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OBRAS

E46/2010 - Reordenamento Urbano da Avenida 25 de Dezembro
em Casais de Vale do Brejo / Freguesia de Aveiras de Cima
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A empreitada tem como
objectivo o reordenamento urbano da artéria
principal do lugar de
Casais de Vale do Brejo,
nomeadamente, a
abertura de caixa em
toda a via; a construção
de pavimento rodoviário;
a construção de
pavimento pedonal; a
construção de sistema
de drenagem de águas
residuais pluviais; e a
instalação de sinalização
horizontal e vertical.
Assim, a obra pretende
reformular o arruamento,
de forma a criar zonas de circulação pedonal, para uma circulação de pessoas mais cómoda e
segura; bem como criar zonas de estacionamento, beneficiando o comércio local, e garantir a
drenagem das águas residuais pluviais. A sinalização horizontal e vertical tem em vista o
aumento da segurança para o tráfego de veículos e peões.

E51/2010 - Reordenamento da Rua 25 de Abril, em Maçussa
A concretização deste projecto
trouxe a substituição dos
pavimentos existentes por
outros da mesma natureza,
alterando-se cotas altimétricas
e planimétricas, conseguindose, deste modo, uma melhoria
significativa no conforto de
circulação automóvel e,
sobretudo, dos peões. Em
complemento, foi construída
uma rede de águas pluviais e foi
reforçada a sinalização vertical
e horizontal.
Com esta obra foi possível
executar uma drenagem de
águas pluviais, eliminando,
tanto quanto possível, o
escoamento à superfície. Por
outro lado, a reformulação do
arruamento, melhorando a estrutura de pavimento rodoviário, trouxe um grande benefício à
segurança da circulação. Outro contributo para essa segurança foi a definição de zonas de
circulação pedonal, bem como o reforço da sinalização horizontal e vertical.
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E39/2011 - Melhoria do Ambiente Urbano e das Condições de
Acessibilidade na Ribeira do Valverde, em Azambuja
Os trabalhos, que
se encontram
totalmente
concluídos,
v i s a r a m a
construção de
uma nova ponte
pedonal sobre a
Ribeira do Valverde
com acesso para
pessoas de mobilidade reduzida
entre a Avenida da
Feira de Maio e o
Monte da BelaVista.
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Por outro lado, a
betonagem do leito
da ribeira vem
facilitar o sistema
de auto-limpeza através do aumento da velocidade de escoamento. Foram, ainda, executados
acessos de equipamento pesado para as operações anuais de manutenção da infra-estrutura.

Projecto de Requalificação da Ribeira do Judeu e da
Ribeira de Almoster, em Manique do Intendente
Trata-se da colaboração do Município
de Azambuja com a
Junta de Freguesia
de Manique do
Intendente, através
da execução do projecto de requalificação da Ribeira do
Judeu e da Ribeira
de Almoster. O
projecto fará parte
do processo de uma
candidatura a
fundos comunitários
para a referida obra.
O projecto prevê a
limpeza, desobstrução e estabilização do leito e margens da Ribeira do Judeu e da Ribeira de
Almoster, pretendendo-se assim a sua requalificação do ponto de vista hidráulico. Com a
promoção destes trabalhos nas linha de água e respectivas envolventes, será assegurado um
melhor escoamento das águas e potenciado o seu aproveitamento para funções agrícolas dos
terrenos próximos.
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“ENERGY-BUS” ESTEVE EM AZAMBUJA,
A ENSINAR A USAR MELHOR A ENERGIA
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Em Abril de 2012, Azambuja recebeu a
visita do Energy Bus, um projecto
desenvolvido pela EDP em parceria com a
empresa TerraSystemics, que tem como
objectivo principal levar a todos os
cidadãos portugueses a noção de
eficiência energética.
A visita permitiu conhecer as diferentes
formas de produção de energia, em
especial as energias renováveis, e todo o
processo de transformação, mas também
a adopção de comportamentos mais
correctos relativamente ao consumo de
energia. É essa, afinal, a missão do EnergyBus, consciencializar e sensibilizar a
população para as questões ambientais e
promover o desenvolvimento sustentável.
Esta iniciativa contou com o apoio da
Câmara Municipal Azambuja e foi aberta a
toda a população. Além do público em
geral, o autocarro da “Eficiência
Energética” contou, nos 3 dias em que
esteve no Campo da Feira, com a visita de
mais de 300 alunos de todo o município.
Alguns conselhos práticos para poupar na factura da energia e proteger o Ambiente:
» substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas flurescentes economizadoras
» desligar completamente os aparelhos que costumamos deixar em stand-by
» investir em janelas com vidros duplos e painéis solares térmicos

MUNICÍPIO ADERIU AO PROGRAMA “ECOVALOR”
DESENVOLVIDO PELA VALORSUL
O Programa Ecovalor é um programa de Educação Ambiental para os Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU), da empresa Valorsul, que apoia os projectos municipais da sua área de
intervenção. Esse apoio concretiza-se através da disponibilização de bens e serviços para a
realização das actividades municipais e da cedência de recursos materiais e actividades
próprias, nomeadamente visitas às unidades operacionais, equipamentos lúdicopedagógicos, acções de sensibilização e materiais informativos.
O Município de Azambuja candidatou-se pela primeira vez este ano lectivo. A candidatura foi
aceite, o que se traduziu no apoio da Valorsul para várias iniciativas como visita às
instalações, Aterro Sanitário do Oeste e Central de Tratamento de RSU, acções de
sensibilização sobre separação de resíduos e compostagem, distribuição de material
informativo e cedência de composto orgânico para algumas escolas.
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Uma das visitas ao Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, da Valorsul

CONCURSO “PENSA AMARELO!” DINAMIZOU
OS 3 AGRUPAMENTOS ESCOLARES
O concurso inter-escolas “Pensa Amarelo!” foi uma das actividades mais interessantes e
dinâmicas realizada no âmbito do programa “Ecovalor”, da empresa Valorsul.
Como se depreende, o objectivo
foi promover a correcta
utilização do Ecoponto
Amarelo,
dinamizando a
separação de embalagens de
plástico e metal. O público-alvo
da iniciativa foram os alunos
dos vários níveis de ensino,
desde o pré-escolar ao
secundário, procurando
sensibilizar e educar toda a
comunidade escolar para a
problemática dos resíduos
urbanos.
O concurso foi lançado não
às escolas individualmente
mas a cada um dos 3
Agrupamentos de
Escolas. A empresa
Va l o r s u l d o o u a o s
agrupamentos os
suportes e sacos para a
recolha das embalagens,
e os serviços municipais
recolheram e contabilizaram os resíduos separados e entregues pela população escolar.
Com 572 kgs de resíduos recolhidos, o vencedor deste ano foi o Agrupamento do Alto Concelho,
que receberá no início do próximo ano lectivo o prémio definido, no valor de 400 euros.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE
AZAMBUJA ASSINALOU 1 ANO DE ACTIVIDADE
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No dia 13 de Junho assinalou-se o
encerramento do ano lectivo no Centro de
Educação Ambiental de Azambuja (CEAA). A
sessão, onde foi feito um balanço do primeiro
ano de actividade do CEAA, contou com a
presença dos Vereadores da Educação e do
Ambiente, da Presidente da Junta de
Freguesia de Aveiras de Baixo e de uma
representante da Empresa Águas do Oeste,
entidade patrocinadora do Centro.
Todos os que visitaram o CEAA nesse dia,
puderam participar num ateliê de reciclagem,
dinamizado pela artista plástica Anésia
Medeiros, assim como em jogos educativos
sobre temáticas ambientais, promovidos pela
Empresa Águas do Oeste.
Ao longo deste ano, visitaram o CEAA 157
alunos do 1º Ciclo e 208 dos 2º e 3º Ciclos,
oriundos dos três Agrupamentos de Escolas
do concelho. Ali, desenvolveram ateliês
diversos, como a construção de máscaras,
postais, flores, eco-pontos e instrumentos
musicais, através da reutilização de alguns
materiais. O tema da água foi também objecto
de inúmeras actividades desenvolvidas.
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“PROJECTO RIOS” PÔS ALUNOS A ESTUDAR
TRÊS RIBEIRAS DO NOSSO CONCELHO
O Auditório do Páteo Valverde recebeu a sessão
de apresentação dos resultados do Projecto Rios,
que, pela primeira vez, foi implementado no
Município de Azambuja.
A iniciativa partiu da Autarquia e envolveu uma
turma de cada um dos Agrupamentos de
Escolas, tendo ao longo do ano lectivo decorrido
várias visitas aos três locais com o objetivo de
recolher informação diversa, a fim de monitorizar
a evolução destes pequenos ecossistemas.
Foram adoptados por esses grupos, as seguintes
linhas de água:
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» Ribeira do Judeu
(EBI de Manique do Intendente)

» Ribeira da Milhariça
(EB 2, 3 de Aveiras de Cima)

» Esteiro/Vala Real
(Escola Secundária de Azambuja)

Estiveram presentes o Presidente da Câmara, o
coordenador nacional do Projeto Rios e uma
representante da empresa Águas do Oeste, que
tem patrocinado e apoiado algumas das
actividades. Os alunos e professores
participantes deram a conhecer a sua análise da
situação ecológica das três linhas de água e
partilharam um conjunto de propostas de
intervenção para melhorar esses espaços
naturais. É intenção da autarquia dar
continuidade ao projecto no próximo ano lectivo.
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“JORNADAS DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA”
parceria entre o Município e a Fundação Renascer
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O Município de Azambuja e a Fundação Renascer
organizaram, em parceria, as Jornadas da
Infância e da Adolescência. A iniciativa, com
enfoque nas questões da aprendizagem e das
perturbações do comportamento, decorreu ao
longo do dia 22 de Fevereiro de 2012 no Auditório
do Centro Social e Paroquial de Azambuja, e
contou com cerca de 130 participantes.
Estas jornadas destinaram-se a todos os adultos
responsáveis por crianças – designados como
“cuidadores”. Abordou-se as “Dificuldades de
Aprendizagem”, as “Perturbações do Espectro do Autismo” e as “Perturbações do
Comportamento: PHDA (hiperactividade), Perturbação de Oposição e Delinquência”. Ouviramse noções sobre os problemas e o respectivo diagnóstico, bem como estratégias de intervenção.
Os temas foram introduzidos por 4 especialistas no tema, a Dra. Rita Alambre dos Santos e a Dra.
Vânia Christina Duro, licenciadas em Educação Especial e Reabilitação Psicomotora, e ainda a
psicóloga clínica, Dra. Cátia Pereira Teixeira.

