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No Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo, o Dia Europeu do Enoturismo foi celebrado à 
mesa com os vinhos e os produtos da região Tejo em destaque.

Vinhos & Iguarias do Tejo
A chef  Madalena Dias confecionou as iguarias que encontraram nos vinhos dos enólogos

 Maria Vicente e Pedro Gil, a harmonia de excelência.

Para assinalar o Dia Europeu do Enoturismo, a Câmara Municipal do 
Cartaxo lançou o desafio a dois enólogos e a uma chef de cozinha para 
criarem, no dia 12 de novembro, um almoço de harmonização que 
trouxesse para a mesa do Museu Rural e do Vinho, os sabores e os aromas 
do Tejo. Maria Vicente, enóloga da Casa 1927 e Pedro Gil, enólogo da 
Adega Cooperativa do Cartaxo, aceitaram o convite e trouxeram os 
vinhos que conhecem como ninguém, para acompanhar as criações 
que a chef Madalena Dias, da Cook2Wine, pensou e executou. 

A enóloga Maria Vicente recebeu os participantes com o 
Independente da Casa 1927
A Adega do Museu Rural e do Vinho foi o primeiro espaço a acolher 
os cinquenta participantes no almoço. Recebidos pela enóloga e CEO 
da Casa 1927, Maria Vicente, para um momento inicial “que pensámos 
como um primeiro encontro entre todos”, conforme a enóloga explicou 
– “um momento de partilha, de conversa à volta do vinho, que permita 
a cada um tirar o máximo partido da prova e das harmonizações que 
vamos poder experienciar ao longo do almoço, mas também levar 
consigo conhecimentos que lhe permitam passar a ter ainda mais 
prazer na descoberta da complexidade dos vinhos”.

Da importância da escolha do copo adequado à prova de cada vinho, 
“para desfrutar de toda a palete aromática”, passando pela forma de 
observar as diferentes características de cor e limpidez, até aos cuidados 
a ter por quem quer manter uma garrafeira em casa, foram muitos os 
conhecimentos partilhados. A enóloga desafiou ainda os participantes 
para um exercício – descobrir alguns dos sabores elementares que 
“devem estar presentes nos vinhos de modo equilibrado” –, pequenos 
copos continham líquidos onde o amargo, o salgado ou o doce estavam 
em destaque, aos participantes coube encontrar “sem ajudas” cada um 
dos sabores.

A encerrar a “introdução teórica”, esteve a primeira harmonização 
do almoço. À Adega chegaram pequenos barcos miniatura com uma 
carga de sabores, o Ceviche do Tejo preparado na cozinha ali ao lado 
pela chef Madalena Dias em Conchas Crocantes que foram parceiras do 

Independente, espumante da Casa 1927, o bruto e o doce, escolhidos 
por Maria Vicente para abrir o almoço em ambiente de festa.

Chef  Madalena Dias levou à mesa o rio, a lezíria e o bairro para três 
vinhos únicos da Adega Cooperativa do Cartaxo.
No espaço do centro de Promoção Vitivinícola do Museu, já estava 
a mesa posta – toalhas brancas e copos alinhados à luz da manhã 
ensolarada de novembro, receberam os comensais que começaram a 
ocupar os seus lugares. Os primeiros copos a serem servidos acolheram 
o Bridão Clássico Branco de 2016, da Adega Cooperativa do Cartaxo, 
enquanto da cozinha da chef Madalena Dias saiam as primeiras tigelas 
fumegantes – era a Sopa de Abóbora no Forno com Espuma de Chouriço 
que entrava na sala.

Pedro Gil, enólogo que assina todos os vinhos que foram servidos 
à mesa, explicou as características dos néctares que selecionou, 
lembrando como a harmonização entre o vinho e os pratos servidos 
pode elevar o prazer que cada pessoa tem numa refeição e como as 
características próprias de cada um dos produtos pode contribuir para 
o equilíbrio ou para a criação de contrastes únicos – “vinhos e iguarias 
ganham pela aliança que estabelecem”.

A dar razão ao enólogo, esteve a aliança criada entre o Bridão Trincadeira 
de 2015, com os Lombos de Fataça de Escabeche na Telha – “uma das 
harmonizações mais desafiantes que vamos ter hoje à mesa”, assegurou. 
Já para harmonizar com o Rabo de Boi com Puré de Ervilha e Crocante 
de Hortelã, que a chef Madalena Dias escolheu como prato de carne, 
esteve o Desalmado de 2012, vinho tinto de “edição limitada”, que a 
Adega Cooperativa apresentou publicamente em março deste ano e está 
entre os melhores dos seus vinhos de excelência.

