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Exposição O Cartaxo e o Traje no Virar do Séc. XIX

MUSEU RURAL E DO VINHO ASSINALA 31.º ANIVERSÁRIO
Há palavras que entraram em desuso, tecidos tão ultrapassados como as peças a que deram corpo, 
há vestidos que imaginamos com gente por dentro, há peças que nos levam ao teatro, aos campos da 

lezíria ribatejana, às sortes como um rapaz jovem ou a reuniões secretas como os políticos da época. Da 
mais íntima delicadeza à mais exuberante ostentação, o Museu expõe roupas que retratam a vida da 

comunidade no final do Séc. XIX. 

Aos 31 anos de idade, o Museu Rural e do Vinho do Concelho do 
Cartaxo, convidou a comunidade a tirar do baú as peças de roupa, 
os acessórios, as fotografias e os móveis que evelassem a passagem 
do século. O resultado do desafio abriu ao público no passado 
sábado, dia 26 de novembro, numa inauguração da qual os visitantes 
pareciam ter dificuldade em “arredar pé”, parecendo cumprir o 
propósito enunciado por Helena Montez, coordenadora da área de 
Cultura do Município, que afirmou “queremos um Museu em que o 
visitante, pela construção de um verdadeiro sentimento de pertença, 
se transforma num habitante do espaço”. 

Quem visitar a exposição O Cartaxo e o Traje no Virar do Séc. XIX, 
vai experimentar a sensação de quem visita familiares que habitam 
um outro tempo, não tão longínquo que não se possa entender, mas 
já tão afastado que não se pode viver. Palavras para tecidos como 
popelina, casquinha d’ovo ou cotim, ou para peças como corpete ou 
culotes, percebem-se, mas já causam estranheza.

A exposição retrata um tempo em que a roupa demorava a fazer, em 
que cada peça era única e valiosa, passava por mãos que aprendiam a 
arte desde pequenas e cujo saber punha o pão na mesa da família. A 
roupa humilde do trabalhador do campo ou os imaculados aventais 
das criadas de servir, em contraste com as peles, as penas e os vidrilhos 
dos fatos de cerimónia, revelam diferenças sociais e mostram como 
era impossível andar nas ruas do Cartaxo, sem se saber que lugar cada 
um ocupava na sociedade da época.

Das fotografias a preto e branco e a sépia, espreitam pessoas, muitas 
mulheres, algumas famílias, testemunhas dos trabalhos no campo, 
dos momentos de convívio e das datas especiais – daquelas que 
marcam a vida. Em todas, a roupa ajuda a perceber quem eram 

aquelas pessoas, como viviam e se relacionavam. A exposição mostra 
ainda espaços da casa, aqui usados como palco para as roupas de cama 
ou os atoalhados, mas também para mostrar as peças mais íntimas, 
delicadas e guardadas com esmero ao longo de gerações, as meias 
de renda trabalhadas a cinco agulhas ou os lençóis que demoraram 
meses a bordar.

Inauguração contou com participação de entidades públicas e 
privadas a par de famílias e pessoas do concelho que cederam as 
peças da exposição
Helena Montez revelou que “a resposta da população ao repto 
do Município foi tão positiva, até contagiante pelo entusiamo e 
disponibilidade para ceder as peças e participar na sua organização, 
que ultrapassou em muito as nossas melhores expectativas”.

Para o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães 
Ribeiro, o facto de a exposição ter sido uma “construção conjunta 
dos nossos trabalhadores com a população, afirma a forte ligação 
deste espaço museológico à comunidade”. Para o autarca, o Museu 
deve ser “espaço de partilha e criação de conhecimento, essencial 
à preservação da nossa identidade. A ignorância sobre o valor 
do património tem levado, quase sempre, à sua perda e é o nosso 
património, quer material, quer imaterial, que nos torna diferentes e 
competitivos, num mundo cada vez mais igual”.