“JORNADAS DAS OPORTUNIDADES”, iniciativa
destinada a alunos do 9º ano e do Secundário
No passado dia 20 de Abril, decorreu no auditório da Casa do Povo de Aveiras de Cima a primeira
parte das "Jornadas das Oportunidades", iniciativa da Câmara Municipal de Azambuja. A jornada
destinava-se ao esclarecimento dos alunos do 9º
ano de escolaridade da área do município
relativamente a opções de percurso escolar ao
nível do prosseguimento de estudos para o
ensino secundário.
Estiveram presentes várias escolas profissionais E.P. do Vale do Tejo, E.P. de Rio Maior, E.P. de
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister e
E. Técnica Prof. do Ribatejo - e ainda a Escola
Secundária de Azambuja e a Escola Secundária
com 3ºCiclo do Cartaxo. Este primeiro dia das
jornadas envolveu cerca de centena e meia de
alunos, dos três agrupamentos de escolas do
concelho.
No dia 23, no anfiteatro da Escola Secundária de Azambuja, teve lugar a segunda parte do
evento, desta vez destinada a alunos do ensino secundário (regular e profissional). Realizaramse várias sessões de esclarecimento sobre opções de percurso no ensino superior.
Na acção, participaram algumas Escolas Superiores - E.S. de Educação de Santarém, E.S. de
Desporto de Rio Maior; E.S. Agrária de Santarém, E.S. de Turismo e Tecnologia do Mar, E.S. de
Saúde de Santarém; dois Institutos Superiores - I.S. de Gestão Bancária e I.S. de Línguas e
Administração de Santarém; e, ainda, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Esta "2ª jornada"
contou com a presença de 60 estudantes.
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“DIAS DO REFEITÓRIO ABERTO” sensibilizam
pais para uma alimentação mais correcta
O Município de Azambuja promoveu, ao longo do
ano lectivo, a iniciativa “Dia do Refeitório Aberto”.
Aconteceu em cada mês de cada período,
alternadamente, em cada um dos três
agrupamentos de escolas do concelho.
Os pais eram convidados a almoçar com os filhos,
mediante inscrição prévia na escola do respectivo
educando, e registou-se uma boa adesão por
parte dos encarregados de educação.

13

Pretendeu-se, com esta iniciativa, aproximar a
escola da família e dar a esta um maior conhecimento de toda a realidade educativa das
crianças. Outro grande objectivo da autarquia foi
sensibilizar toda a comunidade, em especial as
famílias para a adopção de boas práticas
alimentares, desde cedo. Como é sabido, a
alimentação, em particular na infância e na
adolescência, assume um papel preponderante
no desenvolvimento quer físico quer emocional,
intelectual e social de todo o ser humano.
Em complemento à possibilidade de almoçar
com os filhos a mesma ementa servida às
crianças, realizaram-se duas palestras sobre
alimentação saudável destinadas a pais,
educadores, professores, e a todos os que se
preocupam com as boas práticas alimentares.
Hábitos alimentares, alimentação equilibrada e
refeições escolares foram os temas abordados
pela nutricionista Alexandra Veiga.

AZAMBUJA MANTÉM OS 3 AGRUPAMENTOS ESCOLARES
O Município de Azambuja vai manter, no próximo ano lectivo, os três Agrupamentos
Escolares em funcionamento no concelho, apesar do processo de agregação de Escolas
para o ano lectivo 2012/2013 desenvolvido pelo Ministério da Educação e da Ciência através
da Secretaria de Estado do Ensino e da Administração Escolar.
Em Azambuja permanecem, assim, os agrupamentos “Alto Concelho”, “Vale/Aveiras” e
“Azambuja”. Recorde-se que o assunto foi colocado à consideração dos vários organismos
da comunidade educativa local, o Conselho Municipal de Educação, os Conselhos Gerais
dos três Agrupamentos e as Associações de Pais e Encarregados de Educação, bem como
dos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Todos eles
manifestaram unanimemente o seu desacordo face a alterações na rede escolar do
Município, que justificaram com as várias dimensões do Concelho de Azambuja –
geográfica, demográfica, social, económica e cultural – fazendo chegar essa mesma
posição à Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo.
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SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO
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O Município de Azambuja dedicou, no ano lectivo 2011/2012,
uma atenção à problemática do Autismo, através da
colaboração com uma família que tem divulgado este
problema de saúde em várias escolas do 1º ciclo do
concelho. As sessões são realizadas pelo jovem Bruno
Viana, portador do Síndroma de Asperger (autismo), com o
apoio da sua mãe, e consistem numa dramatização, junto
dos alunos, sobre a “Flauta Mágica”, de Mozart, e uma
conversa simples e esclarecedora sobre a doença.
A autarquia assinalou, igualmente, o Dia Mundial de
consciencialização do Autismo (01 de Abril), iluminando de
azul o edifício dos Paços do Concelho, aderindo à campanha
mundial intitulada “Light it up Blue”.

BANCO DE LIVROS ESCOLARES USADOS
O Município de Azambuja e as Associações de Pais e Encarregados de Educação da área do
concelho lançaram, no final do ano lectivo 2011/2012, um Banco de Livros Escolares
Usados. O projecto abrange os três ciclos do ensino básico (do 1º ao 9º anos de
escolaridade) e também o ensino secundário (do 10º ao 12º). Pretendeu-se que o banco
entrasse em funcionamento já, na transição entre os anos lectivos 2011/2012 e 2012/2013.
O Banco de Livros Escolares de Azambuja destina-se a todas as crianças e jovens que
entreguem os seus manuais, no final do ano lectivo, em condições de serem reutilizados, e
que pretendam receber livros para novo ano lectivo. Para mais informações, contactar a
Divisão de Educação (Páteo Valverde), tel. 263 400 496.
A iniciativa tem como objectivos desenvolver o sentido de partilha e solidariedade social;
promover a reutilização dos manuais escolares e o respeito pelo livro; diminuir os custos de
aquisição de manuais pelas famílias; e incentivar boas práticas de protecção ambiental.

PROJECTO “RUAS DA LEZÍRIA”
Azambuja participou no projecto “Ruas da Lezíria” promovido
pela CIMLT com a Escola Superior de Educação de Santarém. O
projecto foi desenvolvido nas escolas de Ensino Básico e
Secundário dos vários municípios, tendo os alunos sido
desafiados a apresentar trabalhos sobre as ruas onde vivem,
contribuindo para o puzzle socio-cultural composto pelos 11
concelhos desta região.
A ideia visou promover o conhecimento da rua e o sentido de
identificação cultural e pertença territorial como contributo
importante para a formação cívica das crianças e dos jovens.
Conhecer os vizinhos, a sua cultura, as tradições da rua, o
comércio e outras actividades, valorizar os equipamentos e
espaços públicos, entre outros, são formas de valorizar no mundo globalizado o que é próximo.
Os trabalhos e resultados do projecto dão-se a conhecer na internet, nas páginas...
http://www.ribatejodigital.pt/informacoes/destaques/item/197-ruas-da-leziria
http://eraizes.com/ruasdaleziria/social/activity
Agosto.2012 | AZAMBUJA | BOLETIM MUNICIPAL 30

SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

RASTREIOS E ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
PROMOVEM VIDA MAIS SAUDÁVEL
O Município de Azambuja associou-se
às comemorações do Dia Mundial da
Saúde (7 de Abril). A efeméride foi
dinamizada com duas palestras sobre
“Alimentação Saudável” destinadas
aos alunos da Escola Secundária de
Azambuja. A organização, além de
uma psicóloga clínica, contou com as
alunas estagiárias do Curso de
Nutrição e Qualidade Alimentar.
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Ainda na Escola Secundária, o município colaborou com a Associação
Po r t u g u e s a d o s E n f e r m e i r o s
Especialistas em Reabilitação, na realização de
rastreios e de acções de sensibilização para a
população escolar, integrados na campanha
“Semana da Saúde”.
||||||||||||||||||||
As estagiárias do Curso de Nutrição e Qualidade
Alimentar da Escola Superior Agrária de
Santarém (Instituto Politécnico de Santarém)
realizaram um rastreio a todas as crianças da
rede pública do ensino pré-escolar do
Concelho de Azambuja, no que respeita a dados
referentes ao peso, altura e perímetro
abdominal. Em complemento, foram também
distribuídos inquéritos aos respectivos
agregados familiares a fim de realizar um
estudo sobre os hábitos alimentares.
||||||||||||||||||||
Ainda no âmbito da parceria entre a Câmara
Municipal de Azambuja e o Instituto
Politécnico de Santarém, foram
realizadas duas sessões de formação com o tema “A Alimentação
nesta Geração”. Tiveram lugar na
Escola Básica Integrada de Manique
do Intendente e na Escola Secundária
de Azambuja, e foram abertas a todos
os alunos de ambos os estabelecimentos de ensino.
||||||||||||||||||||
Foi proferida uma conferência no I
Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses sobre o trabalho realizado em Azambuja, “A
intervenção de uma psicóloga clínica numa autarquia - um olhar psicodinâmico”.
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MEDIDAS DE APOIO SOCIAL DO MUNICÍPIO
No âmbito do Regulamento de Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos o Município
de Azambuja está a desenvolver o programa
de medidas de apoio social, entre as quais a
prestação de apoio alimentar a agregados
familiares carenciados. Este apoio, com a
colaboração de vários comerciantes do
concelho, traduz-se na aquisição de carne e
peixe através de um sistema de vales.
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Em Maio, o município alargou este programa
de Medidas de Apoio Social, estabelecendo
protocolos com as farmácias do Concelho de
Azambuja. Assim, o apoio alimentar
estende-se também à aquisição de
medicamentos e de leite em pó
(suplemento alimentar).

Nº de Agregados com Apoio Alimentar
Alcoentre

19

Aveiras de Cima

14

Azambuja

18

Maçussa

1

Vale do Paraíso

3

Vila Nova da Rainha

1

TOTAL

||||||||||||||||||||
No âmbito de um trabalho de
promoção da saúde e de apoio às
famílias do Alto Concelho, foram
realizadas, no primeiro semestre de
2012, cerca de 230 consultas de
Psicologia Clínica. As consultas
abrangem crianças e jovens até aos 16
anos nas freguesias de Alcoentre,
Manique do Intendente, Maçussa e
Vila Nova de S. Pedro.
Foi, ainda, implementada a Consulta de
Apoio Psicológico para Grávidas e
Adolescentes, em parceria com o
Agrupamento de Centros de Saúde do
Ribatejo. A autarquia apresentou,
igualmente a esta instituição, um pedido
para a possibilidade da introdução de
consultas de pedopsiquiatria no Centro de
Saúde de Azambuja.
||||||||||||||||||||
Foi realizada uma acção de apoio, no
âmbito do projecto “Despertar para a
Comunidade”. O Núcleo Solarius, do Corpo
Nacional de Escutas da região de Lisboa,
efectuou uma intervenção no bairro social
“Quinta da Mina” através da limpeza de
duas habitações e da organização de
actividades lúdicas junto das crianças
residentes nesse bairro. A iniciativa contou
com a participação de 70 caminheiros.
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SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

ACÇÕES DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO EM
COLABORAÇÃO COM AS IPSS
Ao longo do ano lectivo, o Jardim de
Infância de Aveiras de Cima recebeu
mais dois encontros “Pais à
conversa com...” , iniciativa do
Município de Azambuja.
Uma das sessões foi subordinada ao
tema “As minhas dúvidas com o
crescimento do meu filho…” e a outra
debruçou-se sobre “A Infância e a
Alimentação: uma aprendizagem”.
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As sessões contaram com os
contributos de uma psicóloga clínica,
uma assistente social e, ainda, de
alunas estagiárias da Escola Superior
Agrária de Santarém (Instituto Politécnico de Santarém). Esta é mais uma forma de ajudar as
famílias no processo educativo das crianças e jovens.
||||||||||||||||||||
No âmbito do projecto “Educadoras
à conversa com...”, foram realizadas
duas sessões de sensibilização, uma
intitulada “Actividades de Matemática
no Jardim de Infância” e outra com o
tema “Acção Educativa - Que
realidade?”. O público-alvo da primeira
foram as Educadoras de Infância do
Centro Social Paroquial de Aveiras de
Cima e do CAT “Casa do Pombal - A
Mãe”, enquanto a segunda foi dirigida
aos auxiliares de acção educativa de
ambas as instituições.
Pretende-se que o conhecimento
técnico partilhado nestas conversas
constitua uma mais-valia para o desempenho diário destes profissionais, reflectindo-se, desse
modo, em benefício para as crianças que estão confiadas ao seu encargo.

