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EDITORIAL

Caros leitores,
Dirijo estas breves linhas a quem vive e trabalha no Concelho de
Azambuja e a todas as pessoas que leiam este nosso novo Boletim
Municipal. Quando está praticamente alcançada a primeira metade do atual mandato, o Executivo Municipal tem cumprido a sua
missão com a preocupação de ir ao encontro das necessidades e
dos anseios das pessoas, procurando encontrar os apoios financeiros necessários à concretização de vários projetos.
Destacamos um conjunto de iniciativas cofinanciadas pela União
Europeia com realce para a área da Educação, quer em obra física quer em inovação na prática educativa. Com a ajuda dos fundos comunitários, o pré-escolar já é uma realidade na freguesia
de Aveiras de Cima, mas também estamos a por em prática um
plano de combate ao abandono e ao insucesso escolar e, ainda,
somos coordenadores do projecto internacional Bemore – Education Through Art.
Também no Turismo, conseguimos a aprovação de vários financiamentos europeus, como o novo posto de apoio ao visitante (quase
concluído), a instalação de acesso à internet em espaços públicos
e a recuperação do barco varino Vala Real. Ainda no Turismo, saliento a iniciativa lançada há um ano pelo município. A marca
“Azambuja - Terra do Torricado” é um trunfo colectivo, num jogo
de equipa com a parceria das juntas de freguesia, das colectividades e dos restaurantes que se têm associado à iniciativa.
E por falar em parcerias, graças ao acordo com o ICNF estamos
a transformar os antigos viveiros de Aveiras de Baixo num Parque
Ambiental e, através de protocolo com a IP - Infraestruturas de
Portugal, vamos ajudar a reduzir a sinistralidade na EN3 comparticipando as rotundas prometidas por aquela empresa. Só a primeira
depende de nós, e já está a avançar no terreno.
Neste Boletim apresentamos alguma da obra feita mas, sobretudo,
lançamos linhas concretas para o futuro. Mostramos os projectos
de requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância de Vila
Nova da Rainha, e da construção do Parque da Millhariça em Aveiras de Cima. Na área do emprego e do empreendedorismo, lançámos o evento AZB Emprego – aproximando a procura e a oferta
de trabalho local; e criámos o HubsLisbon Azambuja – mais um
passo do programa municipal de inovação.
Termino, sublinhando o simbolismo da Feira de Maio 2019. É que,
este ano, celebrámos o bi-centenário das raízes do nosso maior
evento sociocultural. E é também com tudo isto que se constrói
o desenvolvimento. Com o orgulho na nossa tradição equestre e
taurina, com os nossos excelentes vinhos celebrados na grande
festa Avinho, e com a diversidade das nossas sete freguesias numa
identidade única da Terra do Torricado.
Continuamos empenhados para que seja cada vez melhor viver e
trabalhar no Concelho de Azambuja! Um abraço amigo.
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ORGÃOS MUNICIPAIS
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MANDATO 2017/2021

PELOUROS
PRESIDENTE (PS)

VEREADORA (PS)

VEREADOR (PS)

VEREADOR (PS)

LUÍS MANUEL
ABREU DE SOUSA

SÍLVIA MARGARIDA
NARCISO VÍTOR

SILVINO JOSÉ
DA SILVA LÚCIO

ANTÓNIO JOSÉ
MATEUS DE MATOS

URBANISMO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO

EDUCAÇÃO

ÁGUAS E SANEAMENTO

CULTURA

INTERVENÇÃO SOCIAL (INCLUINDO A HABITAÇÃO SOCIAL)

RESÍDUOS SÓLIDOS
E RECICLAGEM

PATRIMÓNIO CULTURAL

SAÚDE

AMBIENTE, PARQUES E JARDINS

FINANÇAS

COLETIVIDADES

EMPREGO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

JUVENTUDE E OCUPAÇÃO DE
TEMPOS LIVRES

MERCADOS E FEIRAS

FUNDOS COMUNITÁRIOS E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

RELAÇÕES EXTERNAS

CEMITÉRIOS

PATRIMÓNIO

DESPORTO

PROTEÇÃO CIVIL

RECURSOS HUMANOS

CONTROLO DA POPULAÇÃO
ANIMAL E PROFILAXIA

POLUIÇÃO SONORA E ATMOSFÉRICA

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

REABILITAÇÃO URBANA

FISCALIZAÇÃO E CONTRAORDENAÇÕES

PROJETOS E EMPREITADAS

TRANSPORTES E OFICINAS

TURISMO

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO
SEGURANÇA
JUNTAS DE FREGUESIA

Atendimento:
5as feiras das 10h00 às 12h30
(marcações prévias até 3ª feira)
tel. 263 400 404

Atendimento:
5as feiras das 10h00 às 12h30
(marcações prévias até 3ª feira)
tel. 263 400 404

Atendimento:
3as feiras das 10h00 às 12h30
(marcações prévias até 2ª feira)
tel. 263 400 403

Atendimento:
5as feiras das 10h00 às 12h30
(marcações prévias até 4ª feira)
tel. 263 400 401

lsousa@cm-azambuja.pt;
gap@cm-azambuja.pt

svitor@cm-azambuja.pt;
csousa@cm-azambuja.pt

slucio@cm-azambuja.pt;
zgoncalves@cm-azambuja.pt

ajmatos@cm-azambuja.pt;
ncarapinha@cm-azambuja.pt

SEM PELOUROS ATRIBUIDOS
VEREADOR (PSD)

VEREADORA (PSD)

VEREADOR (CDU)

RUI PEDRO DE
FIGUEIREDO CORÇA

MARIA JOÃO M.
CANILHO DE SOUSA

DAVID JOSÉ
PINTO MENDES

Atendimento:
(marcação prévia)
tel. 961 710 564

Atendimento:
(marcação prévia)
tel. 961 710 564

Atendimento:
(marcação prévia)
tel. 969 291 752

rcorca@cm-azambuja.pt

mjcanilho@cm-azambuja.pt

david.j.mendes@sapo.pt
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COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
MANDATO 2017/2021

PARTIDO SOCIALISTA

António Manuel Guerra Duarte - Presidente
Vera Lúcia Braz dos Santos - 1ª secretária
Marcelo José da Costa Oliveira - 2º secretário
Margarida Helena Lages Maia
Lúcio Manuel Cardador Costa
António Maria Calixto Isidro
José Luís Marques dos Santos
José Joaquim Braz dos Santos
Joana Filipa Amaral Geraldo Ferraz Pratas
Francisco António Galvão Morgado - Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre
Carlos António Pereira Piriquito - Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo
Maria Inês da Graça Louro - Presidente da Junta de Freguesia de Azambuja
Armando Jorge Adrião Calixto - Presidente da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso
Mário Jorge Soares Parruca - Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

António José da Fonseca Nobre
António José Rodrigues
Maria Arminda Marques Tavares
António Manuel Correia Amaro Costa
Rogério Faria Jorge
António Rodrigues Torrão - Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima
José Avelino Colaço Correia - Presidente da Junta da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S.
Pedro e Maçussa

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

Ana Lúcia Catorze Serra Caetano
Manuel Maria Pereira Valadares Couceiro
Natália Maria Andrade Peres
António Jorge de Oliveira Lopes
Luísa Maria dos Reis Pereira Martins

BLOCO DE ESQUERDA

Daniel Albino Cordeiro Lopes Claro

CDS

José Carlos Ferreira Matos

PRAÇA DO MUNICÍPIO, N19 2050-315 Azambuja
tel. 263 400 400 | fax. 263 401 271
amduarte@cm-azambuja.pt
assembleiamunicipal@cm-azambuja.pt
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FINANÇAS MUNICIPAIS

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA CONSOLIDADA
E SUSTENTÁVEL
Apesar das dificuldades inerentes ao contexto de uma
crise económica e financeira se terem vindo a esbater,
graças às estratégias menos assentes em políticas de
“austeridade” levadas a cabo pelo atual Governo, continua a manter-se uma pressão crescente sobre as Autarquias Locais no sentido de darem uma resposta cabal
às solicitações e anseios das populações. Acresce a isto,
simultaneamente, a perspetiva de receber um conjunto
de competências que até agora estavam no âmbito da
Administração Central.
Assiste-se, em 2019, à continuidade da apresentação de
novas medidas de reposição e de reforço da autonomia
local, com a transferência de competências de gestão
em diversas áreas. Esta devolução, apesar de positiva, ao
envolver a alocação de recursos, pode representar um
risco orçamental, pelo que se mantém toda a prudência
nesta matéria.
No que se refere à capacidade financeira dos Municípios, prevê-se a subsistência de uma tímida reposição,
por via do crescimento residual dos fundos municipais,
mantendo-se a suspensão da aplicação da parte mais
substancial da Lei das Finanças Locais que se prende
com a repartição dos recursos financeiros entre o Estado
e as Autarquias.
Particularmente no Município de Azambuja, a consolidação e sustentabilidade das Finanças Municipais tem
sido um vetor estratégico e transversal aos demais obje-

ENDIVIDAMENTO

SALDO
ORÇAMENTAL
PRAZO MÉDIO
DE PAGAMENTOS
(EM DIAS)
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tivos estratégicos, visando manter a inexistência de pagamentos em atraso, um prazo médio de pagamentos
inferior a 30 dias e a racionalização da despesa corrente
e de capital. O rigor de todo esse trabalho permite assegurar a continuidade das transferências financeiras para
as Freguesias, pelos Acordos de Execução e Contratos
Interadministrativos recentemente revistos, bem como
para apoio às IPSS, Associações e Coletividades do concelho, e ainda ao cumprimento dos compromissos assumidos com entidades financiadoras, com o pessoal ou
com outros parceiros/credores da Autarquia.
O quadro abaixo evidencia bem a comparação da situação nesse percurso entre outubro de 2017 e julho
de 2019 (dados provisórios). No gráfico da página ao
lado, encontram-se espelhados os principais indicadores financeiros e os respetivos resultados nos anos 2016,
2017 e 2018. Observa-se, por exemplo, que a Receita
Municipal teve um aumento de 2017 para 2018, situação que proporcionou igualmente uma subida da despesa, com destaque para o Investimento.
Trajetória inversa tem ocorrido com as dívidas de curto,
médio e longo prazo que têm vindo a diminuir ao longo dos anos. Este facto demonstra as preocupações de
quem gere as Finanças Municipais pela sua consolidação e sustentabilidade. É este esforço permanente que
garante as condições de base para o alcance dos diversos objetivos estratégicos da atividade municipal, com
uma intervenção forte em curso neste ano 2019.

