 21H30
XXVII Festival Nacional de Folclore
Freguesia: Vale do Paraíso

—————
03JUL
Peditório no Mercado Mensal de
Azambuja

Org: Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo

Freguesia: Azambuja

—————
13 › 16 AGO / Praça dos Imperadores
Festejos Anuais de Manique do
Intendente em Honra de S. Pedro

Org: Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos

Freguesia: Manique do Intendente

de Azambuja

Org: Comissão de Festas de Manique do

—————
03 JUL / 21H / Largo da Igreja
XXIII Festival Nacional de Folclore
Freguesia: Alcoentre

Intendente / 2010

Org: Rancho Folclórico da Casa do Povo de
Alcoentre

—————
09 › 11 JUL
Festejos Anuais de Casais de Além

Apoio: Câmara Municipal de Azambuja

—————
13 › 15 AGO
Festejos Anuais de Casais dos
Britos
Freguesia: Azambuja
Org: CCRCB (comissão de festas)

Alencalense

—————
17 AGO
Comemoração do 75º Aniversário
do Grupo Columbófilo Azambujense

Apoio: Câmara Municipal de Azambuja

Freguesia: Azambuja

—————
11 JUL
Comemoração do 74º Aniversário

Org: Grupo Columbófilo Azambujense

Freguesia: Vila Nova de São Pedro
Org: Associação Desportiva e Recreativa

Org: Associação H. dos Bombeiros

—————
27 › 29 AGO
Festa Anual em Honra da Nª
Senhora do Rosário

Voluntários de Alcoentre

Freguesia: Alcoentre

—————
25 JUL
Comemoração do 21º Aniversário

Org: Associação Desportiva e Cultural de

Freguesia: Alcoentre

Freguesia: Alcoentre
Org: Associação Cultural e Recreativa dos
Casais das Boiças

—————
31 JUL / 21H30
XXXIII Festival Nacional de Folclore
Freguesia: Aveiras de Cima
Org: Rancho Folclórico “Os Camponeses”
de Vale do Brejo

Tagarro

—————
28 AGO
Festival Nacional de Folclore
Infanto-juvenil
Freguesia: Alcoentre
Org: Associação Recreativa e Cultural de
Quebradas
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————————————————————————————————————————
—————
28 AGO / 21H / Largo Pina Manique
Festival Nacional de Folclore

—————
12 SET / 15H
Feira Medieval

Freguesia: Manique do Intendente

Freguesia: Aveiras de Baixo

Org: Rancho Folclórico da Casa do Povo de

Org: Associação Cultural Recreativa de

Manique do Intendente

Virtudes

—————
04 SET
Festa da Amizade Etno-Folclórica
Org: CCRCB (Grupo Tradicional “Os

—————
12 SET
Comemorações do 24º Aniversário
do Centro Cultural e Recreativo de
Casais dos Britos

Casaleiros”)

Freguesia: Azambuja

—————
10 > 12 SET
Festejos Anuais de Alcoentre

Org: Centro Cultural e Recreativo de Casais

Freguesia: Azambuja

dos Britos

Org: Centro Social e Paroquial de Alcoentre

—————
18 SET
Vacada

(Centro de Dia)

Freguesia: Azambuja

—————
10 > 12 SET
Festejos Anuais em Honra de Santa
Maria das Virtudes

Org: CCRCB (Grupo Tradicional

Freguesia: Alcoentre

Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: Associação Cultural Recreativa de
Virtudes
Apoio: Câmara Municipal de Azambuja

—————
11 SET / 20H /Convento de Santa
Maria das Virtudes
Missa seguida de Procissão
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: Associação Cultural Recreativa de
Virtudes

—————
11 SET / 21H
XVII Festival Infantil de Folclore de
Azambuja
Freguesia: Azambuja
Org: Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos
de Azambuja

“Os Casaleiros”)

—————
25 SET / Casa do Povo de Aveiras
de Baixo
Tardes de Convívio
Tema: Artes
Convidado(a): Graça Novo
Freguesia: Aveiras de Baixo
Org: Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo
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LER / VER / OUVIR
———————————————————————————
Livro / Infantil

Os de cima e os de baixo
Paloma Valdivia
Edições Kalandraka

Há dois tipos de habitantes: os de cima e os de
baixo. Os de cima vivem da mesma forma que os de
baixo e os de baixo da mesma forma que os de cima,
mas ao contrário.
Um álbum para ler ao alto ou de pernas para o ar,
ao gosto de leitor. Ideal para partilhar e explorar
as ilustrações com personagens de formas básicas,
cenas simétricas, cores suaves e cálidas.

