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O Turismo é, como 
por diversas vezes tem 
sido referido, um dos 
vectores estratégicos de 
desenvolvimento
do Município de Azambuja, 
consagrado aliás no Plano 
Regional de Ordenamento 
do Território (PROT‑OVT)
e nos elementos 
estratégicos preparatórios 
do Plano Estratégico do 
Município e na Revisão do 
Plano Director Municipal.

O Município de Azambuja 
tem todas as condições 
para um desenvolvimento 
de mercados turísticos. 
Não falamos apenas das 
condições gerais para 
a prática de turismo 
‑ boas acessibilidades, 
proximidade à maior área 
de atracção turística do País 
‑ mas também as condições 
de oferta compatíveis 
com os novos vectores da 
procura turística: o turismo 
de natureza, o turismo 
gastronómico, o turismo 
etnográfico.

De facto, quer na zona mais 
a sul do Concelho – com 

o Rio Tejo e toda a zona 
ribeirinha ‑ quer a norte 
do Concelho, existem as 
condições naturais ideais 
para um desenvolvimento 
turístico.

A prova dessa aptidão 
turística do nosso Concelho 
é o desenvolvimento em 
curso de dois projectos 
turísticos de grande relevo 
‑ a expansão do complexo 
de golfe do Golden Eagle 
e a Lusolândia, a que foi 
reconhecido o estatuto 
de Projecto de Interesse 
Nacional.

Mas a dinâmica turística 
do Município de Azambuja 
de há uns anos para cá que 
ultrapassou a fase de projecto 
e já existem muitas estruturas 
em funcionamento
que têm conhecido
uma grande dinâmica. 
Sem referir nomes, porque 
algum poderia escapar, 
deve realçar‑se as unidades 
montadas no âmbito do 
turismo equestre, da 
gastronomia especializada, do 
enoturismo, do turismo rural 
e de aventura.

02 / Editorial
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A Câmara Municipal
de Azambuja tem 
promovido essa vertente 
estratégica do nosso 
desenvolvimento criando 
ela própria produtos 
turísticos ou dinamizando 
os já existentes – a Feira 
de Maio, a Ávinho, a Rota 
dos Mouchões são disso 
exemplo ‑, ou apoiando 
outros projectos em 
desenvolvimento no 
Concelho.

Nesta edição do Boletim 
Municipal dedicada ao 
Turismo pretendemos 
dar uma visão do estado 
do sector do Turismo no 
Município de Azambuja.
Entendemos que o 
papel da Câmara é 
propiciar a instalação 
e desenvolvimento de 
unidades e infraestruturas 
que dinamizem o Turismo 
e criem riqueza, e também 
promover, divulgar e 
valorizar a imagem do 
Concelho por forma a 
torná‑lo mais atractivo.
Daí o grande esforço que 
tem sido feito na divulgação
e promoção do Concelho, 

a nossa participação activa 
nos acontecimentos e 
feiras mais importantes 
em termos turísticos, 
quer a nível regional quer 
nacional. Daí, também, 
a promoção que tem sido 
feita junto das Câmaras de 
Comércio bilaterais para 
que as potencialidades do 
Concelho de Azambuja 
sejam divulgadas no 
estrangeiro. Porque, como 
todos sabemos, só se pode 
distribuir riqueza quando 
se criam condições para 
produzir riqueza. 

Joaquim António Ramos

Presidente do Município

de Azambuja
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O Turismo é o destaque desta edição,

e não é por acaso.

O editorial de Abril assim lançava
os «próximos meses»… e cá estamos.

Reportamo‑nos à  Ávinho – Festa do Vinho
e das Adegas, cada vez mais regional e nacional;

à Feira de Maio, a feira mais castiça do Ribatejo;
e à Feira Nacional da Agricultura, uma montra 

mais em que nos projectamos para todo o país.

E, vencendo o calendário, lançamos‑lhe
dois convites!

Embarque – de Abril a Outubro – na aventura
da «Rota dos Mouchões». Para uns, será partir
à descoberta, para outros, revisitar o mais belo 
pedaço do Tejo… Ah! E marque já a sua visita
a «Aveiras de Cima: Vila Museu do Vinho».

Em qualquer dia do ano, tem à sua espera as artes
e o saber da produção dos nossos excelentes vinhos. 

Vai uma prova?



Ávinho festa
do vinho e das

adegas

06/Destaque

A festa do vinho mais castiça 

do País animou, pelo 6.º ano, 

o Concelho de Azambuja. Nos 

dias 16 a 18 de Abril, todos os 

caminhos convergiram para 

as principais ruas de Aveiras 

de Cima onde teve lugar mais 

uma edição da Ávinho – Festa 

do Vinho e das Adegas. 

Destaque para a presença, 

no acto inaugural, do 

Governador Civil de Lisboa, 

António Galamba.



Os visitantes, a troco de apenas 2 euros, 
adquiriram a castiça caneca de barro 
alusiva ao evento e, com ela, puderam 
provar gratuitamente o vinho das 15 adegas 
participantes na iniciativa. Mas nem só de 
vinho se fez a festa. A acompanhar a prova não 
faltaram bons petiscos nas adegas e em várias 
barraquinhas pelo meio do percurso.

A nível de animação musical, destaque para 
a divertida presença dos OqueStrada e para 
o concerto de TIM, a voz inconfundível dos 
Xutos e Pontapés. Contudo, o programa 
contou com muito mais animação: teatro de 
rua, grupos de percussão, cavaquinhos, jazz, 
música filarmónica e os sempre bem castiços 
momentos de fado nas adegas. Na tarde de 
sábado, a população encheu as ruas para ver o 
famoso desfile etnográfico, dedicado ao tema 
«O Ciclo do Vinho» e com a participação dos 
ranchos folclóricos do Concelho de Azambuja. 

A completar o cartaz desta festa, que já 
garantiu um lugar de destaque a nível nacional, 
referência para a 28ª edição do Concurso de 
Vinhos do Município, com a revelação dos 
resultados da colheita de 2009. Parabéns a 
todos, em particular à Sivac – Aveiras de Cima 
(1.º lugar em vinho branco) e à Soc. Agr. Cova 
da Caldeira – Alcoentre (1º lugar em vinho 
tinto).

Em cada edição, a quantia que resulta da venda 
das canecas reverte a favor de uma instituição 
de cariz sociocultural da freguesia. Nesta 6ª 
edição da Ávinho, o valor das canecas reverteu 
para o Rancho Folclórico «Os Camponeses de 
Vale do Brejo».

A Ávinho é uma organização do Município de 
Azambuja, contando com o apoio da Junta de 
Freguesia de Aveiras de Cima e dos produtores 
vitivinícolas participantes. De referir, ainda, 
a colaboração da comunidade local e das 
diversas colectividades e instituições da 
Freguesia de Aveiras de Cima.
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Em Maio, uma vez mais, reviveu‑se um dos maiores 

eventos culturais e turísticos do Concelho de Azambuja: 

a Centenária Feira de Maio, a mais castiça das Festas 

Ribatejanas! Durante 5 dias, a Vila de Azambuja viveu 

momentos recheados de festa brava e aficion, onde não 

faltaram as actividades taurinas, equestres, a gastronomia, 

a animação popular e a música.

Feira
de Maio



suas portas e, à boa maneira ribatejana, não 
negaram um copo de vinho ou uma sardinha 
a quem as visitasse. Herman José, com as suas 
cantigas e boa disposição, e vários grupos 
musicais animaram o resto da madrugada. 
O sábado foi o dia dedicado ao cavalo, com 
provas de campinos na manga e um espectáculo 
equestre. À noite, o  concerto dos «Expensive 
Soul & Jaguar Band» – com a 1.ª parte de Miguel 
Zi – proporcionou um belo momento musical.

A tradicional homenagem ao campino, no 
domingo de manhã, foi um dos pontos altos 
da festa. Na cerimónia deste ano, que contou 
com a presença do Governador Civil de 
Lisboa, António Galamba, foi homenageado 
o campino Lúcio Perinhas pela sua longa 
participação na Feira de Maio, sendo entregue  
ao campino Joaquim  Carlos o  «Pampilho 
de Honra» gravado com o nome de António 
Carniça. A tarde foi preenchida com uma 
«Corrida de Toiros à Portuguesa».

E como tudo o que é bom acaba depressa, 
chegou‑se ao último dia da Feira marcado 
pelas crianças do ensino básico que 
percorreram as ruas da vila, visitando 
as tertúlias e participando em diversas 
actividades a elas destinadas. À noite, o ponto 
final com um magnífico espectáculo de
fogo‑de‑artifício.

Referência especial à «Praça das Freguesias», 
que teve sempre casa cheia e onde muitos 
visitantes não se importavam de esperar por 
um lugar livre, animados pela música e pelo 
cheiro das iguarias de todas as freguesias.
As largadas de toiros diárias foram, 
igualmente, bastante animadas com os mais 
afoitos e aficionados a dar largas à sua coragem 
nas ruas. Após uma grande edição 2010, resta‑
‑nos marcar encontro na Feira de Maio 2011!

A abertura oficial da feira, no dia 27, 
contou com a presença do Secretário de 
Estado da Cultura, Dr. Elísio Sumavielle. 
Na ocasião, foram também inaugurados os 
Pavilhões do Artesanato «Artes e Ofícios», 
(onde a Câmara Municipal de Azambuja 
esteve representada com o seu stand 
promocional), o Pavilhão das Actividades 
Económicas e, ainda, o grande palco cultural 
e gastronómico concelhio que é a «Praça 
das Freguesias». O dia prosseguiu com a 
Largada de Toiros, o concerto da fadista 
Carminho e a já famosa «Mesa da Tortura».

Após um inovador e muito divertido «Torneio 
a Burro», segiu‑se a noite da Sardinha 
Assada, que como já é hábito, trouxe largos 
milhares de visitantes a Azambuja. Depois 
da largada nocturna, as mais de 100 tertúlias 
(entre permanentes e ocasionais) abriram as  
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Azambuja na Feira Nacional 
da Agricultura

O certame decorreu entre 5 e 13 de Junho, 
em Santarém, e constituiu mais uma montra 
de âmbito regional e nacional.   

À semelhança do ano anterior, cada 
Município da CIMLT teve um dia dedicado, 
calhando em sorte a Azambuja o dia 11 de 
Junho. A animação do pavilhão institucional 
e do palco das tasquinhas, desta feita, foi 
assegurada pelos Ranchos Infantis de 
Azambuja e Aveiras de Cima, bem como 
pelos Cavaquinhos de Azambuja. A Banda da 
ADR «O Paraíso», de Vale do Paraíso, por 
seu turno, «deu música» à sempre muito 
concorrida largada de toiros nocturna.

Mas não nos ficámos pela animação! 
Também atraímos muitos visitantes com as 
provas de vinhos da «Cova da Caldeira», 
da «Quinta Vale de Fornos» e da «Agro‑
Batoréu»; sem esquecer, claro, as provas 
gastronómicas com enchidos de Alcoentre,  
as «Queijadinhas de Azambuja» e 
as iguarias de Adolfo Henriques, do 
restaurante «O Baile».

O stand do Município voltou a ser dos mais 
dinâmicos deste evento, já que, em todos os 
dias da feira, foi feita uma forte promoção da 
«Vila Museu do Vinho» com a presença de 
adegas integradas no projecto.

Prosseguindo a linha de divulgação e promoção do seu 

potencial turístico, o Município de Azambuja voltou a 

marcar presença com um stand institucional na Feira 

Nacional de Agricultura.



turístico singular e de elevada qualidade, que 
consiga atrair mais visitantes à Vila. 

O Centro de Interpretação, a funcionar na 
«Casa da Câmara», será o ponto de partida 
para a descoberta da «Vila Museu do Vinho». 
É ali que os visitantes recebem as boas‑
vindas, ficando a conhecer o programa da 
visita. O Centro de Interpretação prestará 
também apoio aos produtores de vinho, 
nomeadamente, na realização de acções de 
formação, que permitirão a actualização de 
conhecimentos técnicos.

«Aveiras de Cima – Vila Museu do 
Vinho» poderá ser visitada aos fins‑de‑
semana e feriados, das 14h00 às 20h00. 
Noutros dias também será possível, mas 
mediante marcação no Posto de Turismo (tel. 
263 400 476, turismo@cm‑azambuja.pt).

Não perca a oportunidade de visitar um 
projecto turístico que junta tradição com 
inovação e onde, além de provar bons 
vinhos, ficará a conhecer um pouco do seu 
processo de produção.
Bem‑vindo a «Aveiras de Cima – Vila 
Museu do Vinho»!

