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EDITORIAL

04
O ano de 2011 será um ano
particularmente difícil para todos.
É um ano em que não se vislumbra
um abrandamento da crise
económica mundial que se abateu
sobre famílias, instituições,
autarquias e países, ainda por cima
agravado com os reflexos,
nomeadamente, sobre o preço dos
produtos agrícolas e dos
combustíveis, provocados pela
turbulência pela qual o Norte de
África e alguns países do Golfo
Pérsico têm vindo a passar. A nível
mundial, não nos iludamos: a Europa chegará, com mais ou menos sobressaltos, a um novo
ponto de equilíbrio. Mas nada será como anteriormente. E por uma razão simples: o bem-estar
social dos Europeus foi conseguido à custa de hordas de países miseráveis, cujas mais-valias
revertiam para benefício da Europa. Esse tempo acabou: agora, Chineses, Indianos, LatinoAmericanos decidiram justamente que têm direito à vida e não estão mais para ser os criados da
Europa.
A nível autárquico, naturalmente que as coisas estão difíceis. Portugal tem sido obrigado a
aprovar sucessivos “PEC´s” que naturalmente se reflectem nas finanças municipais. Acresce
que estas estão também muito dependentes das receitas de licenças de construção e
urbanismo e da venda de terrenos e habitações e, como sabemos, essa actividade está em níveis
baixíssimos. O Município de Azambuja tem, claramente, dificuldades financeiras como todos
mas gostaria de reforçar que no panorama dos municípios portugueses, e particularmente dos
que nos rodeiam, somos dos que estamos menos mal.
Também não me furto a falar aqui de dois temas controversos: “Praça de Toiros” e “Medidas
Sociais”.
Sobre a primeira, a obra já começou. E começou com uma economia de noventa por cento.
Sabendo nós que uma Praça de Toiros tem um custo de cerca de seis milhões de euros, fazê-la
por seiscentos mil penso que representa um esforço no sentido da necessária contenção a que
todos estamos obrigados. Mas não a fazer e demolir a actual (porque foi interditada) seria dar um
golpe fatal na cultura tradicional azambujense perder-se-iam as tradições e a identidade da
terra, a escola de toureio, o grupo de forcados, a etnografia ligada à Poisada do Campino, a Feira
de Maio ficaríamos apenas um subúrbio de Lisboa, porque todos sabemos quais são as
motivações culturais dos azambujenses Contribui também para completar a requalificação do

Abril.2011 | AZAMBUJA | BOLETIM MUNICIPAL 27

EDITORIAL

05
Campo da Feira, que representou um grande esforço técnico e financeiro (lembram-se como era
em 2006?). Comigo, não. Não serei o responsável pela perda da identidade cultural de Azambuja.
Não serei o coveiro da nossa cultura e considero que, mesmo em tempos de crise, a Cultura é
prioritária.
Quanto a medidas de apoio social, gostaria de referir que, no ano de 2010, a Câmara aplicou mais
de setecentos mil euros nas mais diversas medidas de apoio social. Basta analisar o nosso
relacionamento com as IPSS´s do Concelho, os Centros Sociais e Paroquiais, a CERCI, a
Misericórdia, as Casas do Povo, os carenciados em cuja habitação interviemos, o apoio aos
Bombeiros e delegações da Cruz Vermelha, as Bolsas de Estudo e de Mérito, a Acção Social
Escolar, os lanches para jovens em idade escolar, as férias desportivas, os descontos na água
para idosos e famílias numerosas, … só para falar de algumas medidas.

... gostaria de
referir que, no ano
2010, a Câmara
Municipal aplicou
mais de
setecentos mil
euros nas
diversas medidas
de apoio social.
(...) É matéria que
iremos
aprofundar,
porque a crise
assim o exige.

É matéria que iremos aprofundar, porque a crise
assim o exige. Mas há que ter a noção que a crise
atinge todos e que, em tempo de crise, temos que
apoiar os efectivamente necessitados e não os que
se socorrem de subsídios da Câmara para
manifestações ostensivas. Cá por mim, não hesito
quando se trata de promover valores essenciais da
cultura, ambiente, intervenção social e qualidade
urbana e assumo que não tenho problemas em
recorrer a financiamentos para esse fim.
A Câmara de Azambuja tem, ainda, capacidade
para responder às necessidades básicas da sua
população. Mas, para isso, é necessário que todos
nos mobilizemos para resolver aquelas que são as
reais necessidades do nosso concelho: neste
momento, o apoio aos mais carenciados.

Joaquim António Ramos
Presidente do Município de Azambuja
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com os princípios orçamentais e regras previsionais para a Administração Local
definidos pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) apresentam-se
dois dos instrumentos fundamentais da gestão autárquica, que constituem as Grandes Opções
do Plano (GOP):
* Plano de Actividades Municipais (PAM) - relativo à afectação de recursos financeiros
correntes às diversas iniciativas municipais; e
* Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - relativo aos investimentos que se pretendem
levar a cabo no Quadriénio 2011/2014.
Mantêm-se as grandes áreas de intervenção da actividade municipal definidas em anos
transactos:

» MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
» URBANISMO E HABITAÇÃO
» ACESSIBILIDADES E INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
» ILUMINAÇÃO PÚBLICA
» AMBIENTE E SANEAMENTO
» EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
» CULTURA, DESPORTO E TURISMO
» SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL
» PROTECÇÃO CIVIL
» DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
» RELAÇÕES COM FREGUESIAS
» COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES
» RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES

2. ESTRATÉGIA
A estratégia municipal teve que ser reconvertida e adaptada à situação de crise generalizada que
se abateu sobre o País, como reflexo da crise internacional que se generalizou à Europa e ao
resto do Mundo, embora no caso nacional existam especificidades e factores de aceleração que
convém não descurar.
É que a crise reflecte-se duma forma directa e indirecta sobre as Autarquias. Directamente,
através da quebra de receitas, dos constrangimentos orçamentais e de capital e do
estreitamento do canal legislativo e regulamentar com o qual temos que nos confrontar. Por
outro lado e subsidiariamente, as dificuldades atingem também as famílias, as empresas, as
instituições e as colectividades que, naturalmente, se tornam mais dependentes da intervenção
pública e dos apoios que as estruturas do Poder podem proporcionar. São as Autarquias Locais a
manifestação do Poder mais próxima das populações, as que respondem em primeira linha às
necessidades colectivas - são elas as estruturas públicas mais pressionadas em época de crise.
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De facto, as consequências sobre as Autarquias manifestam-se imediatamente sobre as
receitas próprias. O modelo de financiamento das Autarquias Locais, fundamentado no
urbanismo e no imobiliário funcionou enquanto aquelas actividades foram florescentes. Agora
acabou e não se vislumbra que voltem ao anterior fulgor. Há, assim, que definir um novo modelo
de finanças locais, sob pena da insolvência generalizada das Autarquias a curto/médio prazo. As
receitas de IMT e licenciamentos apresentam quebras muito significativas. Também as
transferências da Administração Central apresentam quebras ditadas pela contenção
orçamental: no caso de Azambuja, de 2010 para 2011 há uma quebra de 485.880,00 € ( 8,6%).
A adaptação da estratégia municipal a estes constrangimentos não se faz, no entanto, com uma
alteração dos principais vectores que a definem. Faz-se, sim, com redefinição de prioridades face
às circunstâncias, com faseamentos diferenciados e, acima de tudo, com fórmulas originais
que, não contrariando o quadro legal de referência, proporcionem novas soluções, novos
financiamentos, novas formas de parceria.

As Autarquias Locais debatem-se assim com um novo paradigma: adaptar a sua actividade aos
constrangimentos, nomeadamente orçamentais, mantendo um nível de intervenção que
responda às crescentes necessidades das populações e que estimule o emprego e a criação de
riqueza no Município. Há que limitar custos; mas há, também, que atender às necessidades
sociais e estimular, através do investimento, o tecido empresarial local e o emprego.
Mantemos, assim, os nossos principais objectivos estratégicos nas áreas da Educação, do
Ambiente e Saneamento, da Qualificação Urbana. Mas há neste contexto duas áreas,
consideradas já estratégicas no anterior Plano de Actividades, que ganham uma reforçada
centralidade: a Intervenção Social e o Desenvolvimento Económico e Social, incluindo o
Emprego.
Passaremos, seguidamente, em revista cada uma delas.

2.1 Educação
É este um Sector onde o Município de Azambuja tem investido fortemente nos últimos anos.
Podemos afirmar que do ponto de vista organizacional, das relações da estrutura educativa com
o Município, da complementaridade educacional, o grosso do trabalho está efectuado, embora
continuemos a desenvolver projectos e metodologias tendo em vista responder aos desafios que
quotidianamente nos são colocados.
Do ponto de vista do Parque de Infra-estruturas Educativas esperamos, no ano de 2011, dar um
avanço significativo na sua requalificação. Efectivamente, após a construção do Jardim Infantil
de Manique do Intendente e da requalificação da Escola EBI, concluiremos o Pavilhão
Desportivo de apoio. Em Alcoentre já está em funcionamento o novo Centro Escolar, também
com JI. No Agrupamento de Vale/Aveiras, para além duma intervenção estrutural na EB1,
concretizar-se-á a nova EBI de Aveiras de Cima, igualmente com JI. Esperamos conseguir da
DREL a aprovação do novo Centro Escolar de Vale do Paraíso. No Agrupamento de Azambuja,
para além da conclusão do novo Centro Escolar com JI, será concretizado o Centro Escolar de
Vila Nova da Rainha.
Haverá também que lançar as bases para dois novos projectos: a reabilitação da Escola
Secundária e a constituição duma Escola Profissional, como consta já das conclusões
preliminares do Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho.
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2.2 Ambiente e Saneamento
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O estabelecimento dos contratos de concessão com Águas do Oeste e Águas de Azambuja
permitem-nos antecipar, para 2011, um conjunto de investimentos que prossigam os objectivos
de atender 98 por cento da população com rede de distribuição de água em boas condições e 95
por cento com recolha e tratamento de efluentes. Consideramos prioritária a resolução da
recolha e tratamento de águas residuais, particularmente nas Freguesias de Manique do
Intendente e Vila Nova de S. Pedro.

2.3 Qualificação Urbana
Continuaremos a dar prioridade à reabilitação urbana, não só do espaço público, mas também
do edificado privado e público.
Ao nível do espaço público, e para além de intervenções pontuais de reabilitação, temos
previstas cinco operações fundamentais: o Jardim de S. Sebastião em Azambuja, as infraestruturas e requalificação de superfície da zona central de Aveiras de Baixo, a requalificação da
Avenida 25 de Dezembro em Vale Brejo e da Rua 25 de Abril na Maçussa (através de fundos
comunitários) e a construção do Parque Urbano da Milhariça em Aveiras de Cima (através da
EMIA).
Ao nível do edificado, privado ou público, 2011 será o primeiro ano de laboração da Lezíria do Tejo,
Sociedade Intermunicipal de Reabilitação Urbana, com intervenção nas Áreas de Reabilitação
Urbana de Azambuja e Manique do Intendente.