———————————————————————————
Livro / Juvenil

Salvemos a baleia branca
Geronimo Stilton
Editorial Presença

Era uma abrasadora manhã de Verão e eu não conseguia
trabalhar... Subitamente, entrou no meu escritório
a Patty Spring, pedindo-me que partisse com ela em
viagem. Nem podia acreditar! Umas férias românticas
com a minha amiga Patty...
O pior é que as coisas não se passaram como eu
esperava...

———————————————————————————
DVD / Infantil

Os Simpsons – o filme

OS SIMPSONS, O FILME tornou-se um verdadeiro
fenómeno mundial, um dos maiores blockbusters
internacionais da história do cinema.
Nesta hilariante aventura, Homer tem de salvar Marge,
Bart, Lisa, Maggie e todo o planeta de uma catástrofe
que ele próprio criou.
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———————————————————————————
DVD / Adulto

Proof: entre o génio e a loucura
Realizador: John Madden

Baseada na peça vencedora do Pulitzer Prize, “Proof Entre o Génio e a Loucura” conta-nos a poderosa história
de uma jovem enigmática perseguida pelo passado
do pai e a sombra do seu futuro. Catherine (Gwenyth
Paltrow) sacrificou anos da sua vida a cuidar do seu
brilhante e instável pai (Anthony Hopkins), um génio
matemático. Com a sua morte, Catherine terá de lutar
para resolver o mais perplexo problema de todos: que
quantidade de loucura - ou genialidade - terá herdado
do seu pai?

———————————————————————————
CD / Infantil

20 músicas super fixes!

Os temas que nos fizeram cantar, dançar e brincar
quando éramos mais pequenos estão agora
disponíveis neste CD, para que possa ouvir com
os seus filhos e netos, e contar-lhes como eram
divertidas as brincadeiras de antigamente. Os
temas de sempre da nossa infância que nos remetem
ao recreio da escola, quando se jogava à apanhada,
às escondidas, à cabra cega ou mesmo ao berlinde?
Brincadeiras tão distantes, hoje em dia, mas que
podemos reviver, recordar e transmitir àqueles que
mais gostamos.

———————————————————————————
CD / Adulto

A woman a man walked by
P J Harvey & John Parish

Em 2009 com A Woman A Man Walked By, Polly Jean
surge com um novo disco, com uma antiga parceria:
o amigo de longa data John Parish. Este é o segundo
álbum que Harvey e John Parish editam em conjunto.
A cumplicidade musical existe desde os anos 80
quando que Harvey colaborava com os Automatic
Dlamini.
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BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA

MUNICIPAL
————————————————————————————————————————
DE
AZAMBUJA

Horário: Terça a Sábado / 10H30 › 18H30
Telefone: 263 400 485
Morada: Rua Engº Moniz da Maia,
nº 61, 2050-356 Azambuja
Email: biblioazb@cm-azambuja.pt
A Biblioteca Municipal de Azambuja
encontrar-se-á encerrada para
manutenção e inventário de 31 de Julho
a 17 de Agosto
—
Esteja atento à página electrónica
da Biblioteca em:
http://biblio.cm-azambuja.pt

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

————————————————————————————————————————
15H30 / TERÇAS, QUARTAS, SEXTAS DE JULHO / 26, 27 E 31 DE AGOSTO / 1, 3 7, E 8
SETEMBRO

Aventuras de Verão

Durante as tardes deste verão venham assistir aos episódios da série juvenil
“Verão Azul” para depois conversarmos sobre os temas. Aparece na biblioteca e
faz-nos companhia.
————————————————————————————————————————
11H00 / QUINTAS

Hora do Conto de Verão

Este verão, nas manhãs de quinta vamos passear no mundo da imaginação.
Acompanha-nos numa história. Vamos ficar à tua espera!
O objectivo desta actividade é motivar e sensibilizar, os mais novos, para o livro,
a leitura e para o espaço da biblioteca.
————————————————————————————————————————

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.
Actividade sujeita a marcação.
————————————————————————————————————————

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.
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BIBLIOTECA

MUNICIPAL
————————————————————————————————————————
CENTRO
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

CULTURAL
GRANDELLA

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

————
Espaços:
Sala infanto-juvenil / Bebéteca /
Sala de Leitura geral / Sala de audiovisuais /
Galeria

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

Hora do Conto de Verão

No Verão, na Biblioteca também há tardes mágicas! Acompanha-nos numa história.
Vamos ficar à tua espera!
O objectivo desta actividade é motivar e sensibilizar, os mais novos, para o livro,
a leitura e para o espaço da biblioteca.
————————————————————————————————————————
QUARTAS 16H00 / 07 e 21JUL / 04 e 25AGO / 08 e 22SET

Biblioclube Juvenil

Através de actividades lúdico-didácticas este clube procura promover o livro e
criar hábitos de leitura entre os mais jovens.
————————————————————————————————————————
SÁBADOS 10H30

Bibliocinema

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

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.
Actividade sujeita a marcação.
————————————————————————————————————————

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.
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BIBLIOTECA

MUNICIPAL
————————————————————————————————————————
PALÁCIO
CONSELHEIRO
FREDERICO
AROUCA

Horário: Terça a Sábado / 10H30 › 18H30
Telefone: 263 487 196
Morada: Rua do Outeiro 2065-039 Alcoentre
E-mail: biblioalcoentre@cm-azambuja.pt

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.

