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São bastante visíveis em Azambuja, 
as melhorias que decorrem
da execução do programa Polis.
Essas mudanças traduzem-se
em três aspectos fundamentais
que não é demais salientar:
›
A construção total das
infra-estruturas da nossa Vila. 
O Polis permitiu reconstruir 
totalmente a rede de águas,
a rede de esgotos e a rede de águas 
pluviais que se encontravam muito 
degradadas (nalguns casos até
já nem existiam).
›
A melhoria significativa
da qualidade de vida e da paisagem 
urbana, que é talvez o aspecto mais 
visível das diversas fases do Polis.
A construção do Jardim Urbano
e do Jardim da Areeira, a construção 
e embelezamento das entradas 
nascente e poente, o Campo da 
Feira (que será requalificado a partir 
de Junho) e toda a intervenção no 
interior da Vila deram, de facto, uma 
face nova a Azambuja. Negá-lo
é negar a realidade à vista de todos.
›
Finalmente, uma organização do 
espaço público urbano, definindo 
claramente o que é para uso 
dos peões do que são eixos 
para circulação viária - o que 
determina alterações significativas 
na circulação automóvel e nos 
sistemas de estacionamento. Não 
é demais referir que, concluídas as 
6 fases do Polis, são criados mais 
de mil lugares de estacionamento 
ordenado no interior da Vila.

A aprovação das verbas Polis (cerca 
de 4 milhões de euros) foi possível, 
temos orgulho em afirmá-lo, 
porque o projecto - integralmente 

executado por técnicos da Câmara 
– foi considerado de grande 
qualidade pela gestão dos Fundos 
Comunitários.
Temos, também, consciência dos 
incómodos que as obras, quem têm 
envolvido toda a Vila de Azambuja, 
comportam para os nossos 
Munícipes mas na vida das pessoas 
e das urbes nada se consegue sem 
sacrifício. Acreditamos que, no fim 
da execução total do programa 
(meados de 2008) Azambuja será 
uma Vila mais bonita, renovada, 
mais ordenada e atractiva e com 
capacidade para os desafios que se 
lhe depararão.
Quer isto dizer que consideramos 
a obra concluída? Não. Ainda 
temos problemas em cuja solução 
já estamos a trabalhar – que se 
prendem com a reabilitação dos 
parques de estacionamento da 
C.P., a construção do Interface 
de Transportes e o consequente 
reordenamento do estacionamento 
no interior da Vila. Mais ainda, 
num desafio que não depende da 
Câmara: a reabilitação dos edifícios 
particulares, programa para o qual 
estamos a trabalhar no âmbito da 
Comunidade Urbana da Lezíria.
O projecto de reabilitação urbana 
de Azambuja é um processo que 
está em curso e será imparável. 
Nesta edição do Boletim Municipal, 
ele é abordado em profundidade 
– é bom que os nossos Munícipes 
saibam o que fizemos e o que nos 
propormos fazer. Só com a sua 
compreensão, paciência e apoio 
será possível concluí-lo.
A reabilitação urbana das nossas 
Vilas e Aldeias é um dos grandes 
objectivos do nosso mandato e já 
foi objecto de grandes intervenções 
no mandato anterior. Em próxima 

edição daremos ideia das nossas 
intenções e dos trabalhos que 
estamos e desenvolver neste 
aspecto.
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Nesta matéria, é inegável o trabalho que 
esta autarquia tem desenvolvido, ao longo 
dos últimos anos.

Em termos de Redes de Abastecimento 
de Água, o cenário concelhio mostra-nos 
que todas as freguesias se encontram 
dotadas de rede em funcionamento total 
ou parcial. Actualmente 93% por cento da 
população do município de Azambuja é 
servida pelo abastecimento de água.  

Também os problemas colocados a este 
nível foram estruturalmente resolvidos, 
nomeadamente nas localidades onde
a situação era mais crítica - Azambuja, 
Vila Nova da Rainha, Alcoentre e Arrifana.

Quanto às Águas Residuais, todas
as 9 freguesias se encontram dotadas 
de rede em funcionamento total, parcial 
ou em pré-arranque. Estas últimas estão 
dependentes da construção de infra-
-estruturas “em alta” pela empresa 
“Águas do Oeste, S.A.”, de modo a garantir 
o encaminhamento de águas residuais 
para tratamento.

Numa descrição do cenário concelhio
a este nível, cerca de 71% da população
é servida por drenagem de águas 
residuais. Quando falamos de população 
servida por ETAR, o número decresce
para os 52% - mas aproximar-se-à 
dos 90% nos próximos anos.
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

› Reformulação do sistema de
 distribuição de água de C. Areia
› Melhoria das condições de   
 segurança contra a intrusão
 em infra-estruturas 
› Reabilitação do reservatório
 de Cercal

› Construção de reservatório
 de Virtudes e respectivas   
 condutas 
 › Reabilitação do reservatório
 de Casais da Lagoa
 

› Reformulação do sistema de   
 distribuição de água da freguesia

› Reabilitação de reservatórios
› Melhoria das condições de   
 segurança contra a intrusão em  
 infra-estruturas; 
› Reformulação parcial da rede
 de distribuição de água

› Reabilitação do reservatório;
› Melhoria das condições
 de segurança contra a intrusão  
 em infra-estruturas; 
› Ampliação da rede de distribuição 
 de Arrifana

› Construção de nova célula
 do reservatório. 
› Reabilitação da célula existente

› Reabilitação do reservatório;
› Melhoria das condições
 de segurança contra a intrusão 
 em infra-estruturas;
› Remodelação e ampliação da   
rede de distribuição da freguesia

› Construção do sistema de 
 distribuição de água da Zona   
Industrial

FREGUESIAS

Alcoentre

Aveiras de Baixo

Aveiras de Cima

Azambuja

Maçussa

Manique do Intendente

Vale do Paraíso

Vila Nova de São Pedro

Zona Industrial -Aveiras Cima / 
Alcoentre

Zona Industrial -V.N.Rainha / 
Azambuja 

ÁGUAS RESIDUAIS

› Construção de rede doméstica
 Alcoentre
› Construção de rede doméstica
 de C. Boiças / C. Caneira - 2.ª fase
› Construção de rede doméstica
 de Quebradas - 2.ª fase
› Construção de rede doméstica
 de Espinheira
  
› Construção de rede doméstica
 de Virtudes - 2.ª fase

 

› Construção de rede doméstica
 de V. Brejo - 2.ª fase

› Construção de rede doméstica de  
 Azambuja - 4.ª fase
› Construção de rede doméstica de  
 C. Baixo - 2.ª fase
› Construção de rede doméstica de  
 Casais Britos  - 2.ª fase

› Construção de rede doméstica -
 2.ª fase

› Construção de rede doméstica
 de Arrifana - 2.ª fase
› Construção de rede doméstica
 de M. Intendente - 2.ª fase
› Construção de rede doméstica
 de Póvoa de Manique

› Construção de rede doméstica -
 2.ª fase

› Construção da rede de drenagem

› Construção da rede de drenagem
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Para os cenários atrás 
apresentados, contribuiu
o trabalho desenvolvido e o recurso 
privilegiado a Fundos Comunitários.
Iremos agora, a título de exemplo, 
mostrar a intervenção efectuada
no último ano, freguesia a freguesia, 
nas duas vertentes deste vasto 
sector: Água e Saneamento.

Alcoentre 
Foram concluídas, no final de 2006, 
a rede de esgotos dos Casais das 
Boiças e a rede de esgotos de 
Tagarro, que servem as populações 
locais.
(Em 2007, será lançada a obra
da Rede de Esgotos dos Casais
da Caneira.)

Aveiras de Baixo 
Encontra-se em fase de execução 
a remodelação da rede de 
abastecimento de água à povoação 
de Virtudes.

Aveiras de Cima
Está concluída a Rede de Esgotos 
de Vale do Brejo.

Para servir a população da zona 
poente da Rua Almeida Grandella 
(EN366), encontra-se concluída 
a Rede de Drenagem de Águas 
Pluviais na Vila de Aveiras de Cima, 
bem como a execução de ramais 
no seu núcleo central e a drenagem 
das águas pluviais na Rua de São 
Martinho e envolventes.
(Em 2007, será adjudicada a Rede 
de drenagem de águas pluviais na 
Rua da Arameira).

Manique do Intendente
Ficou concluída, no final de 2006,
a rede esgotos de Arrifana, estando 
em fase de conclusão o novo 
sistema de abastecimento de água. 

Vila Nova da Rainha
Nesta sede de freguesia, deu-se 
por concluída, no final de 2006, 
a execução da nova rede de 
abastecimento de água.

Vila Nova de São Pedro
No âmbito do reordenamento 
urbano da Rua Pedro Alves Jaleco, 
encontra-se em execução (em 
simultâneo) a renovação da rede
de água e a construção da rede
de águas pluviais.