A encerrar a inauguração, Alessandra Scharff, aluna de piano da 
professora Ana Sofia Antunes, cujas aulas integram o Atelier de Música 
do Serviço Educativo do Museu, apresentou duas peças que mostram 
o trabalho desenvolvido no Atelier – Writing Poems, de Ludovico 
Einaudi e The Amazing Short de Yann Thiersen.
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18 dezembro | 16h00  | Centro Cultural do Cartaxo

Teatro Infantil - Os Três Cavalos do Rei

Depois de ter estado no Centro Cultural, em residência artística, a companhia Teatro da 
Pedra oferece ao público do Cartaxo, um ensaio aberto da peça Os Três Cavalos do Rei.

No próximo domingo, dia 18 de dezembro, às 16h00, o palco do Centro Cultural do 
Cartaxo está reservado a uma peça que fará as delícias dos mais pequenos e o encanto 
dos adultos. Os três Cavalos do Rei é a peça que a companhia Teatro em Pedra traz ao 
Cartaxo com a promessa de não desiludir todos os que quiserem aproveitar a tarde de 
domingo para uma viagem ao mundo da fantasia e da imaginação, um lugar onde tudo 
pode acontecer e onde o impossível não tem lugar.
  
TEATRO EM PEDRA
Os Três Cavalos do Rei
Baseado no Conto Celta: Les Cheveaux du Roi Conal

18 dezembro | Centro Cultural do Cartaxo

José Estrela expõe no Centro Cultural

A inauguração conta com a atuação do cantor João Marafuz, também ele pintor.

Das telas de José Estrela, nascem rios e ondulam árvores na brisa matinal. Há jardins e 
monumentos e muitas pessoas – poucas vezes como figurantes nos quadros, mas sempre 
a adivinharem-se como que a olhar sobre as paisagens extensas e curvilíneas das culturas 
nos campos, ou a admirar monumentos que marcam a paisagem das urbes e aos quais o 
pintor dedica tempo e minúcia –, José Estrela leva o observador aos lugares da pintura.

José Estrela assume-se como pintor naturalista e é a sua arte de retratar o que nos é tão 
natural olhar no dia-a-dia, mas que tão raramente observamos com “olhos de ver”, que 
o Centro Cultural do Cartaxo, nos oferece numa exposição que tem inauguração marcada 
para o próximo dia 18 de dezembro, domingo, às 17h00 e poderá ser visitada até ao dia 
31 de janeiro de 2017.

7 dezembro | 21h30 | Centro Cultural do Cartaxo

Bailado Lago dos Cisnes pela Russian 
Classical Ballet

O Lago dos Cisnes é um bailado repleto de encanto e fantasia, ideal para celebrar em 
família, o início da época festiva de Natal. 

O Lago dos Cisnes, interpretado pela Russian Classical Ballet, liderada por Evgeniya 
Bespalova, vai subir ao palco do Centro Cultural do Cartaxo, no próximo dia 7 de 
dezembro, quarta-feira, a partir das 21h30.

Considerado o mais espetacular dos bailados clássicos, repleto de romantismo e beleza, 
a coreografia exige dos bailarinos destreza e aptidão técnica na representação das 
personagens da história. A sua popularidade é também motivada pela música inspirada 
de Tchaikovsky, pela coreografia inventiva e expressiva de Petipa que, relacionando o 
corpo humano com os movimentos de um cisne, revela a sua genialidade, o seu potencial 
coreográfico e a sua criatividade artística.

8 dezembro| 21h30 | Igreja Matriz do Cartaxo

A Música no Tempo do Convento

A Igreja Matriz do Cartaxo será o primeiro espaço a receber A Música no Tempo do 
Convento – concerto de polifonia e de apresentação do Coro Cosme Delgado, que terá 
lugar, no dia 8 de dezembro, pelas 21h30.