«Aveiras de Cima – Vila Museu do Vinho» já 
não é projecto, mas sim uma realidade. Foi 
inaugurado no dia 24 de Abril – na presença 
do Governador Civil de Lisboa, Dr. António 
Galamba e do responsável pelo Turismo 
de Lisboa e Vale do Tejo, Dr. Rosa do Céu 
– e assume‑se como mais um produto com 
identidade e uma aposta muito forte do 
Município no Turismo. 

«Aveiras de Cima – Vila Museu do 
Vinho» trata‑se de uma iniciativa singular 
a nível nacional, que pretende recriar um 
«museu vivo», onde os visitantes poderão 
interagir com os espaços, os materiais, 
e conhecer o ciclo do vinho. Poderão ser 
visitadas 17 adegas – algumas fundadas em 
finais do século XIX, outras mais modernas 
criadas há poucos anos – todas propriedade 
privada, e produtoras de vinho branco e tinto. 

Ao circular pela Vila de Aveiras de Cima, o 
visitante encontrará nas ruas e nas fachadas 
das adegas as placas identificativas da «Vila 
Museu do Vinho». O projecto tem como 
principais objectivos reduzir o abandono 
da vinha; promover o vinho dos pequenos 
e médios produtores; e criar um produto 

Vila Museu do Vinho
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R O T ADOS

MOUCHÕES

O MAIS BELO
PEDAÇO
DO TEJO
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Está a decorrer mais uma temporada do passeio
fluvial no Rio Tejo – Rota dos Mouchões.

O Município de Azambuja continua, assim, a lançar 
o desafio de «levantar âncora» connosco e cruzar

a magnífica paisagem da Lezíria Ribatejana. 

neste ambiente, os sentidos despertam para 
uma refeição repleta de iguarias típicas que 
representam a nossa gastronomia tradicional 
e, para acompanhar, não falta o famoso vinho 
tinto da região.

Está na hora de regressar. É sempre um 
momento difícil separarmo‑nos deste 
fantástico ambiente, mas já levamos na 
bagagem recordações e novidades suficientes 
para contar aos amigos ou, simplesmente, 
pensar em repetir esta experiência única. 

Navegamos, todos os anos, de Maio a Outubro.
Entre connosco nesta aventura. Venha 
conhecer ou revisitar a «Rota dos Mouchões»!
 

Mais informações e reservas através
do tel. 263 400 476
ou para turismo@cm‑azambuja.pt  

A bordo do varino «Vala Real», parte‑se do 
Palácio das Obras Novas, sob o olhar atento 
de cegonhas e garças, rumo à descoberta das 
muitas surpresas que o rio nos reserva: a fauna 
e a flora, a famosa Garça‑Real e os cavalos 
lusitanos no Mouchão da Casa Branca. 

Os visitantes são convidados a apreciar toda a 
beleza que os envolve, cumprindo a primeira 
escala no Mouchão da Casa Branca, onde são 
criados em liberdade Cavalos Lusitanos, que 
proporcionam um espectáculo de grande 
beleza e raro nos nossos dias.

Após tantas emoções fortes, o apetite aguça,
e é tempo de parar na aldeia avieira
«O Escaroupim», onde se pode presenciar 
o enlace perfeito da natureza com as raízes 
culturais dos avieiros, comunidade que 
se instalou à beira rio e que influenciou o 
nascimento das vilas ribeirinhas. Envolvidos 
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Mosteiro de Santa Maria 
das Virtudes
recuperado e inaugurado
O Município de Azambuja inaugurou, no dia 19

de Junho, o Mosteiro de Santa Maria das Virtudes,

agora recuperado. Ficou assim concluída a requalificação 

do Património Cultural Concelhio da responsabilidade 

da Autarquia.



arquitectura original, continuando a permitir a 
realização de eventos como a Feira Medieval no 
2º fim de semana de Setembro.

O Mosteiro  de  Santa Maria das Virtudes tem 
na sua origem a aparição de Nossa Senhora 
a um guardador de vacas no início do  Séc. 
XV. D. Duarte ao ter conhecimento  desta 
notícia ordenou  a construção de um 
convento franciscano anexo à ermida, um 
hospital, estalagens e outras estruturas de 
apoio à comunidade local e aos visitantes. 
Tornou‑se então um dos principais pontos 
de peregrinações Marianas. Por aqui também 
passaram alguns monarcas como D. Duarte, 
D. Afonso V, D. João II, bem como a Rainha D. 
Leonor. 
A  recuperação do Mosteiro de Santa Maria 
das Virtudes (em Virtudes, Freguesia de 
Aveiras de Baixo) foi realizada pela EMIA, 
Empresa Municipal, e teve um custo de 
aproximadamente 500.000,00 (quinhentos 
mil euros). 

Refira‑se que por esta ocasião foi também 
inaugurado o espaço «Taberna do 
Convento» da Associação Cultural e Recreativa 
das Virtudes.

O Mosteiro de Santa Maria das Virtudes, 
classificado como de Interesse 
Municipal,  passa a ser uma referência 
cultural colectiva, dotada de uma grande 
polivalência.  A nave principal, a capela‑mor e 
o novo coro‑alto mantêm‑se como espaços de 
culto religioso mas também funcionarão como 
espaços de exposição, concertos ou colóquios. 
Está ainda prevista a constituição de um núcleo 
museográfico a instalar nas capelas laterais.

A reabilitação e dignificação de todo o 
imóvel e espaço envolvente restitui‑lhe 
a centralidade relativamente à povoação 
das Virtudes. A intervenção salvaguarda 
as acessibilidades predominantemente 
pedonais e a organização dos percursos com 
vista à protecção do monumento. Foram 
redefinidos o adro, uma rua a sul e uma zona 
arqueológica a norte. Os restos arqueológicos 
ficam protegidos com muros baixos  que não 
impedem a sua visualização. 

Com elementos góticos, manuelinos e 
mendicantes que prevalecem inalteráveis o 
Mosteiro constitui uma referência turística e 
patrimonial do Concelho de Azambuja.  Esta 
intervenção assegura a fidelidade à 
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PATRIMÓNIO
MUNICIPAL

RECUPERADO
COM A RECUPERAÇÃO DO MOSTEIRO DE SANTA 

MARIA DAS VIRTUDES, O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA 
CONCLUIU A REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
CULTURAL CONCELHIO DA RESPONSABILIDADE

DA AUTARQUIA. 

OPORTUNIDADE PARA RECORDAR AS DEZ 
PRINCIPAIS PEÇAS DESTE CONJUNTO DE IMÓVEIS 

QUE AGORA SE ENCONTRAM AO SERVIÇO DA 
POPULAÇÃO, NAS SUAS DIVERSAS NATUREZAS 

E FUNÇÕES. TRATA-SE DE EDIFÍCIOS QUE SE 
ENCONTRAM EM DIVERSAS FREGUESIAS, MAS 

QUE CONSTITUEM UMA MAIS-VALIA PARA TODO O 
MUNICÍPIO, UNS ENQUANTO OBRAS DE ARTE DO 

PONTO DE VISTA HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO, 
OUTROS PELO ESPAÇO QUE CRIARAM PARA UMA 

MAIS DIGNA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, 
PRINCIPALMENTE CULTURAIS.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
(ANTIGA ESCOLA RéGIA)

PÁTEO VALVERDE – CENTRO CULTURAL (AZAMBUJA)
Museu e Auditório Municipais, Departamento
de Intervenção Socio‑Cultural, Posto de Turismo, 
Espaço Multiusos, Restaurante, serviços diversos
(antiga Quinta do Valverde, tradicional quinta agrícola)

BIBLIOTECA MUNICIPAL /CENTRO CULTURAL GRANDELLA 
(AVEIRAS DE CIMA)
(ANTIGA ESCOLA GRANDELLA)

CASA DA CÂMARA DE AVEIRAS DE CIMA
Centro de Interpretação «Vila Museu do Vinho»,
taberna, Unidade de Atendimento ao Público, 
Associação de Caçadores da Freguesia de Aveiras
de Cima, sanitários públicos

BIBLIOTECA MUNICIPAL /CENTRO DE DIA DE ALCOENTRE
(ANTIGO PALáCIO CONSELHEIRO FREDERICO AROUCA)

TORRE SINEIRA (ALCOENTRE)
(ANTIGA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOENTRE)

ESCOLA GRANDELLA DE TAGARRO

MARCO DE CRUZAMENTO DE S. SALVADOR E ESPINHEIRA

CASA COLOMBO (VALE DO PARAÍSO)
Sedes do Rancho Folclórico Danças e Cantares de
V. Paraíso e da Associação de Caçadores de V. Paraíso, 
Museu Etnográfico, núcleo sobre a estada de D. João II
e Cristóvão Colombo

CASA DA CÂMARA DE MANIQUE DO INTENDENTE
(ATé Há POUCO POSTO DA GNR,
FUTURO PÓLO CULTURAL MUNICIPAL)
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O Município de Azambuja viveu o seu feriado 
anual no dia 13 de Maio. 

O «Dia do Município» – Quinta‑feira 
da Ascensão, popularmente conhecida 
como «Quinta‑feira da Espiga» – foi 
assinalado com a atribuição da Medalha de 
Mérito Municipal, Grau Ouro, ao campino 
Azambujense António «Carniça». Tratou‑
se, infelizmente, de uma cerimónia a título 
póstumo, na sequência do seu falecimento no 
dia 18 de Agosto de 2009.

António Agostinho da Silva, de seu nome 
– vulgo António «Carniça» – contava 72 anos 
de vida, notavelmente activa, e foi até à edição 
2009 membro da Comissão da Feira de Maio 
onde tinha a responsabilidade pelas esperas 
de toiros e pelas actividades com campinos.
Considerando o empenho e a dedicação com 

que sempre cumpriu as funções de «Maioral 
Real da Feira de Maio», entre outras, o 
Município deliberou atribuir‑lhe – a título 
póstumo – a Medalha de Mérito Municipal, 
Grau Ouro, «… pelos relevantes serviços 
prestados à Cultura do Município de 
Azambuja.» (proposta 83/P/2009, aprovada 
por unanimidade).

A medalha foi entregue à viúva, D. Maria 
José Jesus da Silva, pelo Presidente da 
Câmara, Dr. Joaquim Ramos. Além de 
dezena e meia de familiares, amigos e 
população quiseram associar‑se à iniciativa 
da Autarquia, e o Auditório Municipal 
do Páteo Valverde foi pequeno para 
quantos ali marcaram presença em sinal 
de reconhecimento pelo valor humano e 
profissional de António «Carniça», mas 
também de saudade pela sua partida.

António «Carniça»
Medalha de Mérito
Municipal – Ouro  

18/ Dia do Município
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Banco Local de Voluntariado
O Banco Local de Voluntariado de Azambuja tem a decorrer alguns projectos dirigidos à 
comunidade. O projecto Aulas de Português para Estrangeiros encontra‑se a decorrer em 
Azambuja, na Escola Secundária e é dirigida a toda a população de nacionalidade estrangeira 
que pretenda aprender/aperfeiçoar a língua portuguesa. O projecto teve início em Março 
de 2010 e abrange cerca de 14 alunos de várias nacionalidades ‑ ucranianos, moldavos, 
paquistaneses, romenos, ingleses.

As Aulas de Artes Decorativas, em Vila Nova de S. Pedro, tiveram início em Abril e são dirigidas 
a cerca de 10 elementos da comunidade. Com periodicidade semanal, este grupo, com o apoio 
de uma professora voluntária, usufrui de um espaço de convívio e aprendizagem onde pode 
realizar diversos trabalhos manuais.

Mais recentemente, teve início o projecto Net Sénior, na freguesia de Alcoentre, no qual um 
voluntário proporciona à população sénior conhecimentos na área da informática. As aulas 
decorrem nas instalações da Biblioteca de Alcoentre uma vez por semana.
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Na área da Terceira Idade, temos procurado implementar iniciativas que incentivem a prática de 
actividades lúdicas, culturais e recreativas com o objectivo de proporcionar o acesso a uma vida mais 
activa e criativa, assim como estimular as relações e a comunicação com os outros, para uma melhor 
participação na vida da comunidade, desenvolvendo igualmente a sua autonomia pessoal.

Comemorações
do Dia Mundial
da Árvore
Para a comemoração desta data foram 
realizadas várias actividades.
Realizaram‑se duas visitas à empresa 
Resioeste, ao Centro de Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Oeste, com cerca 
de 100 idosos que ficaram a conhecer o destino 
dos resíduos que todos produzimos em casa.

Igualmente didáctica foi a caminhada
realizada na Mata das Virtudes em que
os 140 elementos participantes criaram
um crachá individual, alusivo à data
em questão e utilizando materiais
recicláveis.

Outra iniciativa destas comemorações foi a 
organização de uma exposição itinerante, com 
os crachás elaborados pelos idosos, pelas três 
Bibliotecas Municipais, Juntas de Freguesia da 
Maçussa e Vila Nova de S. Pedro e Extensão de 
Saúde de Manique do Intendente.