Ainda nesta freguesia, e neste 
momento, encontra-se concluída
a 75% a rede de esgotos dos Casais 
de Além, tendo sido já lançado novo 
concurso para a rede de esgotos
de Torre Penalva.

Pela descrição atrás apresentada, 
percebemos que a nossa 
intervenção até este momento
é significativa, mas não podemos, 
nem queremos, cruzar os braços
à volta do trabalho até aqui 
realizado. Daí termos já desenhado 
um cenário de futuro, onde estão 
enumeradas as intervenções que 
ainda falta fazer.
Voltamos a situar-nos na geografia 
das freguesias, ainda nos dois 
vectores em análise, conforme 
Quadro I.
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JARDIM
DOS CASAIS DE BAIXO

Aqui, foi feito o arranjo paisagístico 
de toda a zona entre a Igreja e a 
estrada existente. Tratou-se de 
valorizar significativamente o local, 
através da introdução de uma 
zona verde, dotada de mobiliário 
urbano (com bancos, papeleiras, 
bebedouros e iluminação), além 
de contemplar alguns lugares de 
estacionamento. 
A entrada dos Casais de Baixo é, 
agora, um bonito cartão-de-visita 
da localidade, visto que estes estão 
bem próximos da EN3 e a estrada 
que os atravessa é utilizada por 
muitas pessoas que por ali têm 
acesso a um conjunto de vários 
outros casais.
Investimento: € 118.464,21

PAVILHÃO
DE VALE DO PARAÍSO

A Freguesia de Vale do Paraíso viu 
o seu parque de equipamentos 
sócio-culturais melhorado com 
a construção do novo pavilhão 
desportivo.
Através da Empresa Municipal 
de Infraestruturas, a Câmara 
conseguiu tornar a antiga promessa 
de um polidesportivo descoberto na 
realidade de um moderno pavilhão, 
com ainda melhores condições 
para praticantes e também 
espectadores. Campo de jogos 
preparado para várias modalidades, 
balneários, bancadas e uma zona 
de bar compõem esta estrutura 
que dentro em breve estará ao 
serviço de todos e será, certamente, 
bastante dinamizada pelos jovens e 
população da freguesia em geral.
Investimento: € 565.705,96

JARDIM
DA ENTRADA DE ALCOENTRE

Esta obra consistiu na reestruturação total do espaço existente à entrada 
de Alcoentre (EN366). A faixa de terreno em questão foi transformada em 
jardim através da execução de zonas de lazer e parque de merendas onde 
é possível o convívio de famílias ou grupos. O espaço infantil existente foi, 
igualmente, remodelado e individualizado. Para apoio, foram criados alguns 
lugares de estacionamento.
Para tornar o conjunto mais agradável e harmonioso, para lá da mancha 
verde de relva e árvores diversas, as áreas de estadia e circulação foram 
pavimentadas com materiais diferenciados: numas zonas lajetas de betão 
avermelhadas, noutras lajetas de cor creme. Um espaço público muito 
aprazível, a disfrutar por todos.
Investimento: € 269.978,05

CONCEPÇÃO/ CONSTRUÇÃO
DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Ao nível da rede viária, foram 
valorizados diversos traçados, 
nomeadamente entre Arrifana 
e o cruzamento de Arrouquelas, 
Póvoa de Manique e Quinta da 
Lapa e Tagarro e Vale Judeus numa 
extensão aproximada de 4 Kms. A 
empreitada constou de movimentos 
de terras para a instalação de 
leitos de pavimento, drenagens, 
pavimentação, construção de 
bermas e sinalização horizontal e 
vertical das estradas referidas.
Tratou-se da execução de trabalhos 
que permitiram restabelecer 
uma utilização mais segura de 
algumas ligações rodoviárias que 
se apresentavam degradadas ou a 
necessitar de manutenção.
Investimento: € 345.081,41
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AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1
DE AVEIRAS DE CIMA

Os 239 alunos da escola do 1.º 
Ciclo de Aveiras de Cima têm agora 
melhores condições de ensino. Esta 
obra de ampliação, realizada pela 
EMIA, contemplou a construção 
de duas áreas: um pátio coberto 
ao nível do r/chão, enquanto 
que no 1.º piso foi edificado um 
Centro de Recursos de que este 
estabelecimento estava carenciado. 
É um espaço composto por salas 
para actividades como educação 
musical e introdução às novas 
tecnologias. O conjunto completa-
se com as respectivas instalações 
sanitárias e uma sala destinada aos 
professores.
Em termos de arranjos exteriores, 
houve uma grande reformulação 
do espaço envolvente ao complexo 
escolar através da construção de 
um campo de jogos adequado à 
prática desportiva, (com marcação 
de linhas para várias modalidades: 
futebol de cinco, andebol, voleibol 
e basquetebol). Refira-se ainda 
a colocação de mobiliário urbano 
(bancos, papeleiras e floreiras)
e um sistema automático de rega
da zona verde.
Investimento: € 263.581,13

JARDIM-DE-INFÂNCIA E ATL
DE MANIQUE DO INTENDENTE

A estreia desta obra aconteceu com 
o início do corrente ano lectivo. 
Trata-se de um equipamento que 
a Câmara incluiu no planeamento 
da Empresa Municipal de 
Infraestruturas com carácter 
prioritário, e que é fundamental 
para a rede educativa do Concelho. 
Neste momento, funcionam 2 salas 
de Jardim-de-infância com um total 
de 50 crianças. Para além destas, 
também ali almoçam mais 35 
crianças que frequentam a escola 
do 1.º Ciclo de Manique. O serviço 
de refeitório é prestado pelo Centro 
Social e Paroquial de Alcoentre, 
no âmbito de um protocolo 
estabelecido pela Câmara Municipal 
para esse efeito.
No piso térreo, onde funciona o 
Jardim-de-Infância, situam-se a 
recepção, a secretaria, 2 salas de 
actividades, instalações sanitárias 

(incluindo para deficientes) e sala 
polivalente que funcionará também 
como refeitório e cozinha. Em dias 
de bom tempo, as características 
do edifício permitem prolongar a 
área da sala para o espaço exterior, 
dinamizando assim todo o conjunto.
O piso 1 destina-se às actividades 
do ATL. Para além de uma sala 
convencional de actividades, é 
composto por biblioteca/espaço de 
audiovisuais, gabinetes do director 
e do psicólogo, sala de professores 
e atendimento de pais, posto 
médico e instalações sanitárias.
Investimento: € 677.182,26

PONTÃO E SANEAMENTO
EM AVEIRAS DE BAIXO

Esta intervenção veio solucionar 
um problema existente num dos 
acessos a Aveiras de Baixo. A 
construção dum pontão mais largo 
e reforçado no final da Rua 1.º de 

Dezembro eliminou a situação de 
perigo que se vivia anteriormente, 
dadas as limitações da velha e 
estreita passagem.  
O novo pontão possui duas faixas de 
rodagem e passeios para circulação 
de peões, o que permite aos 
moradores uma fácil transposição 
do ribeiro que ali passa. Em termos 
de condições de segurança, 
destaca-se a presença de guardas 
metálicas adequadas a este tipo de 
construção.
Desta forma, foi acrescentada 
uma ligação válida à povoação de 
Aveiras de Baixo, esta através de 
Vale do Paraíso.
Investimento: € 144.875,77



COBERTURA DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS EM AZAMBUJA

Uma das obras concretizadas neste 
primeiro ano do actual mandato 
autárquico foi a cobertura das 
Piscinas Municipais (integradas no 
Complexo Desportivo, com campos 
de ténis e ginásio).
A obra global contemplou uma 
intervenção profunda, além 
da execução da cobertura 
propriamente dita. Todo o 
pavimento da zona das piscinas 
foi substituído, houve um reforço 
do sistema de aquecimento, 
introduziram-se melhoramentos 
nos balneários, e também o espaço 
ajardinado existente sofreu uma 
reformulação total.
Com esta melhoria, as piscinas 
passaram a ser utilizáveis ao longo 
de todo o ano possibilitando a 
prática de várias modalidades - ou 
da natação simples - por todo o 
público. (ver notícias Desporto)
Investimento: € 382.171,86

AMPLIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL 
DE CASAIS DA LAGOA

A Câmara Municipal continua a 
apostar no alargamento da rede 
de equipamentos de apoio social. 
A população de Casais da Lagoa 
tem, a partir de agora, ao seu 
serviço um edifício com instalações 
e condições para um conjunto de 
utilizações variadas.
A sala de espectáculos existente 
foi ampliada e foi ainda construída 
uma nova área com camarins 
de apoio ao palco. A zona do 
bar foi igualmente melhorada. 
O novo espaço integra uma sala 
para a Junta de Freguesia e outra 
que funcionará como capela 
mortuária. A obra completa-se 
com as instalações sanitárias 
correspondentes. 
A nível do exterior, destaca-se um 
pátio central contornado por um 
claustro e pelo edifício. Refira-
se também a reestruturação da 
envolvente onde foi implantada 
uma zona ajardinada e respectivo 
sistema de rega.
Investimento: € 226.530,17