 O Coro Cosme Delgado, constituído no âmbito das Comemorações do Bicentenário 
do Concelho, sob direção do tenor e Comissário das Comemorações, Samuel Vieira, 
apresenta-se como um projeto cultural que quer continuar para além do ano das 
comemorações. Música no Tempo do Convento é o concerto que marca a sua primeira 
apresentação pública, até fevereiro de 2017, outras oito atuações levarão o Coro a todas 
as freguesias do concelho. 
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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO



EDITAL N.º 73/2016
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

7 NOVEMBRO 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 07 
de novembro de 2016, foram deliberados os seguintes 
assuntos:

1. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, datado de 2016/10/18, que deferiu o pedido 
de licenciamento da obra de ampliação e alteração de 
edificação (P.º 11/2016 OEL) - Local da obra: Gaveto da 
Avenida Mestre Cid com a Rua Prof. Manuel Bernardo 
das Neves – Cartaxo - Freguesia: União das Freguesias 
do Cartaxo e Vale da Pinta - Requerente: IMOMIDASA – 
Sociedade Imobiliária, S.A.

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

2. Revogação das deliberações camarárias de 30.11.2015 
e 06.06.2016 relativas à resolução de expropriar a parcela 
de terreno inscrito na conservatória do registo predial sob 
a descrição n.º 4777 da freguesia do Cartaxo e inscrito na 
matriz urbana 1690 da freguesia da União de Freguesias do 
Cartaxo e Vale da Pinta.

Deliberado, por maioria, aprovar a proposta apresentada, 
com 5 votos a favor (2 PS+1PV-MPC+2 PSD) e 1 abstenção 
do Vereador Paulo Varanda).

3. Resolução de expropriar - Parcela de terreno inscrito na 
conservatória do registo predial sob a descrição n.º 4777 
da freguesia do Cartaxo e inscrito na matriz urbana 1690 
da freguesia da União de Freguesias do Cartaxo e Vale da 
Pinta.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

4. Realização de uma transferência financeira no valor do 
resultado antes de impostos negativo no exercício de 2015 
– Ratificação
Deliberado, por maioria, aprovar a proposta apresentada, 
com 2 votos a favor do PS e 4 abstenções (2 PV-MPC + 2 
PSD).

5. Pedido de certidão para efeitos de destaque de uma 
parcela (P.º 5/2016/CTD) - Local: Rua 25 de Abril – Vale da 
Pedra - Freguesia: Vale da Pedra - Requerentes: José de 
Amorim Lourenço Sereno, Carmina Rosa Marques Ferreira 
e Pedro Luís Sereno Alves

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

6. Obras de Edificação – Legalização (P.º 15/2016/OEL) - 
Tipo de obra: Legalização de edificações - Local da obra: 
Circular Urbana do Cartaxo – Quinta do Sales – Vila Chã 
de Ourique - Freguesia: Vila Chã de Ourique - Requerente: 
Eiras e Fronteiras, Lda.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

   
Paços do Município, 08 de Novembro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

10 11

publicidade das deliberações

EDITAL N.º 76/2016
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

21 NOVEMBRO 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 21 
de novembro de 2016, foram deliberados os seguintes 
assuntos:

1. Apreciação e submissão à Assembleia Municipal para 
aprovação, da proposta de dissolução LT-Sociedade 
de Reabilitação Urbana, EM, nos termos do Projeto de 
Dissolução e Liquidação
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

2. Isenção de pagamento de taxas relativas à utilização das 
Piscinas Municipais e Campo de Ténis
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

3. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 10-11-2016 que autorizou a isenção do pagamento de 
taxas relativas à utilização da sala de espetáculos do Centro 
Cultural, à A.S. – Área de Serviço, Associação de Criação 
Artística do Cartaxo
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

4. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 10-11-2016 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.

5. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 10-11-2016 que autorizou a isenção do pagamento de 
taxa pela emissão da licença especial de ruído, ao Rancho 
Folclórico da Casa do Povo da Ereira.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

6. Isenção de pagamento de taxas relativas à utilização das 
Piscinas Municipais
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

7. Isenção de pagamento de taxas relativas à utilização da 
Pista de Atletismo do Estádio Municipal do Cartaxo.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

8. Contrato de parceria para a realização do espetáculo 
Lago dos Cisnes.
Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (2 do PS + 1 
do PV-MPC + 2 do PSD) e 1 abstenção do Vereador Paulo 
Varanda, aprovar a proposta apresentada.