Baile Sénior
O Baile Sénior foi uma actividade, integrada 
nas comemorações do Dia Mundial da Dança 
(29 de Abril), dirigida à população sénior do 
concelho de Azambuja e que contou com a 
participação de centena e meia de idosos. 
O evento decorreu num verdadeiro ambiente 
de festa, no Salão dos Bombeiros Voluntários 
de Azambuja, tendo a animação ficado a cargo 
do artista Quim Botas.

Logo aos primeiros acordes, o pezinho saltou, 
e encontrar par também não foi difícil. 
Toda a gente dançou, e nós também! 
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Jogos Tradicionais para
a Terceira Idade
Abril, Maio e Junho voltaram a ser marcados pela realização de mais uma edição – a 12º – do Ciclo 
de Jogos tradicionais para a Terceira Idade.
 

A iniciativa envolve diversas estruturas do concelho que trabalham directamente com a população 
mais idosa, e traduz‑se na concretização de várias jornadas de jogos tradicionais, tais como: a sueca, 
o dominó, o chinquilho, o jogo dos pinos, a laranjinha e o jogo do loto.

Esta iniciativa proporciona aos seus participantes, para além da actividade lúdica e desportiva, a 
possibilidade de visitarem as diversas instituições participantes e o convívio entre si.

Os jogos decorreram no Centro Social Paroquial de Alcoentre, Stª Casa da Misericórdia de 
Azambuja, Centro de Dia para a Terceira Idade Nª Senhora do Paraíso, Centro Social Paroquial de 
Aveiras de Baixo, Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima, Centro Social Paroquial de Azambuja 
e Lar Universal do Reino de Deus, bem como no Parque de Merendas da Maçussa e no Parque das 
Malhadinhas (Aveiras de Cima), locais onde se realizam os jogos de exterior.

Esta edição dos jogos culminou com a participação de todos os intervenientes num encontro final 
de «Loto» e um almoço convívio.

SENIORGYM – Évora
O Concelho de Azambuja, participou este ano, na cidade 
de Évora, no dia 22 de Maio, no Festival de Ginástica 
Sénior, organizado anualmente pela Federação de 
Ginástica. 

O mesmo é constituído por apresentações de ginástica, 
dos vários elementos dos concelhos participantes, 
bem como por diferentes workshops de diversas 
modalidades desportivas. 

O nosso Concelho esteve ali representado por 83 
idosos, inscritos no Programa Actividade Física 
para Todos desenvolvido pela Câmara Municipal de 
Azambuja, que decorre anualmente entre os meses de 
Setembro a Junho.
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O Município de Azambuja lançou o desafio às 
escolas do 2.º e 3.º CEB e Escola Secundária, 
cujo objectivo era levar os alunos a conhecer 
e destacar os recursos e aspectos positivos 
do Concelho de Azambuja, assim como 
identificar e valorizar os seus diferentes tipos 
de Património (social, económico, ambiental, 
cultural/humano, geográfico e histórico). 
O ponto de partida foram as 23 letras do 
alfabeto.

O desafio foi aceite no início do ano lectivo, 
há pouco findo, e durante oito meses, as oito 
turmas envolvidas pesquisaram, visitaram, 
descobriram e redescobriram o Município 
onde vivem. 

Os trabalhos a concurso foram entregues 
no final de Maio e foram avaliados, 
segundo critérios pré‑estabelecidos, por 
um júri constituído por um representante 
da Autarquia, uma professora e um 
representante da comunidade. A criatividade 

das propostas, a fidedignidade das fontes de 
informação, a especificidade e identificação 
do tema para com o Concelho de Azambuja, 
foram aspectos considerados na avaliação 
realizada. Os trabalhos foram apresentados 
pelas turmas respectivas, numa sessão na 
Casa do Povo de Aveiras de Cima, após a 
qual foi inaugurada a exposição dos mesmos 
trabalhos, no Centro Cultural Grandella. 

Refira‑se as presenças do Dr. Joaquim 
António Ramos, Presidente da Câmara, e da 
Dra. Ana Ferreira, Vereadora da Educação.
A turma que venceu o Concurso Azambuja 
de A a Z foi o 5ºC da EBI de Manique do 
Intendente, que trabalhou a Letra B, com 
a palavra «Barcos» (Avieiros) e a Letra 
T, com a palavra «Tradições». O prémio 
atribuído foi um dia de actividades radicais, 
desfrutado no dia 12 de Junho (na Quinta da 
Broeira, no Cartaxo), com grande entusiasmo 
e desportivismo por parte dos alunos 
vencedores. 

Azambuja                      
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No final, Azambuja ganhou
um alfabeto único e muito próprio:

Azambuja (Esc. Sec. de Azambuja)
Barcos (EBI de Manique do Intendente)
Castro (EBI de Manique do Intendente)
Dons (Esc. Sec. de Azambuja)
Edifícios (EB 2,3 de Aveiras de Cima)
Forno do Povo (Esc. Sec. de Azambuja)
Grandella (EB 2,3 de Aveiras de Cima)
Historia (EB 2,3 de Aveiras de Cima)
Igrejas (EB 2,3 de Aveiras de Cima)
Janelas (EB 2,3 de Aveiras de Cima)
Lezíria (Esc. Sec. de Azambuja)
Maio (EBI de Azambuja)
Nossa Senhora do Paraiso (EBI de Azambuja)
Oleastrum (EBI de Azambuja)
Palácio das Obras Novas (Esc. Sec. de Azambuja)
Queijo (EBI de Manique do Intendente)
Ribatejo (EBI de Azambuja)
Santos Padroeiros (EB 2,3 de Aveiras de Cima)
Tradições (EBI de Manique do Intendente)
Uvas (EBI de Manique do Intendente)
Vala Real (EBI de Azambuja)
Xaile (Esc. Sec. de Azambuja)
Zambujeiro (EBI de Azambuja)

Azambuja                      de  A a Z
um alfabeto rico e único!



Azambuja é um Concelho heterogéneo no que 
diz respeito à sua cultura, às suas tradições e 
às suas «gentes». Contudo, uma festa anual 
associada à tauromaquia que decorre na Vila 
de Azambuja (sede do Concelho) durante o 
mês de Maio atrai turistas e reúne população 
de todas as freguesias num esforço conjunto 
para acolher todos os que procuram diversão 
e bom acolhimento nestas paragens.

A já centenária «Feira de Maio» começou 
por ser uma feira de gado, inicialmente 
associada sobretudo ao cavalo e, hoje, tornou‑
‑se numa manifestação que homenageia, 
por excelência, a figura do campino, mas que 
oferece um programa diverso a quem nos 
visita: largadas de toiros, tertúlias, mostra de 
artesanato e gastronomia, etc.

Para dar a conhecer esta cultura tradicional 
a todas as crianças do Concelho, o último dia 
é‑lhes em grande parte dedicado. Assim, 
organiza‑se no centro da vila uma manhã 
lúdico‑pedagógica com a possibilidade de 
viver várias experiências num percurso em 
que caminhando pela areia das ruas vão 
parando em diversas «estações» e tomando 
contacto com quase tudo o que se associa a 
esta grande manifestação cultural. Visitam 

«
Feira de Maio
» das crianças!
Azambuja —
Membro da «Rede das Cidades Educadoras»



tertúlias e conversam com os seus proprietários; 
tomam contacto com a «arte» do toureio; divertem‑
se em «brinquedos» mecânicos como touro e cavalo; 
visitam as exposições disponíveis ao público e aí 
desenvolvem actividades pedagógicas; ouvem uma 
história na Biblioteca Municipal, naturalmente, 
associada ao tema e, por fim, no Museu Municipal 
também as espera algo que se prende com o espólio de 
cariz tauromáquico. 

O cansaço, no final, é inevitável! Percorrer ruas 
cobertas de areia, pendurarem‑se em tranqueiras e, 
quiça, fazer uma diabrura, segurar e manipular um 
capote toureando uma «tourinha»… Enfim, um dia 
em cheio! Estimulante e com imensas aprendizagens. 
Por um dia, encontramos a identidade cultural da 
Vila vivendo‑a e experimentando novas sensações. 
Aprendemos com figuras carismáticas da comunidade 
novos conceitos. Fazemo‑lo todos juntos, adultos e 
crianças. É uma festa de cor e alegria ao longo das ruas.

A Escola sai à rua. A Vila acolhe e, informalmente, dá a 
conhecer toda a simbologia da sua tradição centenária.
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Rede de Bibliotecas
Municipais

Feito o balanço do ano 2009, é com agrado 
que registamos o número de utilizadores que 
frequentaram os equipamentos e usufruíram 
dos serviços ali disponibilizados. São dados 
muito positivos (ver quadros). Refira‑se 
que em 31 de Dezembro de 2009 toda a rede 
contabilizava um total de 4.987 utilizadores 
inscritos.

Já em 2010, e no que diz respeito a 
actividades, realizou‑se a Hora do Conto. 
A história escolhida foi uma adaptação da 
obra de Inês Campos intitulada «Em Busca 

do Tesouro da Feira de Maio». De destacar 
também a terceira edição do Concurso 
Literário do Concelho de Azambuja que 
contou com uma alargada participação de 
munícipes de todas as faixas etárias.

No Centro Cultural Grandella e no Palácio 
Frederico Arouca teve lugar a II Edição do 
Trivial na Biblioteca, um jogo de equipas, 
dirigido aos mais novos, com o objectivo 
de dar a conhecer o espaço, as regras de 
funcionamento e as áreas temáticas em que se 
divide o fundo documental. Aos sábados, pelas 

A Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja é 

actualmente composta pela Biblioteca Municipal de 

Azambuja, pelo Centro Cultural Grandella, em Aveiras 

de Cima, e pelo Palácio Conselheiro Frederico Arouca, 

em Alcoentre.



Gráfico 2: Empréstimos domiciliários
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Gráfico 3: Empréstimos domiciliários
por faixa etária
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Gráfico 4: Total de movimento por mês
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10H30m continuou a realizar‑se o Bibliocinema 
com a exibição de filmes de animação.
Às quartas‑feiras, quinzenalmente, no Centro 
Cultural Grandella realiza‑se o BiblioClube 
Juvenil com actividades lúdico‑didácticas para 
os jovens. 

Por sua vez, na Biblioteca de Alcoentre, 
decorreu o projecto desenvolvido em 
parceria com as escolas do 1.º Ciclo do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Alto 
Concelho, intitulado «Ler mais…Um 
Caminho para Crescer» e ainda as sessões da 
«Leitura Sénior» para os utentes do Centro 
de Dia.

Na Biblioteca Municipal de Azambuja, 
continua a decorrer a actividade 

Informática para Séniores. «O Prazer de Ler
e Conhecer» realizou mais duas sessões, 
uma que contou com a presença do
Dr. Joaquim Ramos, autor da obra «Contos 
Semibreves» (que serviu de mote à 
sessão), e outra com o título «Homens
de Abril».

Entretanto, teve início em Janeiro o 
projecto «Crescer com Estórias», uma 
actividade destinada a famílias, que se 
realiza um sábado por mês. A primeira 
sessão foi dinamizada pela escritora 
Maria da Conceição Galveia Ferreira, a de 
Fevereiro pela ilustradora Marta Torrão e 
a de Março por Paulo Lages. Em Abril foi a 
vez de Maria João Silva e em Junho a sessão 
foi dinamizada por Dora Batalim.
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Noites no Museu…
«Musealogando»

sobre a
Cultura Tauromáquica



«Musealogando» tratou‑se de uma iniciativa 
onde a memória foi ao encontro da história, 
revelando‑se um espaço por excelência de 
valorização do chamado Património cultural 
imaterial, onde se incluem os saberes, os 
modos de fazer, as formas de expressão, 
celebrações, as festas e danças populares, 
lendas, músicas, costumes e outras tradições.

Quatro noites de «Conversas», quatro 
abordagens diferentes ao mundo da 
tauromaquia.

No dia 12, no painel «Figuras com memória 
e construção da História», contámos, entre 
outros, com a presença de Sebastião Mateus 
Arenque, o patrono do Museu Municipal, que 
levou para a conversa, no seu jeito peculiar, 
a história da sua memória sobre a Feira de 
Maio, memórias muitas vezes repletas de 
afectos bem representada na frase deixada 
por José Miguel Amador: «A Feira de Maio 
para mim, é como o Natal, é para estar com a 
família e com as pessoas de quem gostamos».

Dos painéis seguintes, de salientar o forte 
interesse do público pelo «Tertuliando», um 
tema para o qual convidámos representantes 
de várias tertúlias, resultando a noite numa 
emocionada e aguerrida conversa.