OUTUBRO 2017 / 12.647.763,63 €
JULHO 2019 / 9.440.246,84 €

OUTUBRO 2017 / 5.827.133,65 €
JULHO 2019 / 10.936.365,18 €

OUTUBRO 2017 / 1
JULHO 2019 / 0
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Objetivos
Estratégicos 2019
Modernização e Reorganização dos Serviços Ambiente e Saneamento -

18,2%

17,4%

Cultura, Desporto, Turismo e Juventude -

17,4%

Educação - 11,3%
Iluminação Pública -

10,8%

Freguesias, Coletividades, Instituições e Outras Entidades -

10,5%

Urbanismo e Habitação / Saúde e Intervenção Social / Desenvolvimento Económico
e Social / Proteção Civil - 9,9%
Acessibilidades e Infraestruturas Viárias -

4,5%
Dados do orçamento municipal 2019

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS
INDICADORES FINANCEIROS

25 000

Milhares de €

20 000
15 000
10 000
5 000
0

22 675
16 979

17 037
17 012

15 613
10 444

12 257

2 967
2 547

2 439
1 986
2016

Investimento

Despesa Total

18 100

2017
Receita Total

Dívidas de M/L Prazo

8 597
4 110
2 444
2018
Dívidas de Curto Prazo
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OBRAS EM FASE DE CONCURSO PÚBLICO
A INICIAR ATÉ AO FINAL DO ANO

Requalificação e Refuncionalização da Escola Básica,
Jardim de Infância e Espaços Exteriores de Vila Nova da Rainha

901.000,00 €
Reordenamento Urbano do Parque da Milhariça em Aveiras de Cima

954.000,00 €
Construção da 2ª Fase do Mercado Diário de Manique do Intendente

212.000,00 €
Reabilitação da Rua das Flores em Quebradas (Alcoentre)

82.000,00 €
Reabilitação dos Edifícios do PER - Programa Especial de Realojamento

147.500,00 €
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OBRAS
EM DESTAQUE

Requalificação da Escola Básica e Jardim
de Infância de Vila Nova da Rainha

Beneficiação do Parque da Milhariça
em Aveiras Cima

INVESTIMENTO aquisição de património

MUNICÍPIO ADQUIRE IMÓVEIS
PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ECONÓMICO
O Município de Azambuja adquiriu, recentemente, um
conjunto de imóveis com objetivos nas áreas da valorização ambiental, da rede de espaços culturais, da reabilitação urbana e do desenvolvimento económico. As
aquisições totalizam um investimento na ordem dos 871
mil euros e os prédios localizam-se em Aveiras de Cima,
em Manique do Intendente e em Vila Nova de S. Pedro.
Na vila de Aveiras de Cima, a Câmara comprou o edifício do antigo cinema e um conjunto de casas adjacentes, pelo valor de 495 mil euros. O antigo Cine-Aveiras,
sem atividade há um largo período de tempo, encontra-se em avançado estado de degradação, mas dada a sua
centralidade e o valor simbólico para a população local, o município pretende reabilitar o espaço e reativá-lo
como centro cultural.
Já os três edifícios contíguos ao cinema foram demolidos, proporcionando a ampliação do emblemático Largo da República, em pleno coração de Aveiras de Cima.
Ainda no núcleo central de Aveiras de Cima, foram adquiridas duas casas devolutas e um terreno, com acessos
à Travessa da Fonte Santa e à Rua António Amaro dos
Santos. O objetivo foi criar uma grande bolsa de estacionamento numa localização privilegiada, minimizando,
assim, um dos principais problemas à fluidez da circulação automóvel e facilitando o acesso ao comércio e à
restauração.
Na União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila
Nova de S. Pedro e Maçussa, o município realizou duas
compras de imóveis com grande significado e perspetivas de futuro.
Em Manique do Intendente foi adquirido, por 80 mil euros, o terreno ocupado pelo paúl existente junto à Escola
Básica Integrada. Estende-se numa área de 97 mil metros

quadrados e constitui um riquíssimo património natural do Concelho de Azambuja. Aliás, com as alterações
climáticas e a progressiva redução das zonas húmidas,
a importância do paúl de Manique do Intendente em
termos de biodiversidade, nomeadamente em avifauna,
é já reconhecida num contexto nacional.
Esta visibilidade deve-se, em grande parte, ao trabalho
de um grupo de interesse local dinamizado por professores e alunos do Agrupamento de Escolas do Alto de
Azambuja. O objetivo do município é continuar a apoiar
esse trabalho e, agora que é proprietário do paúl, investir
na criação de condições que o tornem um local de observação e de estudo, acessível a todos os estudiosos da
vida selvagem e amantes da natureza em geral.
Em Vila Nova de S. Pedro, a Câmara Municipal investiu
21 mil euros na aquisição de três parcelas de terreno
incluídas na área do “castro” que, recorde-se, é monumento nacional e assume um grande relevo nos objetivos da autarquia a nível do património cultural.
O processo ficou recentemente concluído, com o arrendamento da parcela da área restante, o que permitirá a
exploração arqueológica do povoado calcolítico.
Estes foram os passos necessários e decisivos para o
aprofundamento dos trabalhos académicos de exploração e estudo, desenvolvidos em colaboração com a
Associação dos Arqueólogos Portugueses, com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e ainda com o apoio
da União de Freguesias.
Todo este esforço do município tem como desiderato a
valorização científica e turística do monumento, como
grande fator de promoção de todo o Concelho de Azambuja.

Município
investe 871mil
euros em móveis
PÁG. 10
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08 DEZ. a 05 JAN.

Pista de Gelo | Aldeia de Natal
Concerto | Animações | Ateliers
Compre no comércio do nosso concelho

INVESTIMENTO obras concluídas

Requalificação do pavimento na EM580 Pontével /Maçussa
PÁG. 12
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1

2

3

4

5

6

w
1

Substituição da cobertura do edifício do Mercado Diário de Aveiras de Cima / 130.000,00 €

2

Prolongamento da Rua dos Pratas em Aveiras de Cima / 91.000,00 €

3

Construção da Casa Mortuária e Muro de Suporte nos Casais de Além / 162.000,00 €

4

Estabilização e reforço de taludes e reparação de pavimentos na EM-582 de Manique do Intendente para Maçussa
e EM-580 de Maçussa para Pontével / 125.000,00 €

5

Reordenamento urbano no Parque do Maxial em Alcoentre / 30.000,00 €

6

Reabilitação e reforço das duas Pontes de acesso a Tagarro / 186.000,00 €
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INVESTIMENTO obras concluídas

Requalificação do pavimento na Estrada do Campo
PÁG. 14
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7

8

9

10

11

12

7

Recuperação do Complexo de Piscinas Municipais de Azambuja / 377.000,00 €

8

Construção de novos parques, trabalhos de conservação e beneficiação em parques infantis / 150.000,00 €

9

Diversas obras de beneficiação e conservação nas escolas do concelho / 437.000,00 €

10

Substituição dos pavimentos no campo de jogos da Escola Básica de Azambuja,
Escola Vale Aveiras e EBI de Manique do Intendente / 111.000,00 €

11

Beneficiação e conservação de estradas municipais no concelho / 1.542.000,00 €

12

Substituição de abrigos de passageiros no concelho / 98.000,00 €
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ACORDOS parcerias em destaque

PARQUE BIOLÓGICO
E AMBIENTAL
DE AZAMBUJA
Com a presença do Secretário de Estado das Florestas e
do Desenvolvimento Rural – Engº Miguel Freitas, o Município de Azambuja e o ICNF - Instituto de Conservação
da Natureza e das Florestas assinaram um protocolo que
pretende marcar uma viragem na história dos Viveiros
Florestais e Centro Aquícola de Azambuja, localizados
junto à EN366 na freguesia de Aveiras de Baixo.
O objetivo é transformar o local num Parque Biológico e
Ambiental de referência. Segundo o documento, o ICNF
cede a utilização daquele espaço, atualmente sem atividade, e disponibiliza as instalações e os equipamentos
ali existentes. Por seu lado, o município assume o propósito de instalar um Parque Biológico e Ambiental com
vista ao desenvolvimento de ações pedagógicas e de
divulgação da importância da preservação da natureza.
Refira-se que os terrenos envolvidos nesta parceria fazem parte da designada Mata Nacional das Virtudes,
e ao longo dos últimos anos têm servido de cenário a
um evento que evidencia todo esse potencial. Trata-se
da iniciativa “UM DIA NO CAMPO”, promovida pela
autarquia, que mobiliza cerca de 1300 crianças e idosos
numa mega-atividade composta por dezenas de ateliês
com experiências e jogos de sensibilização para as questões ambientais.
Esta nova parceria visa potenciar a excecional aptidão
dos viveiros como local privilegiado para o desenvolvimento de atividades culturais, turísticas, desportivas, lúdicas e pedagógicas, com destaque para as áreas da educação, interpretação e sensibilização ambientais, bem
como de preservação e valorização do mundo florestal.
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O protocolo consiste num acordo de co-gestão entre
ambas as entidades e foi assinado pelo presidente da
Câmara Municipal de Azambuja, Luís de Sousa, e pelo
vice-presidente do ICNF, Engº Rui Pombo.
Além de operações de limpeza pontuais, o Município
de Azambuja já iniciou uma intervenção mais profunda
com vista à requalificação do espaço para ali nascer um
verdadeiro Parque Biológico e Ambiental.
Já em junho de 2019, por ocasião do Dia no Campo, o
parque foi visitado pelo atual Secretário de Estado do
Ambiente, Dr. João Ataíde, que felicitou o município
pelas iniciativas no âmbito da defesa e valorização do
meio ambiente.

BOLETIM MUNICIPAL DE AZAMBUJA

Município
verde
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ACORDOS parcerias em destaque

MAIS SEGURANÇA
PARA A EN3
O Município de Azambuja e a empresa IP - Infraestruturas de Portugal, S.A. assinaram, já em janeiro de 2019,
o acordo de colaboração relativo a uma intervenção na
Estrada Nacional 3, com vista à redução da sinistralidade nesta via.
O acordo foi formalizado pelo presidente da autarquia
– Luís de Sousa, pelo Secretário de Estado das Infraestruturas – Guilherme d’Oliveira Martins e pelo presidente
do conselho de administração da Infraestruturas de Portugal, S.A. – António Laranjo.
Durante a sessão, o responsável pela IP, fez uma exposição técnica da empreitada designada “EN3 - reformulação geométrica das intersecções aos kms 5,800 e
6,450”.
A obra consistirá na execução de duas rotundas, nos
pontos indicados, e na requalificação do troço que as irá
ligar, incluindo a reabilitação de paragens de autocarros
e restabelecimento de percursos pedonais.
O custo estimado para esta intervenção é de 850.000,00
euros, e só se tornou possível com a colaboração do Município de Azambuja, que assumirá um investimento de
250.000,00 euros, referente a 50% do valor das duas
rotundas.
A área que será alvo de intervenção serve a Zona Industrial de Vila Nova da Rainha/Azambuja e, como é do
conhecimento público, apresenta um elevado volume
de trânsito automóvel, nomeadamente de pesados, bem
como números de sinistralidade que a todos preocupam.
A assinatura deste acordo foi mais um passo, e muito significativo, no longo processo negocial que o Município
de Azambuja vem desenvolvendo há muito tempo com
a Administração Central, no sentido de criar as condições de segurança adequadas à intensa utilização desta
estruturante via rodoviária a nível regional e nacional.
Nesta fase, decorre a elaboração dos diversos projetos
por parte das Infraestruturas de Portugal, não havendo,
para já, um compromisso em termos de calendário para
a concretização das tão desejadas obras.
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ACORDOS DE EXECUÇÃO MAIS COMPETÊNCIAS
E MEIOS PARA AS FREGUESIAS
Outubro de 2018 marcou o início de uma nova etapa
no relacionamento entre o município e as freguesias a
favor de uma maior qualidade de vida no concelho. A
assinatura dos novos Acordos de Execução e Contratos
Interadministrativos pela Câmara Municipal e Juntas de
Freguesia concretizou uma conjugação de vontades para
ir ao encontro das necessidades da população.
Os novos acordos representam um aumento das transferências financeiras anuais, da câmara para as juntas,
de 570 mil euros para 710 mil euros. Este facto reflete o
relacionamento construtivo existente entre as autarquias
envolvidas, com o objetivo de dar resposta mais eficaz
aos problemas do dia-a-dia, assumindo maior partilha
de competências e dos respetivos recursos financeiros.
A experiência altamente positiva do passado levou o município a avançar com os dois documentos que se distinguem pela legislação que os regula. Assim, os Acordos
de Execução reúnem um conjunto de competências que
a lei obriga a câmara a delegar nas freguesias, nomeadamente, a nível de mobiliário urbano, de espaços verdes,
de estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo, dos mercados e da limpeza urbana.
Já os Contratos Interadministrativos estabelecem uma
transferência voluntária de competências próprias do
município que – por mútuo acordo – as Juntas de Freguesia assumem como suas. Nestes contratos, negociados individualmente caso a caso, estão incluídos o corte
e limpeza de vegetação, a conservação dos caminhos e

