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Comemorações do Bicentenário do Concelho

CASA CHEIA NA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO 
Homenagem Nacional a Marco Chagas e entrega de Medalhas de Mérito a Edmundo Calisto, a título 
póstumo, e a Mário Júlio Reis, marcaram a noite de 10 de dezembro, que contou com a participação do 
Coro Polifónico Cosme Delgado, dirigido pelo Tenor Samuel Vieira e pelo Coro do Agrupamento de 

Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo..

Numa cerimónia marcada por alguns momentos de muita emoção 
– como o da homenagem nacional a Marco Chagas, da entrega 
das Medalhas de Mérito a Edmundo Calisto, a título póstumo e a 
Mário Júlio Reis, ou o da atuação do coro de crianças e jovens que 
saudaram o Cartaxo e a sua Bandeira, num desempenho que levantou 
das cadeiras todos os presentes no auditório do Centro Cultural –, 
foram encerradas, no dia 10 de dezembro, as Comemorações do 
Bicentenário do Concelho do Cartaxo. 

A cerimónia contou com a presença do presidente da Federação 
Portuguesa de Ciclismo (FPC), Delmino Pereira, que participou 
na homenagem nacional a Marco Chagas e do Secretário de Estado 
do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza que se juntaram a 
autarcas da Câmara, da Assembleia Municipal e das freguesias, assim 
como, a muitos representantes de associações e instituições do 
concelho e a familiares e amigos dos homenageados.

Homenagem Nacional e Medalhas de Mérito Municipal
Marco Chagas referiu os colegas anónimos que “não ganharam, mas 
ajudaram a ganhar, os companheiros que me ajudaram ao longo dos 
anos”, afirmando que o Cartaxo teve muita gente boa. Visivelmente 
emocionado agradeceu o reconhecimento que Pontével e o concelho 
do Cartaxo sempre lhe dispensaram – “basta que eu ande na rua e as 
pessoas falem comigo, que eu já me sinto recompensado por aquilo 
que foi a minha vida, e às vezes foi dura, ao longo destes 60 anos”. 

Por Edmundo Calisto, recebeu a distinção, o seu filho, Paulo Calisto, 
que agradeceu em nome da família, evocando emocionado a memória 
do seu pai. “Se ele estivesse aqui, com certeza que as suas primeiras 
palavras, agradecendo esta homenagem, seriam para os seus pais, 
para os seus irmãos, companheiros de uma vida, para Pontével, sua 
terra natal e para todos os pontevelenses, que sentiam e sentem um 
enorme carinho pelo seu Edmundo”. O filho de Edmundo Calisto, 

referiu ainda a enorme ligação do homenageado à Casa do Povo de 
Pontével, “que lhe deu a oportunidade de desfrutar de uma das suas 
grandes paixões, o teatro”. Referindo a homenagem como um dia 
que não pode “ser um dia especial, mas que é um dia marcante”, por 
ser o reconhecimento da comunidade, ao seu pai.

Mário Júlio Reis agradeceu ao município por se ter “lembrado das 
pessoas que voluntariamente, na sombra, fazem mexer a vida cultural 
do concelho”, afirmando que “estar aqui ao lado do Edmundo, foi 
a única razão que me fez hesitar na aceitação desta distinção, que eu 
não queria”. Porque “tudo o que tenho feito não é mais do que uma 
pequena gota num manancial das ações que centenas de voluntários, 
que fazem mexer este concelho no que toca à educação informal – 
o teatro, o ambiente, o desporto, o folclore, a música, a arte”. Para 
Mário júlio, este é o prémio que todos lhes devemos, deixando a 
medalha recebida como tributo à sua própria família, pelos serões 
que não passou com eles, em prol da sua atividade associativa.

Durante a cerimónia intervieram ainda Pedro Magalhães Ribeiro, 
presidente da Câmara Municipal, Miguel Montez Leal, presidente da 
Comissão das Comemorações dos 200 Anos de Elevação do Cartaxo 
a Concelho, Gentil Duarte, presidente da Assembleia Municipal, 
o Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de 
Souza e o vereador Vasco Cunha, que propôs à Câmara Municipal a 
Homenagem Nacional a Marco Chagas.