Por último o tema «Olhares» dedicado à 
discussão da Imagem. À mesa, fotógrafos, 
artistas Plásticos e Designers, 3 abordagens 

diferentes, que deixaram a ideia de que
o casamento entre elas é possível resultar 
numa relação funcional.

Os designers, numa atitude mais pensada,
os artistas plásticos e fotógrafos mais 
afectivos e José Júlio Cachado, deixam a frase 
da noite: «O papel do fotógrafo é perseguir
o momento».

Em conclusão, acreditamos que o Museu 
Municipal de Azambuja, com esta iniciativa, 
conseguiu atrair novos públicos, envolver a 
comunidade, torná‑la central, contribuindo 
dessa forma para aquele que acreditamos 
ser, cada vez mais, o papel das Câmaras 
Municipais: constituírem‑se como actor 
aglutinante ou dinamizador de iniciativas 
locais que promovam a inclusão social e 
cultural. 

Um papel que esperamos ter iniciado 
com a iniciativa musealogando, porque 
acreditamos verdadeiramente que é neste 
envolvimento das comunidades e igualmente 
das instituições locais, numa abordagem 
multidisciplinar e transversal, que reside 
um dos aspectos fundamentais para a 
manutenção e salvaguarda do património 
cultural de um povo.

Este terá sido o primeiro «passo» duma 
iniciativa que pretendemos desenvolver com 
a regularidade possível.

Conjugando a realização de uma das mais relevantes 
manifestações culturais locais, a Feira de Maio
de Azambuja, com o Mês da Cultura Tauromáquica,
o Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, abriu
as suas portas para as «Noites no Museu» onde
se «musealugou», nos dias 12, 13, 19 e 20 de Maio.
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Porquê a
Compostagem

?
Cerca de 40% dos resíduos produzidos diariamente

são orgânicos, como restos de vegetais, cascas de fruta

e resíduos de jardim.



Estes resíduos são depositados em aterro 
sanitário, sem qualquer tipo de tratamento 
ou valorização, sendo responsáveis pelos 
principais problemas dos aterros.

Através da compostagem doméstica podemos 
minimizar esses problemas desviando‑os 
logo na fonte de produção – as nossas casas 
– valorizando‑os e transformando‑os em 
correctivo orgânico de solos ao qual damos o 
nome de «composto».

Para além de ser um processo muito fácil 
de realizar, a compostagem doméstica tem 
vários benefícios, tais como:
> O composto melhora a estrutura do solo, 
 e actua como adubo;
> Consegue uma sustentabilidade do uso
 e melhoramento da fertilidade do solo;
> Facilita a retenção de água nos solos,
 funcionando como uma «esponja»;

> Leva a uma redução no uso de herbicidas
 e pesticidas;
> Por fim, o composto torna os solos
 menos vulneráveis à erosão.

A Resioeste, entidade responsável pela 
gestão dos resíduos produzidos no Concelho 
de Azambuja, apostou num projecto de 
distribuição gratuita de Compostores 
Domésticos denominado «Compostar, outra 
forma de Reciclar». O principal objectivo é 
promover a redução da deposição de resíduos 
orgânicos em aterro.

Inicialmente, o Município de Azambuja 
recebeu 77 compostores, tendo sido todos 
entregues. Devido ao sucesso da iniciativa, 
a RESIOESTE decidiu atribuir mais 80 
compostores ao nosso Município. 

Os munícipes interessados em realizar 
compostagem doméstica em suas casas têm 
de preencher estes 3 requisitos essenciais, 
para a aquisição do compostor:
> Viver no Concelho;
> Possuir um jardim ou quintal;
> Ter um agregado familiar composto,
 no mínimo, por 3 pessoas.

Se reunir estas condições, basta dirigir‑se à 
Junta de Freguesia da sua área de residência, 
preencher a Ficha de Candidatura, assinar o 
Contrato de Cooperação e aguardar a resposta 
ao seu pedido.

Caso pretenda alguma informação adicional 
relativa a este projecto pode contactar a 
DAILT – Divisão de Ambiente, Intervenção 
Local e Transportes da Câmara Municipal 
(tel. 263 400 877) ou a Resioeste (Linha 
Verde 800 23 23 10).
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Desde que foi criado o sistema de recolha 
selectiva de Óleo Alimentar Usado (OAU),
em Outubro de 2009, através da colocação 
de 31 oleões em todas as Freguesias do 
Município, já foram recolhidos cerca
de 815 kg deste resíduo. 

O OAU recolhido pela empresa 
OLEOTORRES, Lda,  foi destinado à produção 
de produtos na área dos biocombustíveis 
(biodiesel), ou na área química (sabonetes, 
etc) quando o OAU recolhido não apresentava 
qualidade mínima necessária para a 
valorização como biocombustível. 

Tendo em conta o protocolo estabelecido 
entre o Município de Azambuja e a 
OLEOTORRES, terão de ser recolhidos 
pelo menos mais 1185 kg de OAU, para o 
Município de Azambuja ter direito a uma 
das contrapartidas acordadas no protocolo 
estabelecido.

Freguesia N.º de oleões recolhidos

Azambuja   9
Aveiras de Cima   4
Aveiras de Baixo   1
Alcoentre   0
Manique do Intendente  0
Maçusssa   0
Vale do Paraíso   1
VNSP    0
VNR    0

> Oferta de 300 afia‑lápis  em forma
 de  «oleão»por cada 4 toneladas
 de óleo recolhido, a distribuir nas escolas
 do Município.

> Oferta de 300 ímans com forma
 de «oleão» por cada 2 toneladas
 de óleo recolhido, a distribuir
 nas escolas do Município.

> Oferta de uma cadeira de rodas ou outro
 equipamento indicado por cada
 3 toneladas de óleo, a entregar numa
 das Instituições Particulares 
 de Solidariedade Social (IPSS)
 existente no Município.

Conselhos de utilização:

> Depositar o Óleo Alimentar Usado (OAU)
 nos oleões dentro de garrafas
 ou de garrafões de plástico bem fechados;
> Não colocar OAU quente nos oleões;
> Não colocar óleos minerais e sintéticos
 nos oleões destinados a receber os óleos
 alimentares usados.

Vantagens da Recolha do Óleo Alimentar 
Usado (OAU):

> Evitar a descarga em águas residuais
 e aumento da eficácia das ETAR;
> Redução da deposição em aterro de um
 material facilmente reciclável; 
> Redução do potencial de produção
 de gases com efeito de estufa (resultantes
 da decomposição do OAU em aterro);
> Potenciar a produção de Biodiesel.

Óleo Alimentar Usado
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O Plano Operacional Municipal de Defesa
da Floresta contra Incêndios (POM)
foi aprovado em Comissão Municipal
de Defesa da Floresta contra Incêndios
a 27 de Abril de 2010.

O objectivo principal do POM é responder
de forma ágil, coordenada e envolvendo todas 
as entidades intervenientes neste processo 
no Município de Azambuja, ao problema 
grave que se tornaram os incêndios florestais. 
Assim, como funções básicas deste plano, 
pretende‑se: 

> Definir e garantir entre todas as entidades
 envolvidas no processo, uma estrutura
 organizada, eficaz e os procedimentos
 para a detecção, primeira intervenção,
 combate e rescaldo a incêndios florestais; 

> De acordo com o histórico‑geográfico
 dos incêndios no Concelho, estabelecer
 épocas/horas de maior probabilidade de
 ocorrência de incêndios florestais,
 principais causas e, estabelecer a
 zonagem do território em função do
 risco e da vulnerabilidade, permitindo

 assim avaliar a perigosidade de incêndio
 do Município; 

> Avaliar os meios de prevenção, detecção,
 primeira intervenção, combate e rescaldo
 disponíveis no Concelho de Azambuja; 

> Fazer uma descrição breve dos   
 procedimentos
 que cada entidade adopta nas operações
 referidas e as áreas de actuação ao nível
 de vigilância das entidades envolvidas. 

O POM é um plano dinâmico e interactivo, 
que é actualizado anualmente com as devidas 
alterações. 

Entretanto, a 06 de Julho de 2010 foi 
realizada uma nova reunião da Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios do Concelho de Azambuja, onde 
foi apresentado e discutido o Dispositivo 
Operacional de Defesa da Floresta contra 
Incêndios para este Município, que irá estar 
operacional durante o período crítico
de incêndios florestais, que vigora entre
01 de Julho e 15 de Outubro de 2010.

Comissão Municipal
de Defesa da Floresta 
contra Incêndios aprova 
POM Azambuja 2010
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Uma das formas de minimizar as ocorrências 
e os efeitos dos incêndios florestais é ordenar 
o território florestal por meio de uma 
silvicultura preventiva. 
Neste contexto, foi realizada uma acção
de fogo controlado em colaboração com uma 
equipa da Escola Superior Agrária
de Coimbra que se encontra a frequentar um 
Curso de Especialização Tecnológica (CET) 
de Defesa da Floresta contra Incêndios, no 
âmbito da disciplina de Fogo Controlado. 
Nesta acção, foram contempladas várias 
parcelas num total de, aproximadamente,
28 ha, nas Freguesias de Vila Nova de S. Pedro 
e Alcoentre, que constituem locais críticos 
durante a época de fogos florestais.
O Fogo Controlado é uma técnica para gerir 
matos utilizando o fogo. É realizado em 
condições predefinidas e obedece a normas 
muito específicas de modo a obterem‑se
os objectivos desejados. É reconhecido como 
muito importante na prevenção de incêndios 
florestais de Verão, uma vez que possibilita, 
nomeadamente, reduzir a magnitude de um 

incêndio florestal, interromper
a continuidade horizontal do combustível
e melhorar as acessibilidades aos 
povoamentos florestais.
Ainda neste contexto, foram executadas 
várias parcelas de silvicultura preventiva
em perímetro urbano, através da equipa
de sapadores florestais da Associação
de Produtores Florestais APAS Floresta, 
com a qual a Câmara Municipal celebrou um 
protocolo de colaboração.
Relativamente a infra‑estruturas, a rede 
viária é uma das infra‑estruturas florestais 
determinante ao nível da prevenção 
florestal e combate a incêndios, uma vez que 
condiciona o acesso terrestre às manchas 
florestais e a outras infra‑estruturas de apoio. 
Foi realizada a beneficiação de caminhos 
florestais, num total de cerca de 35 Kms, nas 
várias Freguesias do Concelho de Azambuja.
Foram igualmente executadas, pelas 
respectivas entidades, as faixas de gestão 
de combustível na imediação da rede viária 
nacional (EP) e da rede eléctrica (EDP e REN).

O Município de Azambuja, representado pelo Vice Presidente Luis de Sousa, recebeu, no dia 9 de 
Julho,  o Governador Civil de Lisboa, António Galamba, e o Comandante Operacional Distrital da 
Protecção Civil, Elísio Oliveira. 
Tratou‑se de um encontro de trabalho em que participaram, ainda, todos os membros do Serviço 
Municipal de Protecção Civil (Comandante Operacional Municipal, Gabinete Técnico Florestal da 
CMA, GNR, corporações de Bombeiros e delegações concelhias da Cruz Vermelha Portuguesa).

Defesa da Floresta contra Incêndios
– Acções de Prevenção

Reunião com o Governador Civil
e o Comandante Operacional Distrital
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Os Planos de Emergência têm por objectivo a preparação e a organização dos meios próprios 
de cada estabelecimento de ensino. Devem contemplar, com base no conhecimento prévio dos 
riscos existentes em cada equipamento educativo, a organização e a pormenorização das acções
e dos procedimentos a adoptar numa situação de emergência.
Foi dada formação prévia aos alunos das escolas EB1 de Vila Nova da Rainha, EB1 de Azambuja 
‑ Quinta dos Gatos ‑ EB1 de Vale do Paraíso e EB1 de Aveiras de Cima. Posteriormente, tiveram 
lugar nessas escolas os respectivos simulacros, de forma a sistematizar os comportamentos 
preconizados nos planos. 
Colaboraram nestas iniciativas o Serviço Municipal de Protecção Civil, os Bombeiros Voluntários 
de Azambuja, a Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa e a GNR.

A reunião teve como agenda o ponto de 
situação relativo à época mais crítica 
de incêndios florestais no Concelho de 
Azambuja. O aspecto mais crítico abordado 
foi a profunda crise que actualmente 
se regista no voluntariado de apoio aos 
bombeiros. Azambuja e Alcoentre não 
fogem à realidade nacional e as Associações 
de Bombeiros locais sentem grandes 
dificuldades a nível de recursos humanos.