PROJECTO “AZAMBUJA INTEGRA”
O Município de Azambuja, num trabalho de equipa entre a Acção Social, Educação e
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e Risco, elaborou e implementou o projecto
“Azambuja Integra”. Este projecto tem o objectivo de fazer o acompanhamento e intervir
junto dos agregados familiares sinalizados por diversas estruturas da comunidade.
Com vista à articulação e acção coordenada dos vários sectores, e à partilha de informação,
realizaram-se diversas reuniões da equipa com a participação de outros organismos, como
é o caso da Unidade de Cuidados na Comunidade (do Centro de Saúde de Azambuja).
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APOIO AOS IDOSOS - CINEMA, DESPORTO E
POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE
Ao longo dos meses de Janeiro e Fevereiro foi realizada a operação “Censos Sénior”, em
parceria com a GNR - Secção de Programas Especiais. A acção consistiu no levantamento e na
visitação domiciliária de idosos geográfica e/ou familiarmente isolados. Na sequência dessa
recolha de informação e diagnóstico, as autoridades de segurança procuram realizar um
trabalho de policiamento de maior proximidade.
Foram sinalizadas e visitadas perto de 70 situações, contudo este é um trabalho em constante
actualização e que conta com a colaboração de várias Instituições Particulares de Solidariedade
Social da área do município.
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||||||||||||||||||||
O projecto Caminhadas Sénior é uma iniciativa de carácter lúdico e recreativo, dirigida à
população sénior do concelho, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida dos menos
jovens, promovendo a participação em actividades físicas regulares e moderadas.
Assim, foram realizadas duas Caminhadas Sénior, na Mata das Virtudes, em parceria com as
Instituições Particulares de Solidariedade Social e integradas no PAFT - Programa Actividade
Física para Todos. Participaram mais de 250 idosos.

||||||||||||||||||||
Com as sessões de Cinema Sénior, a autarquia continua a procurar proporcionar a esta
população o acesso gratuito a obras de cinema
português. Os filmes projectados são películas
mais antigas, referências dos seus tempos de
juventude, mas também se apresentam alguns
trabalhos cinematográficos mais recentes.
As últimas sessões realizadas levaram cerca de
200 idosos ao Auditório do Páteo Valverde, para
verem os clássicos “A Canção de Lisboa” e “A
vizinha do lado”, e ao Cinema Atrium, para
apreciar o filme “Linha Vermelha” (sobre a Quinta
da Torrebela e o pós 25 de Abril).
Agosto.2012 | AZAMBUJA | BOLETIM MUNICIPAL 30

SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

CENTRO LOCAL DE APOIO AO EMIGRANTE
No âmbito do atendimento realizado no Centro Local de Apoio ao Imigrante de Azambuja,
foram realizados, na primeira metade deste ano 2012, cerca de 280 atendimentos a cidadãos
estrangeiros a residir em Portugal. Refira-se que a maioria destes imigrantes encontram-se
em situação regular no país e estão em idade activa. A nacionalidade predominante é a
brasileira.
Entretanto, com o apoio deste gabinete, foi apresentada uma candidatura para o torneio de
Corfebol que se irá realizar na Primavera de 2013. Este projecto tem como objectivo
promover a integração social, a participação cívica e a interacção entre cidadãos imigrantes
e autóctones, sem perder de vista a promoção da igualdade de oportunidades e do combate
aos preconceitos e aos comportamentos e atitudes discriminatórias.
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“REDE SOCIAL” - CONSELHO LOCAL DE
ACÇÃO SOCIAL DE AZAMBUJA
No passado dia 15 de Maio, o Conselho Local de Acção Social de Azambuja (CLASAZ) reuniu em
plenário, para apresentar as conclusões dos seis grupos de trabalho anteriormente criados
(Cidadania, Educação, Emprego e Formação Profissional, Habitação, Respostas Sociais e
Saúde). Nesta reunião, que contou com a presença da directora do Centro Regional da
Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Dra. Susana Branco, foi aprovado o documento de
Diagnóstico Social e o Plano de Trabalho para 2012.
Ao nível das freguesias, a Comissão Social da Freguesia de Aveiras de Cima criou um grupo
operacional, para prestar apoio social à população local. Assim, na primeira terça-feira de cada
mês é feito atendimento de acção social, nas instalações da Junta de Freguesia. Prevê-se,
também, a abertura de uma loja social, onde serão distribuídos calçado e vestuário às famílias
mais necessitadas.
No futuro próximo, o CLASAZ pretende apresentar até ao final do ano 2012 o “Plano de
Desenvolvimento Social 2013/2015”. Esse plano, com base no diagnóstico social efectuado e nas
políticas sociais desenvolvidas pelo Governo, refletirá as estratégias de intervenção definidas
para o Concelho de Azambuja.

ACÇÕES DE VOLUNTARIADO
» Implementação de um Projecto de Voluntariado, em parceria com o Centro de Saúde
de Azambuja, no âmbito do apoio a elementos integrados no Programa de Cuidados
Continuados;

» Programa de Voluntariado nas Escolas do 1º Ciclo, com apoio nos refeitórios e na
vigilância de recreios;

» Acção de formação sobre Literacia Financeira, em parceria com a Deco, dirigida a
todos os técnicos de Intervenção Social do Concelho de Azambuja;

» Sessão de Sensibilização numa turma do Agrupamento de Escolas de Azambuja,
intitulada “Afectos”.
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MARÇO 2012 - “MÊS DA JUVENTUDE”
À semelhança dos anos anteriores, o
Município de Azambuja organizou, em Março,
mais uma edição do “Mês da Juventude”. Entre
colaboradores locais e outros extra município,
o evento foi rico em iniciativas organizadas por
e para os jovens do nosso concelho. As
atividades pretenderam proporcionar
momentos agradáveis mas, acima de tudo,
promover e impulsionar junto dos jovens uma
atitude pró-activa de participação para com o
seu meio social.
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Do programa, destaque
para um passeio de Btt,
realizado em Manique
do Intendente, e uma
caminhada, com a
Associação Cultural e
Desportiva de Tagarro
( A lc o en t r e) , am b o s
integrados no PAFT;
para o 2º Ciclo Cenáculo
organizado por escuteiros e caminheiros do
Núcleo Solarius, com
actividades de animação e de voluntariado
efectuadas na Vila de
Azambuja ; e para mais
uma mostra de
artesanato “Azamb'Art”
no Jardim Urbano de Azambuja.
Referência especial para um
Desfile de Moda, na Praça do
Município, organizado por
estudantes da Escola
Secundária de Azambuja, com o
apoio do comércio local da vila; e,
também, para um Rally Papper e
um Torneio de carrinhos de Rolamentos, realizados pela “AJA
Associação de Jovens de
Alcoentre”, naquela freguesia.

“AZAMB’ART”
O grupo de artesanato “Azamb'Art”, em colaboração com o Centro de Juventude de
Azambuja, tem dinamizado o Jardim Urbano da sede de concelho com a realização regular
de uma mostra de artesanato. Esta parceria irá manter-se nos próximos meses, e já se
anuncia uma nova “Azamb'Art”, para 1 de Setembro.
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EXPOSIÇÃO/ATELIÊ “RECICLAR A VIDA”
O Município de Azambuja,
através do Centro de
Juventude do Concelho de
Azambuja, organizou durante
o mês de Junho, com Anésia
Medeiros Guira, a exposição
“RECICLAR A VIDA”, na
Galeria Municipal Maria
Cristina Correia. A mostra foi
complementada por diversas
sessões de ateliês de
reciclagem.
Ainda no contexto da
exposição, foi celebrado o Dia
Mundial da Criança (1 de
Junho), com a realização de
um ateliê interactivo, em
parceria com o Pelouro da Educação e com as escolas do concelho, dinamizado pela referida
artista plástica, em que participaram largas dezenas de crianças.

COMPETÊNCIAS BÁSICAS EM “TIC”
São cada vez maiores os desafios cibernéticos com que os cidadãos se deparam,
quotidianamente. O Município de Azambuja, tendo em conta essa realidade, entendeu ser
imprescindível que todas as camadas da população pudessem adquirir um conjunto de
competências básicas em tecnologias de informação (TIC) que as ajudasse a enquadraremse e a posicionarem-se neste novo mundo.
Neste sentido, o CEJA/Espaço Internet realiza acções de formação, seguidas de um exame,
que atribuirá aos participantes um Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de
Informação. O conteúdo desta mesma formação baseia-se, essencialmente, na
aprendizagem das noções básicas em tecnologias de informação.
O espaço ateliês do CEJA está ser implementado pelo Município de
Azambuja no sentido do intercâmbio com vários agentes, que
desenvolvem actividades nas mais diversas temáticas.
Trata-se de ateliês experimentais, aos quais todos os interessados
poderão apresentar propostas, assumindo o município a
disponibilização do espaço e a sua promoção.
Em agenda para 2012 estão os seguintes ateliês:
» Noções básicas da cozinha

» Retalhos, para que vos quero?