A Cápsula do Tempo, cuja constituição se iniciou em junho passado, 
durante as Comemorações do Dia Mundial da Criança, ficou 
disponível ao longo do dia, para que os interessados pudessem 
colocar os últimos objetos, mensagens ou fotografias no seu interior. 
A Cápsula foi lacrada no final da cerimónia e só voltará a ser aberta 
em 2066, quando a o concelho celebrar 250 anos.
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21 janeiro | 21h30 | Centro Cultural do Cartaxo

Banda d’Ká apresenta Reflexos

Cinco autodidatas querem partilhar com o público o puro prazer da música e dos poemas 
cantados em português, querem aquecer a alma das pessoas na noite de dia 21 de janeiro. 
Aceite o convite… e não deixe o frio entrar.

Foram o gosto comum pela música e o prazer partilhado pela poesia ue os levaram a 
formar a Banda d’Ká e a pisar os palcos do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita 
do Cartaxo. Quem passou pelos dias especiais e de celebração do Agrupamento, já viu do 
que são capazes, agora é tempo de abrir a porta da casa que os viu nascer e partir para 
o mundo. É agora tempo de levar a mais gente os sons e as palavras que dois dos cinco 
elementos da banda – Paulo Jarego e José Manuel Rodrigues –, escreveram e em cuja 
construção todos participaram até ao resultado final a que quiseram chamar Reflexos.

É este conjunto de inéditos que a Banda d’ Ká leva ao palco do Centro Cultural do Cartaxo 
no próximo dia 21 de janeiro, sábado, a partir das 21h30 – são vinte canções que vão 
do pop aos blues, são poemas e músicas que a vida inspirou, são vinte Reflexos para um 
concerto inédito.

28 janeiro | 23h00 | Centro Cultural do Cartaxo

Cartaxo Sessions 

Após um hiato de cerca de um ano e meio - com a segunda e terceira edições do 
Reverence Festival Valada pelo meio - as Cartaxo Sessions regressam ao Centro Cultural, 
com a intenção de continuar a trazer a melhor música, as melhores bandas nacionais e 
internacionais, o melhor espírito e as melhores vibrações sonoras que irão, “colocar a 
Capital do Vinho no mapa do rock mundial”, conforme afirma a organização.

Com uma equipa renovada, com experiência na área da gestão e produção de eventos 
musicais, na qual se inclui o seu mentor e fundador, Nick Allport, os concertos regressam 
em sessões mensais com a atuação de duas bandas por sessão. A primeira está marcada 
para o próximo dia 28 de janeiro, sábado, às 23h00.

até 29 janeiro | Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo

O Cartaxo e o Traje no virar do século XIX

A exposição que o Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo oferece aos visitantes 
desde dia 26 de novembro de 2016, e que assinala o 31.º Aniversário deste espaço 
cultural, vai estar patente ao público durante mais tempo do que o inicialmente previsto. 

Se ainda não teve oportunidade de visitar o Museu Rural e do Vinho, aproveite estes últimos 
dias e surpreenda-se com a exposição que retrata a história e os hábitos quotidianos das 
mulheres e dos homens do final do séc. XIX e início do séc. XX, através da mostra de 
trajes, peças de mobiliário e acessórios. Todas as peças foram cedidas por residentes no 
concelho, sendo representativas da identidade local do Cartaxo e do contraste entre o 
meio rural e o meio urbano, expresso na forma de vestir.

Exposição
Entrada livre

janeiro | Centro Cultural do Cartaxo

Cinema às sextas

As sessões de cinema independente às quais o CCC já habituou o seu público, vão 
continuar em 2017, sempre às sextas-feiras e sempre às 22h00. Para iniciar o ano do 
melhor modo, o CCC propõe cinco filmes – drama, documentário e comédia.
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Dia 6 // A Morte de Carlos Gardel
Realizador: Solveig Nordlund

Dia 13// A Festa da Menina Morta
Realizador: Matheus Nachtergaele

Dia 20 // Glamour
Realizador: Luís Galvão Teles
Seguido de Estórias da Pintura
Realizador: Joana Pontes