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

Visitas Guiadas

Actividade sujeita a inscrição
————————————————————————————————————————
SEXTA / 16H30

Hora do Conto de Verão

Chega o Verão e as histórias e a animação na biblioteca continuam! Vamos ficar
à tua espera nas tardes de sexta para partilharmos histórias de sempre.
Esta actividade tem como objectivo a promoção do livro e da leitura.
————————————————————————————————————————
SÁBADOS / 10H30

Bibliocinema

Nas manhãs de Sábado continuamos a marcar encontro para mais uma sessão de
cinema. A não perder!
————————————————————————————————————————
QUARTAS / SEXTAS / 11H00

Leitura Sénior

Continua a decorrer, em parceria com o Centro de Dia de Alcoentre, esta actividade
que visa a recuperação do gosto pela leitura entre os seniores.
————————————————————————————————————————

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.

————————————————————————————————————————
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.
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MUSEU
————————————————————————————————————————
MUSEU MUNICIPAL
SEBASTIÃO MATEUS ARENQUE
Horário: Quarta a Domingo / 14H00 › 18H30
Visitas Guiadas: Domingos / 16H00
Telefone: 263 400 400 / 961 710 562
Fax: 263 400 490
Morada: Páteo Valverde, Azambuja
Site: http://museu.cm-azambuja.pt
Email: museu@cm-azambuja.pt
—
As Exposições Temporárias funcionam
no horário do Museu

————————————————————————————————————————
JUL / AGO

OTL: Jovens e actividades museais
Para a ocupação de tempos livres este projecto, em cooperação com IPJ
– Instituto Português da Juventude, visa a integração dos jovens nas actividades
internas e externas que incumbem ao Museu, sensibilizando-os para a
preservação e valorização do património, tornando-os agentes mediadores entre
o património, a família e a comunidade onde se inserem.
Das várias actividades inerentes ao funcionamento da instituição,
destacamos a preservação curativa e preventiva, inventariação e gestão
de acervos, acompanhamento logístico e preparação de visitas orientadas e,
de um modo geral, a sua integração em todas as actividades regulares,
internas e externas, sobretudo a relação Museu / Público.
Não percam esta oportunidade de conhecer um Museu do seu ponto de vista
interno!
———————————————————————————

Concurso de Fotografia
Património Rural/ Paisagens Culturais
O público decide.
Encontram-se expostas no Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque
as fotografias concorrentes, para apreciação e votação do público
que terá até ao dia 30 de Setembro, para apreciar e votar os trabalhos
de 9 concorrentes.
A divulgação dos vencedores e atribuição de prémios acontecerá a 16 de
Outubro, data em que se comemora o 6º aniversário do Museu Municipal.
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UM MOMENTO NO MUSEU...

Confessório
à moda
antiga
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– O enteado
O homem apareceu cá na vila,
sem se saber como nem porquê.
Na altura disseram‑se cobras
o conhecia pelo Calça Branca e ele
e lagartos, mas ao certo ao certo
mesmo se considerava feliz com esse
muito ficou por desvendar.
título e até costumava dizer:
Comentavam as mais linguareiras
que o torrão natal que lhe veio
à luz dos olhos a primeira vez teria
sido o concelho da Malveira e o
que o levou a abdicar de lá viver,
constava, sem pedir segredo,
que fora o enxovalho que lhe
deitou em cima a cara‑metade,
companheira por casamento,
ao consentir desavergonhadamente
que se aconchegasse no morninho
dos lençóis do seu leito casto,
os febrões de um amiganço
desavergonhado.
Por razões de ofício, ou outras
desconhecidas, o homem vestia‑se
com roupa branca, e daí toda a vila

“Um dia vim
de Lisboa
E passei por
Vila Franca
Quando
cheguei cá
à Vila
Puseram‑me o
Calça Branca”
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———————————————————————————————————————— —————