estradas municipais, a manutenção de parques infantis e
outros equipamentos sociais, e o apoio à realização de
eventos gastronómicos locais.
Estes acordos e contratos resultaram de um longo processo de discussão e aprovação pelos diversos órgãos,
Executivo e Assembleia de Freguesia, bem como Executivo e Assembleia Municipais. Refira-se que os novos documentos são passíveis de sofrer ajustamentos e receber
adendas, por acordo mútuo e devidamente protocoladas
entre a câmara e cada uma das juntas.
Em síntese, e de acordo com a lista de competências e
tarefas específicas para cada freguesia, o município irá
transferir (em duodécimos mensais) as seguintes verbas
totais anuais:
Alcoentre – 101.461,29 euros
Aveiras de Baixo – 53.465,64 euros
Aveiras de Cima – 125.429,77 euros
Azambuja – 178.225,63 euros
Vale do Paraíso – 45.333, 65 euros
Vila Nova da Rainha – 46.216,45 euros
União de Freg. Manique do Intendente, Vila Nova de
S.Pedro e Maçussa – 160.346,68 euros
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CASA DA JUVENTUDE
As obras da nova Casa da Juventude encontram-se em
fase de conclusão. Este é um dos três projetos integrados
no PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana / Centros Urbanos Complementares, submetido pelo Município de Azambuja e financiado com apoio comunitário.
A futura Casa da Juventude é a concretização do objetivo
traçado pelo município para a requalificação do edifício
municipal existente no centro histórico da vila de Azambuja, na Rua dos Campinos. Na verdade, trata-se de uma
verdadeira reconversão de um edifício que já serviu de
posto local da Guarda Nacional Republicana e também
já funcionou como arquivo histórico da autarquia.
O atual projeto visa dar nova vida a este património e
dotá-lo de valências de apoio a atividades com jovens,
possibilitando assim aos seus utilizadores o uso destas
instalações para iniciativas lúdicas e formativas. Este
espaço requalificado passará a ser um novo ponto de
encontro para os jovens do concelho, um local que se
pretende dinâmico, onde as atividades são criadas por
jovens e para os jovens. Assim, pretende-se um edifício
renovado e com a maior polivalência possível, permitindo diversas utilizações e ocupações.
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A Casa da Juventude representa uma candidatura de
376.798,97 euros, e foi comparticipado pela União Europeia em 85%, através do FEDER - Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional em 320.278,87 euros.
O apoio dos fundos comunitários a esta operação foi
aprovado ao abrigo do eixo “Ambiente e Sustentabilidade”, que tem como objetivos melhorar o ambiente urbano, promover a eficiência energética, reduzir o ruído
e a poluição do ar, e revitalizar os núcleos das vilas e
das cidades. A nível local, esta intervenção assume um
grande significado não só para a vila de Azambuja como
para todo o concelho, numa área sensível e estratégica
como a Juventude.
Recorde-se que, este cofinanciamento pelo Programa
Operacional Regional “Alentejo 2020”, tem um valor
global na ordem dos 600 mil euros e contemplou toda
a candidatura do Município de Azambuja ao PARU, no
qual se incluem igualmente o Posto de Apoio ao Visitante
a obra de reabilitação da cobertura e fachada do edifício
da Divisão de Urbanismo e da Unidade de Atendimento
ao Público do Município de Azambuja, já terminada.

BOLETIM MUNICIPAL DE AZAMBUJA

POSTO DE APOIO AO
VISITANTE DE AZAMBUJA
O novo Posto de Apoio ao Visitante do Concelho de
Azambuja está prestes a abrir as portas. Trata-se de um
projeto integrado no PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana / Centros Urbanos Complementares, submetido pelo Município de Azambuja e financiado com
apoio comunitário.
O Posto de Apoio ao Visitante é mais um projeto comparticipado pela União Europeia em 85%, através do
FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
Trata-se de uma candidatura de 137.231,27 euros, e foi
cofinanciado em 116.646,58 euros.
Esta é uma das três operações do PARU aprovadas ao
abrigo do eixo “Ambiente e Sustentabilidade”, que tem
como objetivos melhorar o ambiente urbano, promover
a eficiência energética, reduzir o ruído e a poluição do
ar, e revitalizar os núcleos das vilas e das cidades. A nível local, o novo posto constitui uma intervenção com
um impacto certamente muito positivo, numa área estratégica como é o Turismo, não só para a vila de Azambuja
como para a projeção de todo o concelho.
A criação do Posto de Apoio ao Visitante resulta da reabilitação do edifício “Horta do Maia”, o que constitui
uma enorme mais-valia dada a sua implantação em pleno centro histórico de Azambuja. Além da valorização
do imóvel no tecido urbano em que se integra, a sua
localização central e com grande visibilidade justifica a
opção da autarquia para a função que lhe está destinada.
Situado na rua principal da sede do concelho, a poucos
metros da Praça do Município e enquadrado com o Jar-

dim Urbano Dr. Joaquim Ramos, o Posto de Apoio ao
Visitante será um espaço privilegiado para a divulgação
e promoção da oferta turística de todo o território concelhio. Será um ponto de informação e apoio aos visitantes
que procuram Azambuja e contribuirá para a construção
de um produto turístico integrado e coerente com vista a
captar novos visitantes.
O PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana integra, além do Posto de Apoio ao Visitante, também a Casa
da Juventude e a reabilitação da cobertura e fachada do
edifício da Divisão de Urbanismo e da Unidade de Atendimento ao Público do Município de Azambuja. Toda
esta candidatura foi contemplada pelo Programa Operacional Regional “Alentejo 2020”, com um cofinanciamento global na ordem dos 600 mil euros.

PROJETOS COFINANCIADOS PELA UE

COBERTURA E FACHADA DO EDIFÍCIO DA DIVISÃO
DE URBANISMO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO
A obra de reabilitação da cobertura e da fachada do edifício da Divisão de Urbanismo e da Unidade de Atendimento ao Público do Município de Azambuja encontra-se concluída. O projeto, com um custo global de
191.005,33 euros, foi comparticipado pela União Europeia em 85%, através do FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no valor de 162.354,53 euros.
O apoio dos fundos comunitários a esta operação foi
aprovado ao abrigo do eixo “Ambiente e Sustentabilidade”, que tem como objetivos melhorar o ambiente urbano, promover a eficiência energética, reduzir o ruído e a
poluição do ar, e revitalizar as cidades.
Esta intervenção trará um impacto muito significativo a
vários níveis. Representa, desde logo, uma mais-valia no
centro histórico da Vila de Azambuja pela valorização
deste importante elemento do património edificado. Por
outro lado, criará melhores condições ao funcionamento dos serviços municipais que ali serão reinstalados,
proporcionando maior centralidade e melhor qualidade
de atendimento e comodidade ao público a servir. Neste
sentido, em complemento da reabilitação da fachada e
da cobertura, a autarquia está já a desenvolver os procedimentos para a empreitada de remodelação de todo o
espaço interior.
O município assumiu a recuperação deste edifício como
uma prioridade, visto tratar-se de um importante imóvel
de arquitetura senhorial que começou por ser, em 1701,
o Palácio do Provedor das Lezírias, seu proprietário, e
onde viria a funcionar o antigo Grémio da Lavoura do
Concelho. A sua localização estratégica, em pleno coração da sede do município, confere-lhe enorme relevância em termos urbanísticos e o grau de degradação que
apresentava exigia os trabalhos agora realizados.
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Este cofinanciamento do Programa Operacional Regional “Alentejo 2020”, contemplou toda a candidatura do
Município de Azambuja ao PARU-Plano de Ação de Regeneração Urbana / Centros Urbanos Complementares
(com um valor global na ordem dos 600 mil euros), onde
se incluem igualmente outros dois projetos cujas obras
estão em curso, a Casa da Juventude e a criação de um
Posto de Apoio ao Visitante.
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REDE PÚBLICA DE
PRÉ-ESCOLAR JÁ CHEGOU
A AVEIRAS DE CIMA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EFICIENTE NO MUNICÍPIO
DE AZAMBUJA

O Município de Azambuja realizou, no dia 28 de novembro de 2018, a inauguração oficial do designado
Jardim de Infância Vale-Aveiras, tendo como convidada
de honra a Secretária de Estado Adjunta e da Educação,
Professora Doutora Alexandra Leitão.

Foi aprovada a candidatura do Município de Azambuja ao projeto “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EFICIENTE”. Este projeto, cofinanciado pela
União Europeia, pretende, na sua globalidade, contribuir para melhorar a eficiência energética global do
Município, intervindo no sistema de iluminação pública
no sentido de se obter uma melhoria em termos de eficiência energética com a substituição das tradicionais
luminárias, menos eficientes energeticamente, por equipamentos de tecnologia LED (“Light Emiting Diode).

A cerimónia foi testemunhada por diversos pais das
crianças que já o frequentavam, desde o início do ano
letivo, bem como por representantes de toda a comunidade educativa e autarcas do concelho. Nota, igualmente, para a presença do Delegado Regional de Educação
de Lisboa e Vale do Tejo - Dr. Francisco Neves.
Este estabelecimento de ensino pré-escolar em Aveiras
de Cima, com capacidade para acolher 50 crianças, é
um projeto da iniciativa do Município de Azambuja,
cofinanciado pela União Europeia através do programa
Alentejo 2020 / Portugal 2020. A obra representa um investimento global superior a 513 mil euros, com uma
comparticipação comunitária de 330.754,30 euros.
Trata-se de um equipamento que veio colmatar a ausência de oferta de ensino público do nível pré-escolar na
vila de Aveiras de Cima. A infraestrutura dispõe de duas
salas de atividades e uma terceira polivalente, sala de
refeições e copa, sala independente para os educadores,
instalações sanitárias para crianças e para adultos preparadas com a vertente de mobilidade reduzida. Contempla ainda, no exterior, espaço de entretenimento e
recreio bem como um pequeno campo desportivo.