O Governador Civil elogiou a aposta do 
Município nesta área, em particular o 
esforço de financiar Grupos de Intervenção 
Permanente e a aquisição de equipamento 
de comunicações para todos os parceiros do 
Serviço Municipal de Protecção Civil.
Outra conclusão do encontro foi a 
necessidade de reforçar a sensibilização de 
todos os proprietários para que mantenham 
as suas explorações florestais limpas de 
mato e outras fontes de risco de incêndio. 
Inclui‑se, aqui, o próprio Estado enquanto 
responsável pela Mata Nacional das Virtudes 
e terrenos flortestais do Estabelecimento 
Prisional de Alcoentre.

Planos de Emergência das Escolas
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Estrada Municipal junto ao Cemitério
de Manique do Intendente

O Município de Azambuja desenvolveu, ao longo das últimas semanas, a obra de requalificação 
da estrada municipal junto ao cemitério de Manique do Intendente.
O objectivo da profunda intervenção realizada consistiu na reparação e consolidação
do pavimento rodoviário que se encontrava em considerável mau estado. O piso da artéria 
apresentava diversas fracturas por acção do tráfego, principalmente pesado, para o qual
não possuía a resistência adequada.
Os trabalhos realizados passaram pela demolição do pavimento degradado, remoção
da camada‑base de fraca resistência, colocação de manta geo‑têxtil, colocação de enrocamento 
para nova fundação de pavimento, construção de novo pavimento rodoviário e construção
de valetas e caixas para drenagem de águas pluviais.
Esta empreitada representa um investimento de aproximadamente 85.000 euros. 
Relativamente à importância desta estrada municipal, refira‑se que, além do acesso
ao cemitério, faz a ligação entre as localidades de Manique do Intendente e Maçussa.

Largo D. João II O Município de Azambuja está a levar a cabo
uma intervenção em Vale do Paraíso, com o objectivo
de requalificar o Largo D. João II. 
A concretização da obra incluiu algumas demolições, 
movimentação de terras, algumas construções de betão 
armado e execução de pavimento pedonal. Completam 
os trabalhos desta empreitada – designada «Arranjo 
Paisagístico do Chafariz D. João II» – a recuperação
da fonte ali existente e o ajardinamento do largo.
Com esta intervenção, a Câmara Municipal prossegue
a aposta e o investimento na requalificação urbana
das vilas e aldeias do Concelho de Azambuja.



Este ano, o XII Mês da Cultura Tauromáquica 
(Maio) teve como prato‑forte as artes 
plásticas. Foram 3 os espaços dinamizados, 
com muitas obras para conhecer ao longo
de 2 meses, e uma inovação: um ateliê
de escultura ao ar livre. Uma organização 
conjunta da Autarquia e da Microarte Galeria.
No Espaço Multiusos do Páteo Valverde 
houve «Capotes em Cartel», numa rara 
oportunidade para apreciar a sensibilidade 
de 19 artistas convidados a recriar o mais 
emblemático objecto da lide do toureio
– o capote. Participaram Artur Varela; 
Ana Cruz; Ana Mena; Branislav Miajlovic; 
Carla Tavares; Carmen Direitinho; Diogo 
Navarro; Filipe Curado; Gina Martins; 
Gonçalo Jordão; Lília Carvalho; Mara Costa; 
Mário Rodrigues; Mena Brito; Pedro Palrão; 
Rosana Lopes; Sofia Cravo; Sónia Militão 
e Tiago Cutileiro. Patente até 8 de Julho 
passado, a mostra recebeu muitos visitantes 
e também elogios. Nota especial para a 
presença do Mestre Cruzeiro Seixas, grande 
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Artes plásticas, em 3 espaços, animam
XII Mês da Cultura Tauromáquica

figura do surrealismo português.
Igual impacto tiveram as propostas da 
Galeria Municipal M.ª Cristina Correia. 
Fotografias do mundo taurino, pelo 
azambujense Pedro Cardoso, e «tauro‑
‑Escultura», com peças de Beatriz Cunha, 
Carlos Bajouca, Moisés Preto Paulo
e Nicolau Campos.
Noutro universo, que não o taurino, uma 
exposição monográfica de pintura, desenho
e aguarela de Dinis Salgado – «Figurações» 
– deu mais vida às paredes da Biblioteca 
Municipal de Azambuja.
Uma referência à Missa Flamenca, na Igreja 
Matriz, com a Irmandade de Puebla del Rio 
(Sevilha), que voltou a marcar o arranque
do evento.
Para a posterioridade, ficam as esculturas 
criadas no workshop coordenado por Moisés 
Preto Paulo e Beatriz Cunha, embelezando
o Jardim Urbano de Azambuja com
2 motivos bem ribatejanos: o campino
e o toiro.



Município atribui 
Bolsas de Mérito 
Desportivo

O Município de Azambuja realizou,
no dia 30 de Junho, a cerimónia de atribuição
de Bolsas de Mérito Desportivo. Estes 
incentivos referem‑se à prestação dos atletas 
residentes ou praticantes no Concelho nas 
competições das respectivas modalidades
ao longo do ano 2009.
Trata‑se de um apoio que o Município vem 
atribuindo há vários anos, com os objectivos 
de premiar os atletas que obtêm melhores 
resultados nas modalidades que praticam e 
– simultaneamente – estimular uma prática 
desportiva amadora ou semi‑profissional cada 
vez mais empenhada.
A atribuição das bolsas obedece a um 
documento normativo específico para o efeito, 
cuja aplicação resultou numa lista de
11 bolseiros: Amílcar Ferreira, Bárbara 
Fuzeiro, Beatriz Fuzeiro, Maria João Cardoso, 
Mara Rute Duarte, João de Deus, Filipe Miguel 
Lucas e Bruno Santos, todos praticantes 
de karaté participantes no campeonato do 
mundo. Em atletismo, bolsa para Pedro Isidro, 
igualmente pela participação em campeonato 
do mundo, e para Paulo Pinheiro, que correu 
nos Jogos Paralímpicos 2009.

Município organiza 
Campeonatos
«AZB Fair Play»

O Município de Azambuja lança mais um projecto, 
no âmbito da política de incentivo à prática 
desportiva e a um estilo de vida mais saudável: os 
campeonatos «AZB Fair Play».
Esta iniciativa nasce da necessidade de reforçar a 
Cultura Desportiva junto da população do nosso 
Concelho, possibilitando a todos os praticantes 
não‑federados uma forma de competição que se 
pretende igualmente sadia.
Outro grande objectivo, é o de aproximar a 
população do Concelho e garantir um maior 
empenho e envolvimento das Associações e 
Clubes, dando dessa forma, também eles, o seu 
contributo para um aumento da mobilização de 
atletas e formação de dirigentes desportivos.
Por outro lado, na sequência do forte investimento 
na melhoria do parque desportivo do Concelho 
de Azambuja, a autarquia pretende promover 
o aproveitamento efectivo das infra‑estruturas 
existentes nas diversas Freguesias, como sejam os 
vários pavilhões e relvados sintéticos, e aumentar os 
índices da respectiva utilização.
Inscrições e mais informação disponíveis na 
página http://desporto.cm‑azambuja.pt ou pelo
tel. 263 400 475.

FUTSAL
FUTEBOL 5
FUTEBOL 7

TÉNIS MESA

FORMA A TUA EQUIPA
INFORMA-TE NO NÚCLEO DO DESPORTO

2010 > 2011
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Campeonato Amador do Município de Azambuja

DESPORTO@CM-AZAMBUJA.PT - TEL. 263400475
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Troféu Joaquim 
Agostinho: chegada
ao sprint em Manique 
do Intendente

O Grande Prémio Internacional de Ciclismo 
de Torres Vedras ‑ «Troféu Joaquim 
Agostinho» ‑ voltou a pedalar no Concelho 
de Azambuja. Largas dezenas de populares 
marcaram presença nas ruas, na tarde
de 08 de Julho, animando este importante 
evento desportivo.
Confirmaram‑se as expectativas de um final de 
etapa emocionante com a vitória a ser discutida 
por 2 portugueses. Bruno Lima, da Barbot‑
‑Siper, foi mais rápido na linha da meta do que 
Cândido Barbosa, do Palmeiras Resort‑Tavira, 
que apesar deste 2.º lugar conservou a camisola 
amarela conquistada no prólogo da véspera.
Recorde‑se que o pelotão da prova teve 
uma passagem pelo centro da sede do 
Concelho, tendo os ciclistas entrado na vila
de Azambuja pela rotunda poente, 
percorrendo depois a Avenida do Valverde 
e seguindo em direcção a Vale do Brejo.

Dia da Criança 
comemorado
com teatro

O Dia da Criança – 01 de Junho – foi 
assinalado, como é hábito, pela Câmara 
Municipal de Azambuja. Este ano, a efeméride 
fica marcada com a apresentação de uma peça 
de teatro. A iniciativa destinou‑se às crianças 
do pré‑escolar, já que os alunos do 1.º ciclo
do Concelho tinham vivido um dia bem 
recheado de animação precisamente na 
véspera, o último dia da Feira de Maio.
Em cena, esteve a história «A  Árvore dos 
Enapás», no Auditório do Centro Social
e Paroquial de Azambuja, durante a manhã,
e no Auditório da Casa do Povo de Aveiras
de Cima, na sessão da tarde. O tema central era 
o Ambiente e a necessidade de o protegermos 
para termos um planeta mais saudável e uma 
vida com mais qualidade. Foi uma actividade 
muito animada, abordando uma questão séria 
de uma forma divertida.

SUBSíDIOS «2.º SEMESTRE DE 2009» - RECTIFICAçãO
 Na edição n.º 24 ‑ Abril/2009 do Boletim Municipal, concretamente na listagem de subsídios do 2.º semestre de 2009 (pág.36), 
foi indicado o valor de euros 1.250,00 atribuído à Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Azambuja.
Na realidade, o subsídio a esta associação nesse período foi de euros 250,00. Pelo lapso, o nosso pedido de desculpas.
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Estafeta Nacional 
contra a Pobreza
e Exclusão
A «Estafeta Nacional Pobreza e Exclusão: 
Eu Passo!» atravessou Azambuja no dia 
20 de Maio. O grupo de jovens atletas 
foi recebido pela Vereadora Ana Maria 
Ferreira, que se solidarizou com a iniciativa 
participando na corrida. Destaque para 
um grupo de jovens composto por alunos 
da Escola Secundária e da Escola Básica 
Integrada de Azambuja, que realizaram 
parte do percurso.
A Estafeta, inserida no Ano Europeu do 
Combate à Pobreza e à Exclusão Social  foi 
organizada pelo Programa para a Inclusão e 
Cidadania (PIEC). Trata‑se de uma estafeta 
nacional que liga todo o país, levando à 
passagem de um testemunho de jovem para 
jovem e por todos os que interessados em 
participar, a título individual ou enquanto 
elemento de qualquer instituição social 
que se quisesse associar, à semelhança do 
Município de Azambuja. 
O projecto percorreu um total de 1800 
km em 30 dias, terminando em Lisboa, 
no Rock in Rio, um dos parceiros 
institucionais do Ano Europeu do Combate 
à Pobreza e à Exclusão Social.

Vinhos do Concelho 
de Azambuja 
premiados em vários 
concursos

O vinho «Terra 
Silvestre Ribatejo 
2008 Tinto»,
do produtor Agro‑
Batoréu (Aveiras de 
Cima), mereceu em 
Itália uma Medalha 
de Prata no Concurso 
Internacional 
La Selezione del 
Sindaco, organizado 
pela Citta del Vino 
(congénere da Ass. 
dos Municípios 
Portugueses do 

Vinho). Estavam em concurso 1400 vinhos de 
toda a Europa, dos quais 80 de 22 municípios do 
nosso País. No currículo, este «Terra Silvestre» 
conta, também, o 1.º Prémio na categoria de 
Vinhos Tintos, no Concurso de Vinhos do Tejo 
na produção, a Medalha de Prata no Concurso de 
Vinhos Engarrafados do Tejo e o Prémio Prestígio 
do Concurso Nacional de Vinhos.
Entretanto, neste mesmo certame, realizado 
em Maio no CNEMA (Santarém), destaque 
para o vinho «Quinta da Lapa Reserva 2008 
Tinto», produzido em Manique do Intendente 
pela Agrovia, eleito o melhor vinho do referido 
Concurso Nacional de Vinhos. Este tinto «Quinta 
da Lapa» foi o que obteve maior pontuação entre 
os mais de 700 vinhos apresentados, sendo 
denominado «Prémio IVV» (Instituto do Vinho 
e da Vinha). Refira‑se que foi o primeiro vinho 
ribatejano a conquistar este galardão. 
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Restaurante
«O Baile» premiado 
no I Concurso
de Iguarias e Vinhos 
do Tejo

O Restaurante «O Baile», da Freguesia da 
Maçussa, recebeu o Prémio Prestígio, no 
I Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo 
promovido pela Comissão Vitivinícola Regional 
do Tejo em parceria com o CNEMA, o Turismo 
de Lisboa e Vale do Tejo, a Associação de 
Municípios Portugueses do Vinho, a Associação 
«Caminhos do Ribatejo» e a Rota dos Vinhos 
do Tejo. O Restaurante «O Baile» recebeu 
ainda o Prémio de Restaurante Gourmet.
Destaque, ainda, para a participação do 
Restaurante «Redes ao Mar», de Azambuja, 
neste concurso que teve como objectivos 
promover os Vinhos do Tejo associados à 
gastronomia regional e, simultaneamente, «… 
contribuir para o aperfeiçoamento do serviço 
dos restaurantes, nomeadamente, no que toca 
à melhor ligação do vinho com as iguarias mas 
também no que toca ao serviço ao cliente».
Refira‑se que estiveram em competição 
30 estabelecimentos, dois por Concelho, 
em representação de vários Municípios do 
Distrito de Santarém, mais dois pelo Concelho 
de Azambuja, que contaram com o apoio da 
Autarquia nesta participação.