Tudo leva a crer que Vila Franca
e Azambuja foram os testes segundo
o conhecimento do povo,
que marcaram a memória colectiva
do quotidiano rural e oficial
da vila mourisca.
As voltas que o homem deu
ou não deu na vida até ao seu
último poiso por volta de 1888,
ficaram com ele. Com ele ficou
também o Álvaro Oliveira
que um dia em menino de mama,
ficou registado na paróquia
da sua prestimosa freguesia,
algures em região saloia.
Entregue a si e ao destino,
o Calça Branca, revelou‑se um
autêntico artista pronto a dar
do que tinha à terra madrasta.
Então, sempre trajando de branco,
dedicou‑se de alma e coração
às pinturas a pincel e tinta,
destacando‑se com brilho
nas legendas e publicidade com
que decorava com rigor as fachadas
dos estabelecimentos comerciais
e industriais, algumas das quais
ainda figuram nos nossos dias, tais
como: o Lagar Hidráulico de Azeite
de Gerardo & Irmãos, edifício
actualmente com outras artes

e o Armazém de Vinhos Caldeira Lda.,
já demolido. Era ainda do pincel
do Calça Branca a imagem
do Francisco Correia (Maneta)
na qualidade de caçador, com arma
suspensa em um só braço e o rafeiro
a seu lado, como era vício do
taberneiro. Pintura que fazia gala
ter na sua taberna.
Mas as artes do Calça Branca iam
mais longe graças à sensibilidade
apurada e ao gosto de servir bem
sem olhar a quem. Era vê‑lo em dias
que houvesse cinema no Armazém
da Casa Agrícola dos Abreus,
na entrada da Rua Jaime da Mota
com as fitas do Tomix, do Ricardit
e do Charlot, em que eu para vir
as fitas tinha que dar a volta
ao quarteirão numa corrida
de génio. O Calça Branca rodeado
da miudagem, com um cartaz
pendurado no pescoço e um tambor
preso na cintura, corria a vila de
cabo a rabo tocando o instrumento
a desafiar a matula, nobres
e plebe para um serão estridente
de gargalhadas.
Porém as suas habilidades iam mais
longe. Segundo informações orais
credíveis da época, em 1889,
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———————————————————————————————————— ————————————

teria sido também o Calça Branca
que criou, ou fundou, em Azambuja,
uma Corporação de Bombeiros
Voluntários em Azambuja, supondo‑se
que tenha sido o primeiro
acontecimento do género para
ataque a incêndios, comprando
para o efeito uma bomba de
braços e os respectivos acessórios,
material que teria por alojamento
uma parte do rés‑do‑chão do actual
edifício da edilidade, que passou
a chamar‑se casa da bomba.

Foi realmente uma perda sentida
pela população da vila madrasta,
com sentimento ao homem,
ao Calça Branca, ao Álvaro
de Oliveira, ao pintor,
mas principalmente e acima
de tudo, como é de justiça,
ao enteado.
Queria contar uma história,
não sei se o fiz!

Azambuja, Janeiro de 2010

Consta também que o Calça Branca
ficou na base da Constituição
desse evento, sendo ele próprio
o seu comandante.
O que fez ou não fez como
responsável por tão importante
instituição, pouco ou nada hoje
se pode confirmar. Sabe‑se,
isso sim, que o Calça Branca ‑
Álvaro de Oliveira, passou a dormir
as noites no casinhoto juntamente
com a bomba, como sentinela
vigilante no alerta ao toque de
rebate do cimo da igreja matriz
até ao dia, sem se saber porquê,
foi encontrado morto no reles
coxim onde dormia, junto à sua
sagrada bomba.

Sebastião Mateus Arenque
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HISTÓRIA
E PATRIMÓNIO
CULTURAL
———————————————————————————————————————

AZAMBUJANA
NA ALVORADA
DA REPÚBLICA
- A “NOVA”
		 ORDEM
CONCELHIA.
A alvorada da República só se
explica e compreende no contexto
de todas as transformações
ocorridas em Portugal entre 1807
(com as invasões napoleónicas)
e o 5 de Outubro de 1910. Foi um
longo e conturbado século XIX,
uma era de revoluções e mudanças
políticas, sociais, económicas,
administrativas e governativas,
tanto de âmbito nacional como local
e autárquico. A ordem absolutista
e despótica do Antigo Regime cede
lugar à Monarquia Constitucional
Liberal a partir de 1820. D. João VI
é forçado a regressar do Brasil que
se torna independente em 1822.

Um novo vocabulário emergiu para
o quotidiano, como resultado
da dinâmica evolutiva da aceleração
dos tempos e dos acontecimentos.
Muitos deles ainda fazem parte
do imaginário do presente – os
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———————————————————————————————————————

constitucionalistas e cartistas,
conservadores e progressistas,
pronunciamento militar, revolução
e contra‑revolução – vintismo,
Vilafrancada, Abrilada, revolta
da Maria da Fonte, Patuleia,
Regeneração, Acalmação, Cabralismo,
Fontismo, ultimato inglês, regicídio,
rotativismo ou alternância, «cacique»
e «caceteiro» e tantos outros.
Mas também monárquicos
por oposição a republicanos
e Monarquia por oposição
a República.
Foi também o século de uma nova
configuração no ordenamento
geo‑político e administrativo das
unidades autónomas de administração
e circunscrição local – os concelhos.
Dos mais de 800 concelhos
que se foram territorialmente
individualizando ao longo da Idade
Média e Moderna, sob aquelas
fórmulas jurídicas foraleiras tão
peritas e tão subtis, vão restar cerca
de 350. Na sua grande maioria, todos
conheceram e passaram por fases
ou ameaças de extinção, expansão,
contracção ou reordenação durante
o séc. xix. Também o concelho
de Azambuja as conheceu.