POLIS AZAMBUJA
4.ª FASE EM CURSO

O Programa de Recuperação da Vila 
de Azambuja - mais vulgarmente 
designado por POLIS - avança em 
bom ritmo.
Nesta altura, está em execução a 
4.ª fase onde se inclui a construção 
da rotunda na entrada nascente, 
a construção de parque de 
estacionamento junto ao EPAC e 
a requalificação de toda a zona 
fronteira à Estrada Nacional 3 até 
à estação da CP. Faz, ainda, parte 
desta intervenção a construção 
do Interface de Transportes (em 
fase de licenciamento) bem como 
da ligação dessa via interior até 
ao Jardim Urbano, por forma a 
constituir um percurso alternativo 
ao eixo central da vila, Ruas Moniz 
da Maia e Vítor Córdon.
Para a conclusão do POLIS, ficam 
a faltar as duas últimas fases: Rua 
dos Campinos, Rossio, Quinta dos 
Gatos, Urbanização do Valverdee 
miolo antigo da Vila a poente da 
Igreja; e, por fim, o Campo da Feira. 
(informação detalhada sobre todo o 
Programa numa das próximas edições)
Custo total estimado:
€ 988.222,00
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BALNEÁRIOS PÚBLICOS
DE VILA NOVA DE SÃO PEDRO

PAVILHÃO DA ESCOLA EB2.3
DE AVEIRAS DE CIMA

O ano lectivo 2005/2006 começou, 
na Escola EB2.3 de Aveiras de Cima, 
enriquecido com o novo pavilhão 
desportivo. Não existindo no 
parque escolar do Concelho, até 
aqui, nenhum pavilhão de apoio 
às actividades lectivas, a Câmara 
Municipal de Azambuja sempre 
considerou esta uma obra inadiável. 
Após muita pressão foi conseguido 
o compromisso - assinado em 
protocolo - com a Direcção 
Regional de Educação de Lisboa, e 
através da Empresa Municipal de 
Infraestruturas foi possível agilizar a 
respectiva construção. 
 O pavilhão contempla todas as 
condições deste tipo de edifício: 
áreas de desporto, educação 
física e formação, dois grupos 
de vestiários/ balneários, sala 
de professores, sanitários, 
arrecadação de material desportivo, 
sanitários internos e instalações 
sanitárias para o público em geral, 
e ainda uma galeria superior que 
permite visualizar a actividade a 
decorrer na área de desporto.
Investimento: € 674.502,56
(a Câmara assume 20%
e executou o projecto)

JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA NOVA DA RAINHA

Esta obra foi realizada no âmbito 
da EMIA, E.M. e consistiu na 
remodelação total do antigo edifício 
da Junta de Freguesia de Vila Nova 
da Rainha.
No rés-do-chão, para um acesso 
mais fácil a todos os utentes, 
ficaram as instalações dos serviços 
a prestar ao público no dia-a-dia, 
como o posto médico com salas de 
vacinas e pensos, salas de consultas 
e de espera, secretaria e instalações 
sanitárias. Propriamente da Junta, 
temos ao lado a secretaria e uma 
biblioteca com sala de Internet.
O piso superior é constituído 

Vila Nova de S. Pedro já tem 
balneários públicos. A sua 
construção faz parte de uma grande 
intervenção que a Câmara Municipal 
está a realizar nesta Freguesia. 
Destaque-se outras obras, como a 
reestruturação da Rua Pedro Alves 
Jaleco e da curva João Moreira, 
bem como o saneamento de Torre 
Penalva e Casais d’Além.
Trata-se - estes novos balneários 
- de um equipamento social muito 
necessário e particularmente 
bem localizado, visto que foram 
construídos junto às mais 
importantes estruturas de Vila Nova 
de S. Pedro: a Junta de Freguesia, 
a União Cultural e Desportiva, 
a escola do 1.º Ciclo e o recinto 
polidesportivo. Tem, deste modo, 
um enquadramento de grande 
utilidade para toda a população.
Investimento: cerca de
€ 68.000,00

pelos serviços internos da Junta 
de Freguesia, tais como diversos 
gabinetes para os presidentes 
(Junta e Assembleia), secretário 
e tesoureiro. O edifício dispõe 
igualmente de espaços para arquivo 
e arrecadação, bem como amplas 
salas de sessões e de espera.
 Investimento: € 166.605,82

P10 OBRAS
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AUTOCARROS A BIODISEL

A Câmara Municipal de Azambuja 
aposta nas energias alternativa 
e, para tal, em 2006, iniciou um 
projecto-piloto de utilização de 
biodiesel num dos seus transportes 
colectivos.
A experiência revelou-se bastante 
positiva com os motoristas a 
afirmarem que” o autocarro deixou 
de emitir fumos negros”, o que 
nos apraz registar que estamos 
a contribuir para a diminuição da 
poluição atmosférica no Município.
O projecto irá, não só manter-se 
em 2007, como se prevê o seu 
alargamento com a utilização do 
biodiesel em todas as viaturas 
municipais que estão já prontas
a receber este biocombustível.

FRASES DO AMBIENTE

Pelo segundo ano consecutivo 
(2005-2006) a autarquia levou a 
efeito o concurso de frases sobre 
Ambiente.
A elevada participação e interesse 
manifestado pelos estudantes do 
concelho foi, e continua a ser, um 
enorme regozijo para a autarquia. 
Os estudantes do Município 
continuaram a brindar-nos não 
só com a sua originalidade, mas 
também com as suas lições de 
protecção do Ambiente. 
Mais do que os prémios atribuídos 
às ideias mais criativas, para eles a 
maior gratificação “…é ver a minha 
frase inscrita na factura da água 
e saber que a minha mensagem 
chega a todos os habitantes do 
Concelho!”.
No presente ano lectivo, os alunos 
já começaram a trabalhar,
e estamos certos que as frases para 
os novos temas nos vão continuar
a surpreender.

PAPEL E CARTÃO
RECOLHA PORTA A PORTA

No final de 2004, a autarquia 
começou a fazer a recolha do 
papel/cartão, porta-a-porta, junto 
dos comerciantes do Concelho.
Uma iniciativa que vai entrar no 
terceiro ano de vida e que tem, 
ao longo  do tempo, mostrado 
uma evolução positiva ao 
verificarmos que existe cada vez 
menos deposição deste material 
nos contentores de resíduos 
indiferenciados, ou mesmo no chão 
perto dos contentores.
Em Novembro e Dezembro de 2004 
foram recolhidas 2,16 toneladas 
de papel e cartão, em 2005 
recolheram-se 40,46 toneladas
e de Janeiro a Outubro de 2006 
foram recolhidas 25,74 toneladas. 
No total, podemos afirmar que 
desde o início deste projecto foram 
desviadas 68,36 toneladas destes 
resíduos do seu destino tradicional - 
o aterro sanitário - e encaminhados 
para reciclagem.
A recolha que inicialmente era 
efectuada na Freguesia de 
Azambuja, já foi estendida às 
Freguesias de Aveiras de Cima
e Alcoentre. É um serviço gratuito 
que pode ser solicitado à Divisão
de Ambiente da Câmara Municipal 
de Azambuja (tel. 263 409 987).

III MOSTRA DE RECICLAGEM
RESIOESTE

Em Maio de 2006, estivemos 
presentes numa iniciativa em que 
foi mostrado aquilo que os alunos 
das escolas do Concelho sabem 
fazer em matéria de reciclagem
de materiais.
A participação na III Mostra de 
Reciclagem da RESIOESTE foi 
uma oportunidade para expor os 
trabalhos e cartazes desenvolvidos 
pelos alunos das nossas Freguesias, 
assim como materiais produzidos 
pela Divisão de Ambiente desta 
Câmara Municipal, no âmbito da 
sensibilização ambiental.
Foi igualmente produzido um filme, 
protagonizado mais uma vez, 
pelos estudantes do Município, 
no desempenho das diversas 
actividades relacionadas com
a protecção do meio ambiente.
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No âmbito do Programa Eco-Escolas, o município de Azambuja viu 14 das 
15 escolas concorrentes serem galardoadas com a Bandeira Verde da 
Associação Bandeira Azul da Europa, numa cerimónia que decorreu em 
Torres Novas no dia 26 de Setembro de 2006. Refira-se que, juntamente 
com Oliveira de Azeméis, Azambuja foi dos Concelhos mais premiados a nível 
nacional.

Um galardão que premeia o resultado do trabalho desenvolvido ao longo
de todo o ano lectivo, onde se incluem actividades práticas - em conciliação 
com os conteúdos programáticos das várias disciplinas - sobre resíduos, 
água, energia, transportes, biodiversidade, espaços exteriores, entre outros. 
Muitos dos trabalhos têm um impacto imediato no melhor ambiente
e embelezamento das próprias escolas.