Para além da redução de custos, o sistema LED permite
obter uniformidade na iluminação pública, originando
uma otimização na visualização noturna dos locais intervencionados, beneficiando as condições de segurança.
Esta operação visa cobrir 20% dos postos de transformação e cerca de 39% das luminárias instaladas.
- Candidatura do município com um investimento total
de 671.226,53 euros
- Financiamento FEDER concedido de 95%: 632.874,35
euros
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ACESSO GRATUITO
À REDE WIFI EM
ESPAÇOS PÚBLICOS
O Município de Azambuja vai disponibilizar gratuitamente duas redes de WiFi - acesso à Internet sem fios,
em espaços públicos. Trata-se de duas candidaturas submetidas pela autarquia e aprovadas com apoio financeiro, o projeto “WiFi4EU” financiado pela Agência de
Execução para a Inovação e as Redes da União Europeia
(INEA), e o projeto “WiFi Centro Histórico” cofinanciado
pelo Turismo de Portugal.
Estas iniciativas surgem no âmbito do projeto da União
Europeia de criar um mercado único digital, em todos os
países e cidades que dela fazem parte, criando uma ligação à internet nos espaços públicos acessíveis a todos
os cidadãos, independentemente de onde vivem e dos
seus rendimentos.
Ambos os projetos têm o objetivo de promover o acesso sem fios e gratuito à Internet em espaços e edifícios
públicos, como parques, praças, biblioteca, museu, entre outros, numa vasta área da vila de Azambuja. É uma
rede aberta e não exige qualquer tipo de autenticação
ou senha de acesso.
Azambuja é um dos primeiros 2800 municípios de toda
a Europa aprovados na candidatura “WiFi4EU”, financiada pela União Europeia. A autarquia foi contemplada
com um vale de 15.000 euros, que está a ser utilizado,
desde janeiro de 2019, para a instalação dos equipamentos desta nova rede.
O projeto “WiFi no Centro Histórico” de Azambuja, está
inserido no programa “Smart Cities” – conceito de cidade inteligente. Um conceito inicialmente aplicado a
grandes cidades, mas que hoje, qualquer município, ao
melhorar a prestação de serviços através das novas tecnologias, mantendo um equilíbrio entre competitividade
e sustentabilidade, pode ser considerado um município
inteligente.
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A opção de colocar as redes WiFi de forma gratuita no
Centro Histórico do Município de Azambuja, visa melhorar o acesso aos conteúdos informativos, para maximizar a visibilidade dos locais turísticos do Município e
para dar vida aos espaços públicos da vila.
A cobertura desta rede passará pela artéria principal de
Azambuja, iniciando-se junto à Praça de Touros e ao Pavilhão Desportivo Municipal, abrangendo as instalações
do “Páteo Valverde” – complexo municipal onde se encontram diversos serviços municipais, nomeadamente
o serviço de “Atendimento ao Público”, o “Espaço Cidadão”, a Universidade Sénior e o Museu Municipal.
Percorrerá toda a zona do “Rossio”, envolverá o Jardim
Urbano “Dr. Joaquim António Ramos” e termina na Praça do Município.
Estas são as áreas de maior concentração de equipamentos sociais e circulação de pessoas da Vila de Azambuja, onde coincide com as áreas aliadas às festividades
anuais com fortes tradições ribatejanas, que têm como
expoente máximo a centenária “Feira de Maio”.
O projeto encontra-se em fase de contratação e conta
com o orçamento total de 61.042,60 euros, dos quais
45.000 euros são cofinanciados pelo Turismo de Portugal.
Estas iniciativas constituem mais dois passos na afirmação de Azambuja como um município cada vez mais
moderno e com uma atenção pró-ativa, quer acompanhando o desenvolvimento da sociedade quer respondendo às necessidades dos seus munícipes e visitantes.
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BEMORE
EDUCATION THROUGH ART
O projeto “BeMore - Education through Art” pretende
criar, testar e disseminar um modelo de educação não
formal de desenvolvimento de competências pessoais,
sociais e emocionais, através da Educação pela Arte.
Trata-se de um projeto internacional coordenado pelo
Município de Azambuja e no qual tem como parceiros
os municípios de Villa de Moya (Ilhas Canárias/Espanha)
e de Castel Bolognese (Itália).
Tem o horizonte de dois anos – 2018/2020 – e é cofinanciado pela União Europeia através do programa Erasmus+ Juventude em Ação. Os destinatários diretos deste
projeto são os técnicos de juventude e os jovens entre os
14 e os 16 anos.
A apresentação pública do projeto realizou-se em setembro de 2018, em Azambuja. No evento, foram divulgados os objetivos específicos da iniciativa, que passam
por conceber um referencial de formação para os técnicos de juventude na área da Educação pela Arte, dotando-os com ferramentas e competências para trabalharem
com os jovens.
Outro objetivo é estruturar e testar um modelo de educação não formal que vá ao encontro das necessidades
dos jovens com idades entre os 14 e os 16 anos, desenvolvendo as suas competências e o seu “empowerment”
(capacitação e autonomia).
Estão planeadas três experiências de mobilidade com
jovens e técnicos dos três municípios, em que estes irão
contactar com o novo modelo de educação, através da
oportunidade de conhecer várias formas de arte e um

pouco da cultura de cada país. Essas experiências serão
vividas em outubro de 2019, em Azambuja, em dezembro de 2019, em Villa de Moya, e em março de 2020,
em Castel Bolognese.
Entretanto, em abril deste ano, teve lugar, em Azambuja, uma ação de formação e treino para duas dezenas
de participantes, entre eles técnicos de juventude dos
três municípios e alguns auxiliares de ação educativa de
Azambuja.
Esta formação foi ministrada por vários especialistas nacionais em temas como liderança de equipas, dinâmicas
de grupo, combate à discriminação e a promoção da
inclusão social. Além das sessões teóricas, houve uma
componente muito prática sobre as várias expressões e
formas de arte.
Cada município parceiro trabalha duas áreas artísticas:
Azambuja, a música e a dança; Villa de Moya, o teatro
e o cinema; Castel Bolognese, as artes plásticas e a fotografia. Outro objetivo da iniciativa é abri-la à comunidade envolvendo, por exemplo, agrupamentos de escolas,
movimentos juvenis, associações culturais e recreativas,
empresas e gabinetes de empreendedorismo.
Pretende-se com o projeto “BeMore - Education through
Art” combater o abandono e aumentar a taxa de sucesso
escolar, contribuindo para a diminuição do desemprego
jovem, bem como prevenir a sua radicalização e violência transmitindo-lhes os valores fundamentais da vida
em sociedade. Em síntese, tornar os jovens mais capazes, mais motivados, mais ativos e melhores cidadãos.
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PLANO DE COMBATE
AO INSUCESSO ESCOLAR
O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar da Lezíria do Tejo é uma das grandes apostas
do nosso município na área da Educação. O “PiiCiE-LT”
tem como promotor a CIMLT e é financiado pela União
Europeia, através do Fundo Social Europeu, no âmbito
do programa Alentejo 2020 / Portugal 2020.

O trabalho com os pais foi desenvolvido em três grupos
com perto de 40 cuidadores de crianças entre os 3 e os
8 anos, alargando-se no próximo ano letivo aos pais de
jovens até aos 18 anos. A partilha de preocupações, dúvidas e experiências positivas tem sido de uma enorme
riqueza.

Em síntese, este plano a implementar no período
2017/2020, tem como metas combater o abandono escolar e promover o sucesso educativo através do desenvolvimento de competências socioemocionais como a
criatividade e a cidadania, entre outras.

As crianças e jovens, como alvo central do projeto, desfrutaram de atividades como oficinas criativas, onde
puderam aprender aspetos práticos da vida através de
jogos de mistério, investigação e trabalhos manuais, por
exemplo. Um grupo dos 13 aos 18 anos viveu uma experiência única – um “bootcamp”, dois dias num campo
militar cheio de desafios para estimular o pensamento
crítico, o espírito de equipa, a capacidade de liderança
e a superação.

A concretização do projeto está a cargo da EMIC - Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária criada
em cada município. A EMIC de Azambuja é composta
por dois psicólogos clínicos, um educador social e um
animador sociocultural. A estratégia do plano assenta na
realização de um conjunto muito diversificado de ações
em que são envolvidos, não só as crianças e jovens desde o pré-escolar até ao secundário, mas também os pais
e os professores, como parceiros essenciais do processo.
As ações enquadradas no plano pretendem contribuir
para um modelo de educação positiva, inovadora, criativa e de excelência. Por outro lado, resultam de uma rede
de trabalho colaborativa intermunicipal potenciadora da
partilha das boas práticas que levem o seu impacto a
toda a Lezíria do Tejo.
É neste contexto que se integram, por exemplo, as designadas “Salas do Futuro” – instaladas uma em cada
agrupamento de escolas do concelho – espaços com
recursos modernos para um ensino inovador e mais dinâmico.
Outra iniciativa é o Laboratório Móvel de Aprendizagem
pela Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. O
LabMóvel é um autocarro transformado, que vai percorrendo as escolas de toda a região e está equipado com
meios tecnológicos de ponta a experimentar por todos
os alunos, como os drones, a robótica, a impressão 3D,
entre outras.
Nas ações destinadas aos docentes contam-se vários
workshops para capacitação, quer no domínio destas
novas tecnologias, quer na difusão de novas práticas pedagógicas, quer ainda nos domínios da meditação, do
autoconhecimento, do bem-estar emocional e da entreajuda.
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Rentabilizando ao máximo este financiamento da União
Europeia, o Município de Azambuja continuará a contribuir para um ensino mais inovador e empreendedor na
promoção do sucesso educativo.
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PROJETOS COFINANCIADOS
Reabilitação do edifício da Divisão de Urbanismo e da Unidade de Atendimento ao Público
Comparticipação UE: 162.354,53 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casa da Juventude (reconversão de edifício municipal na Rua dos Campinos, em Azambuja)
Comparticipação UE: 320.278,87 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reabilitação do edifício municipal “Horta do Maia” para criação de um posto de apoio ao
visitante
Comparticipação UE: 116.646,58 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escola Pré-escolar de Vale-Aveiras (construção de pré-escolar público na vila de Aveiras de
Cima)
Comparticipação UE: 330.754,30 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eficiência Energética - Iluminação pública eficiente no Município de Azambuja
Comparticipação UE: 632.874,35 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (candidatura intermunicipal Pactos da CIMLT)
Comparticipação UE: 345.915,00 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEMORE - Education Through Art
Comparticipação UE: 87.785,00 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WIFI 4 EU
Comparticipação UE: 15.000,00 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIÃO EUROPEIA

Consultar: cm-azambuja.pt
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INOVAÇÃO

HUBSLISBON AZAMBUJA
PROJETO MUNICIPAL DE
INOVAÇÃO
No âmbito da primeira edição do evento “A TALK TO
THE FUTURE”, que teve lugar no Auditório Municipal
do Páteo Valverde, em Azambuja no dia 08 de maio de
2019, foi apresentado o projeto “HUBSLISBON AZAMBUJA”. Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal
de Azambuja, que surge no seguimento de uma manifesta vontade de implementar o conceito de tornar
Azambuja num concelho laboratório na área do empreendedorismo, criando assim a primeira incubadora de
empresas do Concelho, com uma forte aposta no empreendedorismo e na inovação, tendo como foco principal
os setores agroalimentar, da logística e da química.
Este projeto tem como principal objetivo captar e desenvolver os talentos do concelho, proporcionar um espaço
onde os jovens empreendedores possam desenvolver o
seu trabalho, criar sinergias entre empresários e atrair
novas empresas para o nosso Concelho, possibilitando
assim, novos postos de trabalho.
Para o arranque deste projeto foram realizadas diversas
ações para ir ao encontro do desiderato, nomeadamente
exposições de empreendedores e futuros empreendedores; seminários com a comunidade empresarial na área
da logística; entrega de certificados de mérito aos alunos
pelos excelentes resultados em certames nacionais e internacionais, na mostra dos seus projetos escolares; lançamento do programa PICA (partilhar, investir, conhecer
e aprender) nas escolas, e ainda, um agrofórum, evento
promovido pela CPLP - Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa que levou ao evento empresários locais
e estudantes universitários do nosso concelho.
Foi também assinado um protocolo com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
de Lisboa, cujo objetivo é permitir desenvolver um conjunto de estratégias que visem o intraempreendedorismo
nas empresas do concelho e encontrar algumas ideias
de negócio.
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Neste contexto, em janeiro passado foram realizados
três seminários sobre empreendorismo sob o título “Academia dos Empreendedores”, junto dos alunos do 12º
ano da Escola Secundária de Azambuja, subordinados
aos temos proatividade, comunicação, capacidade de
resolver problemas complexos e encontrar algumas soluções para problemas existentes no município.
Os certificados de participação na “Academia dos Empreendedores” foram entregues aos alunos durante
a cerimónia de apresentação do Projeto Hubslisbon
Azambuja. Foi também neste dia lançado o “AZAMBUJA EMPREENDE!”, um programa da incubadora Hubslisbon Azambuja que visa a criação de novas empresas
inovadoras e sustentáveis, atraindo as melhores ideias de
negócio e os melhores empreendedores nas três áreas de
especialização referidas anteriormente.
O principal foco do Hubslisbon Azambuja é criar espaços com vida, idealizados para as pessoas e que permitam a criação de relações duradouras e com significado.
Acompanhe o projeto nas redes sociais e no site oficial.

hubslisbon-azambuja.pt
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INOVAÇÃO

AZB EMPREGO
FEIRA DO EMPREGO DO
CONCELHO DE AZAMBUJA
Cerca de duas dezenas de instituições e empresas estiveram presentes na AZB EMPREGO, que se realizou em
setembro de 2018, na sala de eventos do OuroHotel, em
Azambuja.
A iniciativa, organizada pelo Município de Azambuja,
pretendeu colocar à disposição do público em geral, e
no mesmo local, vagas de empregos e de estágios profissionais disponibilizadas pelas empresas do Concelho
de Azambuja.
A ideia emergiu de uma necessidade das empresas aqui
sedeadas, e manifestada junto da autarquia, de promover as suas inúmeras ofertas de emprego, nas mais diversas áreas e qualificações.
Esta primeira feira atraiu muito público que, em geral, ou
estava na situação de procura de emprego ou então interessado em conhecer melhor as ofertas do mercado de
trabalho existente no nosso concelho. No balanço destes contactos, entre a oferta e a procura, mais de meia
centena de pessoas conseguiram colocação no mercado
de trabalho.
Três dias onde foi possível estabelecer um relacionamento com o mundo empresarial, proporcionando a criação
de redes de contacto e de oportunidades de emprego.