» Cozinha económica

» Presentes caseiros e originais

» Aprender o ponto-de-cruz

» Decoração natalícia

» ABC da costura

» Maquilhagem para o dia-a-dia

Para mais informações contatar o tel.263 418 313 ou email: ateliers@cm-azambuja.pt
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II CAMPEONATOS “AZB - FAIRPLAY”
Decorreu entre Outubro de 2011
e Março de 2012 a segunda
edição do “AZB-Fairplay”
Campeonato Amador do
Município de Azambuja,
organizado pela autarquia.
Os números superaram as
expectativas do ano de estreia, e
falam por si: 5 meses de
actividade, 300 atletas
envolvidos e 4 ligas desportivas:
Futebol 7 Seniores, Futebol 7
Veteranos, Ténis de Mesa
individual e por equipas e Futsal
Feminino.
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Recorde-se que esta iniciativa
nasceu da necessidade de
reforçar a cultura desportiva
junto da população em geral,
proporcionando a prática a
todos aqueles que não são
atletas federados.
Outro grande objetivo é o de
aproximar a população do
concelho e garantir um maior
empenho e envolvimento das
Associações e Clubes em
actividade. Dessa forma,
também eles dão o seu
contributo para uma maior
mobilização de atletas e
formação de dirigentes
desportivos.

TROFÉUS “FAIRPLAY”
Ténis de Mesa
A.R.C.SOCASA (Azambuja)
Futsal Feminino
“PDX” (Azambuja)
Futebol 7 - Veteranos
Aveiras de Cima Sport Clube
Futebol 7 - Seniores Masc.
“Macacos do Esférico”
(Azambuja)

MODALIDADES
Ténis de Mesa Individual
Menores de 15 anos
1º Diogo Ribeiro
Maiores de 15 anos
1º João Matos
Ténis de Mesa por Equipas
1º Ass. C. R. da SOCASA
Futsal Feminino
1º “Ata e Desata” (Av.Cima)
Melhor Marcadora
Cristiana Juanico (Ata e Desata)
Melhor Defesa
“Ata e Desata”

Por outro lado, dinamizam os
equipamentos desportivos do
concelho: Pavilhão Municipal e
Estádio Municipal de Azambuja,
e relvados sintéticos de Vila
Nova da Rainha, de Vila Nova
São Pedro e de Aveiras de Cima.

Futebol 7 Veteranos
1º Grupo Desportivo Azambuja
Melhor Marcador
Carlos Cruz (G.D.A.)
Melhor Defesa
Grupo Desportivo Azambuja

A edição 2011/2012, patrocinada
pela empresa Fabrigimno, foi
bastante disputada sobretudo
na liga de Futebol 7 Seniores,
com 20 equipas inscritas, mas
também nas outras ligas a luta
pelos títulos foi renhida.

Futebol 7 Seniores
1º “Galácticos do Ribatejo”
(Azambuja)
Melhor Marcador
João Vicente (Galáticos)
Melhor Defesa
“Galácticos do Ribatejo”
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“PAFT - PROGRAMA ACTIVIDADE FÍSICA PARA
TODOS” CUMPRIU A 9ª ÉPOCA DESPORTIVA
Chegou ao fim, em Junho, a 9.ª época desportiva
do “PAFT” - Programa Actividade Física Para
Todos. O último evento foi uma agradável
caminhada nocturna na Mata das Virtudes,
promovida pela associação local.
Esta época trouxe uma nova modalidade, o “PAFTLaboral”, com o alargamento do programa aos
funcionários do município. Atendendo às suas
necessidades, em termos físicos e psicológicos,
os objectivos são evitar o stress físico e mental,
prevenir problemas articulares e lesões
decorrentes de posturas inadequadas, e
interromper a monotonia ocupacional.
Recorde-se que o PAFT destina-se a toda a
população do concelho e visa promover a prática
desportiva, como factor de promoção da saúde e
da qualidade de vida. A autarquia agradece a
colaboração de diversas entidades de todo o
concelho nas quatro áreas do programa.
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PAFT maiores de 55 anos: Centros Sociais P. de
Azambuja, de Aveiras de Baixo, de Aveiras de
Cima e de Alcoentre; União C. D. Vilanovense,
Casas do Povo de Aveiras de Baixo e de Manique do Intendente; Lar Nossa Senhora do Paraíso;
Santa Casa da Misericórdia Azambuja; Juntas de Freguesia de Maçussa, de Vila Nova S. Pedro,
de Manique do Intendente, de Aveiras de Cima e de Vale do Paraíso.
PAFT pessoas especiais: CERCI “Flor da Vida”.
PAFT Laboral: Escola Superior de Desporto de Rio Maior.
PAFT Fim de semana: Centro C. R. Casais de Britos; Sociedade Rec. de Arrifana; Associação
C. R. das Virtudes; Grupo Desp. de Azambuja; Associação D. C. de Tagarro; Rancho F.
Camponeses de Vale do Brejo; e Juntas de Freguesia de Vila Nova de S. Pedro, de Maçussa, de
Manique do Intendente e de Vale do Paraíso.

Actividades e número de participantes no PAFT 2011/2012
Maiores de 55

Ginástica 2 x semana

250

Pessoas Especiais

Ginástica 2 x semana

50

Laboral

Fitness 2 x semana e Futsal 1 x semana

20

Fim de semana

Actividades diversas, quinzenal ao domingo

Total

1.200
1.520

ATENÇÃO. As inscrições para a 10ª temporada do PAFT abrem no mês de Outubro.
(desporto@cm-azambuja.pt | tel. 263 400 475) Até lá!
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BIBLIOTECAS MUNICIPAIS COM ACTIVIDADES
VARIADAS E MUITO CONCORRIDAS
E m Fe v e r e i r o , a R e d e d e
Bibliotecas Municipais de
Azambuja iniciou a habitual “Hora
do Conto”, em parceria com as
escolas do 1º Ciclo do concelho,
com a história “Sabes Pai?”.
Em Março, foram retomadas
outras actividades nas nossas
bibliotecas. “Mimar a ler”, para
bebés entre os 9 e 24 meses; “A Ler
brincamos e aprendemos”, para
crianças entre os 2 e 4 anos; e
“Um conto a cantar”, com a
participação do Miguel Ouro e da
sua viola, foram algumas das
iniciativas que voltaram a juntar
pais e filhos na biblioteca.
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Nos dias 28 e 29 de Junho, foi a vez
da Biblioteca Municipal de
Azambuja, realizar a sua VIII
edição da Feira do Livro Usado.
Como já se torna hábito, centenas
de livros foram postos à venda a
um preço simbólico, e uma vez
mais a população do concelho
mostrou o seu interesse visitando
a feira e adquirindo algumas
obras.
Participação elevada registou
também a 5ª edição do Concurso
Literário do Município de
Azambuja, este ano com a
apresentação de mais de meia
centena de trabalhos. Parabéns a
todos, e preparem-se desde já
para o próximo!
As mostras bibliográficas e
temáticas foram variadas e a
“mesa dos top´s” tem sido um
sucesso, pois, se não tem tempo
para escolher uma obra em 5
minutos, pode guiar-se pelos
livros mais lidos e é só requisitar.
Ah!... E não se esqueça que ir às
bibliotecas, não custa… nada!!
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“PAIXÃO TAURINA”, EXPOSIÇÃO DE PINTURA
A Galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja acolheu, ao longo do mês de Maio, uma
exposição de pintura de motivos bem ribatejanos. Os cavalos desbravando os campos quentes e
secos com pinceladas de verde, os touros correndo atrás destes, a tradicional capeia arraiana e a
tauromaquia servem de mote para alguns dos melhores quadros de Andreia Tourais.
A artista nasceu em Lisboa, em 1986, onde reside. Finalizou o curso de Design de Ambientes,
continuando ligada à pintura e ao
ensino. Em 2010, concluiu o
mestrado na mesma área. Apesar
de viver na capital, as suas raízes
paternas sempre a atraíram para a
ruralidade da Aldeia da Ponte,
onde busca grande parte da sua
inspiração artística.
Dos trabalhos expostos, destaque
para dois produzidos para esta
mostra: «Azambuja» (foto), numa
alusão à Feira de Maio e «Cartaz»,
inspirado num cartaz histórico à
guarda do museu municipal.
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“TOCAR COMO DANTES” - OFICINA DE
INSTRUMENTOS TRADICIONAIS PARA MIÚDOS
O Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, no âmbito dos seus serviços educativos
realizou, para os alunos do 3º e 4º anos do ensino básico, uma oficina de instrumentos
tradicionais portugueses, intitulada “Tocar como dantes”.
Esta oficina faz uma abordagem à temática dos instrumentos tradicionais da região, como
elementos preponderantes na preservação e divulgação das nossas raízes culturais e hábitos do
quotidiano. As crianças têm contacto com os próprios objectos, aproveitando os instrumentos
tradicionais que estão incorporados na exposição.
Tendo como ponto de partida algumas estórias extraídas do Cancioneiro Popular de Azambuja,
esta actividade, para além de uma componente pedagógica, possui uma vertente prática em que
os alunos são convidados, no final, a participar numa pequena tocata.
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AVINHO - FESTA DO VINHO E DAS ADEGAS

ÁVINHO 2012, 3 DIAS... DE “CANECA CHEIA”!
A Freguesia de Aveiras de Cima, no
Concelho de Azambuja, voltou a
viver 3 dias de grande animação e
celebração do vinho, com a oitava
edição da Ávinho – Festa do Vinho
e das Adegas.
A festa do vinho mais castiça do
país voltou a atrair as atenções de
toda a região, nomeadamente dos
apreciadores de bom vinho e do
contacto com os seus produtores,
que torna tão peculiar este evento
organizado pela Câmara
Municipal de Azambuja, com o
apoio da Junta de Freguesia de
Aveiras de Cima e dos vitivinicultores locais.
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As cerca de 5 mil canecas disponíveis esgotaram e circularam
continuamente pelas adegas ao
longo dos três dias da festa.
Recorde-se que a caneca de barro
– adquirida por 2 euros, a favor da
Associação de Produtores “Vila
Museu do Vinho” – constitui o
passaporte para a prova gratuita
dos vinhos das 15 adegas
participantes na iniciativa, de
portas sempre abertas ao público.
O vinho foi o rei da festa, desde o primeiro momento.
A edição número oito da Ávinho marcou mais um
passo na promoção deste produto local com a
apresentação pública da marca “VMV”. Trata-se da
primeira colheita engarrafada (2010), seleccionada
pela própria associação de produtores entre os
participantes no projecto “Vila Museu do Vinho”.
Relativamente ao Concurso de Vinhos do Município
de Azambuja, assinala-se este ano a sua 30ª edição.
Ao cabo de 30 anos desta iniciativa da autarquia, e de
acordo com o júri especializado convidado para o
efeito, continuam a ser produzidos grandes vinhos
nas várias freguesias e a vitivinicultura continua a
afirmar-se como uma actividade económica viável e
com futuro.
A entrega de prémios, no Largo da República,
consagrou publicamente os vencedores, mas
sobretudo, a dedicação de todos os vitivinicultores
participantes no concurso.
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CONCURSO - COLHEITA 2011
VINHOS BRANCOS
1º Agrovia, S.A.
Manique do Intendente
2º Soc. Agrícola Cova da Caldeira
Alcoentre
3º David Henriques
Tagarro - Alcoentre
(+ 2 menções honrosas)