2.4 Intervenção Social
Como referimos, é esta a área em que se concentrará o maior esforço orçamental do Município
em termos de crescimento da dotação financeira de 2010 para 2011. A actividade do Município,
para além dos programas já em vigor de apoio às IPSS em termos de utentes ou de programas de
investimento e do apoio a carenciados ( com aumento da dotação), prevê:

+ A intensificação da Acção Social Escolar, já praticada, aliás, para além do que a Lei
determina;
+ O apoio aos Centros de Dia e a Lares de Terceira Idade, nomeadamente com a entrada em
funcionamento da extensão da Maçussa;
+ O apoio às famílias, traduzido na manutenção dos programas de Férias Desportivas, a
criação de Jardins Infantis da rede pública em Azambuja, Vila Nova da Rainha e Aveiras
de Cima e a criação duma Creche em Azambuja;
+ O apoio a portadores de deficiência, através do Protocolo de apoio assinado com a CERCI,
a manutenção e divulgação da Loja Social e o financiamento parcial da componente
nacional do novo Centro de Aprendizagem e Ocupação;
+ A criação e dinamização do Banco de Voluntariado;
+ A criação duma nova Acção no Capítulo da Intervenção Social, fortemente dotada do
ponto de vista orçamental, para o desenvolvimento de projectos de apoio social que se
mostrem necessários face ao evoluir de 2011;
+ O envolvimento do Sector Logístico instalado no Município para a criação e dinamização
dum Banco de artigos essenciais,
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2.5 Desenvolvimento Económico e Social e Emprego
Continuaremos a investir no Programa de Divulgação e Promoção do Município tendo em vista a
divulgação das potencialidades do Concelho.
Estimularemos o Sector Produtivo e o Emprego utilizando os instrumentos fiscais e
regulamentares facilitadores da instalação de empresas, particularmente as que traduzam
maior valor acrescentado, maior índice de emprego ou que se instalem em zonas desfavorecidas
do Concelho. Em 2011 será reinstalado e dinamizado o Gabinete de Inserção Profissional.
Também em apoio ao tecido empresarial local desenvolveremos duas iniciativas:
+ Um ninho de Empresas tendo em vista apoiar o empreendedorismo local;
+ Um projecto de apoio ao tecido empresarial local, no âmbito das micro e pequenas
empresas, a negociar com a ACISMA.

Para a prossecução dos nossos objectivos, para além do orçamento municipal e das parcerias
que estabeleceremos com a Sociedade Civil, utilizaremos os seguintes instrumentos:

a) Ordenamento do Território
Durante o ano de 2011 serão dados passos definitivos no tocante à revisão do Plano Director
Municipal, de forma a adequá-lo às necessidades e potencialidades do Município e aos novos
modelos de planeamento e gestão territorial entretanto em vigor. Também serão acompanhados
e finalizados alguns dos Planos de Pormenor em desenvolvimento.
A este nível, refira-se também a conclusão do Plano de Desenvolvimento Estratégico do
Município.

b) Quadro de Referência Estratégico Nacional
Desenvolveremos projectos já aprovados ao nível do QREN: Centros Escolares de Azambuja, Vila
Nova da Rainha e Aveiras de Cima, Regeneração Urbana em Azambuja, Estrada
Manique/Maçussa e Estrada Manique/Moita do Lobo.
Esperamos também aprovar, para além do Centro Escolar de Vale do Paraíso, os projectos de
Modernização Administrativa, intervenção urbana em Aveiras de Baixo, Vale Brejo e Maçussa, a
candidatura de eficiência energética para as Piscinas Municipais, o Pavilhão Desportivo de
Alcoentre, a Biblioteca Pina Manique em Manique do Intendente e a recuperação da Praia do
Tejo.

c) Plano de Acção das Contrapartidas da OTA
O Plano, que não tem tido a concretização que se esperaria face ao compromisso
governamental, sofreu um último revés com a sua suspensão até final de 2010, conforme
anunciado pelo Ministério das Obras Públicas.
Continuaremos, no entanto, a pugnar pela sua concretização, particularmente no tocante às
suas componentes mais prementes: a intervenção na EN 3, as infra-estruturas da Quinta do Mor
e a definição dum modelo de financiamento para a valorização do Castro de Vila Nova de S.
Pedro.
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d) Parcerias
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Continuaremos a gerir e a estabelecer parcerias para os diversos objectivos da intervenção
municipal, particularmente aos seguintes níveis:
+ Com as Concessionárias, “Águas do Oeste” e “Águas da Azambuja”, ao nível do
abastecimento de água e recolha e tratamento de efluentes;
+ Na constituição da Sociedade que fará a gestão do estacionamento em Azambuja;
+ Com promotores privados no desenvolvimento de Planos de Pormenor com relevância
para a economia do Concelho;

e) Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja
Para além da conclusão do Centro Escolar de Azambuja, a EMIA será chamada a desenvolver
três novos projectos: o Parque Urbano da Milhariça, em Aveiras de Cima, o novo Arquivo
Municipal e a requalificação da Praça de Toiros de Azambuja.
A EMIA também será solicitada para a recuperação de instalações desportivas e continuará a
gerir as Actividades de Enriquecimento Curricular.

3. ASPECTOS FINANCEIROS
Como já foi referido, a crise financeira e económica teve reflexos imediatos sobre as quebras das
receitas municipais, particularmente nas suas componentes mais directamente relacionadas
com a actividade económica geral e imobiliária em particular. Efectivamente, para uma previsão
de 25.876.420,00 € em 2010, a previsão das receitas globais para 2011 é de 22.180.402,00 € - isto é,
uma redução de 14,3%.
A diminuição da receita é mais visível no que se refere ao IMT e Taxas de Licenciamento. Mas,
também ao nível das transferências da Administração Central se verifica uma redução de 2010
para 2011 de 485.880,00 € (8,6%).

Uma referência particular às receitas provenientes de Fundos Comunitários, onde foram
consideradas as inerentes às candidaturas já formalmente aprovadas, tendo-se optado por
considerar “não definidas” as provenientes de candidaturas ainda não formalmente aprovadas.
Foi, igualmente, considerado o recurso a crédito bancário na componente nacional das
candidaturas já aprovadas, sendo que regulamentarmente tal recurso atinge 75% dessa
componente.
Foi considerado também 50% do direito de superfície do terreno a ceder à Fundação
Champalimaud para instalação do Biotério Central.
Foram contabilizados, quer do lado da receita quer do da despesa, os fluxos financeiros com
Águas do Oeste.

a) Estrutura da Receita e da Despesa
Para 2011, a repartição das receitas e despesas previstas relativamente a verbas definidas é a
seguinte:
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RECEITA

valor (€)

Corrente

16.379.655

73,8 %

Corrente

13.729.196

61,9 %

Capital

5.800.747

26,2 %

Capital

8.451.206

38,1 %

TOTAL

22.180.402

100,0 %

TOTAL

22.180.402

100,0 %

%

valor (€)

DESPESA

%

Relativamente à estrutura da despesa, nas suas diversas afectações, teremos o seguinte quadro
de aplicação de fundos:
valor (€)

ESTRUTURA

%

6.705.100

30,2 %

Bens e Serviços

930.859

4,2 %

Outras despesas

40.000

0,2 %

PAM

5.402.253

24,4 %

PPI

7.533.706

34,0 %

Serviço da Dívida

1.568.484

7,1 %

Pessoal
Funcionamento

b) Indicadores
Para uma melhor análise da estrutura financeira do Orçamento de 2011, apresentamos os
seguintes indicadores:
Receitas Correntes
Despesas Correntes

= 119,3 %

As receitas correntes do Município cobrem mais do que a totalidade das despesas correntes,
quer as afectas ao funcionamento dos vários serviços municipais, quer as decorrentes das
acções inscritas no Plano de Actividades Municipal, quer, ainda, as relativas ao serviço corrente
da dívida.
Prevê-se, assim, a existência de uma poupança corrente, ou seja, um financiamento parcial de
despesas de investimento com receitas correntes que, para 2011, atinge o montante de
2.650.459,00 €.
Despesa de Funcionamento
Despesas Totais

= 34,6 %

Apesar do decréscimo das receitas - e consequentemente das despesas globais - o peso das
despesas de funcionamento na Despesa mantêm-se no nível percentual de 2010, o que
evidencia um decréscimo significativo em valor absoluto (1.217.815,00 €) e em termos relativos
(menos 14%) devido à contenção financeira imposta ao funcionamento orgânico do Município.
Despesa com o Pessoal
Despesas Totais

= 30,2 %

Em relação a 2010, verifica-se neste indicador um aumento de 1,8 pontos percentuais,
exclusivamente determinado pela diminuição prevista das Despesas Globais.
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PLANO DE ACTIVIDADES _ ORÇAMENTO 2011

c) Estrutura do PAM e do PPI

12

Apresenta-se, neste capítulo, a afectação dos recursos em termos de PAM, de PPI e totais aos
diversos objectivos definidos para a estrutura de actuação da Câmara Municipal.
Refira-se que as verbas “A Definir” dizem respeito a verbas que, no decurso de 2011, poderão ser
concretizadas através da aplicação do Saldo Final da Gerência de 2010 e das transferências
decorrentes da homologação das candidaturas apresentadas e/ou já objecto de
contratualização ao QREN.

PAM

PPI

OBJECTIVOS
definido

a definir

Modernização e
Reorg. de Serviços

440.630

425.000

Urbanismo
e Habitação

18.130

Acessibilidades e
Infraestrut. Viárias
Iluminação Pública
Ambiente
e Saneamento

total

%

definido

a definir

total

%

PAM
+
PPI
total

%

PAM
+
PPI
definido

%

241.606

634.516 4,1

1.500.146 6,3

833.540 6,4

0

18.130 0,2 1.542.011 1.011.191

2.553.202 16,4

2.571.332 10,8

1.560.141 12,1

4.500

0

4.500 0,1 1.096.713 1.080.726

2.177.439 14,0

2.181.939 9,2

1.101.213 8,5

150.000

170.000

2.836.141

865.630 10,5

392.910

320.000 3,9

60.637

16.500

77.137 0,5

397.137 1,7

210.637 1,6

871.850 3.707.991 44,9

641.740

624.955

1.266.695 8,1

4.974.686 20,9

3.477.881 26,9

1.101797 13,3 2.553.944 1.280.159

3.834.103 24,6

4.935.900 20,7

3.320.361 25,7

2.742.501 17,6

3.662.721 15,4

780.000 6,0

Educação
e Juventude

766.417

335.380

Cultura, Desporto
e Turismo

573.470

346.750

920.220 11,1

Saúde e
Intervenção Social

183.125

229.025

412.150 5,0

86.100

63.500

149.600 1,0

561.750 2,4

269.225 2,1

Protecção Civil

178.160

157.100

335.260 4,1

78.705

5.000

83.705 0,5

418.965 1,8

256.865 2,0

Desenvolvimento
Económico

151.000

159.500

310.500 3,8

35.820

11.000

46.820 0,3

357.320 1,5

186.820 1,4

Juntas
de Freguesia

10.000

10.000

20.000 0,2

400.000

600.000

1.000.000 6,4

1.020.000 4,3

410.000 3,2

Colectividades
e Instituições

41.500

94.500

136.000 1,6

100.000

124.500

224.500 1,4

360.500 1,5

141.500 1,1

Outras entidades

49.180

62.150

111.330 1,3

338.596

441.050

779.646 5,0

890.976 3,7

387.776 3,0

206.530 2.535.971

5.402.253 2.861.255 8.263.508 100 7.533.706 8.036.158 15.569.864 100 23.833.372 100 12.935.959 100
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Pode, assim, constatar-se que, em termos de PAM e PPI, os objectivos com maior dotação
percentual são os seguintes:

13
c.1) PPI+PAM - Despesas Totais

c.2) PPI+PAM - Despesas com
Financiamento Definido

+ Ambiente e Saneamento: 20,9 %

+ Ambiente e Saneamento: 26,9 %

+ Educação e Juventude: 20,7 %

+ Educação e Juventude: 25,7 %

+ Cultura, Desporto e Turismo: 15,4 %

+ Urbanismo e Habitação: 12,1 %

+ Urbanismo e Habitação: 10,8 %

+ Acessibilidades e Infraest. Viárias: 8,5 %

ESTRUTURA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Juntas
de Freguesia
Urbanismo e Habitação
Desenvolvimento
Económico
e Turismo

Colectividades
e Instituições
Outras
entidades

Modernização e
Reorganização
de Serviços

Protecção Civil
Acessibilidades
e Infraestruturas
Viárias

Saúde e
Intervenção
Social

Cultura, Desporto
e Juventude

Iluminação Pública
Educação

Ambiente
e Saneamento

Abril.2011 | AZAMBUJA | BOLETIM MUNICIPAL 27

E.T.A.R. DE VILA NOVA DE S. PEDRO
E MANIQUE DO INTENDENTE
O tratamento de esgotos das Freguesias de Manique do Intendente e Vila Nova de S. Pedro ficou
suspenso há uns anos dado que se levantaram dúvidas sobre a Estação de Tratamento de Águas
Residuais (E.T.A.R.).
Entretanto, a evolução tecnológica verificada nos últimos anos permite retomar a actual E.T.A.R.
com melhorias técnicas e ambientais que a tornam uma boa solução.
Assim, a Câmara Municipal de Azambuja informa que:
1. Está concluída a rede de recolha de esgotos de Vila Nova de S. Pedro;
2. A Concessionária “Águas da Azambuja” está já a intervir na rede de recolha de
esgotos da freguesia de Manique do Intendente;
3. A Concessionária “Águas do Oeste” concluirá os emissários e efectuará os
investimentos necessários para a reconversão da actual E.T.A.R.;
4. Será plantada uma cortina arbórea para anular o impacto visual da actual E.T.A.R.;
5. Estima-se, assim, que, no primeiro semestre de 2012, todo o sistema de Recolha e
Tratamento de Esgotos de Manique do Intendente e de Vila Nova de S. Pedro
estará em funcionamento.

UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE
AVEIRAS DE CIMA - Ajustamentos
A Unidade de Atendimento ao Público de Aveiras de Cima foi inaugurada em Setembro de 2009,
no Complexo denominado “Casa da Câmara”, no Largo da República, e com ela pretendeu-se dar
satisfação a uma aspiração antiga da Vila de Aveiras de Cima.
Por outro lado, a fim de dar corpo ao compromisso social de pôr em execução um centro de
convívio no Largo da República, sem prejudicar no entanto o atendimento em Aveiras de Cima,
foram introduzidos, no início do mês de Março, os seguintes ajustamentos de funcionamento:
1. O Atendimento ao Público em Aveiras de Cima, na Casa da Câmara, passou a
processar-se todas as segundas-feiras, no horário normal de expediente, nas
instalações da sede da “Vila Museu do Vinho” (1º andar da Casa da Câmara);
2. Complementarmente, e tendo em vista, nomeadamente, assuntos relacionados
com os transportes escolares, o serviço de Atendimento ao Público funciona
também no primeiro e último dia útil de cada mês, no mesmo local;
3. O espaço anteriormente ocupado pela Unidade de Atendimento ao Público foi
reconvertido em Sala de Convívio aberta à população sénior.
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AMBIENTE

EXPOSIÇÃO “RESÍDUOS EM MOVIMENTO”
O Município de Azambuja irá
receber novamente a exposição
itinerante “Resíduos em
Movimento”, uma iniciativa da
“EGF - Empresa Geral de Fomento”
que pertence ao grupo “Águas de
Portugal” e tem por missão
contribuir para a resolução
ambientalmente correcta do
problema dos Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU), promovendo o
seu tratamento e valorização.
Esta exposição irá percorrer todos
os Municípios abrangidos pela “VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das
Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.”, empresa gestora dos resíduos produzidos no Concelho de
Azambuja. A adesão da autarquia a esta campanha insere-se na política seguida ao longo dos
últimos anos de uma clara aposta na sensibilização e na consciencialização ambiental.
O concelho irá receber o “Versus Car”, uma carrinha equipada com tecnologia e software
inovadores, onde todos os visitantes terão à sua disposição diversas actividades lúdicas e
didácticas e também informação sobre o processo de tratamento e valorização de RSU da sua
área de residência.
A exposição estará nos três agrupamentos escolares - Aveiras de Cima, Azambuja e Manique do
Intendente - nos dias 02, 03 e 04 de Maio de 2011, respectivamente. Esta acção constitui uma
mais-valia para os jovens estudantes do Município de Azambuja, sendo uma forma de os
consciencializar para o impacte dos RSU na nossa sociedade e sensibilizá-los a adoptar
comportamentos mais correctos a nível ambiental, para um futuro melhor e mais sustentável.
A exposição pode, igualmente, ser visitada no site www.residuosemmovimento.net

PROTEJA A

Não faça lume nem abandone lixo!

Em caso de incêndio ligue 112.
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SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

AZAMBUJA INTEGRA A “Lezíria do Tejo, SRU”

FOTO CIMLT

16

Foi assinada, no dia 25 de Janeiro, na
s e d e d a C I M LT ( C o m u n i d a d e
Intermunicipal da Lezíria do Tejo) a
escritura de aumento de capital da “LT,
Sociedade de Reabilitação Urbana
(SRU), EM”. A SRU da Lezíria do Tejo
passa, assim, a ser participada por
mais sete municípios associados da
CIMLT, sendo composta por Almeirim,
Alpiarça, Azambuja, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio
Maior e Santarém. Com este
alargamento, o capital da sociedade
passa para mais de 460 mil euros.
De lembrar que a Sociedade de
Reabilitação Urbana da Lezíria do Tejo
foi criada pela CIMLT em 2009 e é um
projecto pioneiro no País, uma vez que
dela fazem parte vários municípios.
Azambuja integra esta sociedade com
as áreas de reabilitação dos centros
urbanos da Vila de Azambuja e de
Manique do Intendente.
A criação da “LT, Sociedade de
Reabilitação Urbana, EM”, tem como
principal inovação a realização de
economias de escala ao nível dos
custos operacionais e ainda de criação
de uma massa crítica para o fomento
da atractividade das operações de
reabilitação.
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Principais Competências
da SRU (síntese)
» Licenciar e autorizar operações urbanísticas;
» Expropriar os bens imóveis e os direitos a eles
inerentes, destinados à reabilitação urbana;
» Proceder a operações de realojamento;
» Elaborar estudos e projectos relativos à urbanização ou
reabilitação urbana das áreas indicadas;
» Seleccionar os investidores com base em critérios préanunciados, como: a idoneidade, a capacidade
financeira, a capacidade técnica, a qualidade dos
projectos de reabilitação, preços e prazos;
» Celebrar todos os contratos com as entidades
adjudicatárias seleccionadas;
» Acompanhar a execução dos projectos e fiscalizar as
obras de reabilitação urbana;
» Verificar os custos de reabilitação e a certificação dos
empreiteiros, criando bolsas de materiais que
permitam intervenções a baixos custos;
» Definir um plano de reabilitação do espaço público
com a valorização das infra-estruturas de proximidade
e o apoio à reabilitação privada;
» Definir, na área de intervenção, o nível de condições
sócio-económicas dos residentes para o desenvolvimento potencial de políticas de subsidiação tarifária;
» Adquirir e alienar imóveis no âmbito do programa
geral de reabilitação urbana e de gestão de solos;
» Propor aos organismos competentes os regimes
fiscais e parafiscais especiais, assim como a
elaboração de planos e regulamentos.

EMPRESA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAS DE AZAMBUJA

NOVO CENTRO ESCOLAR DE AZAMBUJA
Encontra-se concluída a empreitada do novo Centro Escolar de Azambuja. No início do próximo
ano lectivo, conforme anunciado, tudo estará a postos para a abertura.
Em síntese, as instalações deste Centro Escolar disponibilizarão 12 salas para 1ºCiclo, 4 salas
para Jardim-de-Infância e salas polivalentes para actividades de tempos livres e prolongamentos
de horários. Além de um corpo central comum, os dois níveis de ensino referidos funcionarão em
blocos distintos, o Jardim-de-Infância num piso térreo e o 1ºCiclo em rés-do-chão e 1º andar.
Terminados os trabalhos de construção, a EMIA está, agora, a desenvolver o processo de
aquisição de todo o equipamento necessário à escola, tal como mobiliário, material didáctico,
material de cozinha e refeitório, e equipamento informático.

Parques de Estacionamento de Azambuja
O processo de constituição de “sociedade comercial, de capitais minoritariamente públicos
e sem influência dominante do Município, para a concepção, construção, equipamento,
conservação, manutenção e exploração de parques de estacionamento da Vila e adjacentes
à Vila de Azambuja” encontra-se a aguardar adjudicação, em fase de definição de contrato
de sociedade.

Pavilhão Municipal de Azambuja
Esta infra-estrutura será alvo de obras de
requalificação geral, onde se inclui a
substituição do piso sintético, a renovação
das canalizações dos balneários e a pintura
geral interior do pavilhão. Foi iniciado o
processo com o lançamento do concurso
desta empreitada.
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EDUCAÇÃO

“FAMÍLIAS À CONVERSA COM...”
A iniciativa “ Famílias à
Conversa com…”
continua a juntar, em
diversos locais, as
dúvidas dos pais e as
respostas técnicas dos
convidados, em torno
de temáticas que pais e
educadores consideram pertinentes no quotidiano das famílias e comunidades educativas.

18

Nos últimos meses, a “conversa” decorreu nas 3 bibliotecas do Município de Azambuja. A
segurança na Internet, as dúvidas face às Toxicodependências e a Adolescência e as suas
problemáticas foram os temas partilhados. As sessões começam a ser cada vez mais
participadas pelas famílias, elas que são o núcleo para onde se dirige o objectivo desta iniciativa
e igualmente de onde emanam as dúvidas, que se têm materializado nos temas em discussão.
A intervenção municipal tem, igualmente, esta dimensão, a de gerar espaços que enquadrem as
interrogações de grupos específicos da sociedade no sentido de produzir respostas individuais,
e, dessa forma, contribuir para um “clima” de estabilidade e funcionalidade, no caso, a família.

BOLSAS A ESTUDANTES E HOMENAGEM A
PROFISSIONAIS JUBILADOS
O Município de Azambuja realizou, em Dezembro de
2010, no Auditório do Páteo Valverde em Azambuja, a
habitual sessão de entrega de bolsas a estudantes do
ensino superior e de homenagem de final de carreira
aos profissionais do ensino jubilados.
Nesta iniciativa da autarquia, foram entregues 25 Bolsas
de Estudo, no valor de € 1.200,00 cada, a alunos do
município que frequentam o Ensino Superior, como
forma de apoio social às respectivas famílias. Teve
igualmente lugar a atribuição de 10 Bolsas de Mérito, no
valor de € 600,00 cada, a estudantes do Ensino Superior
que se destacaram pelo seu bom desempenho. A
medida totaliza uma verba de € 36.000,00 e insere-se na
política de aposta na Educação e investimento no futuro
por parte do município.
Na mesma cerimónia, o município prestou a merecida homenagem a nove profissionais
Docentes e Não-Docentes recentemente jubilados e que contribuíram, com as respectivas
carreiras, para a formação de tantos jovens deste concelho. Este acto, por seu turno, reflecte o
reconhecimento da autarquia aos que agora terminam a sua vida activa dedicada a este sector.

No Dia de Reis, o município “mimou” a Comunidade Educativa
Como já é tradicional, no dia 6 de Janeiro, a autarquia distribuiu lembranças pelos alunos de
todas as escolas do município. Para os mais pequenos, um saco de marinheiro com uma
imagem do projecto “As Viagens do Zambujinho”. Para os mais crescidos, um projector
individual com mola, como incentivo à leitura. Aos docentes, pessoal auxiliar e
administrativo das escolas, foi distribuído o habitual bolo-rei.
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DESPORTO

Domingo, 9 horas da
manhã, fato de treino
e sapatilhas.
Tem sido este o
cenário que se tem
vindo a repetir desde
Outubro de 2010, em
vários locais de todo o
Concelho.

