
—
Exposição . Todas as Idades

Assembleias 
Municipais: 1ª 
Assembleia e Galeria 
de Presidentes
17 março a 23 Julho
Freguesias do Concelho

A exposição pretende dar a conhecer os 
documentos que permitiram a constituição da 
Assembleia Municipal do Cartaxo e os presidentes 
que fazem parte da sua história. Tem caráter 
itinerante e será apresentada pela seguinte 
ordem: Cartaxo (17mar-16abr), Pontével 
(18-30abr), Vila Chã de Ourique (02-14maio), 
Lapa (16-28maio), Vale da Pedra (30maio-11jun), 
Valada (13-25jun), Ereira (27jun-9Jul), 
Vale da Pinta (11-23Jul). 

Orientação: Gentil Duarte, Ana Bernardino 
(coordenadores), Augusto Parreira, Délio Modesto 
Pereira, Teresa Nogueira, Hélder Anacleto

—
Passeio Histórico . Todas as Idades

Conversas 
com História: 
Trilhos e Caminhos 
Rurais
Sábado, 9 abril, 17h
Ponto de Encontro: Pontével - Café Pizzaria Rocha.
kome, Avenida 9 de Abril

O historiador António Filipe Rato (Rio da Fonte, 
Associação para a Defesa do Património Histórico, 
Cultural e Natural de Pontével), fará uma visita 
guiada com referências ao mundo rural, às 
tradições, às quintas e casais da zona. Esta 
visita tem um caráter histórico, antropológico, 
sociológico e cultural e pretende sublinhar 
a riqueza patrimonial da Vila de Pontével. 
Aconselha-se o uso de calçado confortável e o 
transporte de uma garrafa de água. 

—
Arquivo . Todas as Idades

Arquivo de Imagem 
do Cartaxo
A partir de 18 abril: recolha de material 
Biblioteca Marcelino Mesquita

A preservação da memória é essencial para uma 
comunidade, sendo a conservação de material 
perdido e disperso um importante recurso para 
estudantes, pesquisadores, historiadores e outros 
profissionais.
Com este projeto, pretende-se recolher imagens 
fotográficas, documentos gráficos (cartazes, 
plantas, mapas, rótulos antigos) e imagens 
em movimento (VHS, Beta, Super 8, etc) para 
digitalização e preservação no Arquivo de Imagem 
de modo a que fiquem disponíveis à população 
para as mais diversas utilidades. Lança-se desde 
já o apelo a todos os que quiserem contribuir com 
cedência de material, podendo fazê-lo enviando 
diretamente o material já digitalizado para o 
e-mail cultura@cm-cartaxo.pt ou deslocando-se à 
Biblioteca Marcelino Mesquita, local onde poderão 
ser efetuadas as digitalizações.

Em parceria com: Área de Serviço, Rui Bernardo, 
Telmo Monteiro

—
Piquenique . Todas as idades

Piquenique 
da Quinta-Feira 
da Espiga
Quinta, 5 maio, 15h
Valada: Parque de Merendas

O Piquenique da Quinta-Feira da Espiga tem 
como objetivo reavivar a tradição da apanha 
da espiga e a reunião das gentes da terra para 
um piquenique convívio, segundo a tradição de 
tempos idos. 
Pretende-se envolver todas as associações e gentes 
que queiram recriar as romarias ao campo para a 
apanha do ramo e, posteriormente, participar no 
piquenique e nas animações que existirão durante 
a tarde.

—
Passeio Histórico . Todas as Idades

Conversas 
com História
Sábado, 28 maio, 16h
Ponto de Encontro: Centro Cultural do Cartaxo

O historiador Miguel Montez Leal fará uma visita 
guiada pelo centro da cidade do Cartaxo, pelo seu 
núcleo histórico, destacando os monumentos e 
edifícios principais, contando histórias de âmbito 
local e nacional, e sublinhando características da 
arquitetura local: casas de estilo Arte Nova, uso 
de azulejaria, casas de arquitetura vernacular, 
antigas adegas e tabernas. O passeio faz um 
percurso histórico-cultural que percorre o Cartaxo 
antigo, demorando-se nos locais de maior riqueza 
histórica, artística e cultural.