PROGRAMA
ECO-ESCOLAS
As escolas do Concelho de 
Azambuja, mais uma vez, estão
de parabéns! 



MANUTENÇÃO DA REDE 
DE INFRA-ESTRUTURAS 
FLORESTAIS

No ano de 2006, o Concelho de 
Azambuja sobreviveu, mais uma 
vez, quase incólume à saga de 
incêndios que assolou o país de 
Norte a Sul.
Durante o período de Abril a Junho 
de 2005, procedeu esta autarquia
à abertura de novos caminhos
e manutenção dos já existentes, 
num total de 15 quilómetros de rede 
viária florestal, a fim de facilitar
o combate, a possíveis incêndios, 
por parte dos bombeiros.
Ainda em termos de intervenção 
na Floresta, nas duas primeiras 
semanas de Julho, um grupo de 10 
jovens do Concelho, integrados no 
Programa Ocupação dos Tempos 
livres, procederam à limpeza da 
área florestal do vale Gerardo. 
Uma intervenção efectuada em 
colaboração com a Junta de 
freguesia de Aveiras de Baixo.

PLANO MUNICIPAL
DE DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS

No âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios 
e de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 124/2006 de 28 de Junho, o 
Gabinete Técnico Florestal elaborou 
o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta (PMDFCI).
O PMDFCI contém as acções 
necessárias à defesa da floresta 
contra incêndios, e para além 
das acções de prevenção, inclui a 
previsão e a programação integrada 
das intervenções das diferentes 
entidades envolvidas perante a 
eventual ocorrência de incêndios.

ZONA DE INTERVENÇÃO 
FLORESTAL

A Câmara Municipal de Azambuja 
e a Associação de Produtores 
Florestais - APAS Floresta, 
celebraram um protocolo de 
colaboração com vista à criação 
da Zona de Intervenção Florestal 
(ZIF) envolvendo os Concelhos do 
Cadaval, Rio Maior e Azambuja.
A criação da ZIF é a forma de 
constituir unidades de exploração 
com dimensões suficientes que 
possibilitem ganhos de eficiência 
na sua gestão, optimizando as 
produções e rendimentos, aliado 
a um adequado acompanhamento 
técnico. Pretende-se, desta 
forma, estabelecer uma zona de 
intervenção específica em matéria 
de ordenamento e de gestão 
florestal sustentável que permita 
a protecção desses espaços, 
nomeadamente promovendo a 
redução de condições de ignição e 
propagação de fogos florestais. 

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES

A Protecção Civil de Azambuja, 
candidatou-se, mais uma vez 
aos Programas de Ocupação 
dos Tempos Livres, do Instituto 
Português da Juventude.
Em 2006, viu aprovado o projecto 
”Floresta: Uma Fonte de Vida”, que 
se desenvolveu em dois momentos, 
envolvendo 10 jovens do Concelho. 
“Defesa da Floresta” decorreu na 
primeira semana do mês de Julho, 
aí os jovens procederam à limpeza 
da área florestal do Vale Gerardo. 
Na semana seguinte, sob o lema 
“ Aprender a Brincar” os jovens 
aprenderam, através de jogos, 
algumas noções de Sismologia. 
Participaram ainda num colóquio 
sobre “A gripe das Aves” organizado 
pelo Serviço Especial para a 
Protecção da Natureza e Ambiente 
(SEPNA) e num workshop sobre 
Ambiente e Incêndios Urbano/
Florestal.
Actividade que consideramos 
enriquecedoras e que pretenderam 
contribuir, por um lado, para 
um conhecimento prático, e por 
outro, para a problematização de 
questões relacionadas com a nossa 
floresta e ambiente.
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PREVENÇÃO NO COMBATE
A INCÊNDIOS



FÉRIAS DESPORTIVAS 

As Férias Desportivas voltaram
a evidenciar a alegria do convívio 
desportivo de 500 crianças
e jovens do Concelho cumprindo 
integralmente os objectivos para 
que se destina. Apesar de toda
a logística que envolve,
o sorriso de satisfação de quem 
experimenta ou exercita uma nova 
modalidade desportiva é uma 
enorme gratificação. Mais uma vez, 
foi possível colocar no “terreno” 
10 modalidades, desde o futsal 
ao hip-hop. O próximo ano trará, 
seguramente, novas surpresas. 
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DESPORTO

PISCINAS MUNICIPAIS

O Complexo Desportivo que integra 
as Piscinas Municipais reabriu aos 
seus utentes a 15 de Setembro. 
O número de utentes tem vindo 
a aumentar exigindo, face à sua 
procura, alguns reajustes. Este 
ano introduzimos uma nova 
especialidade - Hidroterapia -
aumentámos o número de classes 
de Hidroginástica e de Natação 
para Bebés. A qualidade destes 
serviços permite perceber que, 
em alguns casos, se verificam 
inscrições de pessoas dos concelhos 
vizinhos.

ACTIVIDADE FÍSICA
PARA TODOS 

O PAFT - Programa de Actividade 
Física para Todos também reiniciou 
em Outubro, perdendo a sua 
vertente de docência coadjuvada 
no 1.º Ciclo de Ensino Básico, 
fruto do Despacho do Ministério 
da Educação que deu origem às 
actividades de enriquecimento 
curricular. Contudo, mantêm-se 
as actividades para a população 
idosa (que tem vindo a aumentar, 
substancialmente), para portadores 
de deficiência e para os mais 
sedentários, aos fins-de-semana, 
quinzenalmente, que até já ousam 
experimentar actividades radicais. 
E do colorido da grande festa de 
encerramento do ano 2005/2006, 
quem se lembra?
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EDUCAÇÃO

A abertura do Ano Lectivo decorreu 
nos três Agrupamentos de Escolas 
e na Escola Secundária do Concelho 
de uma forma semelhante a 
todo o País. Como em todo o 
território nacional, as actividades 
de enriquecimento curricular 
implementadas no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico exigiram quer da 
Autarquia (entidade promotora), 
quer dos Conselhos Executivos um 
esforço redobrado. Foi necessário 
esclarecer convenientemente pais e 
encarregados de educação, adaptar 
horários e espaços educativos para 
o efeito.
De assinalar, também, a abertura de 
um novo Jardim-de-infância (rede 
pública) em Manique do Intendente 
(+ informação na secção Obras).

CARTA EDUCATIVA DO 
CONCELHO DE AZAMBUJA

A Carta Educativa do Concelho de 
Azambuja foi homologada pela 
Ministra da Educação, no passado 
dia 30 de Outubro, juntamente com 
outras 37. Vinte a Norte do País
e dezoito a Sul.
No futuro, todos os Concelhos 
terão de ter uma Carta Educativa, 
uma vez que a mesma constitui um 
instrumento de planeamento
e ordenamento indispensável para 
que os municípios recebam apoio 
financeiro para as suas escolas.
A nível nacional, no total serão 
construídos de raiz 60 Centros 
escolares e 14 escolas básicas 
integradas nos 308 municípios, 
envolvendo cerca de 25 mil alunos.
No caso de Azambuja,  o documento 
faz um planeamento até 2011. 
Planeamento esse que prevê
a construção de um centro escolar  
em Alcoentre, outro na freguesia de 
Aveiras de Baixo em Aveiras de Cima 
e em Vila Nova da Rainha e  dois na 
freguesia de Azambuja.

Em 2007, o evento dedicado aos 
jovens conta-se, em anos, pelos 
dedos de uma mão.
Em actividades, contamos como
é habitual com a colaboração, 
sempre activa e criativa, das 
Associações de Jovens do Concelho.
Juntos, mais uma vez em Março, 
esperamos pôr a juventude a mexer. 
Preparem-se!

Os rankings das Escolas divulgados 
sensivelmente a meio do 1.º período 
escolar permitiu perceber que
a Escola Secundária de Azambuja 
está a cumprir objectivos dum 
Projecto Educativo coerente
e consistente. Os resultados que 
obteve estão acima da média 
nacional e no que diz respeito 
especificamente à disciplina de 
Português é apontada num dos 
estudos como uma das 11 melhores 
escolas. É toda a Comunidade 
Educativa que está de parabéns, 
particularmente os professores
da Escola.

