
OUTUBRO 2017

boletim municipal



3

boletim municipal

PROPRIEDADE E EDIÇÃO
Câmara Municipal do Cartaxo
Praça 15 de Dezembro
2070-050 Cartaxo
Telf.: 243 700 250
Fax: 243 700 268
E-mail: correio@cm-cartaxo.pt

REDAÇÃO E PAGINAÇÃO
Câmara Municipal do Cartaxo
Área de Imagem  
e Comunicação

PERIODICIDADE 
Mensal

EDIÇÃO DIGITAL
Consulte o conteúdo na íntegra em
www.cm-cartaxo.pt

4 DESTAQUE
   O Ribatejo e a 1.ª República em Colóquio

6 AGENDA
 Exposição Olhares

 Lionel, como um elefante numa loja

 de porcelana

 Vinhos & Iguarias do Tejo no Dia

 Europeu do Enoturismo

 Aniversário do Museu Rural e do Vinho

10 PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES
 Câmara Municipal do Cartaxo

FICHA TÉCNICA

ÍNDICE



destaque

5

O Auditório Municipal da Quinta das Pratas recebeu no dia 21 de 
outubro, o Colóquio O Ribatejo e a 1.ª República. Organização 
conjunta da Câmara Municipal do Cartaxo e do Fórum Ribatejo, 
o Colóquio reuniu historiadores de toda a região e contou com a 
presença de Luís Reis Torgal, Professor da Universidade de Coimbra, 
que interveio na sessão de abertura com a conferência A República 
em Portugal: caracterização de um processo histórico e de um sistema 
político.
 
Afirmando ser fundamental estudar a história da República em termos 
locais”, Luís Reis Torgal destacou “a importância de um Colóquio 
que reúne quase uma dezena de estudos, focados na região”, para 
o conhecimento quer do período que antecede a implantação da 
república, quer do período que lhe sucede.
 
As comunicações decorreram ao longo do dia, abordando a 1.ª 
República de uma perspetiva local. José Martinho Gaspar apresentou 
A 1.ª República em Abrantes, Evolução Política e Ação Laicizadora, 
Gabriel Feitor abordou A Formação dos Partidos Republicanos em 
Alcanena: Percursos e Posições Perante a Ideia Autonómica, António 
Matias Coelho, trouxe ao Colóquio Constância e a República, Maria 
Manuel Simão lembrou Francisco José Pereira – Uma Vida em prol 
da Re(s)publica, durante a tarde Maria Zelinda Pêgo, descreveu 
Pontével no Advento da República, António Filipe Rato apresentou 
Marcelino Mesquita, Pensador Republicano na Monarquia, Vencido 
da Vida no Dealbar da República?, Luísa Barbosa O Clube Guilherme 
de Azevedo: Contributo de Santarém para o Movimento Republicano 
Português, Fernando Rita Santarém na 1.ª República e José Raimundo 
Noras encerrou as comunicações com Nas Duas Margens da Lezíria: 
Posicionamento de José Relvas no Debate da “Questão Agrária” 
durante a 1.ª República.

Presidente da Câmara, vereadora da Cultura e coordenador do 
Fórum Ribatejo na abertura do Colóquio
Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, 
esteve presente na sessão de abertura acompanhado pela Vereadora 

Elvira Tristão, responsável pelo pelouro da Cultura. O autarca destacou 
que “a parceria estabelecida com o Fórum Ribatejo”, permitiu reunir 
“uma dezena de comunicações que contribuirão para sabermos 
mais sobre a relevância do movimento republicano na região”. O 
presidente da Câmara destacou ainda o importante contributo da 
professora Maria Manuel Simão na organização do Colóquio.
 
Convicto que “as instituições públicas têm a responsabilidade de 
investir na formação de cidadãs e cidadãos interessados no estudo 
e no conhecimento da nossa cultura e da nossa história”, Pedro 
Magalhães Ribeiro afirmou a importância de “fóruns de debate e 
reflexão que possam ter repercussões no universo educativo”.
 
Elvira Tristão, vereadora da Câmara Municipal do Cartaxo, responsável 
pelo pelouro da Cultura, deu as boas vindas a todos os historiadores e 
estudiosos presentes. Considerando que “a história e a cultura têm no 
Cartaxo um vasto conjunto de cidadãos empenhados na promoção dos 
nossos valores culturais, que nos definem enquanto comunidade”. A 
autarca lembrou que “quer a população, quer as elites do Cartaxo, 
cedo se entregaram à causa republicana”, o que ficaria evidente nas 
comunicações que decorreram ao longo do dia.
 
A vereadora, que acompanhou os trabalhos, reforçou ainda a 
“responsabilidade que temos em replicar às gerações mais jovens, 
os ensinamentos que hoje vamos receber” sobre a participação 
“do Ribatejo e dos ribatejanos neste período de viragem da nossa 
existência política”.
 
António Matias Coelho apresentou o Fórum Ribatejo, que coordena, 
como “um conjunto de pessoas que vivem e trabalham em diversos 
concelhos do Ribatejo e procuram pensar a agir pelo Ribatejo. Sem 
sede, estatutos, orçamento, corpos sociais, ou qualquer estrutura 
organizada, o Fórum tem desenvolvido um conjunto de atividades”, 
ao longo dos últimos oito anos, “que têm permitido dar a conhecer 
a nossa história e a nossa cultura”.
 

No mês em que Portugal celebra a implantação da República, o Cartaxo assinalou a data com um 
Colóquio que reuniu mais de uma dezena de historiadores para refletir sobre o papel do Ribatejo no 

movimento republicano.