PROGRAMA ACTIVIDADE FÍSICA PARA TODOS
Chama-se “Programa Actividade Física para Todos - PAFT”, é promovido pelo Município de
Azambuja com a colaboração de várias entidades e, claro, da população que participa de forma
gratuita e tem aderido, de forma massiva, às diferentes actividades desportivas ao ar livre
(Caminhadas, Fitness, Cicloturismo e Dança). Podemos, por isso, afirmar que, neste momento,
temos parte da população mais activa e saudável.
Essas actividades são enquadradas por técnicos especializados que ajudam os participantes
nos aspectos específicos de cada modalidade, tornando-as em convívios desportivos que
permitem também, para além da prática da actividade física em grupo, de uma forma orientada,
a descoberta e apropriação de diversos locais de interesse histórico e patrimonial do Concelho
de Azambuja. A participação nas actividades não exige marcação prévia. Basta aparecer!
Próximas actividades

Informações

10.Abril | “Dia Mundial da Saúde” | Jardim Urbano de Azambuja
08.Maio | Cicloturismo | Aveiras de Cima
22.Maio | Cicloturismo | Vila Nova de S. Pedro
05.Junho | Caminhada “Terras de Pão” | Maçussa
19.Junho | “Ritmos Latinos” | Jardim Urbano de Azambuja

tel. 263 400 475
desporto@cm-azambuja.pt
www.cm-azambuja.pt
Agenda de Eventos Culturais e
Desportivos

CAMPEONATOS “AZB FAIR-PLAY”
O Ténis-de-mesa é uma das modalidades em destaque na primeira edição dos Campeonatos
Amadores do Município de Azambuja “AZB Fair-Play”, a decorrer desde Outubro de 2010.
O Campeonato de Ténis-de-mesa, dividido em 9 jornadas, decorreu ao longo de 3 meses e contou
com a participação de 10 equipas, representadas por 50 atletas com idades entre os 10 e 80 anos.
Chegado ao fim, em Janeiro último, não podemos deixar de aplaudir todos os participantes, e em
particular os vencedores José Paulo Jesus, Pedro Teixeira e Pedro Vasconcelos da Equipa A.
A aposta municipal na implementação desta iniciativa é, para já, um sucesso, através do
estabelecimento/restabelecimento de ligações entre a população, favorecendo um espírito
competitivo e lúdico através do desporto e da actividade física.
No próximo Boletim Municipal daremos
conta dos outros campeonatos que,
entretanto, terão o seu terminus. Casos do
Futsal Feminino, que decorreu em 5
jornadas, envolvendo um total de 60 atletas,
e do Futebol 7 Seniores.
Informação actualizada dos campeonatos:
http://desporto.cm-azambuja.pt/
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AVEIRAS DE CIMA COMPLETA O PLANO CONCELH
Está inaugurado o Relvado Sintético do
Campo de Jogos “1º de Abril”, do Aveiras
de Cima Sport Clube. O evento teve lugar
a 29 de Janeiro, um dia cheio de futebol e
que fica na história do clube, da
Freguesia de Aveiras de Cima e, claro, de
todo o Concelho de Azambuja.
Além das diversas autoridades locais, a
inauguração contou com a presença do
Governador Civil do Distrito de Lisboa,
Dr. António Galamba, que incentivou
todos os autarcas, os dirigentes
associativos e a população em geral a
continuar a desenvolver o concelho com
obra e com actividade. Também o
presidente da direcção do clube, Sr.
Pedro Rocha, e o Presidente da Junta de
Freguesia de Aveiras de Cima, Sr. Justino
Oliveira, se congratularam com o novo
relvado e com o investimento naquela
freguesia.
O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim
Ramos, assinalou o grande avanço do
plano municipal desenvolvido nos
últimos anos no sentido de dotar o concelho com infra-estruturas desportivas
"descentralizadas" que permitam à
população melhores condições para a
prática da actividade física que assegure
uma vida com mais qualidade.
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HIO DE CONSTRUÇÃO DE 4 RELVADOS SINTÉTICOS

Azambuja

Vila Nova da Rainha

Vila Nova de S. Pedro

A concretização desta obra veio de
encontro ao desejo da população local
de ver o seu campo de jogos melhorado.
Por outro lado, proporciona aos atletas
dos vários escalões etários do Aveiras de
Cima Sport Clube (destaque para várias
dezenas de crianças e jovens) e das
equipas visitantes melhores condições
para a prática do futebol.
Esta é uma aposta que o município já
tinha levado às Freguesias de Azambuja,
de Vila Nova da Rainha e de Vila Nova de
S.Pedro. Agora, com este quarto relvado
sintético, fica completa a cobertura em
termos das duas grandes áreas do
Concelho de Azambuja (vulgo “Alto
Concelho” e “Baixo Concelho”). As obras
do Relvado Sintético do Campo de Jogos
“1º de Abril” do Aveiras de Cima Sport
Clube tiveram o custo aproximado de
325 mil euros.
Refira-se, por fim, que a inauguração foi
animada com uma demonstração das
equipas “escolas” do Aveiras de Cima
Sport Clube e das equipas convidadas, o
Ota Futebol Clube (Ota - Alenquer) e o
Estrela Futebol Clube Ouriquense (Vila
Chã de Ourique - Cartaxo). Ao longo do
dia, realizaram-se os jogos da 9ª jornada
do Campeonato de Futebol 7 “AZB FairPlay” organizado pelo município.
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CULTURA AVIEIRA / DEFESA DO TEJO

RECUPERAÇÃO DA ALDEIA AVIEIRA DO LEZIRÃO
Azambuja faz parte do projecto de candidatura da “Cultura Avieira a Património Nacional”. A
adesão ao co-financiamento da gestão do projecto foi aprovada, em sessão de Câmara, no final
de 2010. A coordenação da iniciativa está a cargo do Instituto Politécnico de Santarém, líder
institucional de um consórcio composto por trinta e nove instituições, entre as quais o Município
de Azambuja.
Refira-se que o presente projecto tem uma componente material, aprovada no âmbito do
QREN/Provere, de criação de um novo destino turístico em Portugal. Além do Instituto
coordenador, o consórcio integra os Municípios de Azambuja, Alpiarça, Almeirim, Cartaxo,
Salvaterra de Magos e Santarém.
O consórcio tem como missão a realização de actos preparatórios e dinamizadores dos
investimentos que os consortes se propõem realizar no âmbito alargado do “Projecto de
Desenvolvimento dos Avieiros do Tejo e do Sado”. O Município de Azambuja apresentou a
proposta de “Recuperação e Reabilitação da Aldeia Avieira do Lezirão e Zona Envolvente”, com
um custo estimado de 627 mil euros, com financiamento QREN aprovado no âmbito do PRODER.
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A recuperação da “Aldeia Avieira do Lezirão” e zona envolvente visa, em primeira instância, uma
abordagem à Cultura Avieira integrada no território em que se insere. Pretende-se promover o
Concelho de Azambuja; preservar a Cultura Avieira, quer material quer imaterial; preservar a
“Aldeia Avieira do Lezirão” e a sua estrutura palafítica; estimular o turismo no concelho;
estimular o investimento privado na dinamização de projectos/actividades ligadas ao turismo; e
promover mais um pólo de recuperação da frente ribeirinha.
As componentes do projecto são, basicamente, o levantamento, a recolha e o tratamento de
testemunhos (materiais e imateriais); a intervenção directa nas infra-estruturas da aldeia avieira;
a intervenção no conjunto habitacional; sinaléctica e dinamização turística.

V Jornadas Ibéricas “Por um Tejo Vivo”, Azambuja - 14/15.Maio
As V Jornadas “Por Um Tejo Vivo” serão realizadas em Portugal pela primeira vez, de 14 a 15 de
Maio de 2011, em Azambuja, com o apoio do município e acolhendo representantes de mais
de 100 organizações de cidadãos e ecologistas de Espanha e Portugal, reunidas na “Rede de
Cidadania por Uma Nova Cultura da Água no Tejo/Tajo”.
Será um momento crucial para o Tejo e seus afluentes. Em Junho de 2011 serão publicados
os Planos de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo, em Portugal e em Espanha, que contêm
as orientações de gestão e utilização da bacia do Tejo até 2015. Estes planos incluem temas
chave como o regime de caudais ambientais e os objectivos quanto ao estado ecológico das
águas, entre outros. O objectivo da rede é elaborar propostas sólidas de alternativas de
gestão que permitam a recuperação do rio e dos seus territórios.
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TURISMO

MUNICÍPIO PROMOVEU AZAMBUJA NA BTL’11
A Câmara Municipal de Azambuja esteve,
uma vez mais, presente na Bolsa de
Turismo de Lisboa - a maior feira de turismo
do país - que decorreu entre os dias 23 e 27
de Fevereiro, na FIL (Parque das Nações).
O Município de Azambuja participou nesta
edição da BTL em dois campos distintos: no
programa “Hosted Buyers”, onde foram
estabelecidos alguns contactos com
profissionais estrangeiros, e também no
atendimento e promoção junto aos
milhares de visitantes do certame.
Voltou-se a apostar numa presença
independente e personalizada com o stand
municipal de 54m2, no Pavilhão Dois. A
comunicação fez-se em três frentes: uma
área institucional assegurada pelos
técnicos de turismo do município, uma
área dedicada à gastronomia e vinhos, com
provas de degustação, e ainda uma outra
dedicada a empresas do Concelho de
Azambuja que desenvolvem actividades
turísticas.Destaque ainda para o
artesanato taurino, com venda de peças e
trabalho ao vivo, que dinamizou o espaço
ao longo de toda a feira e atraiu muitos
amantes da “festa brava” mas também
muitos curiosos.
Na tarde de domingo, não faltou a música,
tocada e cantada, que resultou num
verdadeiro “bailarico”!... A animação foi
garantida pela Bandinha da Filarmónica
Recreativa de Aveiras de Cima, pela
Bandinha do Centro Cultural Azambujense
e pelo Grupo de Cavaquinhos do Rancho F.
“Ceifeiras e Campinos” de Azambuja.
A nossa presença na BTL - edição 2011 voltou a revelar-se como uma boa aposta,
pelos rasgados elogios quer dos vários
agentes com actividades directa ou
indirectamente ligadas ao turismo que
aceitaram o convite para dar a conhecer o
seu produto, quer dos visitantes da feira, que
gostaram da nossa oferta turística, desde o
património histórico às riquezas naturais,
sem esquecer os eventos socio-culturais
que, ao longo do ano, dinamizam o
concelho.
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BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

Rede de Bibliotecas com novo site

“MIMAR A LER”

Se os profissionais das bibliotecas devem,
segundo o Manifesto da Unesco, “respeitar
a fala do outro” os profissionais da
informação e comunicação têm o dever de
recuperar e de devolver as “diversas falas”,
os diferentes conteúdos informacionais,
delegando aos leitores a sua avaliação e
crítica.

Foi face à crescente procura de actividades
dirigidas à faixa etária entre os 0 e 5 anos que
nasceu o projecto intitulado “Mimar a Ler”.
Dirigido a bebés entre os 9 e 24 meses, este
projecto ambiciona introduzir o livro e a
leitura aos mais novos, auxiliar os pais na
escolha de livros adequados à idade e
promover a leitura partilhada entre pais e
filhos. Compõe-se de 6 sessões, uma por
mês entre Janeiro e Junho, e cada sessão é
dedicada a um diferente tipo de livro. No
final de cada sessão os pais recebem um
“saco” com os livros explorados na sessão,
que levam para casa para que a curiosidade
dos pequenos seja satisfeita e em conjunto
partilhem momentos únicos de leitura e
afectividade.

Em jeito de balanço, importa referir que,
após o primeiro contacto com o espaço da
bebéteca, o mexer, brincar, explorar e
partilhar os livros foi instintivo cumprindo-se
assim o objectivo de que os bebés se sintam
“em casa” no espaço da biblioteca. As
sessões com pais e filhos têm sido muito
enriquecedoras e, com este público tão
participativo, nos primeiros sábados de
cada mês a bebéteca tem sido alvo de
grande animação!
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Foi nesta conjugação de interesses e
competências que nasceu o projecto para
a construção de um site para a Rede de
Bibliotecas do Município de Azambuja.
Uma necessidade que se instalou com a
abertura, para além da Biblioteca
Municipal de Azambuja, de outras duas no
Concelho de Azambuja, nomeadamente o
Centro Cultural Grandella, em Aveiras de
Cima e Palácio Conselheiro Frederico
Arouca, em Alcoentre.

A Internet conquistou o seu espaço
contribuindo para o nascimento de uma
nova biblioteca e de um novo público. Hoje
em dia, a concepção daquilo que é uma
biblioteca está longe da ideia associada ao
silêncio e depósito de documentos, como
no passado. Emergiram novos públicos, na
sua maioria sedentos de informação
disponível na Internet, que procuram uma
biblioteca aberta a qualquer hora do dia ou
da noite, que disponibilize os seus
catálogos bibliográficos on-line, que
permita descarregar determinados
documentos, que responda prontamente
às questões dos utilizadores.
Ir ao encontro dessa resposta é o objectivo
do novo site da Rede de Bibliotecas do
Município de Azambuja. Um trabalho que
exigiu um planeamento cuidadoso e uma
atenção especial dedicada à construção de
uma interface utilizador-biblioteca virtual
atraente e de fácil utilização, de modo a
fixar os leitores.
Em http://biblio.cm-azambuja.pt/, é
possível, a qualquer hora, consultar as
actividades das bibliotecas, o catálogo em
linha, realizar uma visita virtual ou
simplesmente visualizar as novidades.