9. Venda do livro “O Convento do Espírito Santo do Cartaxo”.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

10. Pedido de reconhecimento do interesse público 
municipal (P.º 453/2015/DIV) - Local: Rua 23 de Maio, n.º 
72 – Vale da Pedra - Freguesia: Vale da Pedra - Requerente: 
MACFRANC – Comércio de Electrodomésticos, Sociedade 
Unipessoal, Lda.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

publicidade das deliberações



11. Pedido de reconhecimento do interesse público 
municipal (P.º 469/2015/DIV) - Local: Quinta de Nossa 
Senhora da Graça - Casais dos Lagartos – Pontével - 
Freguesia: Pontével - Requerente: ACVINHOS – Comércio 
de Vinhos do Cartaxo, Lda.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

12.  Pedido de regularização de estabelecimentos industriais 
e outras atividades económicas (P.º 475/2015/DIV) - Local: 
Quinta de Nossa Senhora da Graça - Casais dos Lagartos 
– Pontével - Freguesia: Pontével - Requerente: ACVINHOS – 
Comércio de Vinhos do Cartaxo, Lda.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

13. Pedido de certidão para efeitos de constituição de 
edifício em regime de propriedade horizontal (P.º 120/2015/
CT) - Local: Travessa da Caneira, n.º 3 – Lapa - Freguesia: 
União das Freguesias de Ereira e Lapa - Requerente: Maria 
Eugénia Alenquer Pedro Barros.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

14. Pedido de autorização de utilização de unidade 
suscetível de utilização independente (P.º 33/2014 OECP) 
- Tipo de utilização: Comércio / Serviços - Local: Rua Dr. 
Lopes Batista, n.º 4, r/c “C” – Cartaxo - Freguesia: União 
das Freguesias do Cartaxo e Vale Da Pinta - Requerente: 
Célia Raquel Paulo Cortês Alexandre.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

15. Obras de edificação - Licenciamento (P.º 22/2016/
OEL) - Tipo de obra: Ampliação de edificação destinada 
a equipamento - Local da obra: Rua do Olival – Ereira 
- Freguesia: União das Freguesias de Ereira e Lapa - 
Requerente: Centro Social Paroquial da Ereira.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

16. Alteração do PDM – Regularização extraordinária de 
atividades económicas.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. O Senhor Vereador Paulo Neves não participou 
na discussão e votação deste ponto, por se encontrar 
impedido nos termos do artigo 69.º, n.º 1 alínea a) do CPA.

17. Realização de vistoria conjunta do delegado de saúde 
e do médico veterinário municipal à habitação unifamiliar 
na qual se encontram alojados uma quantidade elevada 
de canídeos e gatídeos - Local: Rua 1.º de Maio, n.º 17 
– Vila Chã de Ourique - Freguesia: Vila Chã de Ourique 
- Representante dos residentes queixosos no abaixo-
assinado: Maria Cristina Ramalho da Costa
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.
   

Paços do Município, 22 de novembro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

                                                             

EDITAL N.º 78/2016
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

25 NOVEMBRO 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: 
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Na reunião extraordinária da Câmara Municipal, do dia 25 
de novembro de 2016, foi deliberado os seguintes assuntos:

1.  Acordo de fixação de valor de dívida e plano de pagamento 
– Autorização prévia do compromisso plurianual (LCPA)

Deliberado, por maioria, com 3 votos a favor do PS e 4 
abstenções (2 do PV-MPC + 2 do PSD), aprovar a proposta 
apresentada.

2. Protocolo entre a Comunidade Intermunicipal da Lezíria 
do Tejo – CIMLT e o Município do Cartaxo destinado 
à promoção da elaboração do estudo de viabilidade 
económica e financeira, para a constituição de uma 
empresa intermunicipal para a distribuição de energia 
pelos municípios associados

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

Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o 
presente Edital, que vai ser afixado no lugar do costume e 
no sítio da internet da autarquia www.cm-cartaxo.pt.

Paços do Município, 25 de novembro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

publicidade das deliberações
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