AZAMBUJA.
COM.
JOVENS



MUSEU MUNICIPAL

O Museu Municipal “Sebastião 
Mateus Arenque” regista uma média 
anual de 2250 visitantes. As visitas 
guiadas continuam a ser marcadas 
com regularidade, sobretudo aos 
fins-de-semana. O ano de 2006 
caracterizou-se, em termos de 
actividade, por uma maior aposta 
na articulação com escolas, nas 
quais se destaca a EB1 da Quinta 
dos Gatos e a Escola Secundária, 
antevendo, deste modo, aquilo que 
poderão vir a constituir os Serviços 
Educativos do Museu.
“Um dia na Idade Média” é apenas 
um dos exemplos dessa ponte entre 
o museu e a comunidade. Com as 
nossas crianças, recordámos as 
artes, a gastronomia e as vivências 
desses dias distantes. 
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ANIMAÇÃO CULTURAL

Organizámos no Verão, no Jardim 
Urbano de Azambuja, uma iniciativa 
a que denominámos “Ao Som da 
Lua”. Depois de jantar assistimos 
a música, dança e, até mesmo, 
poesia. O “Mês da Música” voltou 
a acontecer. Mais uma vez, a 
música e os seus diversos estilos 
foi acontecendo por todas as 
freguesias do Concelho. Tivemos 
desde música tradicional a fado, 
jazz, música clássica. A Banda da 
Armada “encheu” o EPAC e a quem 
assistiu ao concerto.
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CULTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

A Biblioteca Municipal de Azambuja, 
desde a sua inauguração, já 
ultrapassou os 3 milhares de 
utentes inscritos (3.152 em 
Dezembro/2006). Em termos 
de empréstimos domiciliários, 
refira-se que no mês mais fraco 
foram feitas “só” 556 requisições 
(livros, CDs, DVDs) o que revela um 
interesse incontestável no material 
disponibilizado pela biblioteca. 
No melhor mês, foram mais de mil 
os empréstimos. Contudo, com 
mais dinâmica ainda, tem vindo a 
oferecer e a inovar as animações 
em torno do Livro e da Leitura. Em 
Junho organizámos uma Feira do 
Livro Usado em que o valor auferido 
na venda de mais de 2.000 livros 
(vendidos simbolicamente a 0,50 €) 
permitiu a aquisição de mais espólio 
para o Equipamento.

A “Hora do DVD” e o “Baú da 
Biblioteca”, estes sim, são já uma 
realidade incontornável.
O primeiro, também para os mais 
novos, acontece aos Sábados. 
O segundo, para aqueles que 
frequentando Centros de Dia têm 
muitas histórias para contar que 
nós gostamos muito de ouvir. Em 
troca, oferecemos um verdadeiro 
baú cheio de livros, caso queiram 
entreter-se com histórias ainda 
desconhecidas. Tem sido, deste 
modo, que os livros e a leitura têm 
ido ao encontro dos mais idosos. 

Mantemos a “Hora do Conto” 
apresentando, em cada sessão, 
uma nova história, fruto duma 
cumplicidade criativa entre
a equipa de técnicos da Biblioteca 
e do Núcleo de Animação Cultural. 
É sempre uma oportunidade para 
os mais pequeninos, rodeados 
de estantes e livros, entrarem no 
imaginário da escrita e da leitura. 

As novidades vão sendo 
introduzidas progressivamente
e, por isso, substituímos
“O Autor Apresenta-se…”
por “O Prazer de Ler e Conhecer” 
que se espera venha a ter o mesmo, 
ou maior, êxito e conquiste os seus 
seguidores.



ACÇÃO SOCIAL

10.º ENCONTRO CONCELHIO
DE IDOSOS

“O envelhecimento da população poderá fazer de 
Portugal o país em toda a União Europeia com um nível 
de riqueza por pessoa mais baixo em 2050, apenas 
conseguindo igualar a Grécia, e sendo ultrapassado por 
todos os países do alargamento. A projecção é realizada 
num estudo sobre o impacto económico da evolução 
demográfica na Europa publicado no início deste ano 
pela Comissão Europeia” 
in Diário de Notícias de 08 de Maio de 2006.
Noutras esferas da nossa sociedade, outros cenários
se desenharão, outras riquezas ganharemos. 
Ganharemos em sabedoria e em afectos.
Os idosos do Concelho de Azambuja merecerão sempre 
da nossa parte o maior apreço e respeito, e é em sua 
homenagem que todos os anos, reservamos um dia na 
nossa agenda e metemos mãos à obra, para com eles 
ter o privilégio de passar uma tarde das nossas vidas.
A experiência começou há dez anos, mas este executivo 
continuou a fazer caminho.
Em Outubro, lá estivemos na Casa 99. Ora num pezinho 
de dança, ora numa amena cavaqueira ora abrindo 
caixinhas de memória. Guardámos os sorrisos
e a imagem feliz, dos mais idosos do Concelho,
a Maria de Jesus, de Vila Nova da Rainha (95 anos)
e o Francisco Félix, de Azambuja (90 anos).

ATRIBUIÇÃO DE 
APOIO A PESSOAS 
CARENCIADAS

Este projecto visa a atribuição
de apoio material a pessoas 
residentes no Concelho de 
Azambuja, com carência 
económico-social, cujas habitações 
necessitem de obras urgentes para 
que existam as condições mínimas 
de habitabilidade.
Ao longo dos últimos meses,
o Gabinete de Habitação Social deu 
apoio material para a reparação/
beneficiação de 8 habitações 
degradadas.
No decorrer do ano 2006, este 
projecto apoiou igualmente duas 
situações em parceria com duas 
Juntas de Freguesia e uma ainda 
com o apoio do Serviço Local de 
Vila Franca de Xira do Instituto
de Segurança Social.
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ÁVINHO

A festa do Vinho e das Adegas em 
Aveiras de Cima é um evento fixado 
no calendário do mês de Abril. O ano 
passado percorremos as adegas 
típicas, provámos o vinho e ainda 
fomos brindados com o Desfile 
Etnográfico. Um momento que nos 
levou a uma viajem pela história das 
profissões. Novidade foi a integração 
do concurso de Vinhos do Município 
de Azambuja, aos 24 anos. Um filho 
crescido que a jovem Ávinho recebe, 
na perspectiva da sua própria 
consolidação, como um espaço de 
divulgação e promoção dos nossos 
bons vinhos e seus produtores. 
Este ano, já estamos a trabalhar 
no evento. Gostaríamos de ir ao 
encontro das vossas expectativas. 
Você, já sabe, é nosso convidado.

TURISMO

FEIRA DE MAIO

A Feira de Maio será, talvez,
o exlibris do Concelho. É a altura
do ano e o evento em que 
acolhemos um maior número
de visitantes. Este ano, a tradição 
vai reviver-se. Anote na sua agenda 
o último fim-de-semana do mês
de Maio, de 24 a 28, em que
o colorido da festa brava estará 
de novo nas ruas da Vila, numa 
mistura de ambientes e aromas que 
tão bem conhece, e cujas imagens 
vão compondo o álbum das nossas 
memórias. 



Porque escolheu ser barbeiro?
No meu tempo não havia mais 
nada… Não foi bem escolher, foi 
quase como obrigação, porque eu 
gostava mesmo era de ser bate-
chapas, mas não houve hipótese,
e no início ainda foi difícil porque eu 
não gostava muito desta profissão, 
mas hoje em dia tenho orgulho no 
que faço, e se voltasse atrás era 
barbeiro novamente, até tenho 
pena é de não voltar atrás. Comecei 
como empregado do meu irmão, 
que era quem tinha a barbearia e 
também quem me ensinou. Eu fiquei 
com a barbearia quando ele foi para 
Inglaterra procurar uma vida melhor, 
onde ficou até morrer com 71 anos.

Como era ser barbeiro há 40/50 
anos atrás?
Era muito mau, não havia muita 
procura. As pessoas ganhavam 
pouco, era um meio rural, era 
pessoal do campo, não havia aqui 
fábricas nenhumas, era muito 
complicado. E estive quase para me 
ir embora, mas como tinha ficado 
com a barbearia do meu irmão....
Ainda tenho muitos clientes desde 
que comecei, alguns talvez desde 
o tempo que eu ainda era miúdo. 
E também tenho alguns clientes 
jovens.

Como vê o Futuro desta profissão?
A profissão tem tendência a acabar, 
como foi o caso do funileiro
e do sapateiro. Agora há muitos 
cabeleireiros, até mais cabeleireiras, 
mas a maior parte delas não fazem 
a barba, por exemplo. Há cá na vila 
uns cabeleireiros novos, que é onde 
o pessoal novo procura mais, eu aqui 
já é pessoal mais da 3.ª idade (risos), 
mas de vez em quando lá vem um ou 
outro mais novo à procura do mais 
barato, e eu aqui levo 4€ pelo corte. 
Nem o meu filho nem o meu neto 
quiseram esta profissão, o meu filho 
se agora fosse mais novo, era capaz 
de o obrigar, mas já tem 40 anos… 
Ainda tentei convencer o neto, mas 
ele não foi nessa conversa, mas 
sentiria muito orgulho se um deles 
pudesse ficar com o negócio.