LANÇAMENTO DE LIVRO DE SEBASTIÃO ARENQUE

“CONFESSÓRIO À MODA ANTIGA:
memórias de outros tempos”
No dia do seu octogésimo oitavo aniversário, 07 de Janeiro de 2011, Sebastião Arenque, patrono
do Museu Municipal de Azambuja, presenteou-nos com mais uma obra de importância ímpar
para a recolha e salvaguarda da nossa identidade. Subdividido em três capítulos, este livro,
reúne textos que se debruçam sobre as mais diversas temáticas que retratam o nosso passado,
não muito longínquo, mas que é imprescindível registar para as gerações vindouras.
Para além do lançamento do livro, que decorreu no espaço do Museu, houve vários períodos de
animação, a cargo do Mestre e sua família. Não faltaram a poesia, o fandango e o fado.
Sebastião Mateus Arenque, poeta, etnólogo e contador de histórias é um homem do POVO que
escreve sobre o POVO e para o POVO, o verdadeiro detentor do traço identitário das nossas raízes
ancestrais, que constituem o nosso verdadeiro legado socio-cultural.
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DIA DE REIS

EXECUTIVO E FUNCIONÁRIOS TROCARAM
VOTOS DE UM (difícil, mas...) FELIZ 2011!
O Município de
Azambuja voltou a
realizar o, já habitual,
encontro anual do Dia
de Reis.
Este encontro de 6 de
Janeiro, que marca o
encerramento da
quadra natalícia, teve
lugar no auditório do
Centro Social e Paroquial de Azambuja.
Além de uma prova de
reconhecimento do
Município pelo
esforço de cada um, esta iniciativa assume-se como mais uma oportunidade para o contacto
entre todos os funcionários e demais colaboradores do município, de forma a reforçar o espírito
de equipa. Este momento de convívio contou com a presença do Presidente da Câmara e
Vereadores e do Presidente da Assembleia Municipal. Após algumas palavras dos responsáveis
máximos do município, de agradecimento pela
dedicação em 2010 e de motivação para 2011 - um
Natal 2010 iluminado com ano muito complicado em termos de contenção
financeira - foi aberto o verdadeiro convívio com a
criatividade e contenção
distribuição do tradicional bolo-rei.

26
Com uma verba inferior à habitual, o
município não deixou de embelezar
Azambuja e apoiar as Freguesias nas
iluminações desta quadra.

Neste encontro foram ainda homenageados os
funcionários da autarquia que se aposentaram
durante o ano 2010: Clemência Rosa Biscaia Gama
Carvalho, Gracinda Maria Urbano Gonçalves
Calixto, Natividade Maria Jesus Nabais, António
José Libânio e Jorge Alfredo Gonçalves Santos.
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ACÇÃO SOCIAL

“LOJA SOCIAL” DO CONCELHO DE AZAMBUJA
Abriu a “Loja Social” da
Cerci-Flor da Vida, na Vila de
Azambuja. A iniciativa
resulta de uma parceria
entre o município e aquela
Instituição Particular de
Solidariedade Social, e
consistiu na criação de mais
uma resposta solidária de
apoio aos segmentos mais
desfavorecidos da nossa
sociedade.
Face ao actual contexto
socio-económico, cujas
consequências atingem
com maior gravidade as famílias mais vulneráveis, a criação de uma
Loja Social no Concelho de Azambuja pretende atenuar as
dificuldades e necessidades imediatas desses agregados, através da
distribuição de bens de várias espécies.
Os objectivos específicos desta parceria passam pela melhoria das
condições de vida de pessoas/famílias mais frágeis; pelo incremento
do espírito de solidariedade em toda a sociedade civil; e pelo reforço
do trabalho de rede entre as várias instituições concelhias na identificação das situações de carência e respectivo encaminhamento para
a Loja Social.
A Loja Social está aberta a receber todas as ofertas de particulares,
comerciantes ou empresas, que se encontrem em boas condições
de higiene e de utilização, nomeadamente, têxteis e vestuário,
acessórios e calçado, equipamento doméstico e pequenos
electrodomésticos, mobiliário, brinquedos e artigos para criança. A distribuição dos bens fica,
naturalmente, dependente das doações recebidas. A adesão tem sido boa, mas nunca é demais!
A Loja Social funciona no espaço do Centro de Actividades Ocupacionais da Cerci,
na Rua Júlio César Santos, nº2-lojaC, Azambuja, e conta com a SUA COLABORAÇÃO!

SALA DE CONVÍVIO ABERTA, EM AVEIRAS DE CIMA
O espaço coberto de convívio desejado pela
população mais idosa de Aveiras de Cima e
prometido pelo município já abriu as portas.
Trata-se da sala até aqui ocupada pela Unidade
de Atendimento, na Casa da Câmara, que
passou para o 1º andar do mesmo edifício.
Chuva, frio e calor em excesso são, agora,
problemas do passado para quem tem o Largo
da República como local de lazer, bem no
coração de Aveiras de Cima. Por ali se joga, se
conversa, e até se procura e dá ajuda...
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LEGALIZAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
EXECUTADAS ATÉ 31.DEZEMBRO.2010
MAS FORMALMENTE ILEGAIS
Nos termos da deliberação da Assembleia Municipal tomada na sua sessão de 24 de Fevereiro de
2011, foi aprovado, sob proposta da Câmara Municipal, um procedimento de controlo prévio
especial e transitório aplicável a obras de edificação e a edificações existentes mas
formalmente ilegais, executadas até ao dia 31 de Dezembro de 2010.

Esta medida tem por objectivo incentivar a regularização das edificações executadas de forma
ilegal, criando um mecanismo mais flexível ao prever a dispensa de alguns elementos
instrutórios referentes aos procedimentos legalmente previstos no Regime Jurídico da
Urbanização e da Edificação, constante do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na actual
redacção.

Assim, os pedidos com vista à legalização de obras e edificações abrangidas pela
presente medida deverão dar entrada até 31 de Dezembro de 2011 e assegurar a sua
conformidade com as demais normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente, as
decorrentes dos instrumentos de gestão territorial.

Também são abrangidos por esta medida os pedidos que se destinem a legalizar a
utilização de edificações anteriormente licenciadas, comunicadas ou autorizadas sem
que as obras tenham sido dadas por concluídas, e que dêem entrada até 31 de Março de
2012.

Todos os pedidos deverão ser instruídos com os elementos referidos naquela deliberação,
disponível no site do município:
www.cm-azambuja.pt na página...
Apoio ao Munícipe / Actas e Deliberações / Reuniões 2011 / R. Câmara 01.Fevereiro

Refira-se que constituirá factor determinante a comprovação da data da conclusão das obras ou
da edificação.

Para apresentação dos pedidos de regularização ou para o esclarecimento de
qualquer dúvida sobre o procedimento, os interessados devem dirigir-se à...

UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Balcão de Urbanismo
Travessa da Rainha - Azambuja
tel. 263 400 400 | e-mail: urbanismo@cm-azambuja.pt
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O Município de Azambuja recebeu delegação chinesa
No final de 2010, o Município de Azambuja, em colaboração
com a “Asociación Hispano-Asiatica” em Portugal, recebeu
a visita de uma delegação chinesa da cidade de Jiande com
o objectivo de trocar experiências em matéria de produção
agrícola, a sua transformação e comercialização e,
principalmente, a criação de relações de cooperação entre
Azambuja e Jiande. O Presidente da Câmara, Joaquim
António Ramos foi o anfitrião, e esta foi mais uma iniciativa
integrada na campanha de promoção externa do Concelho de Azambuja.
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Refira-se que existe um interesse cada vez maior dos chineses em conhecer o mercado
português e, atendendo aos bons resultados nas relações com Espanha, acredita-se que no
nosso país se revelarão positivos. O grupo visitou posteriormente as instalações da Sugal, a
conhecida empresa de transformação de tomate, localizada em Azambuja.

SIVAC é “PME Excelência 2010” atribuído pelo IAPMEI
Foi atribuído à Sociedade Ideal de Vinhos de Aveiras de Cima
(SIVAC) o estatuto “PME Excelência 2010”, numa iniciativa
de IAPMEI, em parceria com os principais bancos
portugueses. O prémio tem como objectivo distinguir as
pequenas e médias empresas com os melhores
desempenhos económico-financeiros e de gestão do ano.
A SIVAC evidenciou-se “pela qualidade dos seus resultados e
elevados padrões competitivos, com rácios de solidez
financeira e de rendibilidade acima da média nacional, e que
contribuiu activamente para as dinâmicas de desenvolvimento e de emprego da região”. O volume
de negócios desta unidade, que emprega 38 trabalhadores, ronda os 14 milhões de euros.
O estatuto “PME Excelência” do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação
permite maior facilidade no acesso ao crédito, melhores condições de financiamento e de
aquisição de produtos ou serviços, facilitação na relação com a banca e a administração
pública, para além de conferir um certificado de qualidade na sua relação com o mercado.

Vinhos “Quinta Vale do Fornos” premiados na Alemanha
Os vinhos da Quinta Vale de Fornos “Cabernet Sauvignon Grande Escolha
2008” e “Cabernet Sauvignon Syrah Castelão” foram galardoados com
Medalha de Prata no concurso Premium Select Wine Challenge Prowein
2011, promovido pela revista alemã Selection e tido como um dos principais
concursos internacionais.
Participaram na competição vinhos de várias regiões do mundo,
submetidos a provas cegas realizadas por especialistas internacionais, de
acordo com a regulamentação em vigor na Comunidade Europeia.
Inserida na Região do Ribatejo, com 200 ha de área sendo 70 h de vinha, a
Quinta Vale de Fornos apresenta características únicas, o que garante uma
produção distinta, de mais de 200.000 litros/ano. Os terrenos argilocalcários , em declive, tornam os seus vinhos bastante personalizados.
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“Arte Sénior” criou presépios em materiais recicláveis
A iniciativa "Arte Sénior" é organizada pelo Município de
Azambuja, em colaboração com as Instituições Particulares
de Solidariedade Social e Juntas de Freguesia do concelho, e
consiste num concurso de trabalhos em material
reutilizável, promovendo a reciclagem.
Nesta edição 2010, o tema foi o Natal, mais especificamente
a criação de presépios. Dirigiu-se aos munícipes com mais
de 60 anos, com o objectivo de capacitar e incentivar esta
faixa etária à participação em actividades de natureza sócio-cultural, valorizando a sua
criatividade e sensibilizando para a reutilização do material numa perspectiva de preservação do
ambiente. A exposição dos trabalhos esteve patente na Biblioteca Municipal - Centro Cultural
Grandella, em Aveiras de Cima, e também na Biblioteca Municipal de Azambuja.