Piscinas de Azambuja 
encerram para obras

O Município de Azambuja informa que as 
Piscinas de Azambuja vão encerrar a partir do 
dia 01 de Agosto do corrente ano até Setembro 
de 2011, inicio de nova época desportiva.
Este encerramento temporário prende‑se 
com o facto de ser necessário efectuar uma 
intervenção de fundo para melhorar as 
condições de utilização do equipamento e dos 
seus diversos espaços.
Serão alvo de diagnóstico e consequente 
reconversão, nomeadamente, as cubas, todo 
o equipamento técnico (vasto e complexo) 
inerente ao funcionamento das piscinas bem 
como as condições de higiene e salubridade 
dos balneários. Outro objectivo deste 
encerramento para obras é dotar o complexo 
de um sistema que lhe dê maior eficiência 
energética. Para tal, este ficará equipado com 
painéis fotovoltaicos.
A intervenção descrita vai permitir reabrir a 
infra‑estrutura com condições modernas – do 
ponto de vista técnico, de gestão e manutenção 
– e maior funcionalidade e conforto para todos 
os utilizadores.
A Autarquia apela à compreensão dos 
utentes para a complexidade e dimensão 
da intervenção, que exigem um prazo de 
inactividade tão alargado.
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Relatório do Conselho de Administração

Senhor Accionista,

Nos termos da Lei, designadamente, no que respeita ao disposto no artigo 66.º do Código das 
Sociedades Comerciais e nos termos dos estatutos da EMIA ‑ EM, vimos submeter a V. Exas. o 

Relatório de Gestão e Contas relativo ao exercício de 2009.

1. ACTIVIDADE DESENVOLVIDA 

Durante o exercício de 2009, devido às alterações 
legislativas referentes à regulamentação do 
Sector Empresarial Local e à constatação da 
capacidade e eficiência da Empresa na resposta às 
solicitações da Autarquia, a Empresa foi objecto 
de uma reformulação estatutária, incluindo um 
alargamento do âmbito do seu Objecto Social 
conducente a uma maior abrangência da sua 
capacidade de actuação e associação a outras 
entidades de direito público e privado.

Paralelamente, foi celebrado com a Câmara 
Municipal de Azambuja um novo Contrato
‑Programa e de gestão, em 13 de Novembro

de 2008, objecto das Primeira e Segunda Adendas 
de 4 de Agosto de 2009 e 2 de Dezembro de 2009, 
respectivamente, que revogou expressamente o 
Contrato até então em vigor, estabelecendo novas 
regras respeitantes à relação entre o Município
de Azambuja e a EMIA – Empresa Municipal
de Infraestruturas da Azambuja, EM.

Em matéria de Obras e outras iniciativas, 
decorrentes de solicitações da Câmara Municipal 
de Azambuja e no âmbito dos acima referidos 
Contratos‑Programa foram, ao longo do ano
de 2009, desenvolvidos trabalhos referentes
aos seguintes fornecimentos e empreitadas:

Designação

AD.03/09 – Fornecimento
de Projecto de execução e Ciclovia
da Estrada Virtudes ‑ Azambuja

AD.04/09 – Execução de sondagens 
Geotécnicas suplementar na Estrada 
Virtudes ‑ Azambuja

AD.05/09 – Fornecimento de 
serviços de Fiscalização para as 
empreitadas da EMIA 2009/2010

AD.07/09 – Fornecimento de 
serviços de montagem da Exposição 
Colombo

AD.08/09 – Fornecimento de 
reservatório e abastecimento de Gás
à EB n.º 1 de Alcoentre

Tipo de Procedimento

Ajuste Directo
Adjudicado em
26‑03‑2009

Ajuste Directo
Adjudicado em
26‑03‑2009

Ajuste Directo
Adjudicado em
26‑03‑2009

Ajuste Directo
Adjudicado em
14‑04‑2009

Ajuste Directo
Adjudicado em
27‑05‑2009

Data de
Consignação

‑‑‑

‑‑‑

‑‑‑

‑‑‑

‑‑‑

Valor s/ IVA

23.400,00 €

2.470,00 €

34.800,00 €

20.473,00 €

71.176,45 €

Entidade

Ponto 85, Lda.

Geoplano, S.A.

Francisco Lemos

F. Costa – Oficina de 
Museus, Lda.

Repsol Gás, S.A.

Observações

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Em curso
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Designação

AD.14/09 – Equipamento da Casa
da Câmara em Aveiras de Cima

AD.15/09 – Fornecimento
de Equipamento da EB1
de Alcoentre – Sala de ATL (a)

AD.16/09 – Fornecimento
de Equipamento da EB1
de Alcoentre – Sala de ATL (b)

AD.17/09 – Fornecimento de 
Equipamento p/ a sala da UAP da 
Casa da Câmara em Aveiras de Cima 

AD.22/09 – Fornecimento de 
material desportivo p/ as AEC’s

AD.23/09 – Construção de IP
e ITED na envolvente ao Convento 
das Virtudes

AD.25/09 – Colocação de Ar 
Condicionado na Casa da Câmara
em Aveiras de Cima

CP.01/09 – Parceria público‑
privada para a 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 da Azambuja

CP.02/09 – Construção da Escola 
Básica I e Jardim‑de‑Infância
de Azambuja

Tipo de Procedimento

Ajuste Directo
Adjudicado em
24‑06‑2009

Ajuste Directo
Adjudicado em
19‑08‑2009

Ajuste Directo
Adjudicado em
19‑08‑2009

Ajuste Directo
Adjudicado em
19‑08‑2009

Ajuste Directo
Adjudicado em
10‑12‑2009

Ajuste Directo
Adjudicado em
29‑12‑2009

Ajuste Directo
Adjudicado em
29‑12‑2009

Concurso Público

Concurso Público
Adjudicado em
29‑09‑2009

Data de
Consignação

‑‑‑

‑‑‑

‑‑‑

‑‑‑

‑‑‑

‑‑‑

‑‑‑

‑‑‑

‑‑‑

Valor s/ IVA

6.409,76 €

1.993,13 €

687,32 €

2.707,97 €

3.088,75 €

62.997,96 €

7.350,00 €

‑‑‑

2.099.993,64 €

Entidade

Ventécnica, Lda.

CMiranda, Lda.

Areal Editores, S.A.

Ventécnica, Lda.

Topgim, Lda.

Iberinstal, Lda.

AMC, Lda.

‑‑‑

Tevilis, Lda.

Observações

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Em curso

Concluído

Em análise

Em curso

2. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS
APÓS O TERMO DO EXERCICIO

Após o encerramento do exercício de 2009 não 
se verificaram quaisquer factos relevantes para o 
funcionamento da Sociedade ou que a afectem de 
qualquer forma, tendo a mesma dado seguimento 
aos trabalhos em curso. A EMIA foi encarregada 
pela Câmara de organizar e gerir as Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC’s), situação que 
decorre desde o início do presente ano lectivo. 

3. EVOLUçãO PREVISíVEL DA SOCIEDADE

De acordo com os Documentos de Gestão 
Previsionais 2010‑2014 submetidos a aprovação 
do Conselho de Administração de 02 de Dezembro 
de 2009, a Empresa continuará a desenvolver os 
trabalhos em curso relativamente a empreitadas 
a si incumbidas, no âmbito do novo Contrato‑
Programa e de Gestão.
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De acordo com as intenções já manifestadas 
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Azambuja, ainda que numa fase prospectiva, 
juntar‑se‑ão às actividades desenvolvidas 
habitualmente pela empresa as seguintes 
operações: a intervenção, sob a forma de parcerias 
público‑privado, no estacionamento da Vila de 
Azambuja, incluindo Parques de Estacionamento 
Nascente e Poente, na recuperação urbanística 
da zona central da Vila de Aveiras de Cima e 
do Pavilhão Multiusos, no Campo da Feira em 
Azambuja.
A perspectiva de aprovação das candidaturas dos 
Centros Escolares de Alcoentre e Azambuja por 
Fundos Comunitários possibilitaram a libertação 
de verbas que poderão suportar financeiramente 
outras iniciativas da EMIA.

4. ACçÕES PRÓPRIAS 

A Sociedade não detinha a 31 de Dezembro de 
2009, nem deteve em qualquer momento do 
exercício, quaisquer acções próprias.

5. AUTORIZAçÕES CONCEDIDAS
A NEGOCIOS ENTRE A EMPRESA
E OS SEUS ADMINISTRADORES

Durante o exercício de 2009 não foram
concedidas quaisquer autorizações a negócios
entre a Sociedade e os seus Administradores.

6. PROPOSTA DE APLICAçãO
DE RESULTADOS

O exercício de 2009 fechou com um saldo positivo 
de € 4.639,13 (quatro mil seiscentos e trinta e nove 
euros e treze cêntimos) que propomos que seja 
aplicado da seguinte forma: 

> Reserva Legal: € 235,00 (duzentos e trinta
e cinco euros);
> Resultados Transitados: € 4.404,13 (quatro mil 
quatrocentos e quatro euros e treze cêntimos).

7. EXISTÊNCIA DE SUCURSAIS
DA SOCIEDADE

Não existiam à data do fecho do exercício de 2009 
quaisquer sucursais da Sociedade.

8. POLITICAS DA SOCIEDADE EM MATÉRIA 
DE GESTãO DE RISCOS

Sendo o Município de Azambuja o único cliente
da Empresa, esta não apresenta risco de cobrança 
em relação a Dívidas de Terceiros. 

9. PONTO ÚLTIMO

Em 31 de Dezembro de 2009 a Empresa não se 
encontra em mora com qualquer dívida à Fazenda 
Pública e Segurança Social.

O Conselho de Administração gostaria
de agradecer a todos os Colaboradores, titulares
dos Órgãos Sociais, representantes da Câmara
e Assembleia Municipal de Azambuja que,
com a Empresa e nomeadamente com este 
Conselho de Administração, têm colaborado
de forma a cumprir os objectivos decorrentes
dos Estatutos da EMIA e dos Contratos‑Programa 
firmados entre esta e a Câmara Municipal, em prol 
do Concelho de Azambuja.