Sente-se um “filho da terra”?
Gosto muito da minha terra, posso 
ir passear para longe, mas “chega 
aquela hora” e já estou a desejar 
voltar à minha terra. 
A Vila de Azambuja está a progredir 
muito, quem viu a Vila aqui há uns 
anos atrás, não tem nada a ver com 
os dias de hoje. Era uma vila muito 
pobre, houve muitas dificuldades, 
e nos tempos chuvosos chegou a 
haver 5 cheias grandes no mesmo 
ano, era muito difícil… Era tudo rural, 
não havia fábricas, e só passados 

uns tempos é que apareceu a GM 
e depois a Sugal, que foi o que deu 
ânimo à Vila. Mas agora infelizmente 
a GM também fechou… Há uns anos 
foi a Ford, agora a GM. É mais um 
prejuízo para a Azambuja.
Não havia aqui nada, era só a parte 
da Vila Velha, e agora com a Horta 
do Maia, a Socasa e os centros 
logísticos a vila tem desenvolvido 
muito, mas o que nos vale são os 
comboios. Há muita gente
a trabalhar em Lisboa e têm aqui um 
bom acesso, costumo ver que por 
volta das 6 da tarde ali na estação 
há um grande movimento, uns 
deixam aqui o carro, outros vão a pé 
para suas casas. Foi muito bom para 
o desenvolvimento da Vila. Sinto 
orgulho em ser Azambujense, gosto 
muito da “Festa Brava” e espero 
que nunca acabe. E não vai acabar, 
porque o pessoal não deixa.
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Victor Manuel Teixeira
de 70 anos nascido
e residente na Vila
de Azambuja é o mais antigo 
barbeiro da Vila, exercendo 
esta profissão há 57 anos.
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Associação Bombeiros Voluntários Azambuja

Associação Humanitária Bombeiros 

Voluntários Alcoentre

Associação Pais E.Educ. EB2.3 Aveiras de Cima

Associação Pais E.Educ. EB1 Azambuja

Casa do Pombal - A Mãe

Associação Pais E.Educ. EB2.3 Manique 

Intendente

Centro Paroquial de Alcoentre

Centro Social e Paroquial Aveiras de Cima

Centro Social e Paroquial Aveiras de Baixo

Centro Social e Paroquial Azambuja

Centro Cultura e Desporto da C.M.A.

Cerci Flor da Vida, Crl

Cruz Vermelha Portuguesa (3 núcleos)

Fábrica Igreja Paroquial de Alcoentre

Fábrica da Igreja de Aveiras de Baixo

Fábrica da Igreja de Manique do Intendente

Fábrica Igreja N. S. Assunção de Azambuja

Grupo Benévolo Dadores de Sangue

Liga dos Combatentes

Santa Casa da Misericórdia de Azambuja

SOCASA - Coop. Habitação Económica 

Azambuja

Associação C. “A Poisada do Campino”

Associação Cultural e Rec. S.Salvador

e Espinheira

Associação Cultural e Recreativa Casais

das Boiças

Associação Cultural e Recreativa de Virtudes

Associação Desportiva e Cultural Casais

da Lagoa

Associação Desportiva e Cultural Tagarro

Associação Desportiva e Recreativa 

Alencalense

Associação Desportos e Recreio O Paraíso

Associação Grupo de Forcados Amadores

Associação Recreativa e Cultural de SOCASA

Associação Recreativa de Casais de Baixo

Associação Recreativa Desp. e Cultural

de Maçussa

Associação Recreativa e Cultural Quebradas

Aveiras de Cima Sport Club

Casa do Povo de Alcoentre

Casa do Povo de Aveiras de Baixo

Casa do Povo de Aveiras de Cima

Casa do Povo de Manique Intendente

Centro Cultural Azambujense

Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense

Centro Cultural e Recreativo Casais dos Britos

Centro Cultural e Recreativo Casais Vale Brejo

Centro Hípico Lebreiro de Azambuja

Club Amadores de Pesca de Azambuja

Club Azambujense

Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima

Grupo Columbófilo Azambujense

Grupo Columbófilo Vilanovense

Grupo Desportivo de Azambuja

Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos

de Azambuja

Rancho Folclórico Camponeses de Vale

do Brejo

Rancho Folclórico Danças e Cantares

Vale Paraíso

Rancho Folclórico Etnográfico Manique

do Intendente

Sociedade Recreativa de Arrifana

Sociedade Recreio de Manique do Intendente

União Cultural e Desportiva Vilanovense

União Desporto e Recreio Vila Nova da Rainha

938,703.24

INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E OUTRAS

129,144.62

128,788.99

6,000.87

10,028.04

30,400.00

3,997.67

33,452.25

25,341.60

19,542.95

24,278.11

60,000.00

27,844.66

105,392.20

1,500.00

3,000.00

2,500.00

25,000.00

404.60

3,200.00

26,350.00

3,278.66

TOTAL

2,150.00

2,300.00

10,650.00

1,650.00

5,150.00

1,350.00

29,650.00

25,509.50

600.00

750.00

3,250.00

2,500.00

5,500.00

4,023.52

7,270.00

1,250.00

16,395.50

22,298.00

23,063.40

5,600.00

5,525.00

800.00

9,595.60

600.00

5,645.00

10,320.00

650.00

3,200.00

14,175.00

6,175.00

6,600.00

4,600.00

8,675.00

600.00

750.00

3,875.00

16,562.50

COLECTIVIDADES

SUBSÍDIOS 2005  (montantes em euros - “correntes” e “de capital” - pagos no decurso de 2005)
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UNIDADE DE ATENDIMENTO
AO PÚBLICO

O dia 1 de Março de 2006 constitui 
um marco histórico no processo de 
modernização administrativa do 
Município, com a inauguração da 
Unidade de Atendimento ao Público.
Para as pessoas que utilizam 
habitualmente os serviços da 
Câmara Municipal, o nome “UAP” já 
não será estranho. Na UAP, foram 
concentrados um grande número de 
serviços prestados pela autarquia 
aos munícipes, com o objectivo 
de tornar mais simples a vida de 
toda a população, bem como mais 
eficaz o funcionamento dos próprios 
serviços.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A lista de assuntos que podem ser tratados na UAP é bastante abrangente, 
evitando assim, deslocações a diversos edifícios. Ali, encontra a Tesouraria, 
para todos os pagamentos (por exemplo a água) e balcões de Atendimento 
Geral para um grande leque de questões:
› Rendas
› Cemitérios
› Ciclomotores
› Feiras e Mercados
› Horários de Funcionamento
› Licenças de Ruído
› Licenças de Recintos de Espectáculos
› Inspecções Higio-Sanitárias e Veterinárias a Veículos
› Apresentação de Reclamações

A área do Urbanismo também não foi esquecida, e lá está o atendimento 
ao pedido de plantas de localização e a todas as questões sobre obras 
particulares.
A unidade completa-se com o PAC - Posto de Atendimento ao Cidadão, 
integrado na rede nacional de Lojas do Cidadão e a funcionar em Azambuja 
há já cerca de 4 anos, que facilita o acesso de todas as pessoas a um conjunto 
muito vasto de organismos da Administração Pública.

Não esqueça, a Unidade de Atendimento ao Público - pode chamar-lhe
UAP - funciona na Travessa da Rainha, em Azambuja (frente ao Jardim 
Urbano), e está aberta de 2.ª a 6.ª feira entre as 09h00 e as 16h30.



Ponto 1
Protocolo de Cedência Temporária de 
Imóveis;
Proposta nº1/P/2007
Aprovada por unanimidade.

Ponto 2
Processo de Loteamento – Protocolo;
Proposta nº 2/P/2007
Aprovada por unanimidade.

Ponto 3
Regulamento Municipal da Urbanização e 
Edificação e das Taxas e Compensações 
– Alteração;
Proposta nº 3/P/2007
Aprovada com 6 votos a favor(PS e PSD) e 1 
abstenção (CDU).

Ponto 4
Águas do Oeste – Transferência de Infra 

Ponto 2
Taxa Municipal de Direitos de Passagem;
Proposta nº 108/P/2006
Aprovada com 6 votos a favor e 1 contra 
(CDU).

Ponto 3
Reordenamento Urbano do campo da Feira 
– Adjudicação;
Proposta nº 114/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Ponto 4
Construção Rotunda Nascente, envolvente 
e faixa paralela à EN3 da Vila de Azambuja 
- Prorrogação de Prazo;
Proposta nº 115/ P/2006
Aprovada por unanimidade.

Ponto 5
Indemnizações a Munícipes;
Propostas nº 35, 36 e 37/VP.LS/2006
Aprovadas por unanimidade.

Ponto 6
Atribuição de Apoios Financeiros:
Proposta nº 45/V.ML/2006 (Escola/
Agrupamentos escolares)
Proposta nº 33/VP.LS/2006 (Capela Sto. 
Antº de Quebradas)
Proposta nº 34/VP.LS/2006 (carenciados)
Proposta nº 38/VP.LS/2006 (Junta F. Vale 
do Paraíso)
Aprovadas por unanimidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 2006

Ponto Único
Plano de Actividades e Orçamento 
para o Ano 2007 e Plano Plurianual de 
Investimento 2007/2010.
Proposta nº116/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor e 3 contra 
(PSD e CDU).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE JANEIRO 
DE 2007

Intendente.
Proposta nº 105/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor, 1 contra 
(CDU) e 2 abstenções (PSD).