Rancho de Aveiras de Cima venceu Concurso Nacional do Inatel
O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima
classificou-se em 1º lugar no Concurso Nacional de
Etnografia promovido pelo Inatel, em Dezembro último.
Depois de ter vencido a prova regional, o grupo chegou à
final nacional, na categoria de “Quadros Etnográficos”,
conquistando o júri com dois quadros dedicados a um
instrumento tipicamente ribatejano: a cana rachada.
O primeiro quadro recriou o ambiente de trabalho agrícola
onde era manufacturado o instrumento. No segundo, foi
encenado um baile popular, mostrando em destaque o uso
do instrumento e a sua integração na festa. Trata-se de uma
cana seca cortada de forma que, quando batida na extremidade inferior, emite um som
semelhante ao das castanholas. De tão simples, a cana rachada é, por vezes, menosprezada no
conjunto dos instrumentos, contudo o que seria das “tocatas” dos ranchos folclóricos
ribatejanos sem a sua preciosa ajuda!...
os

Bailarinos de Casais das Boiças, 25 em Campeonato do Mundo
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A dupla de bailarinos Filipe Inês e Beatriz Campino,
representaram Portugal no Campeonato do Mundo “Júnior II
Latinas”, classificando-se em 25º lugar. A iniciativa decorreu
em Dezembro passado, na capital da Letónia, Riga.
Nesta prova participaram setenta pares, oriundos de trinta e
oito nacionalidades. A jovem de Aveiras de Cima, Beatriz
Campino, e o seu par, Filipe Inês, são atletas da Secção de
Dança Desportiva da Associação Cultural e Recreativa de
Casais das Boiças, freguesia de Alcoentre, Concelho de
Azambuja. Chegaram aos quartos-de-final da prova,
classificando-se no 25º lugar, o melhor resultado de sempre
obtido por pares portugueses participantes nesta categoria.
A colectividade de Casais das Boiças, também no final de 2010, participou com três pares no
campeonato "Spanhish Open Salou 2010" (Barcelona), onde conseguiram excelentes
resultados. A dupla acima referida, conseguiu, ali, o honroso 6º lugar na final “Juniores II Open”.
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O desaparecimento do Dr. Ortigão Costa...
Luis Jorge Roldan Ortigão Blanck Costa, de seu nome completo, era
natural de Alcantarilha (Algarve) mas escolheu Azambuja para construir o
seu projecto de vida pessoal e profissional. O seu falecimento, no passado
mês de Novembro, deixa este concelho mais pobre.
Formou-se em Medicina Veterinária e fundou a famosa coudelaria de
cavalos lusitanos de cor preta. Mais tarde, criou uma ganadaria de gado
bravo. O seu empreendedorismo deu um grande impulso à economia do
Concelho de Azambuja com diversos projectos no sector da agro-pecuária,
dos quais se destaca a fábrica de transformação de tomate Sugal.
Patriarca de uma família de sete filhos e perto de duas dezenas de netos,
mereceu várias distinções, ao longo dos 83 de vida, nomeadamente, a
comenda da Ordem de Mérito Agrícola e a Medalha de Honra (grau
máximo) do Município de Azambuja, no ano 2003.

Fórum “Famílias Multi-problemáticas: que intervenções?”
O Município de Azambuja realizou um fórum subordinado ao
tema “Famílias Problemáticas: que intervenções?”, iniciativa
integrada no Projecto “(Re)Ver a Pobreza”, promovido pela
Rede Europeia Anti-Pobreza (Núcleo de Santarém), a
propósito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão
Social. Além de Azambuja, este projecto envolveu todos os
Municípios da Lezíria do Tejo.
O encontro foi composto pela apresentação de diferentes
formas de intervenção com as famílias, e também por um momento de reflexão entre os técnicos
participantes, onde tiveram oportunidade de trocar informação e experiências. Esteve, ainda,
patente, no Espaço Multiusos do Páteo Valverde, uma exposição com os trabalhos realizados no
âmbito do “Concurso (Re)Ver a Pobreza” - desenho e fotografia. Destaque para o Centro de Dia do
Centro Social Paroquial de Azambuja que ganhou o 1º prémio num dos escalões do concurso.

IX Capítulo da Confraria da Gastronomia do Ribatejo
A Confraria da Gastronomia do Ribatejo escolheu Azambuja
para o IX Capítulo da sua história. O evento contou com
representantes de diversas outras confrarias nacionais e
coincidiu com a comemoração dos 10 anos de vida do grupo.
O encontro começou com um “mata-bicho” típico da região,
que serviu de acolhimento aos participantes. Já no Auditório
Municipal do Páteo Valverde, teve lugar a cerimónia do
capítulo. Ouviu-se uma comunicação relativa aos 10 anos da
elevação da Gastronomia Portuguesa a património cultural e teve lugar a entrega de diplomas e
distintivos aos confrades fundadores. No momento mais solene, foram entronizados 3 novos
confrades. Destaque para a atribuição ao Município de Azambuja da insígnia com o grau
“Confrade de Mérito”. Após a sessão, o convívio foi “em grande” com animação musical e um
almoço em cuja ementa o Torricado, naturalmente, foi rei!...
Esta confraria, que conta com mais de uma centena de confrades, tem como objectivos
promover a investigação e divulgação do Património Gastronómico Ribatejano, e fazer a
reconstituição da cozinha dos nossos antepassados, sua evolução e actualidade.
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LICENCIAMENTO DA OCUPAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO E DA PUBLICIDADE

Ao abrigo do “Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e da Publicidade”,
recentemente aprovado pelo Município de Azambuja, alerta-se os munícipes, em particular os
titulares dos estabelecimentos comerciais, para a necessidade de procederem ao licenciamento
da ocupação do espaço público e publicidade efectuada por afixação, inscrição ou emissão
sonora de mensagens publicitárias. Este regulamento tem por objectivo regular a afixação de
publicidade e a ocupação do espaço público por forma a garantir a qualidade paisagística e
ambiental dos espaços urbanos, bem como a segurança das pessoas e bens.
Assim, e até ao dia 30 de Abril de 2011 devem ser apresentados nas Unidades de Atendimento
ao Público do Município (Travessa da Rainha - Azambuja, e Casa da Câmara - Aveiras de Cima)
os pedidos de licenciamento de todos os dispositivos publicitários existentes nos
estabelecimentos comerciais, designadamente:
a) Painéis e letreiros de identificação do estabelecimento;
b) Publicidade gráfica luminosa;
c) Painéis destinados à afixação de publicidade;
d) Vitrinas e expositores;
e) Toldos, sanefas e alpendres fixos ou articulados não integrados em edifícios;
f ) Esplanadas e outros elementos afins ou acessórios, designadamente mesas, cadeiras,
guarda-ventos, arcas frigoríficas e máquinas de venda de bebidas, tabaco e
semelhantes, instaladas no espaço público;
g) Quiosques;
h) Distribuição de impressos publicitários na via pública;
Todos os formulários necessários ao pedido de licenciamento encontram-se disponíveis
naquelas unidades de atendimento, que poderão esclarecer todas as dúvidas que possam surgir
sobre a necessidade e condições de licenciamento dos referidos dispositivos publicitários.
Mais se informa que, até 30 de Abril, a Câmara Municipal de Azambuja não aplicará qualquer
penalidade ou agravamento pelos licenciamentos que se efectuarem durante este período, mas
que findo o mesmo irá actuar através da fiscalização municipal, com vista a dar cumprimento às
disposições legais e regulamentares sobre o licenciamento da publicidade.
Porque o licenciamento da publicidade e ocupação de espaço público é obrigatório, informa-se
todos os interessados de que o incumprimento dessa obrigação é passível de constituir
processo de contra-ordenação punível com coima de € 150,00 a € 1.250,00, no caso de pessoas
singulares, e de € 300,00 a € 2.500,00, no caso de pessoas colectivas.
Para obter informação adicional poderá contactar a Unidade de Atendimento ao Público
(telefone 263 400 400) ou enviar um e-mail para o endereço electrónico dgu@cm-azambuja.pt
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TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

2º Semestre de 2010
Nos termos da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto, é publicitada a listagem seguinte das transferências
e subsídios concedidos, no 2º semestre de 2010, por este Município a favor de pessoas singulares ou
colectivas exteriores ao sector público administrativo:

27.495,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
600,00
2.300,00
2.280,00
6.710,00
2.960,00
3.360,00
920,00
47.508,31
49.142,31
180,00
480,00
22.580,00
14.586,33
760,00
240,00
4.480,00
800,00
46.360,00
3.020,00
180,00
50,00
1.920,00
3.336,00
15.200,00
5.116,00
600,00
48.000,00
7.434,00
5.500,00
1.260,00
56.076,80
12.872,46
10.860,00
46.374,00
39.029,86
1.200,00
4.980,00
1.000,00
3.000,00
1.200,00
19.147,84
12.745,22
16.745,22

ACISMA
Ana Margarida Patricio Amaro
Ana Paula Velez Gomes
Ana Sofia Lança Lameira de Jesus
Ana Sofia Torrão Domingos
Ass. Centro Dia 3ª Idade N.Sra. Paraíso
Ass. Cult. e Recreativa das Virtudes
Ass. Cult. e Rec. de Casais das Boiças
Ass. Cult. e Rec.S.Salvador e Espinheira
Ass. Desp. e Cultural Casais da Lagoa
Ass. Desp. e Recreativa Alencalense
Ass. Bombeiros Vol. de Azambuja
Ass. Hum. Bombeiros Vol. de Alcoentre
Ass. Port. Biblio. Arq. Documentalistas
Ass. Rec., Desp. e Cultural de Maçussa
Ass. Cultural "A Poisada do Campino"
Ass. Música - Educação e Cultura
Ass. Recreativa dos Casais de Baixo
Ass. Recreativa e Cultural da Socasa
Ass Recreativa e Cultural de Quebradas
Ass Recreativa e Cultural de Tagarro
Aveiras de Cima Sport Clube
Azambuja Badminton Clube
Carlos Alberto Pereira Batalha
Casa Agrícola Nuno Casquinha
Casa do Pombal - A Mãe
Casa do Povo de Alcoentre
Casa do Povo de Aveiras de Cima
Casa do Povo Manique do Intendente
Cátia Lúcia Gaspar
CCD - Centro Cult.Desp.C.M.Azambuja
Centro Cultural Azambujense
Centro Cult. Rec. de Casais dos Britos
Centro Hípico Lebreiro de Azambuja
Centro Social e Paroquial de Alcoentre
Centro Social e Paroq. Aveiras de Baixo
Centro Social e Paroq. Aveiras de Cima
Centro Social e Paroquial de Azambuja
CERCI - Flor da Vida
Cláudia Sofia Dias Santos
Club Azambujense
Clube de Amad. de Pesca de Azambuja
Comp. Dança Contemporânea de Sintra
Cristiano Rodrigues
Cruz Vermelha Port. - Aveiras de Cima
Cruz V.P. - Manique do Intendente
Cruz Vermelha Port. - Quebradas

600,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
3.148,00
6.896,56
1.200,00
45,00
480,00
560,00
15.000,00
1.200,00
600,00
1.200,00
3.840,00
1.200,00
600,00
600,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
692,40
307,50
1.200,00
1.200,00
600,00
1.200,00
1.200,00
600,00
1.200,00
1.200,00
7.140,00
4.080,00
4.080,00
3.336,00
1.200,00
600,00
12.237,98
1.352,60
480,00
1.200,00
1.200,00
47.128,00
3.500,00
48.416,00
600,00

Daniela Sofia Lúcio Peres
David Alexandre Serrano Fortunato
David José Nunes Rebelo
Diogo Sérgio Esteves Cardoso
Escola de Música do "Alto Concelho"
Filarmónica Rec. de Aveiras de Cima
Filipa Maria Marques Costa
Francisco José Mendes Reis
Grupo Columbófilo Azambujense
Grupo Columbófilo Vilanovense
Grupo Desportivo Azambuja
Helga Natacha P. Teixeira Silva Pereira
Inês Isabel Duarte Arraião
Inês Tristão Mendes
Instituto Politécnico de Santarém - Escola
Superior de Desporto de Rio Maior
Jessica Teixeira
Joana da Silva Abreu
Joana Moreira de Carvalho
Joana Rita Monteiro Ferreira
Joana Rita R. Pereira Nabeto Santos
João António Monteiro Feijão
Laura Costa Ferreira
Liga dos Combatentes
Lúcio Perinhas Batista
Manuel Jesus Pereira Silva
Marco André Moreira Amador
Maria Ana Martins C. Borges Batalha
Maria Rita Lança Lameira de Jesus
Marina Alexandra Simões Jardim
Miguel Castilho Soares Duarte
Mónica Sofia Duarte Nunes
Patrícia Marisa Ferreira Gomes
Rancho F. "C. e Campinos" de Azambuja
Rancho F. "Camponeses" de Vale do Brejo
Rancho F. D. e Cantares de Vale do Paraíso
R.F. e Etnográf. de Manique do Intendente
Rodrigo Miguel Carvalho Henriques
Rui André Medeiros Agostinho
Santa Casa da Misericórdia de Azambuja
SOCASA - Coop. de Habitação Económica
Sociedade Recreativa de Arrifana
Soraia Catarina Paulo Florêncio
Tânia Alexandra Lopes Martins
União Cultural e Desportiva Vilanovense
União Desportiva do Oeste
União Desp. e Recreio Vila Nova Rainha
Vânia Filipa Batalha Simões