Um
encontro de
oportunidades
PÁG. 30
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azambuja
Dias úteis: 09h00 às 16h30 (não encerra para almoço)

Páteo Valverde, 2050-343 | 263400882 | uap@cm-azambuja.pt

aveiras de cima

Dias úteis: 09h30 às 12h30

|

13h30 às 17h00

Rua Ginestal Santos Quitério, n28 -1º andar -2050-119 | 969241156 | edc.aveiras@cm-azambuja.pt

manique do intendente
Dias úteis: 09h30 às 12h30

|

14h00 às 16h30

Praça dos Imperadores, n24, 2065-338 | 961710565 | edc.manique@cm-azambuja.pt
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Feira de Maio
Origens
de uma
Tradição
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E

m Azambuja, a Feira de Maio deste século
XXI, é fruto e resultado de uma constante
recriação e renovação da tradição, herdada
e fundada no espaço e no tempo da História. Por isso mesmo, faz parte da matriz cultural azambujense, que o mesmo é dizer,
da nossa identidade e do nosso património
coletivamente herdado.

Perde-se na memória do tempo, a paulatina construção
dessa singular herança, que é de todos e da sua apropriação social, há um constante ponto de chegada e
fortalecimento do sentimento de pertença, que nos une
como comunidade, ano após ano, em cada edição da
Feira de Maio.
A Feira de Maio sempre conciliou a componente económica, social e cultural, referenciais que promovem e
desenvolvem o território, a economia local, o coletivo
social e as estruturas culturais, enquanto pensar, sentir e
agir do Homem.
Estamos num Município cujas fronteiras municipais e
paroquiais ficaram definidas na transição do século XII
para o século XIII.
Desde logo, os primeiros reis, reservaram para si, no
nosso território, a Corte dos Cavalos, que ainda existe
com este nome, para criação dos cavalos da Corte.
Tivemos no século XV, a instituição da Real Coudelaria
de Azambuja e Alcoentre, o 14.º Senhor de Azambuja,
Francisco Child Rolim de Moura, como pioneiro cultural, ao escrever e editar a Arte de Tourear.
No século XVIII, foi criado em Azambuja o Potril Régio,
depois retaguarda funcional da Real Coudelaria de Alter,
a que se seguiram, em paralelo, as Reais Manadas do
Ribatejo.
Na reorganização do Exército Nacional em finais do século XVIII, tiveram os oficiais da Câmara Municipal, a
incumbência de fornecer cavalos aos oficiais que passassem por Azambuja e palco do primeiro grande Campo de Treino Militar – o Campo do Quadro - entre Vila
Nova da Rainha e Azambuja, em 1796.

Muitas reses saíram das ganadarias de Azambuja para
corridas de beneficência na velha praça lisboeta no
Campo de Santana, doadas pelo rei D. Miguel, Conde
de Aveiras, duque de Lafões e Gorjão Henriques.
Tal como hoje, as leis do mercado impuseram as suas regras e, com estes antecedentes, não é de estranhar que,
em 1901, a Vila de Azambuja seja uma das que entram
no calendário anual dos Mercados Gerais de Gado e Remonta para o Exército.
Mas, esta institucionalização tem outros antecedentes e
vertentes de muito peso, a vários níveis, sobretudo históricos!
Com todas as suas imperfeições, no Recenseamento
Eleitoral para as eleições de 1821, numa Vila de Azambuja fortemente burocratizada, quase dois terços dos
eleitores tinham profissões relacionadas com o cavalo
e o touro.
É à luz de todas estas sinergias locais que compreendemos, se assim o quisermos historicamente interpretar,
o documento fundacional, instituidor da Feira de Maio.
Em 2019, completam-se 200 anos desse marco histórico.
Aliás, só o título que o identifica no índice da chancelaria de D. João VI, na Torre do Tombo, legitima e enriquece a nossa autoestima e herança enquanto povo e
comunidade azambujense:
Provisão aos Oficiais da Câmara e Povo desta Vila (de
Azambuja), para nela estabelecerem um mercado (de
Gados). De 16 de Fevereiro de 1819.
(Torre do Tombo, Chancelaria de D. João VI, Livro 25, f.
363).
Com esta evidência, ficamos com mais legitimidade
para afirmar e inscrever na História Local que é secular
a nossa “centenária” Feira de Maio de Azambuja!
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A mais
castiça
do Ribatejo
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FEIRA DE MAIO
DE AZAMBUJA
A mais castiça das festas ribatejanas viveu um marco histórico na edição 2019. Azambuja assinalou, com orgulho, o segundo centenário sobre as origens da sua Feira
de Maio, recordando o grande mercado de gados aqui
instituído por D. João VI, em 16 de fevereiro de 1819.
Já em 2018 tínhamos virado outra página na nossa feira, a página da modernidade e do futuro. O Campo da
Feira, junto à Praça de Toiros, continua a constituir um
dos grandes polos de atração deste grande evento anual
e, assim, o Município apresentou os tradicionais pavilhões com uma estrutura mais moderna, mais funcional
e mais acolhedora quer para os visitantes quer para os
expositores.
No mesmo recinto, investimos em espaços distintos com
design atrativo, nova organização e novo mobiliário,
para acolher com mais dignidade e uma imagem mais
cuidada a presença das diferentes atividades económicas e da oferta turística do concelho, bem como do artesanato e a Praça das Freguesias onde celebramos a nossa
melhor gastronomia e damos palco à dinâmica artística
e desportiva das nossas associações.
Nos palcos dos grandes concertos, ficam para recordar
as atuações de Raquel Tavares e Virgul, em 2018, e de
Cuca Roseta e Aurea, em 2019. Mas, além desses, há o
enorme palco que são as ruas do centro histórico da Vila
de Azambuja, delimitadas pelas garridas “tranqueiras” e
cobertas de areia para segurança das entradas de toiros.
E são cinco, as entradas e largadas de toiros, uma em
cada dia da festa, que fazem as delícias dos mais aficionados e destemidos.
Momentos maiores da feira continuam a ser a noite de
sexta e a manhã de domingo. Está bem viva a tradição
da “noite da sardinha assada” em que as ruas são invadidas por milhares de aficionados do petisco e de bom
convívio. Há fado vadio, animação popular e muita folia
pela madrugada fora. Já na manhã de domingo, o protagonista é o “Senhor das Lezírias” com o tributo a todos
os Campinos do Ribatejo. Os campinos Bernardo Afonso
(2018) e Fernando Ganhão (2019), foram as figuras das
mais recentes homenagens.

feira de maio de azambuja

A última edição da Feira de Maio marca, ainda, o esforço de uma melhor sinalização e identificação de espaços com a mesma imagem gráfica do evento. Assim, a
Várzea do Valverde esteve melhor integrada na feira com
o seu mercado tradicional, as diversões e o terreiro das
atividades equestres, com tudo o que por lá aconteceu.
E, uma vez mais, a Feira de Maio mostrou que é de todos e feita por todos. Pelas dezenas de tertúlias sempre
muito animadas, pelos moradores que ornamentam as
suas fachadas, montras e largos, pelas autarquias e associações que assumem a organização com o mínimo de
falhas possível, enfim, pelos azambujenses que a vivem
por dentro e pelos milhares de forasteiros que nos visitam nestes cinco dias mágicos da nossa “bicentenária”
Feira de Maio!
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ÁVINHO – FESTA DO VINHO
E DAS ADEGAS
Em meados de abril, todos os caminhos vão dar a Aveiras de Cima, para celebrar os excelentes vinhos do Concelho de Azambuja. É assim de há 15 anos para cá, e
tem sido um “copo cheio” de animação e promoção da
Vila Museu do Vinho.

Nestes dois últimos anos, a Ávinho voltou a marcar Aveiras de Cima com uma atmosfera de verdadeira festa,
com destaque para o grandioso cortejo etnográfico “O
Ciclo do Vinho”, em que participam os ranchos folclóricos do concelho.

A organização é uma parceria, cada vez mais sólida, entre a Câmara Municipal de Azambuja, a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e a Associação de Produtores Vila
Museu do Vinho, com o apoio da Entidade Regional de
Turismo do Alentejo e Ribatejo. O evento é já uma tradição em toda a região e afirma-se como uma das festas
do vinho mais castiças do país.

Também não faltaram o fado amador, as bandinhas itinerantes e os grandes concertos, que encheram o Largo da
República. DAMA e Emanuel Moura, em 2018; HMB e
Quim Barreiros, em 2019.

No presente mandato autárquico, também a ÁVINHO
sofreu um investimento reforçado e um novo impulso
dinamizador. A edição 2018 apresentou uma nova imagem gráfica, mais contemporânea, procurando refrescar
o conceito da iniciativa, projetá-la para o futuro e captar
novos públicos. A par do novo grafismo, complementámos as genuínas adegas participantes na festa com
stands de rua mais modernos e acolhedores, onde os
milhares de visitantes encontram doces e petiscos para
acompanhar os néctares da última colheita.
A aposta resultou e consolidou-se em 2019. A caneca de
barro, colecionável, continua a ser o símbolo bem típico
de um evento que mantém a essência que lhe esteve na
origem, a hospitalidade dos produtores que franqueiam
as suas adegas a todos e partilham, com os mais interessados, a sua arte e os segredos dos vinhos que dão
a provar. E é por isso que lhe chamamos “museu vivo”,
porque são adegas autênticas onde os vitivinicultores
seus donos, ano após ano, produzem os seus vinhos e
preservam um saber de gerações.

ávinho - festa do vinho e das adegas
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Um “copo
cheio”,
de tradição
e animação
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CONCURSO DE VINHOS
COM MAIOR PROMOÇÃO
O Concurso de Vinhos do Município de Azambuja vai já
na 37ª edição e é um dos mais antigos de toda a região.
Este concurso de vinho do produtor foi, igualmente, alvo
de três inovações.
A partir de 2018, o anúncio dos vencedores passou a ser
feito na inauguração da Ávinho, com a exposição dos vinhos premiados no stand municipal e permitindo a esses
produtores exibir aos visitantes do certame a distinção
recebida.
Já no ano 2019, foram dados mais dois passos. O júri da
habitual avaliação pelo modelo de “prova cega”, composto por enólogos qualificados, passou de cinco para
sete elementos, o que veio dar ainda maior consistência
aos resultados. Por outro lado, e indo ao encontro do
mercado e do interesse de muitos produtores, o concurso foi aberto também aos vinhos rosé.
Das várias dezenas de vinhos a concurso, em 2018, ficaram em primeiro lugar a Agro-Batoréu (melhor tinto)
e a Quinta da Lapa – Agrovia, S.A. (melhor branco). No
ano 2019, a vitória sorriu à Quinta da Lapa – Agrovia,
S.A. (tinto e branco) e à SIVAC (rosé). Para o município,
além de distribuir um total de 4.500,00 euros aos nove
classificados no pódio, todos os participantes estão de
parabéns e podem contar com o apoio à promoção dos
bons vinhos produzidos no Concelho de Azambuja.
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“AZAMBUJA - TERRA DO
TORRICADO”
O mês de outubro de 2018 ficou assinalado pelo lançamento oficial da marca “Azambuja - Terra do Torricado”.
Trata-se de uma iniciativa municipal que pretende assumir-se como um pilar estratégico de desenvolvimento
turístico, dignificando e valorizando a iguaria mais emblemática da nossa gastronomia – o Torricado.
Para potenciar o mais possível essa divulgação, o Município de Azambuja congregou todo o concelho desenvolvendo uma sinergia com as ações que, tendo o
mesmo fim, já eram dinamizadas por juntas de freguesia
e associações culturais.
Assim, com o lançamento da marca, surgiu um calendário anual composto por oito eventos gastronómicos que
convidam o público para essa saborosa experiência um
pouco por todo o concelho.

o caso do Festival Nacional de Gastronomia e da Feira
Nacional de Agricultura, ambos em Santarém, e da BTL
- Bolsa de Turismo de Lisboa.
O Município de Azambuja dá, assim, mais um passo,
no âmbito do produto turístico “gastronomia e vinhos”,
numa aposta clara na defesa e promoção da nossa identidade e das potencialidades do nosso território.
O objetivo geral é promover, ao longo de todo o ano, o
Torricado, a manja/marmanja e a lapardana, e todas as
manifestações culturais que lhes estão associadas. Com
esse, chamemos-lhe, apetitoso pretexto, estamos a atrair
mais visitantes e a própria população local para a (re)
descoberta do Concelho de Azambuja e do que ele tem
de bom.