Para encerrar a refeição, Madalena Dias escolheu uma sobremesa 
que foi buscar às tradições gastronómicas nacional e ribatejana, 
transformando-as e criando um prato novo – Sorvete de Pera Bêbada e 
Arrepiado –, sobremesa que contou nos copos com o Colheita Tardia de 
2016, também da Adega Cooperativa do Cartaxo.
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10 dezembro | Centro Cultural do Cartaxo

202º Aniversário de Elevação a Concelho
O Município do Cartaxo comemora, no dia 10 de Dezembro, o 202.º aniversário de 
elevação a concelho. 

Para assinalar a data, a autarquia vai realizar uma cerimónia no Centro Cultural do 
Cartaxo, na qual vai homenagear e atribuir Diplomas e Medalhas de Mérito Municipal a 
personalidades e entidades locais. 

Desde 1994 que a Câmara Municipal distingue aqueles que prestam ou tenham prestado 
serviços relevantes ao município, enaltecendo publicamente o seu trabalho e, ao mesmo 
tempo, dando a conhecer às novas gerações a importância desses contributos para a 
construção de um concelho mais dinâmico, mais desenvolvido e mais solidário. 

16 dezembro | 21h30 | Centro Cultural do Cartaxo

Filipa Maltieiro  no CCC
Filipa Maltieiro, que há sete anos se apresentou no Centro Cultural do Cartaxo como 
artista emergente, afirma a importância de lançar o seu primeiro trabalho a solo neste 
mesmo palco – ao seu público, na terra que a viu nascer. O espetáculo terá início às 
21h30 de dia 16 de dezembro, próximo sábado.

O álbum mantém o fado como base, mas integra influências do folclore, ao que não será 
estranho o facto de Filipa Maltieiro ter sido a partir dos 12 anos de idade, cantadeira da 
secção infantil do Rancho Folclórico do Cartaxo, associação cultural onde deu os seus 
primeiros passos no canto.

A fadista alia a sua carreira profissional, na área farmacêutica, à sua paixão pelo Fado, 
sendo presença assídua na Tasca do Xico e no Páteo de Alfama – deste último trará uma 
convidada especial para o espetáculo no Centro Cultural, a fadista Luísa Rocha, uma das 
novas vozes do Fado.

Filipa Maltieiro, sempre muito ligada às tradições da sua terra, é também membro da 
Escola de Fado do Centro Cultural Azambujense e participou em vários concursos, como 
a Grande Noite do Fado de Lisboa, em 2007 e 2008.

2 dezembro | 11h00 | Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita

Histórias com Teatro Dentro

A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, vai fazer dos primeiros sábados 
de cada mês dias dedicados à promoção da leitura junto dos mais novos, o primeiro 
atelier tem início às 11h00 do próximo sábado, dia 2 de dezembro.

A Câmara Municipal do Cartaxo organiza e Berta Pereira conduz o atelier Histórias com 
Teatro Dentro – os pequenos leitores dos 6 aos 10 anos vão descobrir que as palavras, 
quando se juntam, dão em histórias fantásticas, vão ficar a saber que dentro dos livros 
nascem plantas, ladram cães, crescem animais de todas as cores, vivem pessoas bonitas e 
mágicas, assustadoras ou apenas muito estranhas. Que nos livros se ouve o barulho das 
árvores ou que quando as meninas choram nos livros, as lágrimas são salgadas cá fora.

Berta Pereira afirma isto mesmo, que dento das histórias há coisas, plantas, animais, 
pessoas, sons, cheiros, sensações e desafia os mais pequenos a ver tudo isto saltar para 
fora dos livros, e pergunta a cada um de nós – será teatro? Leve o seu pequeno leitor ou 
a sua menina com queda para o drama à biblioteca e deixe que descubram a resposta.

6 a 29 dezembro |  Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita

Feira do Livro Usado

A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita assinala a época festiva com a 3.ª edição 
da Feira do Livro Usado. De 6 a 29 de dezembro, as histórias infantis, os romances, as 
aventuras e os assuntos muito sérios vão estar lado a lado numa Feira que o convida 
a levar muitos livros, a preços muito pequeninos, para a sua biblioteca pessoal ou a 
escolher os títulos que familiares e amigos gostavam mesmo de receber no “sapatinho”.