VINHOS TINTOS
1º SIVAC, Lda.
Aveiras de Cima
2º Antº José Patrício Abreu
Aveiras de Cima
3º David Henriques
Tagarro - Alcoentre
(+ 7 menções honrosas)

AVINHO - FESTA DO VINHO E DAS ADEGAS

Um dos pontos mais altos da Ávinho registou-se, à
semelhança das edições anteriores, na tarde de sábado,
com a realização do desfile etnográfico demonstrativo do
“Ciclo do Vinho”, desde a preparação da terra até à taberna
onde o vinho se aprecia e bebe a copo.
Outra virtude do desfile é congregar na festa todo o Concelho
de Azambuja, já que o cortejo conta com a participação de
vários ranchos folclóricos das freguesias e
ainda instituições e
grupos informais que
aderem à iniciativa.
A animação musical das
ruas, pela tarde, contou
com a “Bandinha” e a
Banda da Filarmónica
Recreativa de Aveiras de
Cima, e com “Os Carambolas”. Nas adegas, já
noite dentro, voltaram a
viver-se grandes momentos de fado amador.
Quanto a espectáculos,
a noite de 6ªfeira trouxe o
estilo mais moderno do
músico João da Ilha.
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No sábado, foi a vez, da
música popular
portuguesa com o grupo
Adiafa, e depois, um
início de madrugada
bem animado e dançado
ao som do “GDC”, conjunto musical com raízes
em Aveiras de Cima nas
décadas de 60/70.
Na manhã de domingo,
uma divertida gincana
de tractores “Fórmula T”
proporcionou um momento de confraternização entre os
próprios vitivinicultores.
Além de muitos bons vinhos e de petiscos e doces para todos
os gostos, ingredientes que nunca faltaram nestes 3 dias de
ÁVINHO foram o convívio e a boa disposição.
Aveiras de Cima - Vila Museu do Vinho espera-o de
braços abertos, todo o ano. O convite fica no ar!
(turismo@cm-azambuja.pt | tel. 263 400 476)
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FEIRA DE MAIO - A MAIS CASTIÇA DO RIBATEJO

2012,... MAIS UMA GRANDE FEIRA DE MAIO!
A Centenária Feira de Maio, a mais castiça
das Festas Ribatejanas, voltou a animar a Vila
de Azambuja. Entre os dias 24 e 28, nas ruas e
largos, nas tertúlias e em tantas casas
particulares, viveram dias bem recheados de
convívio, de festa brava e de aficion. Cinco
dias onde não faltaram a “boa mesa”, as
actividades taurinas, a animação popular e a
habitual forte participação dos campinos.

A abertura oficial da feira, na tarde de
5ªfeira, contou com a presença do Secretário
de Estado da Agricultura, Dr. José Diogo
Albuquerque. O primeiro compromisso do
governante foi a presença no seminário
subordinado ao tema “A Reforma da PAC
pós 2013 e as implicações na actividade
agrícola da nossa região”. Além de uma
exposição por técnicos da Confagri, o evento promovido pelo Crédito Agrícola de Azambuja
- contou ainda com as intervenções do
responsável por esta instituição, Engº
Francisco Silva, e do Presidente da Câmara de
Azambuja, Dr. Joaquim Ramos.
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O primeiro dia, dedicado às tertúlias, ficou
desde logo marcado por um grande conjunto
de actividades a preencher a tarde. Assim,
após o almoço com uma demonstração da
confeccção do tradicional e delicioso
“torricado”, teve lugar outra demonstração,
desta vez de uma ferra antiga, a relembrar
como o gado bravo era marcado. Seguiu-se
uma animada vacada com muitos forcados e
alguns curiosos, incluindo um grupo
feminino, a realizarem, em jeito de treino,
várias pegas.
Com a inauguração a aproximar-se, arrancou,
pelas ruas da vila, o desfile de muitas das
tertúlias que viriam a animar, como só elas
sabem, os cinco dias de feira. Na sequência
da abertura oficial, também a Praça das
Freguesias, espaço de gastronomia típica
por excelência, teve a sua inauguração. A
primeira largada de toiros nas ruas e um
divertido serão com a já famosa “Mesa da
Tortura” fecharam o primeiro dia.
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A noite da sardinha assada, na sexta-feira,
trouxe, como já é tradição, largos milhares de
visitantes a Azambuja. A animação começou
com o cair da noite, em que teve início o
desfile do gado conduzido por campinos à luz
de archotes. Depois, duas horas com a mais
carismática das largadas de toiros. A partir da
meia-noite, das mais organizadas e
aficionadas a outras informais e de ocasião,
várias dezenas de tertúlias abriram as suas
portas para viver a feira, e – à boa maneira
ribatejana – não negaram a quem as visitasse

hospitalidade e convívio regados por um copo
de vinho, sangria ou cerveja. Nos largos
principais, os arraiais e bailaricos animaram
o resto da noite com música ligeira, sem
esquecer o tradicional fado vadio no Largo
dos Pesacdores e na Fonte de Santo António.
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No sábado, a tarde foi preenchida com
actividades de campo. Os campinos e as
suas montadas puderam mostrar todo o valor
do seu trabalho diário com os toiros e os
cabrestos, e ainda realizar uma prova de
perícia individual. Refira-se que essa
coragem e esse talento são exibidos
diariamente a todos os que acorrem às
tranqueiras, ou têm acesso a uma boa
varanda, à hora das entradas de toiros,
conduzidos por estes “senhores da Lezíria”.

A Homenagem ao Campino, no domingo
de manhã, voltou a constituir um dos pontos
altos da festa.
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Este ano, foi homenageado o campino José
Carlos Semeador, de 78 anos de idade –
carinhosamente tratado por “Ti Zé Moleiro” –
pela sua longa participação na Feira de Maio.
O Pampilho de Honra gravado com o nome de
António Pedro Caio Descalço foi entregue ao
campino Nelson Ricardo Soares Moreira,
conhecido por “Canário”.
Esta cerimónia continua a afirmar-se como o
momento mais solene de toda a feira, e nela, o
campino homenageado é o símbolo de toda
uma classe que Azambuja exalta e dignifica,
anualmente, em plena Praça do Município.
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E como tudo o que é bom acaba depressa,…
chegou o último dia da Feira de Maio com as
habituais actividades dirigidas às crianças
do ensino básico, pelas ruas da vila.
O passeio foi tanto recreativo quanto
didáctico. Puderam assistir a uma encenação
sobre algumas tradições ribatejanas;
visitaram a exposição “Paixão taurina” e
diversas tertúlias aficionadas; divertiram-se
com jogos tradicionais no Jardim Urbano;
tiveram a oportunidade de interagir com os
alunos da Escola de Toureio da “Poisada do
Campino” e os cavalos do Centro Hípico
Lebreiro; e até ouviram e cantaram o fado!
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Na derradeira tarde foram atribuídos os
prémios às janelas ou fachadas, montras e
largos engalanados.
Em mais de meia centena de participantes, o
primeiro prémio para janelas e fachadas
ornamentadas foi para a Tertúlia “Barrete
Verde”, o segundo para António Luís e o
terceiro para o Centro Social e Paroquial de
Azambuja. Nos largos – nove decorados – o
primeiro prémio foi para os “Os Persistentes”
da Rua da Vala Real, o segundo foi atribuído
ao Largo dos Pescadores, e o terceiro ao
Largo da Fonte de Santo António. Das doze
participantes na categoria “montras”, o
primeiro prémio foi atribuído à Farmácia Dias
da Silva/Família Guimarães, o segundo ao
Talho do Mercado e o terceiro à Confeitaria
“Sonho Doce”.

A Praça das Freguesias, onde ao longo dos
cinco dias desfilaram a boa gastronomia e a
actividade cultural das nove Freguesias do
Concelho de Azambuja, teve sempre casa
cheia. Muitos visitantes não se importavam
de esperar por mesa disponível, animados
com a música e pelos aromas dos nossos
pratos típicos. Este espaço é, por excelência,
o palco anual de encontro das muitas
manifestações artísticas desenvolvidas nas
colectividades e do trabalho de largas
dezenas de voluntários que, em petiscos,
música e dança, apresentam na Feira de
Maio o que de melhor têm nas aldeias e vilas
que compõem o Concelho de Azambuja.
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Além da gastronomia, as largadas de toiros,
diárias, continuam a ser uma imagem de
marca da feira. Uma vez mais, foram bastante
concorridas e animadas, com os mais afoitos
e aficionados a darem largas à sua coragem
de “brincar” com os toiros, nas ruas.

E foi assim… bem castiça, a Feira de Maio 2012!
A Vila de Azambuja engalanou-se, uma vez
mais, para receber, de braços abertos, os
milhares que a quiseram visitar.
E é sempre assim,... no último fim-desemana de Maio, em Azambuja!
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DIA DO MUNICÍPIO

MÉRITO MUNICIPAL - GRAU OURO, a dois
comandantes honorários dos bombeiros
A autarquia assinalou o Dia do Município
de Azambuja, feriado municipal, 5ªfeira
de Ascenção, 17 de Maio, com a
atribuição de duas “Medalhas de Mérito
Municipal – Grau Ouro”.
Os condecorados foram os dois
comandantes do quadro de honra das
corporações de bombeiros do concelho,
António de Sousa Fernandes, dos
Bombeiros Voluntários de Alcoentre, e
Mário Jorge de Oliveira, dos Bombeiros
Voluntários de Azambuja.
Esta homenagem da autarquia,
aprovada por deliberação do executivo,
visa expressar o reconhecimento público
às duas personalidades distinguidas
pelos serviços prestados à comunidade.
António de Sousa Fernandes e Mário
Jorge de Oliveira serviram,
respectivamente, os corpos de
bombeiros de Alcoentre e de Azambuja,
ao longo de mais de quatro décadas,
nomeadamente, nas funções de
Comandante, cargo de elevado grau de
responsabilidade e exigência.
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Além de ambos integrarem o quadro de
honra das respectivas associações, o seu bom desempenho, comportamento exemplar e
dedicação abnegada têm sido reconhecidos, quer pelos vários louvores atribuídos às duas
corporações durante as suas comissões de serviço, quer pelas condecorações conferidas pela
própria Liga dos Bombeiros Portugueses.