€ 745.709,39 Total
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EXECUTIVO CAMARÁRIO
REUNIÃO ORDINÁRIA
09 DE NOVEMBRO DE 2010
Ponto 1
Centro Ambiental e Sustentável
(CAS) de Azambuja - Protocolo
Proposta Nº 31 / V-AMF / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 2
Declaração de Interesse Público
Proposta Nº 80 / P / 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e Coligação) e 1 contra (CDU)
Ponto 3
Protocolo com as Juntas de
Freguesia de Alcoentre, Maçussa,
Manique do Intendente e Vila
Nova de São Pedro
Proposta Nº 40 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Atribuição de Apoio:
Junta de Freguesia de Azambuja
Proposta Nº 37/ V-SL / 2010
A proposta foi retirada

REUNIÃO ORDINÁRIA
23 DE NOVEMBRO DE 2010
Ponto 1
EMIA - Empresa Municipal de
Infra-estruturas da Azambuja,
E.M.: 3ª Adenda ao ContratoPrograma e de Gestão
Proposta Nº 85 / P / 2010
a) Aprovada com 6 votos a favor
(PS e CDU) e 1 abstenção
(Coligação)
b) Aprovada por unanimidade
c) Aprovada com 5 votos (PS) a
favor e 2 contra (Coligação e CDU)

34

Ponto 2
Protocolo para Lezíria do Tejo SRU
Proposta Nº 86 / P / 2010
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 1 abstenção (CDU)

Ponto 3
Vodafone Portugal - Alteração ao
Contrato de Cedência de Espaço
para Instalação de Equipamentos
de Telecomunicações
Proposta Nº 81 / P / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Fábrica da Igreja Paroquial de
Azambuja - Redução do Valor de
Taxas de Urbanismo
Proposta Nº 82 / P / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Documento Integrador das
Intervenções:

Ponto 8
Atribuição de Apoios:
Agrupamentos de Escolas
Proposta Nº 33 / V-AMF / 2010
Aprovada por unanimidade
Agrup. Escolas do Alto Concelho
Proposta Nº 34 / V-AMF / 2010
Aprovada por unanimidade
Junta de Freguesia de Azambuja
Proposta Nº 37 / V-SL / 2010
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 1 voto contra (CDU)
Grupo Desportivo de Azambuja
Proposta Nº 38 / V-SL / 2010
Aprovada por unanimidade

“Reordenamento Urbano na Rua
25 de Abril, Maçussa”
Proposta Nº 83 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA
07 DE DEZEMBRO DE 2010

“Reordenamento Urbano da
Avenida 25 de Dezembro, Casais
de Vale do Brejo - Aveiras de Cima”
Proposta Nº 84 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 1
Cedência de Terreno em Direito de
Superfície
Proposta Nº 88 / P / 2010
A proposta foi retirada

Ponto 6
“Estrada de Ligação Maçussa /
Manique do Intendente”:

Ponto 2
SOCASA - Redução do Valor de
Taxas de Urbanismo
Proposta Nº 90 / P / 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e Coligação) e 1 abstenção (CDU)

Projecto de Execução
Proposta Nº 41 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade
Candidatura ao Regulamento
Específico: Mobilidade Territorial
do POR Alentejo-Contratualização
CIMLT
Proposta Nº 32 / V-AMF / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
Juntas de Freguesia - Isenção do
Pagamento da Tarifa de Resíduos
Sólidos em Espaços Públicos
Proposta Nº 39 / V-SL / 2010
Aprovada por unanimidade
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Ponto 3
Processos de Urbanismo Accionamento de Caução:
FERROMAX, Urbanização e
Construções
Proposta Nº 91 / P / 2010
Aprovada por unanimidade
Imobiliárias Rias Baixas, Lda.
Proposta Nº 92 / P / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Projecto de Regulamento de
Obras e Trabalhos na Via Pública
relativo à Construção, Instalação,
Uso e Conservação de Infraestruturas no Mun. de Azambuja
Proposta Nº 93 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

DELIBERAÇÕES

Ponto 5
Abertura de Procedimento
Concursal: Assistente Operacional
Sapador Florestal
Proposta Nº 94 / P / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Adjudicação de Empreitadas:
“E81/10 Execução do Centro
Escolar de Aveiras de Cima”
Proposta Nº 42 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade
“E80/10 Execução do Centro
Escolar de Vila Nova da Rainha”
Proposta Nº 43 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
Indemnização
Proposta Nº 87 / P / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 8
Realojamento em Habitação
Social (PER Azambuja)
Proposta Nº 44 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 9
Rescisão de Contrato de
Arrendamento e Anulação de
Dívida
Proposta Nº 45 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade
Ponto 10
Atribuição de Apoios:
Juntas de Freguesia
Proposta Nº 40 / V-SL / 2010
Aprovada por unanimidade
Junta de Freguesia de Vila Nova
da Rainha
Proposta Nº 89 / P / 2010
Aprovada por unanimidade
EBI Azambuja
Proposta Nº 35 / V-AMF / 2010
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
10 DE DEZEMBRO DE 2010

REUNIÃO ORDINÁRIA
21 DE DEZEMBRO DE 2010

Ponto 1
Contratação de Financiamento
para Projectos Candidatos ao
QREN:

Ponto 1
Acordo de Co-financiamento da
Gestão do Projecto de
Candidatura da Cultura Avieira a
Património Nacional
Proposta Nº 88 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Centro Escolar de Aveiras de Cima
Proposta Nº 95 / P / 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 abstenção (Coligação)
Centro Escolar de Vila Nova da
Rainha
Proposta Nº 96 / P / 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 abstenção (Coligação)
Construção e Beneficiação de
Troços da Rede Municipal:
Reabilitação da Estrada Manique
do Intendente Moita do Lobo
Proposta Nº 97 / P / 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 contra (Coligação)
Plano Tecnológico para o Ensino
Básico
Proposta Nº 98 / P / 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 contra (Coligação)
Projecto Integrado de
Regeneração Urbana de
Azambuja
Proposta Nº 99 / P / 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 abstenção (Coligação)
Ponto 2
Revisão da Organização dos
Serviços Municipais
Proposta Nº 100 / P / 2010
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 2 abstenções (Coligação e CDU)
Ponto 3
Grandes Opções do Plano,
Orçamento para o ano 2011 e
Plano Plurianual de Investimentos
(2011/2014)
Proposta Nº 101 / P / 2010
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 2 abstenções (Coligação e CDU)

Ponto 2
Indemnizações
Propostas Nº 41 e 42 / V-SL / 2010
Aprovadas por unanimidade
Ponto 3
Atribuição de Apoios:
Programa de Atribuição de Apoio
a Estratos Sociais Desfavorecidos
Prop. Nº 46, 47 e 48 / VP / 2010
Aprovadas por unanimidade
Banda de Música da Associação
de Bombeiros Vol. de Alcoentre
Proposta Nº 23 / V-ML / 2010
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA
04 DE JANEIRO DE 2011
Ponto 1
“Aquisição de Serviços na Área
dos Seguros” - Concurso público
promovido pela CIMLT Adjudicação
Proposta Nº 6 / P / 2011
A proposta foi retirada
Ponto 2
“E 80/10 Execução do Centro
Escolar de Vila Nova da Rainha”
Minuta de Contrato
Proposta Nº 1 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Financiamento de Projectos QREN
- Minuta de Contrato:
Projecto Integrado - Regeneração
Urbana de Azambuja
Proposta Nº 1 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 abstenção (Coligação)
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Centro Escolar de Vila Nova da
Rainha
Proposta Nº 2 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 abstenção (Coligação)
Centro Escolar de Aveiras de Cima
Proposta Nº 3 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 abstenção (Coligação)
Construção e Beneficiação de
Troços da Rede Municipal:
Reabilitação da Estrada Manique
do Intendente Moita do Lobo
Proposta Nº 4 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 contra (Coligação)
Plano Tecnológico para o Ensino
Básico
Proposta Nº 5 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 contra (Coligação)
Ponto 4
Constituição de Fundos de Maneio
Proposta Nº 10 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Constituição de Fundos de Caixa
Proposta Nº 7 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
EMIA - Documentos de Gestão
Previsionais 2011-2015
Proposta Nº 8 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 2 contra (Coligação e CDU)
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Ponto 7
EMIA - Minuta de Protocolo
Proposta Nº 9 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor
(PS), 1 abstenção (Coligação) e 1
contra (CDU)
Ponto 8
Rectificação à Proposta 94/P/2010
Proposta Nº 2 / VP / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 abstenção (Coligação)

REUNIÃO ORDINÁRIA
18 DE JANEIRO DE 2011
Ponto 1
Aveiras de Cima Sport Clube Extinção do Direito de Superfície
Proposta Nº 11 / P / 2011
A proposta foi retirada
Ponto 2
Urbanismo - Protocolo
Proposta Nº 12 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
“E81/10 Execução do Centro
Escolar de Aveiras de Cima”
Minuta de Contrato
Proposta Nº 03 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Minutas de Protocolo para
Realização de Actividades
Desportivas Curriculares:
Casa do Povo de Aveiras de Cima
Proposta Nº 01 / V-AMF / 2011
Aprovada por unanimidade
Grupo Desportivo de Azambuja
Proposta Nº 02 / V-AMF / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Permuta de Terreno no Cemitério
de Azambuja
Proposta Nº 01 / V-SL / 2011
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA
01 DE FEVEREIRO DE 2011
Ponto 1
Cedência de Terreno em Direito de
Superfície
Proposta Nº 11 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e Coligação) e 1 contra (CDU)
Ponto 2
“Aquisição de Serviços na Área de
Seguros” - Relatório e Adjudicação
Proposta Nº 06 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 2 abstenções (Coligação e CDU)
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Ponto 3
Toponímia Aveiras de Cima
Proposta Nº 13 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Período Especial de Legalização
de Obras e Edificação e
Edificações Existentes
Proposta Nº 14 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 1 abstenção (CDU). O Vereador
Jorge Lopes não participou.
Ponto 5
Contrato de Concessão de Uso
Privativo
Proposta Nº 15 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Protocolo de Cedência de Imóvel
ao Centro Social e Paroquial de
Alcoentre
Proposta Nº 17 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
Protocolo com a Casa do Povo de
Manique do Intendente Prorrogação do prazo de Vigência
Proposta Nº 03 / V-AMF / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 8
Atribuição de Apoios Financeiros:
Centro Social e Paroquial de
Alcoentre
Proposta Nº 16 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 contra (Coligação)
A.D.R. “O Paraíso”
Proposta Nº 01 / V-ML / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 9
EMIA - Nomeação de
Administrador Não-Executivo
Proposta Nº 18 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 2 abstenções (Coligação e CDU)
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REUNIÃO ORDINÁRIA
15 DE FEVEREIRO DE 2011
Ponto 1
Abertura de Crédito na
Modalidade de Conta-Corrente
Proposta Nº 19 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e Coligação) e 1 abstenção (CDU)
Ponto 2
Revisão Orçamental
Proposta Nº 20 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Plano de Pormenor da Frente
Urbana de Azambuja: Termos de
Referência e Minuta do Contrato
Proposta Nº 21 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 2 contra (Coligação e CDU)
Ponto 4
Rectificação à Estrutura Nuclear
dos Serviços do Município de
Azambuja
Proposta Nº 22 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor
(PS), 1 abstenção (Coligação) e 1
contra (CDU)
Ponto 5
Alteração ao Mapa de Pessoal
Proposta Nº 04 / VP / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 contra (Coligação)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
9 DE DEZEMBRO DE 2010
Local: Salão Nobre da Câmara
Municipal de Azambuja, em
Azambuja
Ponto 1
EMIA - Empresa Municipal de
Infraestruturas de Azambuja, E.M.
3ª Adenda ao Contrato-Programa
e de Gestão
Proposta Nº 85 / P / 2010

Ponto 6
Atribuição de Apoio Financeiro:
Delegação de Aveiras de Cima da
Cruz Vermelha Portuguesa
Proposta Nº 01 / V-AJL / 2011
Reprovada com 2 votos a favor
(Coligação e CDU) e 5 contra (PS)

Ponto 3
EMIA: Alteração à constituição do
Conselho Consultivo
Proposta Nº 26 / P / 2011
Aprovada com 4 votos a favor (PS)
e 2 abstenções (Coligação e CDU).
O Vereador Silvino Lúcio não
participou.