Os volumes disponíveis pertencem ao catálogo da biblioteca e são livros repetidos ou 
cujas condições de manuseamento exigem renovação dos exemplares. Neste Natal, 
comemore os livros e a leitura - vá à Feira e leve para casa muitas horas de aprendizagem 
e diversão. 
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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO



EDITAL N.º 96/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

6 NOVEMBRO 2017

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 06 
de novembro de 2017, foram deliberados os seguintes 
assuntos:

1. Reuniões descentralizadas da Câmara Municipal: – 
novembro de 2017 e ano de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada, com a inclusão de mais duas reuniões 
descentralizadas a realizar no dia 02.07.2018 na União de 
Freguesias da Ereira e Lapa (na localidade da Ereira) e no 
dia 20.08.2017 na União de Freguesias do Cartaxo e Vale 
da Pinta (na localidade de Vale da Pinta).

2. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 23/10/2017, que designou, 
para efeitos do disposto do n.º 5 do artigo 9.º do Decreto-
Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, Mafalda Sofia Amador 
da Silva João, técnica superior da Divisão de Planeamento 
e Administração Urbanística como representante deste 
Município na conferência decisória, sobre o pedido de 
regularização apresentado por “Agripulve de José Manuel 
Ramalho Coelho”. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

3. Retificação da deliberação da Câmara Municipal de 

21/08/2017 que aprovou o acordo de parceria com 
Associação O Tejo – Centro de Dia e ATL de Valada

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

4. Nomeação dos representantes do Município do Cartaxo 
nos corpos sociais da Valleypark – Parque de Negócios, S.A.

Deliberado, por escrutínio secreto, com quatro votos a favor, 
nomear Pedro Miguel Magalhães Ribeiro e Luís Rato como 
representantes do município para os cargos de vogal do 
conselho de administração e Jorge Bruno da Silva Barbosa 
Gaspar para o cargo de presidente da assembleia geral, da 
Valleypark – Parque de Negócios, S.A.
Não participaram na discussão e votação deste ponto o 
senhor Presidente da Câmara Municipal Pedro Miguel 
Magalhães Ribeiro e o senhor Vereador Jorge Bruno da 
Silva Barbosa Gaspar por se encontrarem impedidos nos 
termos do art.º 69/1, al. a) do CPA.

5. Designação de representante do Município na comissão 
de acompanhamento do contrato de concessão da 
exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição 
de água e de drenagem de águas residuais do Cartaxo

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

6. Comissão de Acompanhamento da Central de Compras 
Eletrónicas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

7. Nomeação de representante do Município do Cartaxo na 
comissão de proteção de crianças e jovens

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
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apresentada.

Não participou na discussão e votação deste ponto a 
senhora Vereadora Elvira Felicidade Ferreira Rodrigues 
Tristão por se encontrar impedida nos termos do art.º 69/1, 
al. a) do CPA.

8. Delegação de competência no Presidente da Câmara 
Municipal da competência genérica para autorização prévia 
de assunção de compromissos plurianuais estabelecida na 
alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º da LCPA. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

9. Comissões de vistorias

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

10. Pedido de revogação do Alvará de Loteamento n.º 18/76 
(P. º 185/1976 LTL) - Titular: Manuel Ribeiro Nogueira - 
Local: E.N. 3 - Vila Chã de Ourique - Freguesia: Vila Chã de 
Ourique - Requerente: Vanda Maria Carvalho Bernardino

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

11. Obras de edificação – Licenciamento (P. º 35/2017/OEL) 
- Tipo: Ampliação de edificação - Local: Zona Industrial do 
Cartaxo, Lote 18-A3 – Vila Chã de Ourique - Freguesia: Vila 
Chã de Ourique - Requerente: Profissional Classe, Logística, 
Lda.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

12. Obras de edificação – Licenciamento (P. º 31/2017/
OEL) - Tipo: Alteração de unidade suscetível de utilização 

independente - Local: Rua Mouzinho de Albuquerque e 
Travessa do Comendador, n.º 9 – Cartaxo - Freguesia: União 
das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta - Requerente: 
GYM ATRIUM, Atividades Desportivas, Lda.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.
   

Paços do Município, 08 de novembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

EDITAL N.º 102/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

20 NOVEMBRO 2017

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 20 
de novembro de 2017, foram deliberados os seguintes 
assuntos:

1. Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios 
do Vale do Tejo – designação de membro - Proposta de 
deliberação n.º 21/PC-PMR/2017

Deliberado, por unanimidade, nomear o senhor Vice-
Presidente Fernando Manuel da Silva Amorim para, em 
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conjunto com o presidente da câmara municipal ou 
seu substituto, integrar a Assembleia Intermunicipal da 
Associação de Municípios do Vale do Tejo.