súbditos de sua majestade passaram
a cidadãos livres num Estado livre e
laico. Pela 1.ª vez o poder legislativo,
executivo e judicial funcionaram
distinta e separadamente;
Liberais e absolutistas, Constituição
e Carta Constitucional,

Entre 1834 e 1836 são reconfigurados
e vão restar como concelhos Alcoentre
a Norte e Azambuja a Sul. São
extintos os concelhos de Aveiras
de Baixo e Aveiras de Cima e Vale
do Paraíso que passam a integrar
como paróquias o de Azambuja,
tal como foi extinto o concelho de
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Mas o grande susto iria
chegar.
Manique do Intendente que, com
as paróquias de Alguber, Cercal e
Figueiros, formam e integram o
concelho de Alcoentre. Os princípios
doutrinários destas reformas de
ordenação administrativa e política
do território pelos políticos da
monarquia constitucional liberal
eram a homogeneidade, igualdade e
eficácia administrativas.
A primeira ameaça de extinção dos
concelhos de Azambuja e Alcoentre
ocorre nas sucessivas propostas da
Junta Geral do Distrito de Lisboa,
entre 1850 e 1854 e teve como
consequência a extinção e integração
do concelho de Alcoentre no de
Azambuja, em 1855. Pela primeira
vez, a unidade geográfica territorial,
teve a actual configuração, com os
moradores de Vila Nova da Rainha a
pedirem e a conseguirem integrar‑se
administrativamente como paróquia
anexa de Azambuja.

Entre 10 e 17 de Dezembro de 1867
o concelho de Azambuja desaparece
do mapa concelhio nacional. Graças
ao protesto, contestação e união de
todas as forças vivas e da sociedade
civil, o concelho de Azambuja foi
definitivamente restabelecido,
através de uma eloquente
argumentação sócio‑económica
e sobretudo histórica, sobre as
pretensões de Cadaval, Alenquer e
sobretudo, o Cartaxo.
Segue‑se a fase de expansão,
entre 1895 e 1898, anos em queo
concelho de Cadaval esteve extinto
e Azambuja ganha a sua máxima
extensão geográfica; além do
território das freguesias que
adicionara em 1855, Cercal, Lamas
e Peral passam para a alçada de
Azambuja. Restaurado o concelho de
Cadaval em 13 de Janeiro de 1898,
Azambuja volta aos seus limites
territoriais tradicionais e actuais.
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Nos primeiros anos do século XX,
os políticos já não valorizavam,
como os seus antecessores liberais
tinham valorizado, os consensos e
compromissos que viabilizassem
uma competição política regrada e
pacífica.
Azambuja vai conhecer e ser palco
dos maiores escândalos políticos
dos últimos anos da Monarquia
constitucional liberal e ser notícia
de 1.ª página na imprensa nacional
da época, com as «chapeladas
eleitorais». Não eram os eleitores que
votavam, pois os votos eram tirados
da cartola ou do chapéu de Jaime
da Mota e depositados nas urnas.
Chegou ao desplante de depositar
3 vezes mais votos que o número
oficial de eleitores, para eleger os
«deputados do pinhal» como também
ficaram conhecidos os eleitos. O
imaginário popular dos «ladrões do
pinhal de Azambuja» foi a temática
metafórica caricatural usada até à
«ignóbil patifaria» que proibiu o
Partido Republicano de concorrer a
eleições, após a sua vitória na Câmara