—
Assembleia . Todas as Idades

Assembleia 
Municipal Jovem
Quarta, 11 maio, 09h30 (ensino básico) 
14h30 (ensino secundário)
Paços do Concelho: Salão Nobre

O objetivo das Assembleias Municipais Jovens 
é a criação de um espaço de debate e de 
aproximação entre os representantes eleitos e 
a população jovem, que possam criar alicerces 
para uma maior participação no futuro. Estas 
Assembleias Municipais Jovens permitem aos 
alunos apresentar propostas e colocar questões 
aos membros do executivo camarário e membros 
da Assembleia Municipal do Cartaxo.

Orientação: Gentil Duarte (coordenador), 
Ana Bernardino, Augusto Parreira, Délio Modesto 
Pereira, Teresa Nogueira, Helder Anacleto.

—
Memória . Todas as Idades

Cápsula do Tempo
Sábado, 4 junho, 11h
Junto à Praça de Touros

A Cápsula do Tempo vai ser um objeto construído 
por outros objetos, todos escolhidos pela 
comunidade. Qualquer pessoa pode entregar 
para a Cápsula uma fotografia, uma peça de 
roupa, uma mensagem, um desenho, uma garrafa 
de vinho, tudo o que possa mostrar aos que a 
abrirem, daqui a 50 anos, como éramos nós, os 
que hoje vivem no Cartaxo. Como vivemos estes 
dias de 2016 - o ano em que, juntos, celebrámos o 
Bicentenário do Concelho.

Condições de participação em www.cm-cartaxo.pt

—
Exposição . Todas as Idades

Como imaginas 
o Cartaxo daqui 
a 200 anos?
Até 16 maio: receção dos trabalhos
1 a 30 junho: exposição dos trabalhos
Centro Cultural do Cartaxo

Desafiam-se os alunos do Concelho a desenvolver 
trabalhos nas áreas das artes plásticas e 
literatura, sob o desafio que coloca a seguinte 
pergunta: Como imaginas o Cartaxo daqui a 
200 anos? O resultado poderá ser encontrado 
na exposição que vai estar no Centro Cultural do 
Cartaxo durante todo o mês de junho.

—
Conferência . Todas as Idades

Conferência 
sobre Assembleias 
Municipais
Sábado, 25 junho, 15h
Auditório Municipal da Quinta das Pratas

A conferência conta com a participação de vários 
especialistas na área dos poderes e competências 
das Assembleias Municipais. Estão confirmadas as 
presenças do Prof. Cândido Gouveia (Universidade 
do Minho), Dr. José Pavão (Presidente da 
Assembleia Municipal de Mirandela), Dr. Pedro 
Magalhães Ribeiro (Presidente da Câmara 
Municipal do Cartaxo), Prof. Gentil Duarte 
(Presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo). 

Orientação: Gentil Duarte (coordenador), Ana 
Bernardino, Augusto Parreira, Délio Modesto 
Pereira, Teresa Nogueira, Helder Anacleto.

—
Exposição . Todas as Idades

Assembleias 
Municipais ao longo 
da História
Sábado, 25 junho, 18h: inauguração
Freguesias do Concelho

A exposição pretende dar a conhecer os 
documentos mais relevantes das Assembleias 
Municipais do Cartaxo desde 1976. A exposição 
inaugura no edifício da Câmara Municipal mas 
tem caráter itinerante e será apresentada em 
todas as oito antigas freguesias do Concelho.

Orientação: Gentil Duarte, Ana Bernardino 
(coordenadores), Augusto Parreira, Délio Modesto 
Pereira, Teresa Nogueira, Hélder Anacleto.

—
Etnografia . Todas as Idades

Festival de Folclore 
Capital do Vinho 

3ª edição
Sábado, 13 agosto, 21h30
Praça 15 de Dezembro

Um Festival cuja missão é essencialmente 
promover a cultura tradicional portuguesa através 
do folclore. O espírito de união entre os ranchos 
folclóricos de cada freguesia veio dar uma nova 
dimensão ao folclore do concelho, cuja identidade 
individual de cada rancho se mantém, havendo 
um fio condutor que é a divulgação do concelho 
do Cartaxo enquanto Capital do Vinho, numa 
perspetiva integradora do que o caracteriza: 
ruralidade, vinho, adegas, tejo, pesca e folclore.