O senhor Vice-Presidente Fernando Manuel da Silva Amorim 
não participou na discussão e votação do ponto por se 
encontrar impedido nos termos do art.º 69/1, al. a) do CPA. 

2. Comissão Municipal de Toponímia – Nomeação de 
representantes. - Proposta de deliberação n.º 22/PC-
PMR/2017

Deliberado por escrutínio secreto, com seis votos a favor, 
nomear o Dr. Rogério Coito e o Dr. Miguel Leal para 
integrarem a Comissão Municipal de Toponímia.

3. 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.  - Proposta de Deliberação n.º 20/
PC-PMR/2017

Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor (PS) e 
duas abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-NC) 
aprovar a proposta apresentada.

4. Abertura de procedimento concursal comum para 
preenchimento, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, de cinco 
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional, atividade de apoio operacional à atividade 
de bombeiro, para os bombeiros municipais - Proposta de 
deliberação n.º 3/VP-FA/2017

Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor (PS) e 
duas abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-NC) 
aprovar a proposta apresentada.

5. Abertura de procedimento concursal comum para 
preenchimento, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, de cinco postos 
de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, 
atividade de apoio educativo, para a área de educação 
e juventude da divisão de desenvolvimento económico e 
social - Proposta de Deliberação n.º 4/VP-FA/2017

Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor (PS) e 
duas abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-NC) 
aprovar a proposta apresentada.

6. Abertura de procedimento concursal comum para 
preenchimento, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, de um posto 
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, com 
licenciatura em Animação Cultural e Educação Comunitária, 
para a área de cultura da divisão de desenvolvimento 
económico e social - Proposta de deliberação n.º 5/VP-
FA/2017

Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor (PS) e 
duas abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-NC) 
aprovar a proposta apresentada.

7. Pedido de isenção de taxas pela utilização da sala de 
espetáculos do Centro Cultural do Cartaxo – A.S- Área de 
Serviço Associação de Criação Artística do Cartaxo.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

8. Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara, 
datado de 2017/11/06, que deferiu, com caracter de 
urgência, o pedido de certidão relativo a comunicação 
prévia (P.º 46/2015/OECP); Tipo de obra: Construção de 
edificação e muro de vedação; Local: Rua Professor Artur 
Simões da Silva, n.º 2 – Pontével; Freguesia: Pontével; 
Requerente: Vítor Manuel Figueiredo Lopes - Proposta de 

deliberação n.º 18/PC-PMR/2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

9. Redução do montante da caução prestada mediante 
garantia bancária para assegurar a boa e regular execução 
das obras de urbanização tituladas pelo alvará de 
loteamento n.º 2/2016 (P. º 8/2004/LTL); Local: Casal das 
Malhadas ou Malhadinhas – Vale da Pedra; Freguesia: Vale 
da Pedra; Titulares: António Barateiro Gonçalves, Joaquim 
Fernando Tarouco Branja, José de Jesus João, António de 
Figueiredo Nunes da Costa, Manuel Palos Ladeiro e Manuel 
Adriano - Proposta de deliberação n.º 5/V-PN/2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

10. Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano/Plano 
de Ação Regeneração Urbana – Requalificação da Rua São 
Sebastião e Largo do Pelourinho, Cartaxo: 1) Aprovação do 
projeto técnico de execução; 2) Aprovação da submissão 
da respetiva candidatura no âmbito do Portugal 2020 – 
Alentejo 2020 – Aviso N.º ALT20-16-2016-19 - Proposta de 
deliberação n.º 17/ PC-PMR /2017

Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor (PS) e 
dois votos contra (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-NC) 
aprovar a proposta apresentada.

11. Centro Escolar de Pontével – JI+EB1 – Aprovação 
de Proposta de Suspensão dos Trabalhos - Proposta de 
deliberação n.º 19/PC-PMR/2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

12. 7.ª Alteração do Plano Diretor Municipal do Cartaxo 
(PDMC) – Regularização Extraordinária de Atividades 

Económicas II; Início do procedimento e abertura do período 
de discussão pública - Proposta de deliberação n.º 7/V-
PN/2017          

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

13. Reprogramação de compromissos plurianuais – 
Processo 256/11.1.BELRA e 257/11.1.BELRA - Proposta de 
Deliberação n.º 6/VP-FA/2017
Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor (PS) e 
duas abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-NC) 
aprovar a proposta apresentada.

Paços do Município, 22 de novembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro
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