de Lisboa, onde foi eleito vereador
Francisco de Almeida Grandella. Bem
mandava o republicano Grandella os
seus funcionários mais competentes
fiscalizar como representantes
republicanos as eleições em Aveiras
de Cima e Alcoentre, mas tinham de
ir a pé desde Azambuja até às mesas
de voto. Jaime da Mota requisitava
para o «seu» serviço todas as viaturas
de aluguer disponíveis. E o que era
inicialmente uma luta política entre
facções ou partidos monárquicos,
depressa se transforma numa luta
entre Monarquia e República, cujo
derradeiro momento vai acontecer
em Tagarro, freguesia de Alcoentre,
nas vésperas das últimas eleições
parlamentares do regime monárquico.
A 21 de Agosto de 1910 é inaugurada
em Tagarro a escola Professor Augusto
José Cunha, um ministro monárquico
que aderira aos ideais do Partido
Republicano em 1907, edifício
mandado construir por Francisco de
Almeida Grandella e onde marcaram
presença as mais altas personalidades
e dirigentes republicanos.
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O último momento histórico que antecede
a implantação da República em 5 de
Outubro de 1910, é a última reunião
extraordinária da Câmara monárquica do
Concelho de Azambuja e a respectiva acta,
que a seguir se transcreve:
Acta da Sessão Extraordinária do Concelho
de Azambuja – 22 de Setembro de 1910.
Aos vinte e dois dias do mês de
Setembro de 1910, nesta vila de
Azambuja e edifício à praça Serpa Pinto
onde, provisoriamente, está instalada a
Câmara Municipal, acharam‑se reunidos
o vice‑presidente da mesma Câmara
Ex.mo João Rodrigues de Noronha e os
vereadores efectivos Ex.mos Gerardo
José Garcia da Maia e Augusto Manuel
de Brito Chaves.
Abriu‑se a sessão à meia hora depois
do meio dia lendo‑se em seguida a
minuta da acta da sessão anterior que
foi aprovada e devidamente assinada
pelos mesmos vereadores presentes que
a esta sessão assistiram. Depois foram
apresentados e resolvidos os seguintes
assuntos:
Recibo da Administração do Concelho
acusando a recepção do resumo das
deliberações tomadas pela Câmara
em sessão extraordinária de 12 do
corrente. Inteirada.
Circular da Comissão Nacional pedindo
a adesão da Câmara à subscrição
organizada para se conseguir a
construção e custeio das experiências
do aeroplano Gouveia, cujos projectos
e estudos mereceram os louvores de
duas Comissões Scientíficas e que é
o primeiro aparelho deste género
imaginado por um português que foi,
por seu turno, o primeiro a estudar
o momentoso assunto em Portugal.
Inteirada.
Circular do Governo Civil inserindo
cópia das determinações superiores
sobre polícia sanitária que desde já se
tornam indispensáveis, em consequência
do nosso país estar ameaçado pela
epidemidação cholérica que já invadiu
a Itália e surtiu em portos da Europa
Central, pedindo para pôr, desde já,

em execução as medidas de polícia
sanitária indispensáveis tendo em vista
ao consignado nos n.os 1º, 2º, 3º, 4º
e 8º do artº 55º do regulamento geral
dos serviços de saúde e beneficência
pública de 24 de Dezembro de 1901.
A Câmara, tomando na consideração
devida as determinações superiores,
fará toda a deligência para dar inteiro
cumprimento ao que desta depender
no tocante a medidas sanitárias, e
que satisfará todas as requisições que
lhe sejam feitas sobre providências
sanitárias, quando requeridas pelas
respectivas autoridades.
Ofício da Administração do Concelho
pedindo, em cumprimento de ordens
superiores, para lhe enviar: 1º ‑ nota
da importência em reis, ao menos
aproximadamente, da percentagem
votada para constituir receita no
ano de 1911; 2º ‑ Nota do estado dos
empréstimos com referência ao dia
31 de Dezembro próximo, indicando a
importância de cada um deles e data da
respectiva autorização, o encargo anual,
as quantias amortizadas, as que restam
amortizar e os anos que faltam para se
concluir a amortização. A primeira nota
deve ser enviada até ao fim do próximo
mês de Novembro e a segunda até ao
dia dez do próximo mês de Janeiro.
Inteirada.
Requerimento de Joaquim Filipe,
morador no lugar de Quebradas,
freguesia de Alcoentre, em que alega
que achando‑se impossibilitado, por
desastre, de prover à sua sustentação
e de sua família, carece que a Ex.ma
Câmara lhe conceda um subsídio para
sustentação de sua filha Henriqueta,
de oito meses de atestados do
médico, párocho e idade, e junta os
respectivos do regedor provando a sua
impossibilidade e falta de recursos.
A Câmara, em vista dos documentos
exigidos, concedeu‑lhe o subsídio de
mil reis mensais durante um ano.
Requerimento de Gerardo José Maia,
pedindo licença para proceder a
reparação no seu prédio situado na
travessa d’El‑Rei, nesta vila, e fazer
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depósito de materiais na mesma
travessa, sem prejuízo do trânsito
público. Concedida.
Sendo presente o balancete da semana
finda em 17 do corrente tomou
conhecimento de que o saldo no cofre
geral era de 1.241.430 reis.
O secretário apresentou e leu a
seguinte informação: «No Diário do
Governo nº 206 de 16 de Setembro,
veio publicado o decreto de 13 do
corrente mês, concedendo e esta
Câmara, nos termos do artº 55º, nº 57º
e 425º do Código Administrativo, a
precisa autorização para contrair um
empréstimo de 2.386.350 reis a juro
anual de 6%, amortizável em desasseis
unidades garantidas pelos rendimentos
ordinários do Município, e em especial
pelos juros dos respectivos títulos
de assentamento da dívida pública
fundada, afim de ser exclusivamente
aplicada à imediata amortização do
empréstimo autorizado por decreto de
17 de Maio de 1894, e em 1.710.000 reis
às obras de reparação e modificação
dos paços municipais do concelho de
Azambuja. 21 de Setenbro de 1910.
O secretário da Câmara, Alberto Afonso
Duarte.
Depois de breves explicações do sr.
presidente sobre o assunto, a Câmara,
achando aceitáveis as condições do
empréstimo, resolveu fazer o contracto:
e, nesse sentido, dar a precisa
auctorização ao Ex.mo presidente ou a
quem, no seu impedimento, legalmente
o substitua, para assinar, em nome
da Câmara, a proposta para tomar de
empréstimo à Caixa Geral de Depósitos
a quantia de 2.386.350 reis, pelo
prazo de desasseis anos, a juro anual
de 6% e sobre penhor dos títulos das
inscrições de assentamento no valor
de 11.250.000 reis em poder da mesma
caixa caucionando o empréstimo
anterior de 17 de Maio de 1894 e
efectuar o pagamento de quaisquer
outras despesas acessórias; assinar
quando necessário, os pertences nas
respectivas inscrições de assentamento