REUNIÃO ORDINÁRIA
01 DE MARÇO DE 2011

Ponto 4
Orçamento 2011: Verbas afectas
ao Recrutamento de Pessoal
Proposta Nº 05 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 1
Protocolos:
Junta de Freguesia da Maçussa
Proposta Nº 23 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Entre os 5 Municípios da área de
Servidão do Novo Hospital de Vila
Franca de Xira
Proposta Nº 24 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e Coligação) e 1 abstenção (CDU)

Ponto 5
“Aquisição de Serviços na Área de
Seguros” - Minuta de Contrato
Proposta Nº 27 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Renovação de Contrato de Avença
Proposta Nº 06 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Projecto de Regulamento de
Obras e Trabalhos na Via Pública
Relativos à Construção,
Instalação, Uso e Conservação de
Infra-Estruturas no Município de
Azambuja
Proposta Nº 25 / P / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 7
Mercado Mensal de Azambuja
Proposta Nº 02 / V-SL / 2011
Aprovada por unanimidade

Construção da Praça de Touros de
Azambuja
Aprovada com 18 votos a favor
(PS); 9 votos contra: 4 (CDU), 4
(Coligação) e 1 (BE); e 2
abstenções: 1 (PS) e 1 (CDU)

Ponto 2
LT, Sociedade de Reabilitação
Urbana, E.M.
- Proposta de Contrato-Programa e
de Contrato de Gestão
Proposta Nº 86 / P / 2010
Aprovada com 20 votos a favor: 19
(PS) e 1 (BE); e 8 abstenções: 4
(CDU) e 4 (Coligação)

Construção do Arquivo Municipal
Aprovada com 28 votos a favor: 19
(PS), 5 (CDU), 3 (Coligação) e 1
(BE); e 1 abstenção (Coligação)
Construção do Parque Urbano de
Aveiras de Cima
Aprovada com 28 votos a favor: 19
(PS), 5 (CDU) e 4 (Coligação); e 1
abstenção (BE)

Ponto 3
Declaração de Interesse Público
Proposta Nº 80 / P / 2010
Aprovada com 24 votos a favor: 19
(PS), 4 (CDU) e 1 (BE); e 4
abstenções (Coligação).
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Ponto 4
Adiamento do “Plano de
Compensações da OTA”
Proposta da Coligação PELO
FUTURO DA NOSSA TERRA
- Recomendação do Bloco de
Esquerda aprovada por
unanimidade

SESSÃO ORDINÁRIA
21 DE DEZEMBRO DE 2010
Local: Salão Nobre da Câmara
Municipal de Azambuja, em
Azambuja
Ponto 1
Informação do Presidente da
Câmara acerca da Actividade
Municipal
Ponto 2
Grandes Opções do Plano,
Orçamento para o ano de 2011 e
Plano Plurianual de Investimentos
(2011/2014)
Proposta Nº 101 / P / 2010
Grandes Opções do Plano para 2011
Aprovada com 19 votos (PS) e 11
abstenções: 6 (CDU), 4
(Coligação) e 1 (BE)
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Construção e Beneficiação de
Troços da Rede Municipal Reabilitação da Estrada Manique
do Intendente - Moita do Lobo
Proposta Nº 97 / P / 2010
Aprovada com 23 votos a favor: 18
(PS) e 5 (CDU); 1 abstenção da
CDU e 1 voto contra (BE)
Plano Tecnológico para o Ensino
Básico
Proposta Nº 98 / P / 2010
Aprovada com 23 votos a favor: 18
(PS) e 5 (CDU); 1 abstenção (CDU)
e 1 voto contra (BE)
Projecto Integrado de
Regeneração Urbana da
Azambuja
Proposta Nº 99 / P / 2010
Aprovada com 23 votos a favor: 18
(PS) e 5 (CDU); 1 abstenção (CDU)
e 1 voto contra (BE)
Ponto 4
Revisão da Organização dos
Serviços Municipais
Proposta Nº 100 / P / 2010
Aprovada com 18 votos a favor (PS)
e 7 abstenções: 6 (CDU) e 1 (BE)

SESSÃO ORDINÁRIA
24 DE FEVEREIRO DE 2011

Orçamento para 2011
Aprovado com 19 votos (PS) e 11
abstenções: 6 (CDU), 4
(Coligação) e 1 (BE)

Local: Pavilhão Multiusos da
União de Desporto e Recreio de
Vila Nova da Rainha

Ponto 3
Contratação de Financiamentos
para Projectos Candidatos ao
QREN:

Ponto 1
Informação do Presidente da
Câmara acerca da Actividade
Municipal

Centro Escolar de Aveiras de Cima
Proposta Nº 95 / P / 2010
Aprovada com 23 votos a favor: 18
(PS) e 5 (CDU); 1 abstenção
(CDU); e 1 voto contra (BE)

Ponto 2
Período Especial de Legalização
de Obras de Edificação e
Edificações Existentes
Proposta Nº 14 / P / 2011
Aprovada com 26 votos a favor: 18
(PS), 4 (Coligação), 3 (CDU) e 1
(BE); e 3 abstenções (CDU)

Centro Escolar de Vila Nova da
Rainha
Proposta Nº 96 / P / 2010
Aprovada com 23 votos a favor: 18
(PS) e 5 (CDU); 1 abstenção (CDU)
e 1 voto contra (BE)
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Ponto 3
Celebração de Contrato de
Concessão de Uso Privativo Sociedade Modelo Continente
Hipermercados, S.A.
Proposta Nº 15 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Abertura de Crédito na
Modalidade de Conta corrente
Proposta Nº 19 / P / 2011
Aprovada com 19 votos a favor: 16
(PS) e 3 (Coligação); e 5
abstenções: 4 (CDU) e 1 (BE)
Ponto 5
Revisão Orçamental
Proposta Nº 20 / P / 2011
Aprovada com 20 votos a favor: 16
(PS), 3 (Coligação) e 1 (BE); e 4
abstenções (CDU)
Ponto 6
Rectificação à Estrutura Nuclear
dos Serviços do Município de
Azambuja
Proposta Nº 22 / P / 2011
Aprovada com 16 votos a favor
(PS); e 9 abstenções: 5 (CDU), 3
(Coligação) e 1 (BE)
Ponto 7
Alteração ao Mapa de Pessoal
Proposta Nº 4 / VP / 2011
Aprovada com 20 votos a favor
(PS, CDU e BE); e 4 contra
(Coligação)
Ponto 8
Juntas de Freguesia - Isenção do
Pagamento da Tarifa de Resíduos
Sólidos em Espaços Públicos
Proposta Nº 39 / V-SL / 2011
Aprovada por unanimidade.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA M. DE AZAMBUJA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO - Atendimento Técnico

Quinzenais | Terça-Feira | 15h00
Salão Nobre dos Paços do Concelho

Todos os dias excepto Quartas-Feiras
Marcação prévia pelo tel. 263 400 443

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
CONTACTOS

ESCOLAS DO CONCELHO
CONTACTOS

JUNTAS DE FREGUESIA
CONTACTOS

Câmara Municipal . geral
Tel. 263 400 400 - Fax 263 401 271
UAP - Unidade de Atend. ao Público
Tel. 263 400 882
Serviço Municipal de Protecção Civil
Tel. 263 403 720 | 969 291 789
Divisão de Saúde e Acção Social
Tel. 263 400 491
CPCJ - Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco
Tel. 263 400 472
Centro Local de Apoio ao Imigrante
Tel. 263 400 491
Núc. Sanidade Pecuária/Saúde Pública
Tel. 263 400 425
DIOM - Departamento de
Infraestruturas e Obras Municipais
Tel. 263 400 860
DU - Departamento de Urbanismo
Tel. 263 400 443
DISC - Departamento de
Intervenção Socio-Cultural
Tel. 263 400 470
DPD - Divisão de Promoção
e Desenvolvimento
Tel. 263 400 431 / 435 / 464
Posto de Turismo
Tel. 263 400 476
Pavilhão Municipal de Azambuja
Tel. 263 401 294
Complexo Desportivo de Azambuja
Tel. 263 418 141
Biblioteca Municipal - Azambuja
Tel. 263 400 485
Biblioteca Municipal - Alcoentre
Tel. 263 487 196
Biblioteca Municipal - Aveiras de Cima
Centro Cultural Grandella
Tel. 263 474 315
CEJA - Centro de Juventude
do Concelho de Azambuja
Tel. 263 418 313
Museu Municipal de Azambuja
Tel. 263 400 447
Gabinete de Apoio às Colectividades
Tel. 263 400 475 | 969 291 762

Escola Básica Integrada
Azambuja
Tel. 263 403 520 / 1
Escola Básica Integrada
Manique do Intendente
Tel. 263 486 277
E.B. 2,3 Aveiras de Cima
Tel. 263 470 170
Escola Secundária
de Azambuja
Tel. 263 409 330

Alcoentre
Tel. 263 485 092
Aveiras de Baixo
Tel. 263 475 626
Aveiras de Cima
Tel. 263 475 264
Azambuja
Tel. 263 402 647

Serviço de Águas e Saneamento
Tel. 263 400 460

Empresa “Águas da Azambuja, S.A.”
Tel. 263 001 920 (24 horas/dia)

Centro Escolar de Alcoentre
Tel. 263 487 555
E.B.1 Aveiras de Baixo
Tel. 263 474 004
E.B.1 Aveiras de Cima
Tel. 263 474 011
E.B.1 Azambuja
Tel. 263 418 630
E.B.1 Casais de Baixo
Tel. 263 418 820
E.B.1 Casais de Britos
Tel. 263 418 821
E.B.1 Casais da Lagoa
Tel. 263 418 695
E.B.1 Socasa
Tel. 263 408 284
E.B.1 Vale do Brejo
Tel. 263 474 016
E.B.1 Vale do Paraíso
Tel. 263 474 010
E.B.1 Vila Nova da Rainha
Tel. 263 861 105
J. Infância Manique do
Intendente
Tel. 263 487 132
J. Infância Vale do Paraíso
Tel. 263 476 873
J. Infância Vila Nova Rainha
Tel. 263 853 332
J. Infância Vila Nova S.Pedro
Tel. 243 719 955

Maçussa
Tel. 243 719 291
Manique do Intendente
Tel. 263 486 679
Vale do Paraíso
Tel. 263 475 360
Vila Nova da Rainha
Tel. 263 853 360
Vila Nova de S. Pedro
Tel. 243 719 162

CONTACTOS ÚTEIS
CONTACTOS
Bombeiros Voluntários
de Azambuja
Tel. 263 485 092
Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
Tel. 263 475 626
Cartório Notarial
Tel. 263 475 264
Centro de Saúde Azambuja
Tel. 263 402 647
Conservatórias dos
Registos Civil e Predial
Tel. 243 719 291
Cruz Vermelha Portuguesa
Aveiras de Cima
Tel. 263 486 679
Cruz Vermelha Portuguesa
Manique do Intendente
Tel. 263 475 360
Cruz Vermelha Portuguesa
Quebradas
Tel. 263 853 360
Delegação de Saúde
Tel. 243 719 162
Estação da C.P.
Tel. 800 200 904

Farmácia Peralta
Alcoentre
Tel. 263 409 330
Farmácia Central
Azambuja
Tel. 243 719 162
Farmácia Dias da Silva
Azambuja
Tel. 263 486 277
Farmácia Miranda
Aveiras de Cima
Tel. 263 470 170
Farmácia Nova
Aveiras de Cima
Tel. 263 403 520 / 1
Farmácia Ferreira e Camilo
Manique do Intendente
Tel. 263 487 555
G.N.R. Aveiras de Cima
Tel. 263 470 220
G.N.R. Azambuja
Tel. 263 418 841
Praça de Táxis
Tel. 263 418 630
Repartição de Finanças
Tel. 263 418 820
Rodoviária do Tejo
Azambuja
Tel. 263 418 821
Rodoviária do Tejo
Alcoentre
Tel. 263 418 695
Segurança Social
Tel. 263 470 220

EMIA - Empresa Municipal de Infraestruturas de Azambuja, EM
Tel. 263 409 620