Um desses eventos é “A Gula”, desafio lançado aos restaurantes do concelho que queiram ser parceiros deste
projeto e, pelo menos durante o mês de outubro, tenham
na sua carta o belo Torricado. No ano 2018, foram 17 os
que aderiram à ideia e beneficiaram da respetiva divulgação.
Os outros sete eventos concretizam a parceria do município com as várias juntas de freguesia e coletividades, integrando as tradicionais festas de tasquinhas no
espírito e na programação “Azambuja - Terra do Torricado”. Assim tem sido, desde o lançamento, com todos os
envolvidos a esforçarem-se por levar à mesa o melhor
sabor da nossa tradição.
Além das iniciativas locais, temos apostado na divulgação do Torricado como embaixador do concelho também em grandes palcos de promoção turística, como é

azambuja terra do torricado
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NATAL AQUI
Depois de em 2017 a animação de Natal ter levado música itinerante um pouco por todo o concelho, em 2018
as atenções centraram-se na Praça do Município, com a
reedição da iniciativa “NATAL AQUI!”, numa organização do Município de Azambuja, em colaboração com a
ACISMA - Associação de Comércio Indústria e Serviços
do Município de Azambuja.
A programação da campanha 2018 decorreu entre os
dias 8 e 24 de dezembro, com novidades em destaque,
nomeadamente, uma Aldeia Natal e uma pista de gelo
ecológica.
Outra novidade foi ainda que cada 10 euros de compras feitas em qualquer estabelecimento do Concelho de
Azambuja deram direito a 30 minutos grátis na pista de
gelo. Bastava, para isso, que cada pessoa guardasse as
faturas das compras, apresentando-as depois no acesso
à pista. No acesso livre, cada período de 30 minutos teve
o custo de 1 euro que reverteu para os Agrupamentos de
Escuteiros de Azambuja e de Aveiras de Cima.
Esta iniciativa arrancou no dia 8 de dezembro, com a
chegada do Pai Natal, que esteve também presente nos
dias 9 e de 15 a 24, disponível para receber as crianças
que quisessem entregar as suas cartas e tirar fotografias.
O programa de animação foi ainda composto por um
conjunto de atrativos destinados aos mais pequenos,
como pinturas faciais e esculturas de balões feitos por
duendes brincalhões, mas também ateliers onde houve
oportunidade para aprender a fazer uma prenda, um calendário ou diversas decorações natalícias.
A nível musical, o ponto alto da campanha decorreu em
Aveiras de Cima, dia 15, com entrada livre, para assistir
a um grande concerto de Natal pelo grupo coral “Saint
Dominic’s Gospel Choir”.
No último fim de semana, 22 e 23 de dezembro, a animação voltou à Praça do Município com “A visita dos
Bonecos de Natal” – boneco de neve, árvores de Natal
e renas.
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A aposta da autarquia, para o Natal 2018, apresentou desta forma propostas inovadoras no Concelho de
Azambuja como forma de o tornar mais atrativo para
a população local e para um público mais abrangente.
Por outro lado, o Município de Azambuja continuou a
colaborar com as Juntas de Freguesia, atribuindo uma
comparticipação às iluminações de Natal com que cada
uma delas ornamenta as suas localidades, reforçando
assim, os objetivos de melhorar a imagem do Concelho
de Azambuja e de dinamizar a economia local, especialmente o comércio e a restauração.

BIBLIOTECA
ITINERANTE DO CONCELHO
DE AZAMBUJA (BICA)
A Biblioteca Municipal de Azambuja assinalou o seu 16º
aniversário no dia 15 de março de 2019, com a inauguração da BICA - Biblioteca Itinerante do Concelho de
Azambuja, na Praça do Município, com a presença do
Diretor Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, Dr. Silvestre Lacerda.
Como o próprio nome indica, este serviço consiste
numa biblioteca móvel, que pretende chegar a todas as
pessoas com mobilidade reduzida, sem meios de transporte ou que vivam mais isoladas, na área do Concelho
de Azambuja.
O objetivo do município é, com esta medida, reforçar a
presença da Rede de Bibliotecas Municipais junto da comunidade, facilitando o acesso à cultura e à leitura, em
particular. Refira-se que o Concelho de Azambuja tem
uma população mais rural e envelhecida, sendo que, a
existência de uma oferta itinerante dos serviços básicos
da biblioteca é primordial.
Recorde-se que, em 2018 foi desenvolvida uma primeira versão deste serviço, conhecida como “Bibliomóvel”,
pondo em prática a máxima “Leve, Leia e Devolva”.
Esta versão experimental abrangia o designado Alto
Concelho (freguesia de Alcoentre e União de Freguesias
Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa) e alcançou um enorme sucesso, contando mais de
400 visitantes, 80 inscrições e mais de 270 empréstimos.

O sucesso da “Bibliomóvel” abriu, assim, a porta à criação da BICA, que desde a sua apresentação, percorre
todas as freguesias do Concelho de Azambuja, contribuindo para que os serviços da biblioteca possam chegar cada vez a mais pessoas, em toda a comunidade.
A Biblioteca Itinerante do Concelho de Azambuja permite o empréstimo domiciliário de livros e revistas às
pessoas com menos mobilidade e das localidades mais
isoladas do concelho, com o objetivo de estimular e
assegurar a satisfação das necessidades de informação,
educação, cultura e lazer desses cidadãos.
Um técnico desloca-se, quinzenalmente, às localidades
programadas para disponibilizar o empréstimo domiciliário às pessoas que não têm meios para se deslocar
a uma das três Bibliotecas Municipais, levando consigo uma seleção variada de livros, mas podendo receber pedidos específicos para a próxima deslocação. Os
utilizadores poderão inscrever-se na hora e aceder ao
empréstimo imediatamente.
Este projeto municipal conta com a colaboração das diversas Juntas de Freguesia na disponibilização de espaço
público para o estacionamento da BICA que permanece
nas localidades, em média, 45 minutos.

DESPORTO

PAFT - PROGRAMA A
PARA TODOS

Município
Ativo
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ATIVIDADE FÍSICA
PRÉ-ESCOLAR
PSICOMOTRICIDADE

ADAPTADO

No âmbito do PAFT – Pré-Escolar, a Câmara Municipal
de Azambuja desenvolve sessões de psicomotricidade
para todas as crianças que integram os jardins de infância da rede pública.

No âmbito do PAFT – Adaptado, a Câmara Municipal de
Azambuja desenvolve sessões de atividade física direcionada para pessoas com condições limitadas que integram a CERCI de Azambuja.

O programa tem como objetivos gerais:

O programa tem como objetivos gerais:

- Fortalecimento da saúde da criança;
- Desenvolver o nível funcional das capacidades motoras dos alunos;
- Domínio do corpo e da postura;
- Aquisição do esquema corporal e das relações espaciais em função do seu próprio corpo;
- Desenvolvimento da autoconfiança e autoestima;
- Incutir o gosto pela atividade física;
- Capacidade de compreender e participar em jogos de
equipa com regras;

- Usufruírem de elevados benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais através da prática de atividade física;
- Permitir através da prática de atividade física um bem-estar psicológico e melhoria da sua condição motora;
- Melhorar a sua auto-estima, aumentar a integração social, reduzir a agressividade e estimular a independência e autonomia.

Na época de 2017/18 estiveram inscritos um total de 220
utentes repartidos pelas diversas unidades escolares, e,
em 2018/19 esse número aumentou para 233 inscritos.

Em ambas as épocas de 2017/18 e 2018/19, esta atividade contou com cerca de 35 utentes inscritos.

DESPORTO

+ 55

FINS DE SEMANA

No âmbito do PAFT – Adaptado, a Câmara Municipal
de Azambuja desenvolve sessões de atividade física direcionada para pessoas com + 55 anos em todas as suas
freguesias.

Esta vertente direciona-se principalmente para os jovens
e adultos do município. São desenvolvidas essencialmente atividades de ar livre, de contacto com a natureza, de aventura e recreação, que se realizam quinzenalmente, aos domingos, por todas as freguesias do
concelho. Pretende-se assim, dar a possibilidade a todos
os munícipes de praticarem uma atividade física sem
compromisso regular e de forma gratuita.

O programa tem como objetivos gerais:
- Promover a prática desportiva, como fator de promoção da saúde e qualidade de vida;
- Sensibilizar a população para os benefícios da prática
desportiva regular, como meio para um estilo de vida
saudável;
- Desenvolver a mobilidade articular, o trabalho de força, a flexibilidade, a coordenação e o equilíbrio;
- Promover a socialização entre os alunos;
- Fomentar a interação entre a Câmara Municipal, as
Juntas de Freguesia, as IPSS, as associações e as coletividades do Concelho.
Na época de 2017/18 estiveram inscritos no PAFT +55
um total de 197 utentes, e, em 2018/19 esse número
aumentou para 247 inscritos.

Esta vertente tem como principais objetivos:
- Promover a prática desportiva ao ar livre, como fator
de promoção da saúde e qualidade de vida;
- Sensibilizar a população para os benefícios da prática
desportiva regular, como meio para um estilo de vida
saudável;
- Fomentar a interação entre a autarquia e as associações e coletividades do concelho;
- Promover a autonomia das colectividades para a organização de eventos desportivos;
- Associar atividades desportivas a locais de interesse
histórico, patrimonial e ambiental;
- Corresponder às diferentes expetativas e necessidades
de ocupação de tempos livres dos munícipes.
Na época de 2017/18 registou-se no PAFT Fins de Semana um total de 711 inscritos repartidos pelas diversas atividades, e, em 2018/19 o número de inscrições cresceu
substancialmente tendo-se registado um total de 1106.
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INAUGURAÇÃO
DO CENTRO DE MARCHA
E CORRIDA
O Município de Azambuja inaugurou no dia 06 de abril
de 2019 o seu Centro de Marcha e Corrida.
A cerimónia, aberta ao público, teve lugar no Pavilhão
Municipal de Azambuja e contou com as presenças, nomeadamente, da Vereadora Sílvia Vítor, de Rui Vieira,
membro da direção da Federação Portuguesa de Atletismo, e do padrinho deste centro Fernando Mamede.
À inauguração seguiu-se uma caminhada e uma corrida,
iniciativas tomadas com o objetivo de assinalar o Dia
Mundial da Atividade Física e enquadradas na Semana
da Atividade Física e da Saúde, dinamizada pelo Município de Azambuja, entre os dias 1 e 7 de abril, em
parceria com um largo conjunto de entidades de todo
o concelho ligadas ao mundo do desporto e da cultura.
O Centro de Marcha e Corrida de Azambuja tem como
padrinho o consagrado antigo atleta Fernando Mamede,
e está integrado no Programa Nacional de Marcha e Corrida promovido pela Federação Portuguesa de Atletismo.

O novo centro, de Azambuja, junta-se às várias dezenas
de centros de apoio a esta prática desportiva espalhados
por todo o país e aos quais terão acesso os praticantes
que se inscrevam no programa.
O Pavilhão Municipal funciona como posto central de
apoio, com a presença de um técnico de desporto às
segundas, quartas e sextas-feiras entre as 19h00 e as
21h00.
Todos os interessados nesta prática deverão fazer a sua
inscrição no Programa Nacional de Marcha e Corrida.
Trata-se de uma inscrição única, com o custo anual de
10 euros, que permite usufruir dos serviços de qualquer
um destes centros a nível nacional.