Morreu, aos 88 anos, o ex-bandarilheiro Etelvino Laureano
Nasceu em 1924, em Mira de Aire, mas com apenas seis anos
estabeleceu-se com a família em Azambuja, sua terra adoptiva.
Apaixonou-se pelo toureio apeado e aprendeu a arte em Lisboa.
Actuou em África e na América Latina, contudo, devido a uma
grave colhida que sofreu em Madrid, abandonou o sonho de ser
matador profissional, tornando-se bandarilheiro.
Fez parte da comissão fundadora da Praça de Toiros de
Azambuja, colaborou ao longo de muitos anos com a escola de
toureio da vila e foi, também, delegado da Inspecção Geral das
Actividades Culturais até 2005.
Faleceu no dia 8 de Maio de 2012. O Executivo Municipal
deliberou atribuir o seu topónimo a uma rua junto ao edifício do
futuro interface de transporte rodoviário.
Agosto.2012 | AZAMBUJA | BOLETIM MUNICIPAL 30

PROTECÇÃO CIVIL

PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL
DEFENDE FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
A Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (CMDFCI)
realizou, no passado dia 23 de Março,
uma das mais importantes reuniões
de trabalho do ano.
Nessa reunião, foi apresentado e
aprovado o Plano Operacional
Municipal (POM).
O P.O.M. de Azambuja abrange a
totalidade da área do concelho e
consiste num documento orientador,
expedito e dinâmico que define e
estabelece as competências dos
vários agentes de defesa da floresta
contra incêndios. O grande objectivo
do plano é garantir a operacionalidade
e articulação entre todas as entidades
a nível municipal e/ou intermunicipal,
contribuindo assim para a diminuição
do número de ocorrências e também
da área ardida.
Uma das formas de promover essa articulação é a
definição das áreas específicas de actividade atribuídas a
REUNIÃO
PREPARA
O nomeadamente,
OFERTA
DE ÁRVORES
cada
um dos actores
envolvidos,
as
funções
de vigilância, aPARA
primeiraO
intervenção,
DISPOSITIVO
VERÃO o combate
ASSINALA 21 DE MARÇO
e, por fim, o trabalho de rescaldo.
Refira-se que a Comissão Municipal e o respectivo POM
se enquadram no designado “DECIF” - Dispositivo
Especial de Combate a Incêndios Florestais, coordenado
pelas autoridades nacionais do sector.

PERÍODO CRÍTICO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS
DE 01.JULHO A 30.SETEMBRO
O chamado “Período Crítico de Incêndios Florestais”, para o ano 2012, foi definido entre 01
de Julho e 30 de Setembro.
O Município de Azambuja recorda toda a população que, durante este tempo, é totalmente
proibido realizar queimas ou queimadas bem como fumar ou fazer fogo na floresta.
Mas não só. Também o acesso a veículos e pessoas às zonas críticas florestais se
encontra condicionado. (Decreto-Lei nº124/2006, de 18 de Junho; republicado pelo
Decreto-Lei nº17/2009, de 14 de Janeiro).
Reforça-se o alerta de que esta proibição se mantém, independentemente das
condições meteorológicas (Portaria 196/2012, 22 de Junho).
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Restaurante e vinhos do concelho premiados na III Gala do Tejo
O Restaurante “Oficina dos Sabores”, de Aveiras de Cima, conquistou
o Diploma de Prata, na terceira edição do Concurso de Iguarias e
Vinhos do Tejo, e os vinhos Agro-Batoréu igualmente de Aveiras de
Cima, foram premiados com um Trofeu de Ouro e quatro de Prata, bem
como a Quinta da Lapa, de Manique do Intendente, com um trofeu de
Prata, no III Concurso de Vinhos Engarrafados do Tejo. As iniciativas da
Comissão Vitivinícola Regional do Tejo visam distinguir os melhores
vinhos e promovê-los associados à melhor gastronomia regional,
A ementa proposta pela “Oficina dos Sabores” foi: gratinado de queijo
com espinafres, (com Doc Branco Terra Silvestre 2010); bacalhau com
broa de milho, (com Regional Branco Quinta da Lapa 2010; e delícia de maçã, (com Doc
Espumante Bruto Quinta da Lapa 2009. No concurso de vinhos engarrafados, Agro-Batoréu com
ouro para o Terra Silvestre Reserva Tinto 2010, e quatro troféus de prata para as marcas Batoréus
Branco 2010, Terra Silvestre Branco 2010, Terra Silvestre Tinto 2009 e Terra Silvestre Tinto 2010.
Por sua vez, a Quinta da Lapa conquistou prata com o seu Reserva Tinto 2009.

Vinhos Vale de Fornos distinguidos no “World Wine Contest 2012”
A Sociedade Agrícola Vale de Fornos (Freguesia e Concelho de
Azambuja) viu três dos seus vinhos serem distinguidos com a
medalha de prata no prestigiado concurso "Wine Masters Challenge –
World Wine Contest 2012".
Destaque para os vinhos "Quinta Vale de Fornos - Cabernet Sauvignon
Grande Escolha 2008" e "Quinta Vale de Fornos - Cabernet
Sauvignon+Syrah+Castelão", que foram reconhecidos, pelo segundo
ano consecutivo, como vinhos de uma qualidade superior. Por seu
lado, pela primeira vez, o vinho "Quinta Vale de Fornos Syrah 2007"
alcançou uma brilhante medalha de prata.
Resultados como estes trazem mais uma prova de reconhecimento neste caso, internacional - ao bom trabalho desenvolvido pelos
vitivinicultores do Concelho de Azambuja e aos excelentes vinhos aqui produzidos.

PROT-OVT classifica “Lusolândia” como NDE de Turismo e Lazer
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O projecto Lusolândia, parque temático sobre os Descobrimentos
Portugueses, foi classificado como Núcleo de Desenvolvimento
Económico de Turismo e Lazer por parte da Comissão Temática de
Turismo do PROT-OVT, tendo já sido reconhecido como Projecto de
Interesse Nacional ( PIN) por parte do AICEP.
O projecto visa a construção de um conjunto turístico com uma área de
cerca de 125ha, localizado nos concelhos de Azambuja e Alenquer. A
primeira, de duas fases, constitui o eixo nuclear e âncora do complexo e situa-se no Concelho de
Azambuja. Será constituída por um parque temático inspirado na epopeia dos Descobrimentos
Portugueses dos sécs. XV e XVI. O objectivo é a valorização e a difusão da nossa história através
de actividades lúdicas e culturais que proporcionarão ao visitante vivências e experiências
relacionadas com a presença de Portugal no mundo.
O montante de investimento previsto para a primeira fase ascende a 250 milhões de euros. A sua
dimensão e os impactos que trará, quer a nível regional quer nacional, tornam-o num projecto
estruturante e fundamental de revitalização socio-económica.
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“Linha Vermelha”, revisitar a Torrebela do pós 25 de Abril
Azambuja assinalou mais um aniversário do 25 de Abril, com a
exibição do documentário "Linha Vermelha", inspirado no original de
1975 "Torre Bela". A sessão teve uma boa assistência e foi seguida de
um debate com a presença do realizador, José Filipe Costa.
"Linha Vermelha" foi galardoado com o prémio de Melhor Longa
Metragem Nacional no Festival Indie Lisboa 2011. O filme faz-nos
regressar a 1975, altura em que o alemão Thomas Harlan realiza o
documentário “Torre Bela”, sobre a ocupação de uma grande herdade
com o mesmo nome - logo após o 25 de Abril. Esse filme transformouse num símbolo do período revolucionário português, com uma discussão sobre a quem
pertence uma enxada da cooperativa, a ocupação do palácio, entre muitas outras situações.
As entrevistas de José Filipe Costa, 37 anos depois, aos protagonistas e à equipa técnica que
realizou o primeiro filme, alimentaram um vivo e interessante debate em que alguns munícipes
de Azambuja participantes nos acontecimentos partilharam o seu testemunho pessoal.

Município voltou a associar-se à “Hora do Planeta”
O Município de Azambuja aderiu, uma vez mais, à iniciativa “Hora do
Planeta”, promovida pela organização mundial de conservação da
Natureza, “WWF - World Wild Fund”, desligando as luzes de vários
espaços municipais.
A iniciativa é proposta entre as 20h30 e as 21h30, de 31 de Março,
contudo a autarquia participou com as luzes desligadas todo esse fim
de semana, no edifício dos Paços do Concelho; nas Bibliotecas
Municipais de Azambuja, de Aveiras de Cima e de Alcoentre; na Praça dos Imperadores, em
Manique do Intendente; no Jardim de Aveiras de Baixo, junto da EN366; no Jardim das
Freguesias, entrada poente da Vila de Azambuja; e no Jardim da Urbanização da Fábrica da
Cortiça, também em Azambuja.
O Município de Azambuja sensibiliza toda a população a poupar energia e, a cada um de nós no
seu dia-a-dia, a adoptar comportamentos que protejam o Ambiente!

Redução da iluminação pública
O Município de Azambuja está a pôr em prática, de forma faseada,
uma campanha de redução de iluminação pública. Actualmente, está
implementada a primeira de três fases.
A medida tem dois objectivos principais. Por um lado, continuar o
esforço para consolidar a diminuição dos consumos e melhorar a
eficiência dos recursos energéticos disponíveis; e, por outro, fazer face
à difícil conjuntura económico-financeira vivida pela autarquia, que
não está imune à situação geral do país.
Em termos médios, nas zonas urbanas haverá uma redução de 43%, e
nas zonas não urbanas um corte de 59%. A fim de minimizar o impacto
negativo desta redução, procurar-se-á desligar um candeeiro em cada dois, alternadamente. Os
que vierem a ser desligados serão marcados com um autocolante identificativo da campanha.
Com esta operação, o Município de Azambuja prevê baixar em cerca de 50% a despesa com
iluminação pública em todo o concelho. De referir que a medida já foi aplicada em inúmeros
municípios portugueses.
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TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

2º Semestre de 2011
Nos termos da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto, é publicitada a listagem seguinte das transferências
e subsídios concedidos, no 2º semestre de 2011, por este Município a favor de pessoas singulares ou
colectivas exteriores ao sector público administrativo:
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24.075,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
300,00
600,00
850,00
40.147,48
40.147,48
3.111,70
1.000,00
1.200,00
3.750,00
13.500,00
15.000,00
600,00
600,00
600,00
6.000,00
45.000,00
12.500,00
3.000,00
300,00
3.400.00
44.961,32
33.333,00
600,00
1.000,00
6.243,50
300,00
300,00
273.656,33

ACISMA
Adriana Sofia Duarte Nunes
Ana Carina Melo Cruz
Ana Rita Fernandes Gaspar
Anastasiya Ishechenko
Anastasiya Strembiska
André Filipe Nascimento Silva
Andreia Filipa Mendes Amaral
Armando Pereira Vicente
Ass. H. Bombeiros Vol. de Alcoentre
Ass. Bombeiros Vol. de Azambuja
Ass. Cultural "Poisada do Campino”
A. D. C. Casais da Lagoa
Ass. Radioamadores do Ribatejo
A. R. C. Quebradas
Ass. Vila Museu do Vinho
Aveiras de Cima Sport Club
Bárbara Gaspar Fuzeiro
Beatriz Gaspar Fuzeiro
Carlos Daniel Gomes Mata
Casa do Povo de Aveiras de Cima
Casa do Povo Manique Intendente
C. C. D. da C. M. Azambuja
Centro Cultural Azambujense
Centro Hípico Lebreiro de Azambuja
Centro Social e P. Aveiras de Baixo
Centro Social e P. Alcoentre
Centro Social e P. de Azambuja
Cláudia Sofia Dias Santos
Comp. Dança Contemp. de Sintra
Cons. Arbitragem A. Futebol. Lisboa
Daniel Santos Mota
Diogo Miguel Monteiro Gonçalves
EMIA - Empresa Municipal de Infraestruturas de Azambuja, EM