Ponto 4
Estrutura Orgânica, Quadro de Pessoal e 
Atribuição dos Serviços;
Proposta nº 107/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor e 3 
abstenções (PSD e CDU).

Ponto 5
Regulamento de Águas Residuais – Tarifas 
de Saneamento;
Proposta nº 106/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor, 1 contra 
(CDU) e 2 abstenções (PSD).

Ponto 6
Assunção de Encargos Sociais de Eleito;
Proposta nº 109/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Ponto 7
Atribuição de apoios financeiros
Proposta nº 44/V.ML/2006
Aprovada por unanimidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO 
DE 2006

Ponto 1
Contratação de Financiamentos Bancários

Ampliação da rede de Saneamento do 
Município de Azambuja – 2ª fase
Proposta nº 111/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Beneficiação e Reabilitação da Rede Urbana 
Concelhia – 2ª fase
Proposta nº 110/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Grande Campo de Jogos de Azambuja
Proposta nº 113/P/2006
Aprovada com 6 votos a favor e 1 contra 
(CDU).

Reordenamento Urbano do campo da Feira 
de Azambuja
Proposta nº 112/P/2006
Aprovada por unanimidade.
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EXECUTIVO CAMARÁRIO

REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 28 DE AGOSTO DE 2006

Moção do Sr. Presidente
Protesto pelo facto do PIDDAC 2007 
não contemplar obras prioritárias para o 
Concelho de Azambuja.
Aprovada por unanimidade.

Ponto 1
Empreitada de Construção da Rotunda 
Nascente, Envolvente e Faixa Paralela à EN3 
da Vila de Azambuja – Prorrogação do Prazo 
de Execução
Proposta nº94/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Ponto 2
Empreitada de Recuperação/Ampliação 
da Escola Almeida Grandella em Aveiras de 
Cima – Aplicação de Multa
Proposta nº 95/P/2006
A proposta foi retirada.

Ponto 3
EMIA – Empreitada de Ampliação do Centro 
Social de Casais da Lagoa na freguesia de 
Aveiras de baixo – Recepção da Obra
Proposta nº 91/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor, 1 contra 
(CDU) e 2 abstenções (PSD).
 

Ponto 4
EMIA – Pavilhão Polidesportivo de Vale do 
Paraíso – Trabalhos Adicionais e Plano de 
Enquadramento Financeiro;
Proposta nº 92/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor, 1 contra 
(CDU) e 2 abstenções (PSD).

Ponto 5
EMIA – Empreitada de Ampliação e 
Remodelação da Junta de Freguesia 
de Vila Nova da Rainha – Empreitada 
Complementar “ Balneário e Posto de Apoio 
à Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha” 
e Plano de Enquadramento Financeiro;
Proposta nº 93/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor, 1 contra 
(CDU) e 2 abstenções (PSD).

Ponto 6

SOCASA – Cooperativa de Habitação 
Económica de Azambuja,CRL – Hipoteca 
de Lotes;
Proposta nº 89/P/2006
A proposta foi retirada.

Ponto 7
Regulamento Municipal de Remoção de 
Viaturas da Via Pública (Projecto)
Propostas nº 19/V.JMP/2006
Aprovada por unanimidade.

Ponto 8
Acção Social Escolar (Alteração aos 
Protocolos)
Proposta nº 41/V.ML/2006
Aprovada por unanimidade.

Ponto 9
Atribuição de Apoios Financeiros.
Propostas nº 38, 39 e 40/V.ML/2006
Aprovadas por unanimidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE NOVEMBRO 
DE 2006

Ponto 1
SOCASA – Cooperativa de Habitação 
Económica de Azambuja, CRL – Autorização 
de Hipoteca de Direito de Superfície;
Proposta nº 89/P/2006
Aprovada com 6 votos a favor e 1 abstenção 
(CDU).

Ponto 2
Empreitada - Recuperação/Ampliação da 
Escola Almeida Grandella em Aveiras de 
Cima - Aplicação de Multa;
Proposta nº 95/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor e 3 
abstenções.

Ponto 3
Indemnização a Munícipes;
Proposta nº96/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Ponto 4
Arrendamento de Parcela de Terreno;
Proposta nº97/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Ponto 5
Normas de Utilização de Telemóveis;
Proposta nº99/P/2006
Aprovada com 5 votos a favor (PS e CDU) e 
2 abstenções (PSD).

Ponto 6
Abastecimento de Água – Protocolo;
Proposta nº32/VP.LS/2006
Aprovada por unanimidade.
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Ponto 7
Atribuição de Apoios Financeiros;
Propostas nº98 e 100/P/2006; 31/
VP.LS/2006; 42 e 43/V.ML/2006
Aprovadas por unanimidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE DEZEMBRO 
DE 2006

Ponto 1
Contrato entre o Município de Azambuja e a 
Águas do Oeste, SA relativo à cedência de 
Infra-estruturas de saneamento;
Proposta nº104/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor, 1 contra 
(CDU) e 2 abstenções (PSD).

Ponto 2
EMIA – Ampliação e Remodelação da 
Junta de Freguesia de Vila Nova da 
Rainha(trabalhos adicionais) - Plano de 
Enquadramento Financeiro;
Proposta nº 101/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor, 1 contra 
(CDU) e 2 abstenções (PSD).

Ponto 3
EMIA – Aceitação de Infra-estruturas e 
respectivos Planos de Enquadramento 
Financeiro

Pavilhão Desportivo da Escola EB 2,3 
de Aveiras de Cima, incluindo arranjos 
exteriores;
Proposta nº 102/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor, 1 contra 
(CDU) e 2 abstenções (PSD).

Pavilhão Polidesportivo de Vale do Paraíso;
Proposta nº 103/P/2006
Aprovada com 4 votos a favor, 1 contra 
(CDU) e 2 abstenções (PSD).

ATL e Jardim de Infância de Manique do 
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EMIA – Aceitação de infraestruturas e 
respectivos planos de enquadramento 
financeiro
Ampliação do Centro Social de Casais da 
Lagoa
Proposta nº 91/P/2006
Aprovada, com 18 votos a favor e 9 contra.

Pavilhão desportivo da Escola EB 2, 3 de 
Aveiras de Cima incluindo arranjos exteriores
Proposta nº 102/P/2006
Aprovada, com 18 votos a favor e 9 contra.

Pavilhão polidesportivo de Vale do Paraíso
Proposta nº 103/P/2006
Aprovada, com 18 votos a favor e 9 contra.

ATL e Jardim-de-Infância de Manique do 
Intendente
Proposta nº 105/P/2006
Aprovada, com 18 votos a favor e 9 contra.

PONTO 3
Estrutura orgânica, quadro de pessoal e 
atribuição de serviços
Proposta nº 107/P/2006
Aprovada, com 18 votos a favor e 9 contra.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2006
Local: Auditório Municipal – Páteo Valverde

PONTO 1
Informação do Presidente da Câmara acerca 
da Actividade Municipal
Discutida a informação, nada foi deliberado.

PONTO 2
Contratação de financiamento bancário
Ampliação da rede de saneamento do 
Município de Azambuja – 2ª fase
Proposta nº 111/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Beneficiação e reabilitação da rede urbana 
concelhia – 2ª fase
Proposta nº 110/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Grande campo de jogos de Azambuja
Proposta nº 113/P/2006
Aprovada, com 18 votos a favor e 4 votos 
contra (CDU).

Reordenamento urbano do Campo da Feira 
de Azambuja
Proposta nº 112/P/2006
Aprovada por unanimidade.

PONTO 3
Taxa municipal de direitos de passagem 
(valor definido para 2007: 0,25%)
Proposta nº 108/P/2006
Aprovada, com 20 votos a favor e 5 votos 
contra

PONTO 4
Plano de Actividades(1) e Orçamento(2) 
para o ano 2007 e Plano Plurianual de 
Investimentos(3) 2007/2010
Proposta nº 116/P/2006
(1) Aprovado, com 16 votos a favor e 7 
contra
(2) Aprovado, com 16 votos a favor e 7 
contra
(3) Aprovado, com 16 votos a favor e 7 
contra

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO 
DE 2007
Local: Auditório da Casa do Povo de Aveiras 
de Cima

PONTO 1
Informação do Presidente da Câmara acerca 
da Actividade Municipal
Discutida a informação, nada foi deliberado.

PONTO 2
Desafectação do domínio público de parcela 
de terreno – permuta 
Proposta nº 13/P/2007
Aprovada, com 17 votos a favor (PS) e 10 
contra (PSD e CDU).

PONTO 3
Concessão de Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos de Distribuição de 
Água e de Drenagem de Águas Residuais 
– Concurso Público Internacional
Proposta nº 15/P/2007
Aprovada, com 17 votos a favor (PS) e 8 
contra (PSD e CDU).

PONTO 4
Águas do Oeste – Realização de Capital 
Social - Ratificação
Proposta nº 4/P/2007
Aprovado, com 16 votos a favor, 4 votos 
contra e 4 abstenções.