Município do Cartaxo
Tel. (+351) 243 700 250 • Fax (+351) 243 700 268
Praça 15 de Dezembro • 2070-050 Cartaxo
cultura@cm-cartaxo.pt
www.cm-cartaxo.pt

Agenda — 
Comemorações 
do Bicentenário 
do Concelho
Abril / Agosto 
—2016
Todas as atividades são gratuitas

  —
Os três grandes objetivos que nortearam a Comissão foram elevar a auto-estima dos cartaxenses; elevar 
o patamar cultural do Concelho e potenciar e congregar as coletividades, as associações e o universo educativo.
O programa contempla mais de cinquenta atividades, desde a etnografia, a uma Feira de Artes e Ofícios, passando 
pela música popular, fado, jazz e música clássica, envolvendo os cidadãos, as coletividades e artistas com ligação a
o Concelho.
Naturalmente temos a obrigação de homenagear os que nos precederam e lançar bases para o futuro. 
Deste ano, espero, ficarão estruturas a funcionar, novas dinâmicas culturais, novas aprendizagens e o aproveitamento 
de espaços municipais até aqui encerrados.
Pretende-se ainda integrar as festividades que já ocorrem, como o 25 de Abril, a Quinta-Feira da Espiga, a Festa 
do Vinho, as Festas da Cidade (organizadas pelas Gentes do Cartaxo), o Rei e Rainha das Vindimas, a Feira dos Santos 
e tantas outras. Nunca pretendemos substituí-las, mas complementar o panorama cultural com novas atividades.
Um agradecimento do tamanho de 200 Anos a todos os homens e mulheres que nos legaram esta terra por todos 
nós tão querida! 

Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações dos 200 anos do Concelho do Cartaxo
Miguel Montez Leal

  —
Numa democracia, a memória coletiva convoca-nos para um património que é de todos, em que todos somos 
chamados a conhecer, a conhecer para gostar, para amar o que é nosso, para cultivar um sentimento de identidade, 
de pertença, numa narrativa aberta com vista para o nosso futuro.
Foi com os olhos postos no futuro que partimos para a construção do plano de atividades destas comemorações, 
apelando à participação e ao envolvimento de todos.
Ainda no início de um ano de comemorações, muitas e variadas são as propostas contidas nesta agenda com
iniciativas, que irão decorrer de abril a agosto, e que representam apenas uma pequena parte de um plano 
de atividades ambicioso, que se irá prolongar até dezembro de 2016. 
Um plano de atividades que simboliza aquilo que queremos para o nosso futuro: a capacidade para fazer muito, 
do muito pouco que temos à nossa disposição para gerir. 
Termino com uma palavra de gratidão dirigida à Comissão Organizadora das Comemorações dos 200 anos, 
na pessoa do seu Presidente, Doutor Miguel Montez Leal, e a toda a Comissão: Berta Pereira, Cristiana Cera, 
Frederico Corado, João Pedro Barroca, Mário Silva e Samuel Vieira.

Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo
Pedro Magalhães Ribeiro

—
Concurso curtas . M16

Visões do Cartaxo:
Concurso curtas-metragens com telemóvel
Até 30 abril: receção de filmes
Até 30 maio: votação do público na página facebook do Concurso
Sábado, 4 junho: visualização dos filmes mais votados e cerimónia entrega dos prémios
Centro Cultural do Cartaxo

Visões do Cartaxo desafia os concorrentes a abordarem temas específicos relacionados com o Concelho 
do Cartaxo. O Rio Tejo será o tema da edição de 2016. A competição é aberta a todos os concorrentes 
nacionais e estrangeiros, maiores de 16 anos. Serão admitidos todos os filmes gravados com a câmara 
de um telemóvel e duração mínima de 1 minuto e máxima de 5 minutos.

Condições de participação disponíveis em www.cm-cartaxo.pt

—
Teatro . M6

Cartaxo X 200
Sábado, 25 junho, 21h30
Praça 15 de Dezembro

200 anos do Concelho do Cartaxo, são 200 anos de marcos, acontecimentos mas sobretudo das pessoas 
que ao longo destes anos fizeram e fazem este concelho o que ele é. “Cartaxo X 200” quer celebrar todos 
os que fazem parte do concelho num grande espetáculo onde o sonho nos deixa levar à história e à 
tradição.
Produção: Área de Serviço e Município do Cartaxo
Direção Artística: Frederico Corado

Canta? Dança? Representa? Se quiser entrar neste espetáculo, envie um e-mail para
areadeservico.criacaoteatral@gmail.com
Espetáculo integrado nas Festas da Cidade 2016

destaque destaque