DESPORTO

FÉRIAS ATIVAS
As Férias Ativas são um dos programas mais antigos do
serviço de Desporto do Município. Com mais de uma
década de existência, vários formatos têm sido testados
até chegarmos ao que atualmente utilizamos e que tem
tido uma aceitação francamente boa por parte da população.
No ano 2017, o programa funcionou por polos de atividades, estabelecidos em Azambuja, Aveiras de Cima
e Manique do Intendente. A dinamização destes polos
ficou a cargo do Grupo Desportivo de Azambuja, Junta
de Freguesia de Aveiras de Cima e Pavilhão de Manique
do Intendente, tendo-se realizado apenas na pausa letiva
de Verão.
Em 2018 voltámos a organizar as Férias Ativas de forma
autónoma e nas 3 interrupções letivas, Páscoa, Verão e
Natal, o que não acontecia desde 2011, ano em que
foram canceladas as edições da Páscoa e Natal, devido
às restrições financeiras. Na edição de Verão era habitualmente assegurado todo o mês de julho, tendo-se aumentado esta resposta, acrescentando a última semana
de junho e a primeira de setembro, mantendo-se esse
princípio para o Verão 2019, com a organização de sete
semanas de Férias Ativas.
Refira-se que as Férias Ativas envolvem um vasto grupo
de várias dezenas de pessoas, entre equipa de coordenação, professores qualificados, monitores de acompanhamento, motoristas e cozinheiros.
No balanço de 2018, temos um total de 150 inscritos
nas férias da Páscoa, 221 inscritos no Verão e 69 nas
férias de Natal. Já em 2019, registou-se nas Férias Ativas
da Páscoa, o crescimento do número de participantes
para 172.
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SEMANA
DA ATIVIDADE FÍSICA
O Município de Azambuja organizou a “Semana da Atividade Física e da Saúde”, de 01 a 07 abril, repleta de diversas atividades ligadas à temática da saúde e da atividade física, pelas freguesias do concelho de Azambuja.
A iniciativa surgiu no âmbito do Dia Mundial da Atividade Física - dia 06 de abril, e do Dia Mundial da Saúde
- dia 07 de abril. A organização é da Câmara Municipal
de Azambuja e contou com a parceria de diversas instituições e coletividades do concelho.
O Dia Mundial da Atividade Física foi comemorado no
dia 06 de abril, com um vasto leque de atividades, onde
se destacou a aula “HidroNight”, no Complexo de Piscinas de Azambuja e a inauguração do Centro de Marcha
e Corrida de Azambuja, apadrinhado pelo antigo atleta
olímpico Fernando Mamede, no Pavilhão Municipal de
Azambuja.
No dia 07 de abril, foi comemorado o Dia Mundial
da Saúde, com mais uma campanha de sensibilização
“Não à Diabetes”.
Estas comemorações constituem mais uma oportunidade para alertar a sociedade civil para temas-chave que
afetam a humanidade, na área da saúde, mas também
para desenvolver atividades com vista à promoção e
bem-estar das populações, assim como promover hábitos de vida saudáveis.
A “Semana da Atividade Física e da Saúde” contou com
a colaboração de várias instituições e coletividades do
concelho de Azambuja, bem como, vários parceiros do
Município, que promoveram, juntamente com a Autarquia, a atividade física e o bem-estar, com um conjunto
diversificado de modalidades gratuitas e direcionadas a
todas as faixas etárias e preferências.
Refira-se que o programa PAFT – Programa Atividade Física para Todos, esteve presente, nesta “Semana da Atividade Física e da Saúde” com atividades direcionadas
a maiores de 55 anos, que percorreu as Freguesias de
Aveiras de Baixo, Vila Nova da Rainha e Azambuja.
Foram dias repletos de muita energia e alegria com grupos de gente animada! Uma semana de grande aposta
na promoção de... AZAMBUJA MUNICÍPIO SAUDÁVEL.

CORRIDA DA FAMÍLIA
O Município de Azambuja promove a Corrida da Família desde 2015. Este evento está inserido no Programa
Atividade Física Para Todos e no projecto Mais Lezíria
da CIMLT, tendo como objetivo assinalar o Dia Internacional da Família em todos os municípios da Lezíria do
Tejo, com a particularidade de decorrer em todos eles no
mesmo dia e à mesma hora.
Em Azambuja a Corrida da Família tem tido crescente
sucesso, de 90 participantes em 2015, passámos para
154 em 2017, 180 em 2018 e para 233 participantes no
corrente ano, em que fomos o Município com o maior
número de inscritos de toda a CIMLT. Temos recebido
participantes desde 5 meses até mais de 80 anos de idade.
Este evento decorre sempre em articulação com a GNR,
Proteção Civil e Bombeiros Voluntários de Azambuja,
envolvendo cerca de 50 pessoas na equipa da organização. O balanço tem sido, sempre, uma manhã de domingo muito saudável e de grande convívio.

EDUCAÇÃO/JUVENTUDE

DIA NACIONAL
DA JUVENTUDE COM
“STAND UP COMEDY”
O Município de Azambuja assinalou o Dia Nacional da
Juventude (consagrado a 28 de março), com espetáculos
de “stand up comedy”, em 2018 na vila de Azambuja, e
no ano 2019 em Aveiras de Cima.
A entrada era livre e ambas as noites ficaram marcadas
com eventos de humor e comédia que atraíram largas
dezenas de espectadores, essencialmente jovens mas
também de outras gerações, revelando-se um tremendo
sucesso.
Na sequência do êxito da iniciativa de estreia, realizada em 2018 no auditório do Centro Social Paroquial de
Azambuja com os comediantes Carlos Moura e Alexandre Santos, a edição 2019 viajou até à Casa do Povo de
Aveiras de Cima e apresentou um cartaz que teve como
principal interveniente o humorista Pedro Teixeira da
Mota.
Na primeira parte, o espetáculo contou, ainda, com a
prestação dos humoristas Rui Mirama e Hugo Subtil. O
ambiente esteve sempre bem disposto e o público exprimiu o seu agrado com fortes aplausos.
As iniciativas foram organizadas pela Câmara Municipal
e contaram com o apoio do Centro Social e Paroquial de
Azambuja e da Casa do Povo de Aveiras de Cima.

PÁG. 48

BOLETIM MUNICIPAL DE AZAMBUJA

3 O U T UBRO — 3 NOVEM BRO
À ME SA D OS R ESTAUR AN T ES
D O CO N C EL H O

9 . 10 M AR Ç O
AVEI RAS D E C I M A
D O TO RR I CA D O
À L A PA RDA N A —
UM A V I AG E M
GA ST RO N Ó M I CA

27 . 28 . 29 . 30 JUNHO
V I LA N OVA DA RA I N H A
C U LT U R A ,
GA ST R O N OM I A
E TO R R I CA DO
26 . 27 . 28 . 29 JULHO
AV EI RA S D E B A I XO
RETIRO
DO TO R R I CA DO

2 6 . 27 . 28 AB RI L
UN IÃ O D E F RE G U ESI AS
M ANI Q U E D O
IN TEN DEN T E , V. N. S. P ED RO
E M AÇ U SS A
TO RRICA D O N A PRAÇA —
TAS Q U I N H A S D E M A N I Q UE
DO INTENDENTE

4 . 5 . 6 O U T U B RO
VA LE D O PA RA Í S O
PA R A Í SA B OR —
F E ST I VA L DO TO R R I CA DO

3 . 4 . 5 M AI O
ALCO EN T RE
F E STA DA S TA S Q UI N HA S
E D O TO RR I CA D O

1 . 2 . 3 N OV EM B RO
AZAMBUJA
F E STA
DO TO R R I CA DO

T. 263 400 476
WWW.CM-AZ A MB UJ A. P T
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PROJETO
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
UTICA AMIGA
A UTICA - Universidade da Terceira Idade do Concelho
de Azambuja iniciou o projeto “Utica Amiga”, uma iniciativa de solidariedade social que conta com a colaboração de alguns utentes da universidade e de outros
voluntários, tendo como missão principal a doação de
roupa ali confecionada a crianças carenciadas residentes no Concelho de Azambuja, entre os 2 e os 12 anos
de idade.
Este projeto surgiu da necessidade de uma intervenção
especificamente direcionada para as crianças do nosso
concelho, que se encontrem em situação de risco e/ou
vulnerabilidade social e económica, sinalizadas/identificadas pelo serviço de Ação Social do Município.
O projeto assume objetivos bem definidos, que consistem na entrega de kits de roupas de Inverno e de Verão,
entregues em dois períodos distintos, nomeadamente na
época natalícia e no final do ano letivo.
É feita uma distinção entre o kit para crianças do sexo
masculino e do sexo feminino, sendo entregue juntamente com cada kit um peluche também confecionado
pela “Utica Amiga”.

UTICAAMIGA
Universidade da Terceira Idade do Concelho de Azambuja
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ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS
DE ESTUDO E MÉRITO
Nas últimas duas décadas, o Município de Azambuja
tem por medida social a atribuição de Bolsas de Estudo
no apoio às famílias e estudantes do Ensino Superior.
No último ano letivo, foram atribuídas 30 bolsas de estudo, tendo como condições base de acesso ser residente
na área do concelho há pelo menos dois anos e ter obtido aproveitamento no ano letivo transato.
O município continua a assumir a Educação como uma
área estratégica e aumenta para 40 mil euros o investimento nesta ação específica de apoio direto aos estudantes universitários, numa subida de 50% face ao último ano. Todas as bolsas têm o valor unitário de mil
euros.
Na vertente Mérito, foram homenageados 10 estudantes,
com a atribuição de bolsas de mérito a alunos matriculados numa licenciatura (1º ciclo) ou em ciclo de estudos
integrado de grau mestre (1º/2º ciclos), e que tenham
obtido no último ano classificação média igual ou superior a 15 valores.

A Câmara Municipal de Azambuja pretende, com este
instrumento, promover a formação académica e o aproveitamento escolar dos jovens, contribuir para o incremento de quadros superiores neste concelho, procurar
esbater as desigualdades no acesso a boas condições de
ensino mas, também, premiar o desempenho dos que
alcançam a excelência com o seu esforço e mérito.
PRÉMIOS DE MÉRITO CLC
Foi também criada a parceria com a empresa CLC - Companhia de Combustíveis SA, no âmbito de protocolo assinado entre o Município e a empresa patrocinadora.
Este prémios pretenderam potencializar a excelência
dos estudantes residentes no Município de Azambuja,
com a distribuição de uma verba total de nove mil euros.
1º PRÉMIO - 5.000,00 €
2º PRÉMIO - 2.500,00 €
3º PRÉMIO - 1.500,00 €

Este programa tem por objetivos gerais promover e reconhecer o desempenho dos alunos com melhores resultados, por um lado, e incentivar e apoiar estudantes pertencentes a agregados familiares de menor capacidade
económica, por outro.
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OFERTA DE KITS
ESCOLARES E CADERNOS
DE ATIVIDADES

REABERTURA
DA CRECHE DE MANIQUE
DO INTENDENTE

O Município de Azambuja distribuiu kits escolares para
o ano letivo 2019/20 a todos os alunos do pré-escolar
da rede pública e da rede privada/solidária, bem como,
do 1.º ciclo, de todo o concelho. Este é um reforço de
uma das medidas de apoio às famílias promovidas pelo
município.

A Creche Municipal de Manique do Intendente já está a
funcionar. As instalações da creche estão integradas no
edifício do Jardim de Infância de Manique do Intendente
que foi, recentemente, alvo de uma reabilitação geral.
Os trabalhos realizados representam um investimento
do Município de Azambuja de cerca de 80 mil euros, a
que se juntam mais quatro mil euros em equipamentos
específicos para a creche.

