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MEDIDAS DE APOIO SOCIAL DO MUNICÍPIO
No âmbito do Regulamento de Apoio a 
Estratos Sociais Desfavorecidos o Município 
de Azambuja continua 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.

Recorde-se que, em Maio de 2012, o município 
alargou este programa de Medidas de Apoio 
Social, estabelecendo protocolos com as 
farmácias do Concelho de Azambuja. Com 
este acordo, o apoio alimentar foi alargado 
também à aquisição de medicamentos e de 
leite em pó suplemento para bebés.
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Nº de Agregados com Apoio Alimentar

Alcoentre 18

Aveiras de Baixo 1

Aveiras de Cima 17

Azambuja 18

Maçussa 1

Manique do Intendente 2

Vale do Paraíso 3

Vila Nova da Rainha 4

Vila Nova de S. Pedro 0

TOTAL 64

AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

O Centro Local de Apoio ao Imigrante foi convidado pelo Alto 
Comissariado para a Integração e Dialogo Intercultural para 
participar no torneio de “Corfebol Intercultural”.

Este torneio tem como objetivo promover a integração social, a 
participação cívica e a integração entre cidadãos imigrantes e 
autóctones, sem perder de vista a promoção da igualdade de 
oportunidades, bem como o combate aos preconceitos e aos 
comportamentos e atitudes discriminatórias no desporto.

A modalidade de corfebol cumpre, desde logo, alguns destes 
objetivos visto que é o único desporto coletivo misto, sendo as 
equipas compostas por 4 atletas masculinos e 4 atletas 
femininos. Chegou ao nosso país em 1982 e tem vindo a crescer em número de praticantes. 
Joga-se essencialmente em pavilhões e tem duas semelhanças com o basquetebol, joga-se com 
a mão e tem como objectivo introduzir a bola num cesto (neste caso sem tabela).

Para mais informações, contactar o Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante, que está a 
coordenar a equipa de Azambuja ( )claii@cm-azambuja.ptclaii@cm-azambuja.pt

No âmbito de um trabalho de promoção da saúde, prosseguem as consultas de Psicologia 
Clínica no Alto do Concelho, nas freguesias de Alcoentre, Manique do Intendente, Maçussa 
e Vila Nova de S. Pedro, para acompanhamento de crianças e jovens até aos 16 anos.

O Município colaborou, ainda, com o Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro na realização do peditório nacional que decorreu de 1 a 4 de novembro, através da 
colocação dos cofres da Liga em locais públicos da autarquia, como a Unidade de 
Atendimento ao Público, as Bibliotecas Municipais e as Juntas de Freguesia.

PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE CORFEBOL

O Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante (CLAII) funciona no Páteo Valverde, em 
Azambuja, e atende imigrantes, familiares ou outras pessoas que tenham dúvidas nesta área.

No período entre dia 01 de julho de 2012 e 15 de dezembro de 2012 foram atendidas 221 pessoas 
imigrantes ou familiares de imigrantes, das quais 103 (46%) eram do sexo masculino e 117 (54%) 
eram do sexo feminino.

A maioria das pessoas que recorreu a este serviço encontrava-se 
nas faixas etárias 26-35 anos (40%) e 36-45 anos (22%).

O principal motivo que 
levou os imigrantes a 
recorrerem ao CLAII foi 
a legalização, com 113 
contactos, que corres-
pondem a 51 % do total.

Seguiu-se a renovação 
de Autor ização de 
Residência Temporária, 
com 69 contactos, que 
correspondem a 31 % 
do total.

No que diz respeito à 
nacionalidade, verifica-
se que a maioria das 
pessoas que recorre a 
este serviço continua a 
ser de nacionalidade 
brasileira (163 contactos, 
o que corresponde a 74 % 
do total), seguida das 
nacionalidades romena 
(13 contactos) e paquis-
tanesa (11 contactos).