600,00
2.174,00
1.020,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
4.612,50
600,00
600,00
600,00
300,00
600,00
600,00
600,00
14.349,65
9.558,95
9.558,95
300,00
300,00
1.585,20
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
22.500,00
22.500,00

Filipa Maria Marques Costa
Grupo Columbófilo Azambujense
Grupo Desportivo de Azambuja
Helga Natacha Pontes T. S. Pereira
Inês Tristão Mendes
Joana Rita Monteiro Ferreira
Joana Rita Rodrigues P. N. Santos
Joana Silva dos Anjos
Jorge Manuel Santos Oliveira
Liliana Catarina Oliveira Florêncio
LT - Soc. Reabilitação Urbana, EM
Marco André Moreira Amador
Margarida Maria Heitor Cachado
Mariana Lourenço
Marlene Neves Tomás
Miguel Fernando Oliveira Morais
Mónica Sofia Duarte Nunes
Neuza Freitas Barros
Núcleo Cruz V. Aveiras de Cima
Núcleo Cruz V. Quebradas
Núcleo Cruz V. Manique Intendente
Rita Dionísio Narciso
Sara Raquel Silva Gaspar
Socasa - Cooperativa de Habitação
Económica de Azambuja
Sónia Matilde Dias Inácio
Soraia Alexandra Mata Beirante
Soraia Catarina Paulo Florêncio
Susana Isabel Henriques Santos
Tânia Alexandra Lopes Martins
Tânia Isabel Franco dos Reis Mata
Tomás Inácio Paula
União Cultural e Desp. Vilanovense
União Desp. e Recreio V.Nova Rainha

€ 680.435,06 Total
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TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

1º Semestre de 2012
Nos termos da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto, é publicitada a listagem seguinte das transferências
e subsídios concedidos, no 1º semestre de 2012, por este Município a favor de pessoas singulares ou
colectivas exteriores ao sector público administrativo:

2.583,00
6.238,92
62,50
30,00
45,00
35.686,64
35.686,64
6.250,00
833,00
22.500,00
180,00
62,50
47,50
30,00
55,00
665,00
4.000,00
23.333,00
10.000,00
4.641,00
36.812,00
13.273,12
13.373,45
60,00
489.762,89
295,00
107,50
95,00
47,50
62,50
1.000,00
50,00
45,00
77,50
340,00

ACISMA
AdAz - Águas da Azambuja, SA
Alexandre Manuel Silva Ganhão
António Cordeiro Guilherme
Armando Malico
Ass. H. Bombeiros Vol. de Alcoentre
Ass. Bombeiros Vol. de Azambuja
Ass. Cultural "Poisada do Campino”
Ass. Centro de Dia para 3ªidade
Nossa Senhora do Paraíso”
Aveiras de Cima Sport Club
BAD - Ass. Port. Bibliotecários Arq.
e Documentalistas
Bruno Miguel Henriques Oliveira
Carlos Filipe Paulo Ribeiro
Carlos Filipe Seabra Duarte
Casa Agrícola Dilário Cavaco
Casa do Pombal “A Mãe”
Casa do Povo de Aveiras de Cima
Casa Povo Manique Intendente
C. C. D. da C. M. Azambuja
Centro Hípico Lebreiro de Azambuja
Centro Social e P. Aveiras de Cima
Centro Social e P. de Alcoentre
CERCI - Flor da Vida
Companhia das Lezírias, SA
EMIA - Empresa Municipal de Infraestruturas de Azambuja, EM
Fernando Manuel G. Santos Ganhão
Francisco Honrado
Francisco José Santos Silva Inês
Francisco José Mendes Reis
Francisco Nunes Ramos Marques
Grupo Desportivo de Azambuja
Herd. Prudêncio da Silva Santos
Isidoro Nunes Simões
João Afonso
João António Mendes Inácio

45,00
300,00
295,00
312,50
30,00
312,50
47,50
62,50
30,00
4.383,70
62,50
47,50
62,50
330,00
62,50
30,00
45,00
47,50
332,50
62,50
55,00
295,00
1.594,41
1.062,11
1.062,11
295,00
47,50
720,00
15,00
45,00
62,50
34,00
65,00
22.500,00
22.500,00
45,00
45,00

João Almeida Inácio
João Rodrigues Gaudêncio
Joaquim Carlos dos Santos
José António Marques Carlos
José Bento
José Carlos Semeador
José Joaquim Rodrigues da Silva
José Manuel Inácio G. Volkery
Júlio Cordeiro Guilherme
LT - Soc. Reabilitação Urbana, EM
Luis Alberto Santos Silva Inês
Luis André Caramelo Cardoso
Luis Filipe Matos
Luis Miguel Dias Santos
Luis Miguel Rocha Silva
Manuel Casimiro Correia Pires
Manuel Assunção Coimbra
Manuel Pinto Gonçalves
Mário da Silva Oliveira
Mário Jorge Dias Oliveira
Miguel Matias
Nelson Ricardo Soares Moreira
Núcleo Cruz V. Aveiras de Cima
Núcleo Cruz V. Quebradas
Núcleo Cruz V. Manique Intendente
Paulo Alexandre Melo Correia
Paulo Alexandre Rabujo Carta
Quitéria Maria Carvalho Gonçalves
Ricardo Manuel A. Moreira Côdeas
Rui Manuel Vilhena Moura
Rui Miguel Silva Santos
Socasa - Cooperativa de Habitação
Económica Azambuja
Soc. Agrícola dos Arinhos
União Cultural e Desp. Vilanovense
União Desp. e Recreio V.Nova Rainha
Vasco Primavera Inês
Victor Manuel Guerreiro da Silva

€ 765.674,99 Total
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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 2011.
1.ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
Durante o exercício de 2011, a EMIA continuou a sua laboração nos termos do Contrato
Programa e de Gestão estabelecido com o Município de Azambuja em 13 de Novembro de 2008,
posteriormente complementado com as Adendas de 4 de Agosto de 2009, 2 de Dezembro de
2009, 16 de Dezembro de 2010 e 3 de Maio de 2011 que estabelecem as regras de
interrelacionamento entre o Município de Azambuja e a EMIA.
Em matéria de Obras e outras iniciativas, decorrentes de solicitações da Câmara Municipal de
Azambuja e no âmbito do acima referido Contrato Programa e de Gestão foram, ao longo do ano
de 2011, desenvolvidos trabalhos referentes aos seguintes fornecimentos e empreitadas:
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Data de
Valor s/IVA
Consignação
(euros)

DESIGNAÇÃO

Tipo de
Procedimento

AD.01/11 - Aquisição utensílios
de cozinha/refeitório para a
escola EB1 de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 24/01/11

-----

AD.02/11 - Aquisição de
mobiliário para enfermaria e
arrumos da EB1/JI de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 24/01/11

AD.03/11 - Aquisição de
material desportivo para o
pavilhão da EB1/JI de Azambuja

Entidade

Observ.

3.773,21

Algifa, SA

Concluído

-----

1.813,46

C. Miranda, Lda

Concluído

Ajuste Directo
Adjud. 24/01/11

-----

8.828,96

Viduedo, Lda

Concluído

AD.04/11 - Aquisição de
material lúdico para a escola
EB1 de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 08/02/11

-----

2.221,60

C. Miranda, Lda

Concluído

AD.05/11 - Construção da nova
Praça de Touros de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 07/03/11

22/03/2011

598.794,01

Fabrigimno, Lda

Concluído

AD.07/11 - Pavilhão Municipal
de Azambuja: reabilitação geral

Ajuste Directo
Adjud. 23/02/11

28/03//2011

138.993,72

Fabrigimno, Lda

Concluído

AD.08/11 - Aquisição de
material informático, de
reprografia e electrónico para a
EB1 de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 13/03/11

-----

14.792,40

Ventécnica, Lda

Concluído

AD.09/11 - Aquisição de
mobiliário para Centro de
Recursos da EB1 de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 16/03/11

-----

3.065,10

Pinofil, Lda

Concluído

AD.10/11 - Prestação de serviço
de Técnico Oficial de Contas

Ajuste Directo
Adjud. 31/03/11

-----

3.600,00

Paulink, Lda

Em curso

AD.11/11 - Vala para
fornecimento de telecomunicações na EB1 de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 15/04/11

-----

2.690,00
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Solgarden, Lda

Concluído
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AD.12/11 - Projecto de
recuperação da cobertura e
fachadas do edifício municipal
da Travessa da Rainha

Ajuste Directo
Adjud. 03/05/11

-----

9.350,00

Fernando Sousa
Lopes, Lda

Em curso

AD.13/11 - Projecto de
alteração de edifício para
instalação de Arquivo Municipal

Ajuste Directo
Adjud. 03/05/11

-----

14.100,00

António Santos
Gomes, Lda

Em curso

AD.14/11 - Reformulação do
projecto de electricidade da EB1
de Azambuja para aprovação da
Certiel

Ajuste Directo
Adjud. 16/05/11

-----

2.000,00

Clemarque, Lda

Concluído

AD.15/11 - Fornecimento de
plataforma electrónica para
contratação pública, em regime
de ASP, e serviços associados