  O Ribatejo e a 1.ª República em Colóquio
António Matias Coelho considera que “o Ribatejo será das regiões que mais se poderá afirmar, com 

propriedade, historicamente republicana”.
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12 novembro | 12h30  | Museu Rural e do Vinho

Vinhos & Iguarias do Tejo no Dia Europeu do 
Enoturismo
 A Câmara Municipal do Cartaxo convidou dois enólogos e uma chef para criarem um 
almoço que juntasse à mesma mesa os vinhos e os produtos nascidos nas terras do bairro 
ou nas águas da lezíria do Tejo. A mesa vai ser posta no Museu Rural e do Vinho do 
Concelho do Cartaxo para o almoço que será servido às 12h30 do dia 12 de novembro e 
celebra o Dia Europeu do Enoturismo.

Maria Vicente, enóloga da Casa 1927 e Pedro Gil, enólogo da Adega Cooperativa do 
Cartaxo, aceitaram o convite e vão trazer os vinhos, que conhecem como ninguém, 
para acompanhar as criações que a chef Madalena Dias pensou – nos pratos, mais que 
alimentos estarão os aromas das hortas das nossas avós, o verde profundo dos pomares à 
beira das estradas, o misterioso rio Tejo, a paisagem ribatejana e a vida nascida na Lezíria.

Informação e Inscrições
(+351) 243 701 257 .  museu@cm-cartaxo.pt
Preço - 25,00 euros por pessoa

23 novembro | 10h30 | Museu Rural e do Vinho

Aniversário do Museu Rural e do Vinho

Crianças e seniores vão estar juntos na festa de aniversário do Museu Rural e do Vinho 
do Concelho do Cartaxo.

O Museu Rural e do Vinho faz 32 anos de vida no dia 23 de novembro. Para assinalar a 
data, vai ter uma manhã de festa com convidados muito especiais, logo às 10h30 recebe 
crianças e seniores que vão participar, lado a lado, no atelier O Museu não Escolhe Idades. 
A Tuna da Universidade Sénior do Cartaxo atua às 11h00 e certamente juntará as suas 
vozes às das crianças do Jardim de Infância do Cartaxo que vão ao Museu cantar os 
Parabéns a Você. 

11 novembro | 17h30 | Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita

Exposição Olhares

O espólio que Eduardo Rosa Mendes, Jorge Maltieira e José Tagarro doaram à Câmara 
Municipal do Cartaxo vai passar a estar exposto na Biblioteca Municipal Marcelino 
Mesquita. A inauguração da exposição está marcada para o dia 11 de novembro, sábado 
às 17h30.

As obras que até agora não tinham estado reunidas ao mesmo tempo num só espaço, 
passarão a constituir a exposição permanente do Salão das Artes. O novo espaço resulta 
das obras de renovação que decorreram na Biblioteca durante 2017 e que reconverteram 
também o espaço ajardinado do edifício – o Jardim das Letras, que passará a acolher 
eventos culturais.

O primeiro destes eventos será a atuação do grupo Eden Acústico integrada na inauguração 
da exposição Olhares – às 18h30.

11 novembro | 21h30 | Centro Cultural do Cartaxo

Lionel, como um elefante
numa loja de porcelana

Resultado da residência artística dos coreógrafos e interpretes Teresa Noronha Feio e 
Francesco Sgró no Centro Cultural do Cartaxo, o espetáculo performativo que sobe ao 
palco no dia 11 de novembro, sábado, às 21h30, é uma dança abstrata e imprevisível, 
como um dribbling que está em constante mudança de significado.

Os criadores exploram elementos como o ritmo, o dribbling, os chutos, o culto de 
personalidade e a competição desportiva na construção colaboração entre performers – 
“Exploramos a possibilidade de criar novas linguagens artísticas que deem vida a uma 
narrativa mais complexa sobre as relações humanas. O desejo é criar um lugar onde a 
diversidade de cada artista possa existir em simbiose”.

Produção de Fabbrica C
Coprodução de Sosta Palmizi
Entrada livre . Idade: M/6
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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO



EDITAL N.º 86/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

16 OUTUBRO 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 16 de 
outubro de 2017, foram deliberados os seguintes assuntos:

1. Fixação de mais um vereador
Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (PS) e 2 
abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-NC), aprovar 
a proposta apresentada.

2. Estabelecimento da periodicidade das reuniões ordinárias 
da Câmara Municipal 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada. 

3. Delegação de competências da Câmara Municipal no 
respetivo Presidente
Deliberado, por unanimidade, retirar os pontos 1.3, 1.6, 
1.28, 1.30 e 6.
Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (PS) e 2 votos 
contra (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-NC) os pontos 1.1, 
1.2, 1.7, 1.9, 1.15, 1.31, 8.1 e 8.2.
Deliberado, por unanimidade, aprovar os restantes pontos.

4. Assinaturas para movimentação de contas bancárias 
Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (PS) e 2 
abstenções (Juntos pela Mudança – PPD/PSD-NC), aprovar 
a proposta apresentada.

5. Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara, 
datado de 29/09/2017, que deferiu, com caracter de 
urgência, o pedido de legalização de anexo de apoio 
habitacional (P. º 47/2017/OELG); Local: Rua de S. Francisco, 
Lote n.º 1 – Cartaxo; Freguesia: União das Freguesias do 
Cartaxo e Vale da Pinta; Requerente: Carlos Manuel de 
Araújo Bruno – Cabeça de Casal da Herança de 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

Paços do Município, 17 de outubro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro
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