já em poder da Administração da Caixa
Geral desde a realização do contrato
de empréstimoanterior; e receber o
saldo deste novo empréstimo passando
os competentes recibos e entregando
o dinheiro na tesouraria da Câmara.
Revelou a falta de comparência à sessão
dos vereadores Ex.mos D. José de
Mendonça e João Furtado.
Mandou publicar editais anunciando
que recebe propostas em carta fechada,
até ao dia 13 de Outubro próximo, para
a venda do estrume proveniente da
limpeza das ruas da vila de Azambuja
durante o 3º trimestre do presente ano.
Autorizou o pagamento de todas as
verbas de despesa constantes do 2º
orçamento suplementar sem excesso das
respectivas autorizações. E sendo uma
hora da tarde encerrou‑se a sessão.
O Secretário da Câmara
Noronha ‑ Maia

Para saber mais:
Bonifácio, Maria de Fátima (2010).
A Monarquia Constitucional (1807‑1\910).
Texto Editores: Alfragide.
Pereira, José António Machado (coord.)
(2004). Quotidianos: Recordar,
Conhecer, Aprender. Catálogo do Museu
Municipal – Sebastião Mateus Arenque.
Azambuja: Câmara Municipal de
Azambuja, p. 229‑264.
Pereira, José António Machado (2008).
Alcoentre: História, Administração,
Sociedade e Território. Alcoentre: Junta
de Freguesia de Alcoentre, p. 299‑426.
Pereira, José António Machado (2009).
Identidade, História e Memória da Terra
de Aveiras de Baixo. Aveiras de Baixo:
Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo,
p. 349‑404.
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Azambuja, um
concelho cravado
entre o rural e
o urbano entre
o litoral e o
interior, oferece
‑lhe uma panóplia
de soluções
alternativas, para
ocupar o seu fim
‑de‑semana ou
simplesmente os
seus tempos livres.

Turismo
Fluvial/ Turismo
Natureza
Rota dos Mouchões
Passeio fluvial, num barco varino,
pelo rio Tejo, a Rota dos Mouchões
proporciona‑lhe um dia pleno, em
contacto com um património natural
invejável. A avifauna, os mouchões,
os cavalos, as aldeias avieiras
constituem elementos suficientes para,
a bordo do “Vala Real”, navegar nas
águas calmas do Tejo.
De Abril a Outubro, em qualquer dia
de semana, fim‑de‑semana ou feriado
(desde que haja disponibilidade de
reserva), com as modalidades de ½ dia
ou dia inteiro descubra esta fatia do
Tejo, com partida no cais da Vala Real.
Para mais informação e reserva contacte
o Posto de Turismo: 263 400 400.
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Enoturismo  ‑ Vila Museu
do Vinho
Aveiras de Cima – Vila Museu do
Vinho é um projecto inédito, que
assenta numa estrutura que enaltece
as características identitárias da vila
de Aveiras de Cima e das suas gentes,
projectando a sua ligação, secular, à
actividade vitivinícola.
Propomos‑lhe uma visita que
começa no centro de interpretação
onde ficará a par dos objectivos
do projecto. Segue‑se a viagem
cronológica às adegas que constituem
um autêntico museu vivo, onde os
nossos museólogos, são os próprios
produtores, e se nos visitar na altura
das vindimas, poderá participar de
manhã nas vindimas, almoçar um
torricado (prato típico do concelho),
à tarde realizar uma pisa a pé,
e finalizar com uma prova de vinhos
conduzida por um enólogo.
Aos Sábados, Domingos e Feriados,
das 14h00 às 20h00, basta deslocar
‑se ao Centro de Interpretação, Casa
da Câmara, Largo da Republica, em
Aveiras de Cima, e iniciar a sua visita.
Nos restantes dias e para grupos será
necessária marcação prévia através do
Turismo da CMAzambuja: 263 400 476.