PONTO 5
Regulamento Municipal de Remoção de 
Viaturas da via Pública
Proposta nº 1/V.JMP/2007
Aprovada por unanimidade.

PONTO 6
Concurso Público para a Concessão de 
Instalação e Exploração de Quiosque 
Cafetaria/Bar no Jardim Urbano de Azambuja
Proposta nº 5/P/2007
Aprovada, com 16 votos a favor e 8 
abstenções.
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Candidatura a Acção Social Escolar 
– Apreciações Extraordinárias;
Proposta nº 7/V.ML/2007
Aprovada por unanimidade.

Ponto 7
Atribuição de Apoio Financeiro;
Proposta nº 1/VP.LS/2007
Aprovada por unanimidade.

Propostas nº 4, 5 e 6/V.ML/2007 
(colectividades)
Aprovadas por unanimidade.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE 
FEVEREIRO DE 2007

Ponto Único
Concurso Público Internacional para a 
Concessão da Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos de Distribuição de Água e 
de Drenagem de Águas Residuais.
Proposta nº15/P/2007
Aprovadas com 4 votos a favor e 3 contra 
(PSD e CDU).

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2006
Local: Auditório Municipal Páteo Valverde

PONTO 1
Contrato entre o Município de Azambuja e a 
Águas do Oeste, S.A. relativo à cedência de 
infraestruturas de saneamento.
Proposta nº 104/P/2006
Aprovada, com 18 votos a favor e 10 contra.

PONTO 2

Aprovada por unanimidade.

Ponto 6
Atribuição de Apoios Financeiros
Proposta nº 2 e 3/V.ML/2007 (Educação)
Aprovadas por unanimidade.

Proposta nº 6/P/2007 (Juntas de Freguesia)
Aprovada com 5 votos a favor (PS e CDU) e 
2 abstenções (PSD).

Proposta nº 7/P/2007 (Colectividade)
Aprovadas por unanimidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE FEVEREIRO 
DE 2007

Ponto 1
Abertura de Contas Bancárias;
Propostas nº11 e 12/P/2007
Aprovadas por unanimidade.

Ponto 2
Desafectação do Domínio Público de 
Parcela de Terreno;
Proposta nº 13/P/2007
Aprovada com 4 votos a favor e 3 contra 
(PSD e CDU).

Ponto 3
“Construção do Jardim Urbano, em 
Azambuja” – Trabalhos a Mais;
Proposta nº 14/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Ponto 4
Protocolo com o Serviço Nacional de 
Bombeiros e Protecção Civil;
Proposta nº 2/VP.LS/2007
Aprovada por unanimidade.

Ponto 5
Cemitério de Azambuja – Averbamento de 
Alvará;
Proposta nº 2/V.JMP/2007
Aprovada por unanimidade.

Ponto 6

estruturas de Saneamento – Ratificação de 
realização do Capital Social;
Proposta nº 4/P/2007
A proposta foi retirada.

Ponto 5
Regulamento Municipal de Remoção de 
Viaturas da Via Pública;
Proposta nº 1/V.JMP/2007
Aprovada por unanimidade.

Ponto 6
Atribuição de Apoio Financeiro (Escolas e 
Agrupamentos)
Proposta nº 1/V.ML/2007
Aprovada por unanimidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE JANEIRO 
DE 2007

Ponto 1
Águas do Oeste – Realização de Capital 
Social;
Proposta nº4/P/2007
Aprovada com 4 votos a favor, 2 contra 
(PSD) e 1 abstenção (CDU).

Ponto 2
Concurso Público para Concessão de 
Instalação e Exploração de Quiosque/
Cafetaria no Jardim Urbano de Azambuja;
Proposta nº 5/P/2007
Aprovada com 4 votos a favor, 2 contra 
(PSD) e 1 abstenção (CDU).

Ponto 3
Atribuição de Fundos de Maneio;
Proposta nº 8/P/2006
Aprovada por unanimidade.

Ponto 4
Fundos de Caixa – Regulamento e 
atribuição;
Proposta nº 9/P/2007
Aprovada por unanimidade.

Ponto 5
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima 
– Protocolo;
Proposta nº 10/P/2007
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

CONTACTOS C.M. AZAMBUJA

Câmara Municipal . geral
T . 263 400 400  —  F . 263 401 271
Posto de Atendimento ao Cidadão
T . 263 400 882
Serviço de Águas e Saneamento
T . 263 400 460
Piquete de Águas
T . 969 291 791
Leituras n.º Azul
T . 808 201 747
Protecção Civil
T . 969 291 790
Gabinete de Saúde e Acção Social
T . 263 400 491
Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens
T . 263 400 491
Centro Local de Apoio ao Imigrante
T . 263 400 491
Núcleo de Sanidade Pecuária e Saúde 
Pública
T . 263 400 425
DIOM - Departamento de Infraestruturas 
e Obras Municipais
T . 263 409 971
DU - Departamento de Urbanismo
T . 263 400 444
DISC - Departamento de Intervenção 
Sócio-Cultural
T . 263 400 470
NIRP - Núcleo de Informação
e Relações Públicas
T . 263 400 431 / 2 / 5
Centro Cultural Grandela (Aveiras Cima)
T . 263 474 001
Pavilhão Municipal de Azambuja
T . 263 401 294
Complexo Desportivo de Azambuja
T . 263 418 141
Posto de Turismo de Azambuja
T . 263 400 476
Biblioteca Municipal de Azambuja
T . 263 400 487
Museu Municipal de Azambuja
T . 263 400 884
Serviço Municipal de Protecção Civil
T . 263 403 720  /  T . 969 291 789

CONTACTOS ESCOLAS DO CONCELHO

Escola Básica Integrada Azambuja
T . 263 401 337
E.B. 2,3 Aveiras de Cima
T . 263 470 170
E.B. 2,3 Manique do Intendente
T . 263 486 277
Escola Secundária de Azambuja
T . 263 409 330
E.B. 1 Alcoentre
T . 263 487 555
Arrifana
T . 263 485 061
Aveiras de Baixo
T . 263 474 004
Aveiras de Cima
T . 263 474 011
E.B. 1 Azambuja
T . 263 418 630
Casais de Baixo
T . 263 418 820
Casais das Boiças
T . 263 487 761
Casais dos Britos
T . 263 418 821
Casais da Lagoa
T . 263 418 695
Casais de Além
T . 263 719 957
Maçussa
T . 263 799 940
Manique do Intendente
T . 263 485 060
Quebradas
T . 263 487 760
Tagarro
T . 263 487 763
Vale do Brejo
T . 263 474 016
Vale do Paraíso
T . 263 474 010
Vila Nova da Rainha
T . 263 861 105
Vila Nova de São Pedro
T . 263 719 955
Virtudes
T . 263 418 693
Vale do Paraíso
T . 263 474 010
Vila Nova da Rainha
T . 263 861 105
Vila Nova de São Pedro
T . 263 719 955
Virtudes
T . 263 418 693

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Atendimento Técnico:
Todos os dias excepto a 4.ª feira
Marcações Prévias. T . 263 400 443

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA C.M.A.

Quinzenais, 2.ª feira, 15h00
Salão Nobre dos Paços do Concelho

OUTROS CONTACTOS

Bombeiros Voluntários de Azambuja
T . 263 401 144 / 5
Bombeiros Voluntários de Alcoentre
T . 263 480 130
Cartório Notarial
T . 263 403 218
Centro de Saúde Azambuja
T . 263 401 127
Conservatórias dos Registos Predial e Civil
T . 263 401 661
Cruz Vermelha . Aveiras de Cima
T . 263 475 033
Cruz Vermelha . Manique do Intendente
T . 263 486 555
Cruz Vermelha . Quebradas
T . 966 344 747
Delegação Escolar
T . 263 402 443
Delegação de Saúde
T . 263 402 179
Estação C.P.
T . 263 403 157 
Farmácia Central . Azambuja
T . 263 418 743
Farmácia Dias da Silva . Azambuja
T . 263 400 350
Farmácia Miranda . Aveiras Cima
T . 263 475 124
Farmácia Nova . Aveiras Cima
T . 263 475 103
Farmácia Peralta . Alcoentre
T . 263 487 052 / 3
Farmácia Camilo . Manique
T . 263 485 359 / 468
Farmácia Camilo . Manique
T . 263 485 359 / 468
G.N.R . Aveiras de Cima
T . 263 475 144 
G.N.R . Azambuja
T . 263 418 841
G.N.R . Manique do Intendente
T . 263 486 210
Praça de Táxis
T . 263 402 395
Repartição de Finanças
T . 263 406 440
Rodoviária Tejo . Azambuja
T . 263 418 935
Rodoviária Tejo . Alcoentre
T . 263 486 126

CONTACTOS JUNTAS DE FREGUESIA

Alcoentre
T . 263 486 187
Aveiras de Baixo
T . 263 475 626
Aveiras de Cima
T . 263 475 264
Azambuja
T . 263 402 647

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