Azambuja, 31 de Março de 2010

O Conselho de Administração

Joaquim António de Sousa Neves Ramos (Presidente)

Francisco João Belo Farinha (Vogal Executivo)

José Manuel Isidoro Pratas (Vogal Não Executivo)
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EXECUTIVO CAMARÁRIO

REUNIãO ORDINÁRIA
DE 02 DE MARçO 2010

Ponto 1
Rota dos Mouchões 2010
Proposta N.º 16 / P /2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
CERCI – Flor da Vida: Protocolo 
para Criação de Loja Social
Proposta N.º 07/ VP/ 2010
A proposta foi retirada

Ponto 3
Cruz Vermelha Portuguesa – 
Núcleo de Manique do Intendente: 
Protocolo para Cedência de 
Utilização de Imóvel
Proposta N.º 08 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 4
Feira de Maio e Mês da Cultura 
Tauromáquica 2010 – Trabalho 
Extraordinário
Proposta Nº 09 / VP/ 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Conselho Coordenador de 
Avaliação – Criação de Secção 
Autónoma para Avaliação do 
Pessoal Não Docente
Proposta Nº 04/ V-AMF/ 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 6
Atribuição de Apoios:

ANMP – Institucionalização do 
Poder Local Democrático em 
Timor‑Leste 

Proposta N.º 17/ P/ 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 voto contra (Coligação 
Pelo Futuro da Nossa Terra)

Centro Social e Paroquial
de Aveiras de Baixo
Proposta N.º 06/ VP/ 2010
Aprovada por unanimidade

Associação Cultural e Recreativa 
de Virtudes
Proposta N.º 08/ V-ML/ 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS 
e Coligação) e 1 voto
contra (CDU)

Junta de Freguesia de Aveiras
de Baixo
Proposta N.º 07/ V-SL/ 2010
Aprovada com 6 votos a favor
(PS e CDU) e 1 abstenção 
(Coligação)

Junta de Freguesia de Vila Nova
de São Pedro
Proposta N.º 08/ V-SL/ 2010
Aprovada por unanimidade

REUNIãO ORDINÁRIA
DE 16 DE MARçO 2010

Ponto 1
Protocolos

Agrupamentos de Escolas
Proposta N.º 5 e 8 / V-AMF/ 2010  
N.º5 Aprovada com 6 votos
a favor (PS e Coligação)
e 1 abstenção (CDU)
N.º8 Aprovada por unanimidade

Centro Social e Paroquial
de Alcoentre
Proposta N.º 06 / V-AMF / 2010
A proposta foi retirada

Junta de Freguesia de Aveiras
de Cima
Proposta N.º 13/ V-SL/ 2010
Aprovada por unanimidade

Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
Proposta N.º 14/ V-SL/ 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Atribuição de Apoios Financeiros

União Desportiva do Oeste
Proposta N.º 09 / V-ML / 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 voto contra (Coligação)

Junta de Freguesia de Vila Nova de 
São Pedro
Proposta N.º 10/ V-ML/ 2010
Aprovada por unanimidade

Agrupamento de Escolas do Alto 
do Concelho
Proposta N.º 07/ V-AMF/ 2010
Aprovada por unanimidade

Escola Secundária de Azambuja
Proposta N.º 09/ V-AMF/ 2010
Aprovada por unanimidade

Junta de Freguesia de Alcoentre
Proposta N.º 09 e 10 / V-SL/ 2010  
N.º 09 Aprovada com 6 votos
a favor (PS e CDU) e 1 voto
contra (Coligação)
N.º10 Aprovada por unanimidade

Ponto 3 
Pedido de Indemnização 
Proposta N.º 11 / V-SL / 2010
Aprovada por unanimidade
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Integração dos Directores
dos 3 Agrupamentos de Escolas
do Concelho e da E. Secundária
de Azambuja no Conselho 
Municipal de Educação
Proposta N.º 18 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

REUNIãO ORDINÁRIA
DE 30 DE MARçO 2010

Ponto 1
Protocolos:

CERCI‑ Flor da Vida
Proposta N.º 07 / VP / 2010
Aprovada por Unanimidade

Cruz Vermelha Portuguesa 
– Delegação de Manique
do Intendente – Ratificação
Proposta N.º 10 / VP / 2010
Aprovada por Unanimidade

Cruz Vermelha Portuguesa 
– Delegação das Quebradas
Proposta N.º 11 / VP / 2010
Aprovada por Unanimidade

Centro Social e Paroquial
de Alcoentre
Proposta N.º 06 / V-AMF / 2010
Aprovada por Unanimidade

Ponto 2 
Regulamento do Banco Local
de Voluntariado de Azambuja
Proposta N.º 12 / VP / 2010
Aprovada por Unanimidade

Ponto 3
Comissão Municipal de Protecção 
Civil de Azambuja ‑ Constituição
Proposta N.º 14 / VP / 2010
Aprovada por Unanimidade

Ponto 4
Aquisição de Imóvel
para Instalação do Núcleo
de Documentação Histórica
e Etnográfica
Proposta N.º 15 / V-SL / 2010
Aprovada por Unanimidade

Ponto 5
Atribuição de Apoios:

Junta de Freguesia de Aveiras
de Cima
Proposta N.º 13 / VP / 2010
Aprovada por Unanimidade

Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
Proposta Nº 12 e 19/ V-SL / 2010
Aprovadas por Unanimidade

Junta de Freguesia de Alcoentre
Proposta N.º 16 / V-SL / 2010
Aprovada por Unanimidade

Rancho Folclórico «Os 
Camponeses» de Vale do Brejo
Proposta N.º 17 / V-SL / 2010
Aprovada por Unanimidade

Rancho Folclórico de Alcoentre
Proposta N.º 18 / V-SL / 2010
Aprovada por Unanimidade

Rancho Folclórico de Aveiras
de Cima
Proposta N.º 20 / V-SL / 2010
Aprovada por Unanimidade

Rancho Folclórico de Manique
do Intendente
Proposta N.º 21 / V-SL / 2010
Aprovada por Unanimidade

REUNIãO ORDINÁRIA
DE 13 DE ABRIL 2010

Ponto 1
Protocolo com CILMT no âmbito 
da Coordenação de Segurança
em Obra
Proposta N.º 23 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Declaração de Interesse Público
Proposta N.º 19 / P / 2010
Aprovada com 6 votos a favor
(PS e Coligação) e 1 voto
contra (CDU)

Ponto 3 
EMIA: «Procedimento para 
selecção de pessoas colectivas de 
direito privado para participarem 
com a EMIA – Empresa 
Municipal de Infraestruturas de 
Azambuja, EM, na 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» 
‑ Adjudicação
Proposta N.º 20 / P / 2010
A Proposta foi retirada

Ponto 4
EMIA: Documento de Prestação 
de Contas e Aplicação de Resultado 
Líquido e do Exercício de 2009
Proposta N.º 22 / P / 2010
Aprovada com 5 votos a favor 
(PS), 1 abstenção (Coligação)
e 1 voto contra (CDU).
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Ponto 5
EMIA: Procedimento Público 
para escolha de parceiros para 
a constituição duma Sociedade 
sem participação dominante da 
EMIA tendo em vista a concepção, 
construção, manutenção e gestão 
de um Pavilhão Multiusos.
Proposta N.º 21 / P / 2010
Aprovada com 5 votos a favor 
(PS), 1 abstenção (Coligação)
e 1 voto contra (CDU).

Ponto 6
Aquisição de Serviços na área dos 
Seguros
Proposta N.º 25 / P / 2010
Aprovada com seis votos a favor 
(PS e Coligação) e 1 abstenção 
(CDU)

Ponto 7
Concurso de Vinhos do Município 
de Azambuja
Proposta N.º 24 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 8
Processo Disciplinar
Proposta N.º 16 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 9
Carta Educativa do Concelho de 
Azambuja ‑ Alteração
Proposta N.º 9 / V AMF / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 10
Atribuição de Apoios:

Cruz Vermelha Portuguesa
– Delegação de Quebradas
Proposta N.º 15 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade

Centro Cultural Azambujense
Proposta N.º 11 / VML / 2010
Aprovada por unanimidade

Juntas de Freguesia ‑ Tasquinhas
Proposta N.º 26 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Associação Cultural e Recreativa
de Casais das Boiças
Proposta N.º 12 / V-ML / 2010
Aprovada por unanimidade

REUNIãO EXTRAORDINÁRIA 
DE 22 DE ABRIL DE 2010

Ponto 1 
Relatório de Gestão e 
Demonstrações Financeiras
do Exercício de 2009
Proposta N.º 28 / P / 2010
Aprovada com 5 votos a favor 
(PS), 1 abstenção (Coligação)
e 1 voto contra (CDU)

Ponto 2 
Aplicação dos Resultados Líquidos 
do Exercício
Proposta N.º 30 / P / 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS 
e Coligação) e 1 abstenção (CDU)

Ponto 3 
Revisão Orçamental
Proposta N.º 31 / P / 2010
Aprovada com 5 votos a favor (PS) 
e 2 abstenções (Coligação e CDU).

Ponto 4 
Projecto de Regulamento e Tabela 
de Taxas, Licenças e Preços do 
Município de Azambuja.
Revisão dos Regulamentos 
Municipais nomeadamente, o 
Regulamento Municipal 

da Urbanização e Edificação, 
Regulamento de Ocupação e
Espaço Público e Publicidade 
do Município de Azambuja, 
Regulamento de Resíduos Sólidos 
do Município de Azambuja, 
Regulamento de Remoção 
de Viaturas da Via Pública 
do Município de Azambuja, 
Regulamento Municipal 
das Queimadas, Queimas, e 
Fogueiras do Município de 
Azambuja, Regulamento da 
Venda Ambulante do Município 
de Azambuja, Regulamento do 
Mercado e feiras do Município 
de Azambuja, Regulamento 
sobre o Licenciamento de 
Actividades Diversas do 
Município de Azambuja, 
Regulamento dos Cemitérios 
do Município de Azambuja, 
Regulamento da Actividade de 
Transporte Público de Aluguer 
em Veículos Automóveis 
Ligeiros de Passageiros – Táxi 
do Município de Azambuja, 
Regulamento de Cedência de 
Viaturas de Transporte Colectivo 
de Passageiros do Município 
de Azambuja, Regulamento do 
Canil do Município de Azambuja, 
Regulamento do Mercado Diário 
de Azambuja, Regulamento das 
Bibliotecas do Município de 
Azambuja e Regulamento do 
Pavilhão Municipal.
Proposta N.º 29 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Feira de Maio 2010 – Ocupação
de Espaços
Proposta N.º 27 / P / 2010
Aprovada por unanimidade
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Ponto 6
EMIA: «Procedimento para 
selecção de pessoas colectivas de 
direito privado para participarem 
com a EMIA – Empresa 
Municipal de Infraestruturas de 
Azambuja, EM, na 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»‑ 
Adjudicação
Proposta N.º 20 / P / 2010
Aprovada com 5 votos a favor 
(PS) e 2 votos contra (Coligação 
e CDU)

REUNIãO ORDINÁRIA
DE 27 DE ABRIL DE 2010

Ponto 1 
Protocolos:

Juntas de Freguesia – Delegação
de Competências
Proposta N.º 22 / V-SL / 2010
Aprovada por unanimidade

Bombeiros Voluntários de 
Azambuja e Alcoentre – Grupos de 
Primeira Intervenção
Proposta N.º 33 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Delegações da Cruz Vermelha 
de Aveiras de Cima, Manique do 
Intendente e Quebradas – Grupos 
de Socorristas
Proposta N.º 34 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Grupo Columbófilo de Azambuja
Proposta N.º 18 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 2 
Projecto «Crescer com Estórias» 
– Pagamento a Dinamizadores
Proposta N.º 32/ P / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 3 
Atribuição de Apoios

Escola Superior Agrária
de Coimbra
Proposta N.º 17 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade

Escola Secundária de Azambuja
Proposta N.º 11 / V-AMF / 2010
Aprovada por unanimidade

Centro Social e Paroquial
de Alcoentre
Proposta N.º 35 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

REUNIãO ORDINÁRIA
DE 11 DE MAIO DE 2010

Ponto 1 
Elementos para Estratégia de 
Desenvolvimento Rural dos 
Territórios de Baixa Densidade
Proposta N.º 36 / P / 2010
Aprovada com 5 votos a favor
(PS) e 2 abstenções (Coligação
e CDU).

Ponto 2 
Prestação de Serviços
Proposta N.º 13 e 14/ V-ML / 2010
Aprovadas por unanimidade

Ponto 3 
Candidaturas (CIMLT/
POR Alentejo/QREN):

«Reordenamento Urbano
da Av. 25 de Dezembro, Casais
do Vale do Brejo»
Proposta N.º 12 / V-AMF / 2010
Aprovada por unanimidade

«Reordenamento Urbano da Rua 
25 de Abril, Maçussa»
Proposta N.º 13 / V-AMF / 2010
Aprovada por unanimidade

«Saneamento Básico do 
Concelho»
Proposta N.º 14 / V-AMF / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 4 
Atribuição de Apoios

Junta de Freguesia de Aveiras
de Cima
Proposta N.º 23 / V-SL / 2010
Aprovada por unanimidade

Participação de Campinos
do Ribatejo
Na Centenária Feira e Maio
Proposta N.º 37 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Centro Hípico Lebreiro de 
Azambuja
Proposta N.º 38 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Recrutamento de três Assistentes 
Operacionais para actividades de 
acção educativa nos
Agrupamentos de Escolas de 
Azambuja, Vale Aveiras 
e Alto Concelho
Proposta N.º 19 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade
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REUNIãO ORDINÁRIA
DE 25 DE MAIO DE 2010

Ponto 1
Protocolos:

Junta de Freguesia de Maçussa
Proposta N.º 39/ P /2010
Aprovada por unanimidade

Escola Profissional de Artes, 
Tecnologia e Desporto, Lisboa
Proposta N.º20 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade

Escola Profissional Vale do Tejo, 
Santarém
Proposta N.º21 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Atribuição de Apoios:

Liga dos Combatentes – Núcleo de 
Aveiras de Cima
Proposta N.º 22/ VP/ 2010
Aprovada por unanimidade

Programa de Apoio a Estratos 
Sociais Desfavorecidos
Proposta N.º23 / VP/ 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 3 
Conferência Internacional
Rio Tejo
Proposta N.º01 / V-AJL/ 2010
Aprovada por unanimidade

Rectificação ao Protocolo CMA/
Grupo Columbófilo de Azambuja
Proposta Nº24 / VP/ 2010
Aprovada por unanimidade

REUNIãO ORDINÁRIA
DE 8 DE JUNHO DE 2010

Ponto 1
Protocolo: Centro Social
e Paroquial de Alcoentre
Proposta N.º44 / P /2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Indemnização
Proposta N.º43 / P/ 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 3
Atribuição de Apoios

União Desporto e Recreio de Vila 
Nova da Rainha
Proposta N.º40 / P / 2010 
Aprovada por unanimidade

Associação Recreativa e Cultural
de Quebradas
Proposta N.º41 / P / 2010 
A proposta foi retirada

Casa do Povo de Aveiras de Cima
Proposta N.º42 / P / 2010 
Aprovada por unanimidade

Isenção de Pagamento
de Aulas de Hidroginástica
Proposta N.º16 / V-ML /2010
Aprovada por unanimidade

Junta de Freguesia de Manique
do Intendente
Proposta N.º17 / V-ML/ 2010
Aprovada por unanimidade

Filarmónica Recreativa
de Aveiras de Cima
Proposta N.º18/ V-ML/2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 4
Alteração do Dia de Feriado Anual 
do Município de Azambuja
Proposta Nº02/ V-AJL/2010
Reprovada com 5 votos contra 
(PS), 1 voto a favor (Coligação)
e 1 abstenção (CDU).