Enoturismo ‑ Quinta de
Vale de Fornos
Trata‑se de uma quinta do séc. XVIII,
pejada de história e estórias, onde se
realiza uma visita guiada às adegas,
culminado com uma prova de vinhos
conduzida pelo enólogo da quinta.
Contacto: 263 402 105
e-mail: eventos@valefornos.com

Gastronomia – “O Baile”
Num espaço acolhedor, resultado da
recuperação de 3 adegas, descubra
o sabor dos produtos tradicionais
produzidos por terras de Maçussa,
desfrutando de uma prato típico da
gastronomia local ou realizando uma
prova gastronómica onde o famoso
queijo artesanal da Maçussa ´´e
mestre…
Contacto: 919474476, e: mail:
granjadosmoinhos@sapo.pt
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Turismo activo /
natureza
Actividades ao ar livre
‑ Parque Rural Tambor
Espaço bastante agradável envolto
no verde da paisagem oferece um
conjunto de actividades e experiências
dirigidas a diferentes públicos,
tais como: golfe rústico, tiro com
arco com alvos tridimensionais, jogos
tradicionais, acções de team‑building.
O labirinto de milho é o seu ex‑libris.
Dispõe ainda de um snack‑bar e uma
loja rural onde encontramos diversos
produtos artesanais e regionais,
que pode levar para casa.
E que tal uma escapada romântica num
espírito boémio? Fuja do quotidiano e
passe uma noite mágica num ambiente
simples, como os nómadas, em estreito
contacto com a natureza. Descubra
a caravana cigana…
Contacto: 263 478 178 / 912 500 995

Actividades ar livre
– Quinta da serra

realização de uma horta e depois
num programa de degustação dos
programas de degustação de produtos
produzidos localmente.
Contacto: 91 341 25 82
e‑mail: info@pontodefuga‑eventos.com

Percurso Pedestre ‑ Terras
de Pão
Herdando o nome do afamado pão
cozido em forno de lenha,
com o moinho como referência,
este percurso pedestre, marcado de
forma a explorar a paisagens rural
da Vila de Maçussa, apresentas 13 km
extensão, devidamente sinalizados.
Com um nível de dificuldade média,
o percurso termina no “O Baile” onde
pode degustar e adquirir produtos
típicos da região como o famoso
Queijo da Maçussa, tomate seco,
ervas aromáticas, mel com amêndoas,
entre outros.
Percurso poderá ser realizado por qualquer

Viver o mundo rural ´´e o que lhe
propomos, através da realização de
encontros e workshops sobre temas
e actividades do quotidiano da Quinta
e da sua envolvente. Participe na

amante de caminhadas ou pedestrianistas.
Quando organizado para grupos, com
degustação gastronómica, contactar Posto
Turismo ou Junta de Freguesia da Maçussa:
263400400 e 243719291.

42 43

Onde ficar?

No Gaibéu
A nossa unidade hoteleira,
com quartos bastante agradáveis
e cómodos, dispõe de recepção 24h,
tv, ar condicionado, cafetaria e
restaurante.
Contacto: 263406530 / 917214786

Baptismo de voo ‑ Quinta
do Alqueidão
Conhecer o Concelho a partir do céu…
quer seja num ultra‑leve, quer seja
numa asa delta, faça um baptismo
de voo e observe os contornos do
rio Tejo, as lezírias e as encostas
vinhateiras de Azambuja. Deixe
a adrenalina subir e entre nesta
aventura….
Contacto: 969 243 885

e‑mail: hotelgaibeu@mail.telepac.pt

Na Quinta da Cerca
Harmoniosos apartamentos,
em ambiente rural, com uma sala
de pequenos almoços tipicamente
ribatejana.
Contacto: 938031541 / 938031540,
e‑mail: q.cerca@sapo.pt

Turismo
equestre
Experiência a cavalo
‑ Quinta do Pilar
Encontra em Azambuja o local ideal
para realizar um baptismo a cavalo
ou simplesmente efectuar um passeio
a cavalo, guiado por profissionais
especializados. Desfrute do magnífico
património local….

Em qualquer dos casos não hesite
em contactar‑nos:
Câmara Municipal de Azambuja
Posto de Turismo
Telef: 263 400 476
e‑mail: turismo@cm‑azambuja.pt

Entre nesta
aventura
connosco…
Visite Azambuja…

Contacto: 263 418 627, geral@

coudelariahenriqueabecasis.com

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.