Ajuste Directo
Adjud. 14/07/11

-----

1.500,00

Construlink, Lda

Em curso

AD.16/11 - Empreitada de
estabilização de terras e
reparações hidráulicas

Ajuste Directo
Adjud. 16/09/11

06/10/2011

Solgarden, Lda

Em curso

AD.17/11 - Prestação de
serviços de apoio jurídico

Ajuste Directo
Adjud. 04/11/11

-----

Pedro Santana
Lopes & Assoc.
Soc. Advogados,RL

Em curso

146.372,50

2.450,00

Conforme atrás referido, em 3 de Maio de 2011 foi assinada uma quarta Adenda ao Contrato
Programa e de Gestão, na sequência da respectiva aprovação pelos Órgãos do Município de
Azambuja e do Conselho de Administração da EMIA, pela qual foram transferidas para a EMIA as
responsabilidades e competências em matéria de intervenções urgentes cuja gestão estava
legal e/ou contratualmente atribuída à Câmara Municipal de Azambuja, operando a respectiva
delegação de poderes, nos termos do disposto no artigo 17º, nº 1, da Lei nº 53-F/2006, de 29.12.
Ficou, assim, cometida a EMIA a concretização das intervenções urgentes de alteração de
aqueduto na estrada dos Casais de Baixo, construção de passagem hidráulica na Ameixoeira Aveiras de Cima, reperfilamento de linha de água junto à Rua do Barrabel - Aveiras de Cima,
reparações em pontes na Freguesia de Vila Nova de S. Pedro, construção de pontão em Casais da
Caneira, reparação de passagem hidráulica na Rua Vale do Vigário - Casais das Boiças,
estabilização de muro de suporte na Rua de Trás da Igreja - Azambuja, construção de muro de
suporte de terras - Azambuja, construção de muro de suporte de terras na EM 513 e reabilitação
de troços de estrada na Zona Industrial Azambuja/Vila Nova da Rainha, sitos no Concelho de
Azambuja.
A EMIA continuou, à semelhança de que aconteceu nos anos lectivos de 2009/2010 e 2010/2011
a desenvolver as Actividades de Enriquecimento Curricular no ano lectivo de 2011/2012.
2.FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCICIO
Após o encerramento do exercício de 2011 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.
3. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SOCIEDADE
De acordo com os Documentos de Gestão Previsionais 2012-2015 submetidos a aprovação do
Conselho de Administração de 10 de Janeiro de 2012, a Empresa continuará a desenvolver os
trabalhos em curso relativamente a empreitadas a si incumbidas, no âmbito do Contrato
Programa e de Gestão.
A EMIA poderá vir a desenvolver as obras que, nomeadamente na última Adenda ao contrato
Programa, lhe foram conferidas, cujos procedimentos ainda não foram lançados.
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Espera-se, durante o ano 2012 desenvolver um programa tendente a dar sequencia à concessão,
efectuada pelo município à EMIA em 2008, do estacionamento tarifado no interior da Vila e nos
parques contíguos à estação da CP em Azambuja.
Cabe, no entanto, referir a contingência decorrente da intenção anunciada pelo Governo de no 1º
Semestre do corrente ano sujeitar o Sector Empresarial Local a medidas de racionalização, cujos
critérios e alcance ainda não estão definidos, mas que poderão condicionar substancialmente a
actividade da EMIA, tal como a EMIA referira nos Documentos de Gestão Previsionais acima
mencionados.
4.ACÇÕES PRÓPRIAS
A Sociedade não detinha a 31 de Dezembro de 2011, 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 2011 não foram concedidas quaisquer autorizações a negócios entre a
Sociedade e os seus Administradores.
6.PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
O exercício de 2011 fechou com um saldo positivo de € 76.604,97 (setenta e seis mil seiscentos e
quatro euros e noventa e sete cêntimos) que propomos que seja aplicado da seguinte forma:
*Reserva Legal: € 7.660,49 (sete mil seiscentos e sessenta euros e quarenta e nove
cêntimos);
*Resultados Transitados: € 68.944,48 (sessenta e oito mil novecentos e quarenta e
quatro euros e quarenta e oito cêntimos).
7.EXISTÊNCIA DE SUCURSAIS DA SOCIEDADE
Não existiam à data do fecho do exercício de 2011 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 2011 a Empresa não se encontra em mora com qualquer dívida à Fazenda
Pública e Segurança Social.
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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, 28 de Março de 2011
O Conselho de Administração
Joaquim António de Sousa Neves Ramos (Presidente)
Francisco João Belo Farinha (Vogal Executivo)
Marco António Martins Leal Pereira (Vogal Não Executivo)
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BALANÇO -

Modelo Reduzido (em 31 de Dezembro de 2011)
RUBRICAS

EXERCÍCIO
31.12.2011

31.12.2010

10.653.559,00

10.204.724,00

10.653.559,00

10.204.724,00

121.501,00
371.432,00

121.501,00
183.346,00

99.211,00

55.259,00

971.105,00
721,00

576.120,00
1.528,00

855.595,00
2.419.566,00

1.853.351,00
2.791.105,00

13.073.125,00

12.995.829,00

1.900.000,00

1.900.000,00

3.274,00

3.235,00

31.466,00

77.425,00

Resultado líquido do período .................................................

1.657.481,00
3.592.221,00
76.605,00

1.034.970,00
3.015.630,00
392,00

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO ...................................

3.668.826,00

3.016.022,00

8.111.768,00
597.595,00
8.709.363,00

8.672.190,00

56.485,00

591.481,00

6.334,00

8.213,00

566.577,00

569.750,00

65.541,00

138.173,00

694.936,00

1.307.617,00

TOTAL DO PASSIVO ..................................................

9.404.299,00

9.979.807,00

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO .............

13.073.125,00

12.995.829,00

ACTIVO
Activo Não Corrente
Activos fixos tangíveis ............................................................
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Accionistas/sócios
Activo Corrente
Inventários ..............................................................................
Clientes ...................................................................................
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos ..............................................
Accionistas/sócios
Outras contas a receber .........................................................
Diferimentos ...........................................................................
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários ..................................................

TOTAL DO ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital realizado .....................................................................
Acções (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais ......................................................................
Outras reservas
Resultados transitados ..........................................................
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio ......................................

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos .........................................................
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores ..........................................................................
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos ..............................................
Accionistas/sócios
Financiamentos obtidos .........................................................
Diferimentos
Outras contas a pagar ............................................................
Outros passivos financeiros

8.672.190,00
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
- Modelo Reduzido (em 31 de Dezembro de 2011)
RUBRICAS

EXERCÍCIO
31.12.2011

31.12.2010

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração .........................................................
Variação nos inventários da produção ................................
Trabalhos para a própria entidade .......................................
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos ......................................
Gastos com o pessoal ...........................................................
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos ..............................................
Outros gastos e perdas .........................................................

42

897.288,00

399.000,00
- 500.705,00
472.123,00

- 83.012,00
- 277.012,00

- 95.794,00
- 273.364,00

184.902,00
- 7.838,00

319.521,00
- 37.608,00

Resultados antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos ................................................

714.329,00

283.171,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização ..........

- 509.542,00

- 148.294,00

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos) ..............................................

204.787,00

134.878,00

Juros e rendimentos similares obtidos ...............................
Juros e gastos similares suportados ...................................

40.356,00
- 204.827,00

5,00
- 133.734,00

Resultado antes de impostos ..........................................

40.316,00

1.149,00

Imposto sobre o rendimento do período .............................

36.289,00

- 756,00

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO .........................

76.605,00

392,00
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA M. DE AZAMBUJA

DEPART. URBANISMO - Atendimento Técnico

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

Todos os dias excepto quartas-feiras
Marcação prévia pelo tel. 263 400 443

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
CONTACTOS

ESCOLAS DO CONCELHO
CONTACTOS

JUNTAS DE FREGUESIA
CONTACTOS

Câmara Municipal - geral
Tel. 263 400 400 - Fax 263 401 271
UAP - Unidade de Atend. ao Público
Tel. 263 400 882
Serviço Municipal de Protecção Civil
Tel. 263 403 720 | 969 291 789
DPD - Divisão de Promoção e
Desenvolvimento
Tel. 263 400 431 / 435 / 464
Posto de Turismo
Tel. 263 400 476

Escola Secundária
de Azambuja
Tel. 263 409 330

Alcoentre
Tel. 263 485 092
Aveiras de Baixo
Tel. 263 475 626
Aveiras de Cima
Tel. 263 475 264
Azambuja
Tel. 263 402 647
Maçussa
Tel. 243 719 291

DDS - Departamento de
Desenvolvimento Social
Tel. 263 400 470
Divisão de Saúde e Acção Social
Tel. 263 400 491
CPCJ - Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco
Tel. 263 400 472
Centro Local de Apoio ao Imigrante
Tel. 263 400 491
Biblioteca Municipal - Azambuja
Tel. 263 400 485
Biblioteca Municipal - Alcoentre
Tel. 263 487 196
Biblioteca Municipal - Aveiras de Cima
Centro Cultural Grandella
Tel. 961 710 541
CEJA - Centro de Juventude
do Concelho de Azambuja
Tel. 263 418 313
Museu Municipal de Azambuja
Tel. 263 400 447
Pavilhão Municipal de Azambuja
Tel. 263 400 457
Gab. Apoio às Colectividades
Tel. 263 400 401
DIOM - Departamento de
Infraestruturas e Obras Municipais
Tel. 263 400 861
Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos
Tel. 263 400 877
Núc. Sanidade Pecuária/Saúde Pública
Tel. 263 400 425

Escola Básica Integrada de
Azambuja
Tel. 263 406 520 / 1
Escola Básica Integrada de
Manique do Intendente
Tel. 263 485 366
E.B. 2,3 de Aveiras de Cima
Tel. 263 470 170
Centro Escolar “Boavida
Canada” - Azambuja
Tel. 263 407 650
Centro Escolar de Alcoentre
Tel. 263 485 037
E.B.1 Aveiras de Cima
Tel. 263 474 011
E.B.1 “Prof. Inocêncio
Carrilho Lopes” - Azambuja
Tel. 263 418 630
E.B.1 Socasa
Tel. 263 408 284
E.B.1 Vale do Brejo
Tel. 263 474 016
E.B.1 Vale do Paraíso
Tel. 263 474 010
E.B.1 Vila Nova da Rainha
Tel. 263 861 105
J. Infância Manique do
Intendente
Tel. 263 487 132
J. Infância Vale do Paraíso
Tel. 263 476 873
J. Infância Vila Nova Rainha
Tel. 263 853 332
J. Infância Vila Nova S.Pedro
Tel. 243 719 955

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

CONTACTOS ÚTEIS
CONTACTOS
Bombeiros Voluntários
de Azambuja
Tel. 263 401 144 / 5
Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
Tel. 263 480 130
Cartório Notarial
Tel. 263 401 508
Centro de Saúde Azambuja
Tel. 263 407 600
Conservatórias dos
Registos Civil e Predial
Tel. 263 409 590
Cruz Vermelha Portuguesa
Aveiras de Cima
Tel. 263 470 470
Cruz Vermelha Portuguesa
Manique do Intendente
Tel. 263 486 555
Cruz Vermelha Portuguesa
Quebradas
Tel. 966 344 747
C.P.
Tel. 808 208 208
Delegação de Saúde
Tel. 263 407 617
Farmácia Peralta
Alcoentre
Tel. 263 487 052 / 3
Farmácia Central
Azambuja
Tel. 263 418 743

Farmácia Dias da Silva
Azambuja
Tel. 263 400 350
Farmácia Miranda
Aveiras de Cima
Tel. 263 475 124
Farmácia Nova
Aveiras de Cima
Tel. 263 475 103
Farmácia Ferreira e Camilo
Manique do Intendente
Tel. 263 485 359
G.N.R. Aveiras de Cima
Tel. 263 470 220
G.N.R. Azambuja
Tel. 263 418 841
Praça de Táxis
Tel. 263 402 395
Repartição de Finanças
Tel. 263 406 440
Rodoviária do Tejo
Azambuja
Tel. 263 418 935
Rodoviária do Tejo
Alcoentre
Tel. 263 486 126
Segurança Social
Tel. 263 402 793

DU - Departamento de Urbanismo
Tel. 263 400 443

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

Empresa “Águas da Azambuja, S.A.”
Tel. 263 001 920 | Piquete 926 754 942