Dia 27// Nha Fala
Realizador: Flora Gomes 
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EDITAL N.º 79/2016
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

5 DEZEMBRO 2016

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente da 
Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, 
torna público que: 

Na reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 05 
de dezembro de 2016, foram deliberados os seguintes 
assuntos:

1. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 23-11-2016 que autorizou a isenção do pagamento de 
taxa pela emissão da licença especial de ruído, ao Rancho 
Folclórico Regional de Vale da Pedra
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

2. Projeto “Escola com Livros” _Doação de livros
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

3. Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 
o ano 2017 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

4. Obras de edificação – Nova comunicação prévia (P.º 
91/1983/OECP) - Tipo: Legalização de alterações - Local: 
Beco das Ferroas de Baixo, n.º 3 – Cartaxo - Freguesia: União 
das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta - Comunicante: 
Joaquim Florindo Ferreira da Horta – Cabeça de Casal da 
Herança de
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

5. Programa de Ajustamento Municipal (PAM) 
Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (3 do PS + 
2 do PV-MPC) e 2 abstenções (PSD), aprovar a proposta 
apresentada.

Paços do Município, 06 de dezembro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

EDITAL N.º 81/2016
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

19 DEZEMBRO 2016

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente da 
Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, 
torna público que: 

Na reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 19 
de dezembro de 2016, foram deliberados os seguintes 
assuntos:

1. Autorização prévia para assunção de compromisso 
plurianual decorrente dos projetos a integrar nas medidas 
“Contrato emprego-inserção” e “Contrato emprego-
inserção+” a que se refere a Portaria n.º 128/2009, de 
30 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 20-
B/2014, 30 de janeiro. 
Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (3 do PS + 
2 do PV-MPC) e 2 abstenções (PSD), aprovar a proposta 
apresentada. 
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2. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 03.11.2016 que fixou os preços de entrada do cinema 
no Centro Cultural do Cartaxo.
Deliberado, por maioria, com 3 votos a favor (PS) e 4 
abstenções (2 do PV-MPC e 2 do PSD), aprovar a proposta 
apresentada. 

3. Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsional 
2017 da RUMO 2020, E.E.M.
Deliberado, por maioria, com 2 votos a favor (PS) e 4 
abstenções (2 do PV-MPC + 2 do PSD), aprovar a proposta 
apresentada. 

4. Aceitação de doação de Semirreboque para os Bombeiros 
Municipais.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

5. Aceitação de doação de três motociclos e dois 
ciclomotores para os Bombeiros Municipais.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

6. Aceitação de doação de caixa composta por acrílico 
opalino de 8mm, estrutura em alumínio e pés em inox 
designada “Cápsula do Tempo”.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

7. Aceitação de doação de um conjunto de microfones (mão 
sem fios e headset)
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

8. Autorização prévia do compromisso plurianual (LCPA)
Deliberado, por maioria, com 4 votos a favor (2 do PS + 
2 do PSD) e 2 abstenções (PV-MPC), aprovar a proposta 
apresentada. 

9. Programa de Ajustamento Municipal (PAM) – Minutas de 
contratos
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

10. Pedido de certidão para efeitos de destaque de uma 
parcela (P.º 4/2016/CTD) - Local: Sítio do Mantela ou 
Cadavai – Rua Pinhal do Bairro – Pontével - Freguesia: 
Pontével - Requerente: José Alberto Rocha da Silva
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

11. Pedido de certidão para efeitos de destaque de uma 
parcela (P.º 3/2016/CTD) - Local: Rua do Cemitério – Vale 
da Pinta - Freguesia: União das Freguesias do Cartaxo e 
Vale da Pinta - Requerente: Mário da Silva Vieira Branco – 
Cabeça de casal da herança de
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

12. Obras de edificação - Licenciamento (P.º 20/2016/OEL) 
- Tipo de obra: Alteração de edificação com alteração de 
uso - Local da obra: Rua do Cemitério, n.º 2 – Pontével - 
Freguesia: Pontével - Requerente: Fundação Celeste e 
Herberto Miranda
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

   
 Paços do Município, 20 de dezembro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

publicidade das deliberações



www.cm-cartaxo.pt