CLAII - CENTRO LOCAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO
DOS IMIGRANTES

» segundas-feiras_09h30/13h00  -  Teresa Varanda

» quartas-feiras_09h30/13h00 e 14h00/17h00  -   Cristina Maurício

Atendimento no
CLAII AZAMBUJA
(Páteo Valverde)

16 17
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ATIVIDADES DINAMIZARAM OS MAIS IDOSOS
O Município de Azambuja patrocinou a 
participação de perto de uma centena de 
seniores no Fórum Solidário “Encontro entre 
Gerações”. O evento decorreu no dia 25 de 
Outubro, no CNEMA em Santarém e consistiu 
num dia cheio de atividades e animação 
integradas nas comemorações do Ano 
Internacional do Envelhecimento Ativo.

Com as sessões de , a autarquia continua a procurar proporcionar a esta 
população o acesso gratuito a obras de cinema português. Os filmes projetados são películas 
mais antigas, referências dos seus tempos de juventude, mas também se apresentam alguns 
trabalhos cinematográficos mais recentes.

Várias sessões voltaram a encher o Auditório do Páteo Valverde, com largas dezenas de idosos 
para verem clássicos como “A Vizinha do lado” ou a proposta mais recente “Conta-me como 
foi...”, que recorda o período que antecedeu o 25 de abril de 1974.

Este ano, perto de cem seniores de várias instituições do nosso concelho, deram vida à 14ª 
edição dos “Jogos Tradicionais para Idosos”. Realizou-se de 9 a 24 de Outubro, e nela estiveram 
envolvidos os Centros Sociais Paroquiais de Aveiras de Baixo, de Aveiras de Cima e de Azambuja; 
a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, o Lar de Idosos Universal e a Associação Centro de 
Dia para a Terceira Idade Nª Sra. do Paraíso.

Nesta iniciativa foram dinamizadas as seguintes 
modalidades: a Laranjinha, os Pinos e o Chinquilho, 
como jogos de exterior; o Dominó, a Sueca e o Loto, 
como jogos de sala.

O jogo da Laranjinha foi realizado no Parque das 
Malhadinhas, em Aveiras de Cima, proporcionando 
um belo dia de ar livre. Os restantes foram realizados 
nas diversas instituições de apoio à 3ª idade.

Para encerrar mais uma edição de Jogos Tradicionais 
foi organizada uma festa na União Cultural e 
Desportiva Vilanovense, em Vila Nova de São Pedro. 
No período da manhã foi realizado o jogo do Loto, e 
no período da tarde teve lugar um baile ao som de 
música popular portuguesa. Nesta festa foram 
também entregues os prémios aos vencedores dos 
diversos Jogos Tradicionais.

Para comemorar o Dia Mundial da Dança, a 21 de 
Novembro, foi realizada uma aula de Dança Sénior, 
com a participação de idosos das diversas 
instituições e os alunos integrados no Programa de 
Atividade Física para Todos, que contou com a 
presença de cerca de 170 idosos.

||||||||||||||||||||

Cinema Sénior

||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||
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COLÓNIA BALNEAR PARA CRIANÇAS E JOVENS
DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS

O Município de Azambuja realizou, pelo terceiro ano consecutivo uma Colónia Balnear, aberta a 
toda a comunidade infantil e juvenil de agregados familiares carenciados residentes no 
Concelho. 

As crianças e jovens, de idades entre os 6 e os 16 anos, foram sinalizados pela Divisão de 
Desenvolvimento Social do Município de Azambuja, em parceria com a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens em Risco local, e o Núcleo Executivo do Rendimento Social de Inserção. 

A colónia decorreu de 30 de Julho a 3 de Agosto, nas praias da Costa de Prata, tendo participado 
na atividade um total de 55 crianças e jovens acompanhados por cinco monitores, transportados 
em viatura da própria autarquia.

O objetivo primordial deste projeto é poder proporcionar às crianças e jovens desfavorecidos 
e/ou de risco a ocupação dos tempos livres na praia. São realizados jogos, dinâmicas de grupo, 
assim como momentos de lazer, de convívio com situações lúdicas e sempre que possível de 
carácter pedagógico.

18 19
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