REUNIãO ORDINÁRIA
DE 22 DE JUNHO DE 2010

Ponto 1
Programa de Acção Territorial 
da Zona Estratégica de 
Desenvolvimento
de Alenquer ‑ Azambuja
Proposta N.º 41 / P/ 2010
Aprovada com 5 votos a favor 
(PS), 1 abstenção (Coligação)
e 1 voto contra (CDU).

Ponto 2
Medidas de Contenção Financeira 
para o Município de Azambuja
Proposta N.º45 / P/ 2010
Aprovada com 5 votos a favor
(PS) e 2 votos contra
(Coligação e CDU).

Ponto 3
Modificação Orçamental
Proposta N.º46 / P/ 2010
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e Coligação) e 1 abstenção (CDU).

Ponto 4
Campanha da Cal
Proposta N.º24/ V-SL/2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Associação Cultural «A Poisada
do Campino»
Proposta N.º25/ V-SL/2010
Aprovada por unanimidade
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Ponto 6
Comemoração e Datas Históricas 
nas Freguesia de Manique do 
Intendente 
e Vila Nova da Rainha
Proposta N.º03/ V‑AJL/2010
Aprovada com 6 votos a favor
(PS e Coligação) e 1 abstenção 
(CDU).

Associação Recreativa e Cultural
de Quebradas
Proposta N.º47/ P/2010
Aprovada por unanimidade

Casa do Povo de Aveiras de Baixo
Proposta N.º48/ P/2010
Aprovada por unanimidade

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Azambuja e Autoridade Nacional 
de Protecção Civil
Proposta N.º49/ P/2010
A proposta foi retirada

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSãO ORDINÁRIA
DE 25 DE FEVEREIRO 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
Análise ao Serviço Municipal
de Protecção Civil – Com a 
presença do C.O.M

Ponto 3 
Regimento da Assembleia 
Municipal
Aprovada 18 votos a favor (PS),
4 votos a favor (Coligação),
5 votos a favor (CDU),
1 voto a favor (BE)
e 1 abstenção (CDU).

Ponto 4 
Conselho Municipal de Educação 
– Eleição do Presidente
de Junta de Freguesia de Vila Nova 
de São Pedro
Eleito com 22 votos a favor
e 7 votos em branco.

Ponto 5 
Reconhecimento de Interesse 
Público
Proposta N.º02/ P/2010
Aprovada com 16 votos a favor 
(PS), 6 votos contra (CDU),
4 votos contra (Coligação)
e 1 voto contra (BE).

SESSãO ORDINÁRIA
DE 26 de FEVEREIRO DE 2010
(continuação da Sessão Ordinária
de 25 de Fevereiro de 2010)
Local: Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Azambuja,
em Azambuja

Ponto 5 
Reconhecimento de Interesse 
Público
Proposta N.º13/ P/2010
Aprovada com 14 votos a favor 
(PS), 6 votos a favor (CDU),
1 voto a favor (BE) e 3 votos 
contra (Coligação).

Proposta N.º14/ P/2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 6 
Alteração por Adaptação
do PDM – Plano Director Municipal 
de Azambuja
Proposta Nº11/ P/2010
Aprovada com 14 votos a favor (PS), 
4 votos a favor (CDU), 2 votos contra 
(CDU), 3 abstenções (Coligação)
e 1 abstenção (BE).

Ponto 7
Aquisição de Terrenos no Cemitério 
Municipal
Proposta N.º03/ SL/2010
Aprovada por unanimidade

SESSãO ORDINÁRIA
DE 29 DE ABRIL 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
Relatório de Gestão e Demonstrações 
Financeiras do Exercício de 2009
Proposta N.º 28 / P /2010
Aprovada com 18 votos a favor (PS), 
6 abstenções (CDU), 4 abstenções 
(Coligação) e 1 abstenção (BE).

Ponto 3
Aplicação dos Resultados Líquidos
do Exercício
Proposta N.º 30 / P /2010
Aprovada com 18 votos a favor
(PS), 3 votos a favor (Coligação),
6 abstenções (CDU)
e 1 abstenção (BE).
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Ponto 4
Revisão Orçamental
Proposta N.º 31 / P /2010
Aprovada com 18 votos a favor 
(PS) e 10 abstenções – 6 (CDU),
3 (Coligação) e 1 (BE).

Ponto 5
EMIA: «Procedimento para a 
selecção de pessoas colectivas de 
direito privado para participarem 
com a EMIA ‑ Empresa 
Municipal de Infraestruturas de 
Azambuja, EM, na 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.» 
‑ Adjudicação
Proposta N.º 20 / P /2010
A proposta foi retirada

Ponto 6
Aquisição de Serviços na Área
dos Seguros
Proposta N.º 25 / P /2010
A proposta foi retirada

Ponto 7 
Regulamento do Banco Local
de Voluntariado de Azambuja
Proposta N.º 12 / VP /2010
A proposta foi retirada

Ponto 8
Protocolo com a Junta de Freguesia 
de Aveiras de Cima
Proposta N.º 13 / V-SL /2010
A proposta foi retirada

Ponto 9
Protocolo com a Junta de Freguesia 
de Manique do Intendente
Proposta N.º 14 / V-SL /2010
A proposta foi retirada

Ponto 10
Comissão Municipal da Defesa
da Floresta contra Incêndios
– Eleição de um Presidente
de Junta de Freguesia
A proposta foi retirada

SESSãO EXTRAORDINÁRIA
DE 20 DE MAIO DE 2010
Local: Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Azambuja,
em Azambuja

Ponto 1
EMIA: «Procedimento para
a selecção de pessoas colectivas de 
direito privado para participarem 
com a EMIA ‑ Empresa 
Municipal de Infraestruturas de 
Azambuja, EM, na 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.» 
‑ Adjudicação
Proposta N.º 20 / P /2010
Aprovada com 19 votos a favor 
(PS) e 10 votos contra – 6 (CDU), 
3 (Coligação) e 1 (BE).

Ponto 2 
Aquisição de Serviços na Área
dos Seguros
Proposta N.º 25 / P / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 3 
Declaração de Interesse Público
Proposta N.º 19 / P / 2010
Aprovada com 19 votos a favor
(PS), 2 votos a favor (Coligação),
1 voto contra (BE) e 6 abstenções 
(CDU).

Ponto 4 
Regulamento do Banco Local
de Voluntariado de Azambuja
Proposta N.º 12 / VP / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 5 
Carta Educativa do Concelho
de Azambuja
Proposta N.º 10 / V-AMF / 2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 6
Protocolo com a Junta de Freguesia 
de Aveiras de Cima
Proposta N.º 13 / V-SL /2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 7
Protocolo com a Junta de Freguesia 
de Manique do Intendente
Proposta N.º 14 / V-SL /2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 8
Protocolos: Juntas de Freguesia 
– Delegação de Competências
Proposta N.º 22 / V-SL /2010
Aprovada por unanimidade

Ponto 9
Comissão Municipal da Defesa
da Floresta contra Incêndios
– Eleição do Presidente
da Junta de Freguesia de Vale
do Paraíso com
Eleito com 18 votos a favor.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

CONTACTOS CÂMARA MUNICIPAL
DE AZAMBUJA

Câmara Municipal . geral
T . 263 400 400  —  F . 263 401 271
UAP - Unidade de Atend. ao Público
T . 263 400 882 – Azambuja
T . 263 469 155 – Aveiras de Cima
Serviço de Águas e Saneamento
T . 263 400 460
Protecção Civil
T . 263 403 720  /  T . 969 291 789
Divisão de Saúde e Acção Social
T . 263 400 491
CPCJ - Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens
T . 263 400 472
Centro Local de Apoio ao Imigrante
T . 263 400 491
Núc. Sanidade Pecuária e Saúde Pública
T . 263 400 425
DIOM - Departamento de 
Infraestruturas e Obras Municipais
T . 263 400 860
DU - Departamento de Urbanismo
T . 263 400 443
DISC - Departamento de Intervenção
Sócio-Cultural
T . 263 400 470
DPD - Divisão de Promoção 
e Desenvolvimento
T . 263 400 431 / 435 / 464
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
Biblioteca Municipal de Alcoentre
T . 263 487 196
Biblioteca Municipal (Aveiras Cima) 
Centro Cultural Grandela
T . 263 474 315
CEJA - Centro de Juventude
do Concelho de Azambiuja
T . 263 418 313
Museu Municipal de Azambuja
T . 263 400 447
Gabinete de Apoio às Colectividades
T . 263 400 475  /  T . 969 291 762

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

CONTACTOS ESCOLAS
DO CONCELHO

Escola Básica Integrada 
Azambuja
T . 263 406 520 / 1
E.B. 2,3 Aveiras de Cima
T . 263 470 170
Escola Básica Integrada
Manique do Intendente
T . 263 486 277
Escola Secundária
de Azambuja
T . 263 409 330
Centro Escolar 
de Alcoentre
T . 263 487 555
E.B. 1 Aveiras de Baixo
T . 263 474 004
E.B. 1 Aveiras de Cima
T . 263 474 011
E.B. 1 Azambuja
T . 263 418 630
E.B. 1 Casais de Baixo
T . 263 418 820
E.B. 1 Casais dos Britos
T . 263 418 821
E.B. 1 Casais da Lagoa
T . 263 418 695

E.B. 1 Socása
T . 263 408 284
E.B. 1 Vale do Brejo
T . 263 474 016
E.B. 1 Vale do Paraíso
T . 263 474 010
E.B. 1 Vila Nova da Rainha
T . 263 861 105
E.B. 1 Vila Nova de São 
Pedro
T . 243 719 955
E.B. 1 Virtudes
T . 263 418 693
J. Infância Vale do Paraíso
T . 263 476 873
J. Infância Vila Nova
da Rainha
T . 263 853 332
J. Infância Manique
do Intendente
T . 263 487 132

CONTACTOS
ÚTEIS

Águas da Azambuja
Loja de Atendimento
e Piquete de Águas
T . 263 001 920 
Bombeiros Voluntários
de Azambuja
T . 263 401 144 / 5
Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
T . 263 480 130
Cartório Notarial
T . 263 401 508
Centro de Saúde 
Azambuja
T . 263 407 600
Conservatórias dos 
Registos Predial e Civil
T . 263 401 661
Cruz Vermelha . Aveiras
de Cima
T . 263 470 470

Cruz Vermelha . Manique
do Intendente
T . 263 486 555
Cruz Vermelha . 
Quebradas
T . 966 344 747
Delegação de Saúde
T . 263 402 179
Estação C.P.
T . 800 200 904
Farmácia Central . 
Azambuja
T . 263 418 743
Farmácia Dias da Silva . 
Azambuja
T . 263 400 350
Farmácia Miranda .
Aveiras de Cima
T . 263 475 124
Farmácia Nova . Aveiras 
Cima
T . 263 475 103
Farmácia Peralta . 
Alcoentre
T . 263 487 052 / 3
Farmácia Ferreira e 
Camilo . Manique
T . 263 485 359
G.N.R. Aveiras de Cima
T . 263 470 220 
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
Segurança Social
T . 263 402 793

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

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA C.M. DE AZAMBUJA
Quinzenais, 3.ª feira, 15h00
Salão Nobre dos Paços do Concelho