Os kits escolares são compostos por material escolar básico, cuja constituição resultou de orientações dos Agrupamentos de Escolas do Concelho em parceria com a
autarquia. Foi integrado um kit de escovagem para todos
os alunos, pois a escovagem dos dentes é considerada
fundamental para a promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais.
A medida nasceu no ano letivo 2009/10 e já foram atribuídos 5600 kits. Só no ano letivo 2018/19 foram atribuídos cerca de 1700 kits. O município efetuou, desde
o início da medida, um investimento global de 62 mil
euros para proporcionar material escolar essencial aos
alunos de todo o concelho.
Da mesma forma, desde 2017 que o Município de
Azambuja adotou como medida de apoio social às famílias a atribuição e comparticipação total dos cadernos
de atividades a 785 alunos de 1.º ciclo, dos três Agrupamentos de Escolas do Concelho de Azambuja, num
investimento de cerca de 26 mil euros.
A autarquia continuou a aplicar a medida no ano 2018,
atribuindo os cadernos de atividades a 755 alunos de
1.º ciclo, dos três Agrupamentos num investimento aproximado de 27 mil euros. No ano letivo 2019/20 estão
abrangidos pela medida cerca de 900 alunos.
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Refira-se que uma creche é um importante equipamento
de natureza socioeducativa, vocacionado para o apoio
às famílias e acolhe crianças com idade a partir dos quatro meses até à entrada no ensino pré-escolar. Numa
área do concelho afastada dos centros urbanos, pretende-se contribuir para a fixação e o rejuvenescimento da
população.
A Creche Municipal de Manique do Intendente tem
capacidade para 26 crianças, em duas salas, uma para
10 bebés e uma para 16 crianças até aos 36 meses. O
equipamento funciona diariamente entre as 07h30 e as
19h00, assegurado por uma equipa composta por uma
educadora e quatro auxiliares de ação educativa, e é gerido diretamente pela Câmara Municipal de Azambuja.
Para mais informações e inscrição nas vagas que possam
existir, os interessados deverão contactar a autarquia.
Serviço de Educação
tel. 263 400 474
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PROTOCOLO COM A APAV
ATENDIMENTO MUNICIPAL
DE APOIO À VÍTIMA

VIATURA CEDIDA PARA
CUIDADOS DE SAÚDE MAIS
PRÓXIMOS DA POPULAÇÃO

O Município de Azambuja formalizou, no dia 7 de março de 2019, o protocolo com a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima com vista à criação de um
serviço de atendimento e apoio à vítima mais próximo
da população do Concelho de Azambuja.

A Câmara Municipal de Azambuja continua a apoiar os
cuidados de saúde de proximidade. Neste sentido, em
agosto de 2018, foi disponibilizada uma nova viatura ao
Centro de Saúde de Azambuja para substituir a anterior,
já obsoleta para esse serviço.

Esta iniciativa disponibiliza a prestação de um serviço de
apoio emocional, jurídico, psicológico e social a qualquer vítima de crime, aos seus familiares e amigos, que
solicitem esta ajuda. Além do apoio direto no atendimento, a APAV assegurou a formação específica de um
técnico do município.

A continuidade desta parceria representa uma mais valia para os profissionais de saúde, permitindo o reforço
da prestação de cuidados de saúde, apoio psicológico e
social, no âmbito domiciliário e comunitário, especialmente a pessoas e grupos mais vulneráveis, como casos
de dependência física ou funcional.

Paralelamente, foi desenvolvido um trabalho de articulação com as várias estruturas no âmbito da ação social,
com vista a uma maior proximidade e eficácia da resposta às situações que se apresentem.

Refira-se que este protocolo foi uma atualização do
acordo já iniciado em 2011, em que a autarquia cedeu
um veículo ligeiro à UCCA - Unidade de Cuidados na
Comunidade para o Concelho de Azambuja. Uma medida concreta de investimento em cuidados de saúde mais
próximos de quem precisa.

Este novo serviço está enquadrado no gabinete de Ação
Social da autarquia e funciona no Páteo Valverde, em
Azambuja.
Linha de Apoio à Vitima - Azambuja
tel. 263 400 491
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AZAMBUJA PRESENTE
NO VII FÓRUM DA REDE
DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS

EM DIAS MUNDIAIS
PROMOVEMOS HÁBITOS
MAIS SAUDÁVEIS

Azambuja participou no VII Fórum da Rede Portuguesa
de Municípios Saudáveis, realizado em outubro de 2018
em Lagoa, nos Açores, onde foi representado pela Vereadora Sílvia Vítor.

Nos últimos anos, o Município de Azambuja tem comemorado efemérides ligadas à saúde como o Dia Mundial
do Coração, o Dia Mundial da Diabetes e o Dia Mundial da Saúde. Em abril de 2019, a ideia cresceu e foi
organizada a “Semana da Atividade Física e da Saúde”,
assinalando os respetivos dias mundiais.

A iniciativa teve como tema “Governação para a Saúde”
e, após o debate de diversas questões e a partilha de
boas práticas existentes em muitas autarquias, os municípios participantes assinaram a “Declaração de Lagoa”,
documento em que assumem o compromisso de dar
prioridade às preocupações com a saúde e a qualidade
de vida das populações.
A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis foi constituída em 1997 e congrega mais de meia centena de
autarquias que, neste setor, orientam a sua política pelos
princípios da Organização Mundial de Saúde.
Azambuja faz parte!

Estas comemorações constituem mais uma oportunidade para alertar a sociedade civil para temas-chave que
afetam a humanidade na área da saúde, mas também
para desenvolver atividades com vista à promoção e
bem-estar das populações, assim como promover hábitos de vida saudáveis.
A celebração dessas datas foi preenchida com eventos
muito variados, procurando ir ao encontro de todas
as gerações e grupos de interesse. Aconteceram, por
exemplo, avaliações físicas e rastreios da diabetes, mas
também sessões de showcooking, sensibilizando para a
importância de uma alimentação mais natural e equilibrada.
E, claro, houve muitas propostas desportivas, desde caminhadas a atividades aquáticas, passando por aulas de
grupo que, além de tudo, constituem momentos de agradável convívio.
Todas estas iniciativas contam com a meritória colaboração de muitas instituições e coletividades de todo o concelho, bem como vários parceiros do município ligados
à saúde, todos com o objetivo comum de promover a
atividade física e o bem-estar no dia-a-dia dos cidadãos.
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SUBSÍDIOS ANUAIS
ÀS IPSS DO CONCELHO

SEMINÁRIO CELEBROU
DIA DA PESSOA IDOSA

O Município de Azambuja continua a atribuir subsídios
anuais às Instituições Particulares de Solidariedade Social, com algum reforço das verbas.

O Município de Azambuja assinalou, a 1 de outubro
de 2018, o Dia Internacional da Pessoa Idosa, com
um seminário subordinado ao tema “Envelhecimento
Ativo”. O evento encheu o auditório da Casa do Povo
de Aveiras de Cima com público acima dos 55 anos e
também muitos profissionais de áreas ligadas ao apoio
à terceira idade.

No ano 2018, foi aumentado de 10 para 12 euros o
apoio por cada utente das diferentes valências em funcionamento, garantido o município o valor mínimo de
mil euros caso o total de utentes não atinja esse montante.
A somar a esse valor, cada instituição recebe uma verba
base, que em 2018 foi de 1500 euros e o município aumentou, no ano 2019, para 2000 euros.

Subsídios atribuídos em 2018/2019
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AZAMBUJA

2018 - 7.572,00 €
-----		

|

2019 - 8.036,00 €

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AVEIRAS DE BAIXO

2018 - 2.500,00 €
-----

|

2019 - 3.000,00 €

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AVEIRAS DE CIMA

2018 - 6.000,00 €
-----

|

2019 - 6.596,00 €

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALCOENTRE

2018 - 2.500,00 €
-----

|

2019 - 3.000,00 €

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZAMBUJA

2018 - 6.624,00 €
-----

|

2019 - 6.848,00 €

CASA POMBAL – A MÃE				

2018 - 2.500,00 €
-----

|

2019 - 3.000,00 €

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE DIA P/ TERCEIRA IDADE
“NOSSA SENHORA DO PARAÍSO”		

2018 - 2.500,00 €
-----

|

2019 - 3.000,00 €

CASA DO POVO DE MANIQUE DO INTENDENTE

2018 - 2.500,00 €
-----

|

2019 - 3.000,00 €

CERCI FLÔR DA VIDA					

2018 - 5.712,00 € | 2019 - 3.272,00 €
			
Valor Total atribuído				
78.160,00 €
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A sessão teve como convidado especial o apresentador
Júlio Isidro, figura sobejamente conhecida na sociedade
portuguesa, nomeadamente pela sua sólida carreira na
rádio e na televisão. A Prof. Irene Carvalho, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, falou sobre
a prevenção da demência. Para abordar os afetos e a
sexualidade foi convidada a Prof. Fátima Gameiro, da
Universidade Lusófona. Os temas bem-estar e nutrição
encerraram o seminário com uma sessão de yoga e um
lanche saudável.
A iniciativa municipal contou com a colaboração da
Rede Social de Azambuja, da Casa do Povo de Aveiras
de Cima, da Cerci - Flor da Vida e das Juntas de Freguesia do Concelho.
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FAZEMOS
PARTE
O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA
ORGULHA-SE DE PERTENCER
E COLABORAR COM AS SEGUINTES INICIATIVAS

Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras

Associação de Municípios Portugueses do Vinho

Rede Portuguesa Municípios Saudáveis

Compromisso Pagamento Pontual

Movimento Municípios pela Paz

Cidade dos Afetos

Rede de Universidades da Terceira Idade

PROTEÇÃO CIVIL

AUMENTO DOS APOIOS ÀS FORÇAS DE SOCORRO
PARA MAIOR CAPACIDADE OPERACIONAL
Uma das marcas do presente mandato autárquico é o
reforço dos apoios atribuídos pelo município, nomeadamente, às corporações de Bombeiros Voluntários do
Concelho.

APOIOS EXTRAORDINÁRIOS (2018/2019)

Uma dessas medidas, aprovada pelo executivo em meados de 2018, foi o aditamento ao Protocolo dos Grupos
de Intervenção Permanente dos Bombeiros de Alcoentre
e Azambuja, celebrado entre a Câmara Municipal e as
duas associações humanitárias.

234,28 € – deslocação aos Açores ao Campeonato Nacional de Trauma

Este aditamento teve o objetivo de dotar as referidas associações com mais meios para prestar um melhor socorro e também para enfrentar as épocas de incêndios
que nos últimos anos tomou proporções devastadoras.
Desta forma, o Município de Azambuja aumentou em
dois mil euros a transferência mensal para cada uma
das associações de bombeiros, passando a verba anual
para um total de 122.220,00 euros, tanto para Azambuja
como para Alcoentre.
Por outro lado, a Câmara Municipal também respondeu
favoravelmente à criação das EIPs – Equipas de Intervenção Permanente, por parte da Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil. A instalação dessas equipas dependia de um protocolo, em que os municípios
foram chamados a assumir 50% do seu financiamento.
O Município de Azambuja, logo que a ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, contemplou a criação das EIPs, primeiro em Alcoentre e depois
em Azambuja, prontamente aderiu ao protocolo comparticipando cada equipa com 30 mil euros anuais.
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Bombeiros Voluntários de Alcoentre

210.000,00 € – comparticipação (95%) de veículo urbano de combate a incêndios e de desencarceramento

Bombeiros Voluntários de Azambuja
70.000,00 € – comparticipação de autotanque de grande capacidade
3.500,00 € – aquisição de dez aparelhos respiratórios
isolantes

Cruz Vermelha - Delegação de Aveiras de Cima
4.112,00 € – aquisição de equipamentos para uma ambulância
7.000,00 € – comparticipação de um veículo ligeiro de
mercadorias
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DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS
O Município de Azambuja, desde sempre, tem tido presente a sua preocupação relativamente à prevenção dos
fogos florestais. Indo ao encontro das campanhas nacionais de sensibilização, e face à legislação mais apertada
que obriga à limpeza de terrenos, organizámos várias
sessões de esclarecimento.
No âmbito da ação do Serviço Municipal de Proteção
Civil e do Gabinete Técnico Florestal, o município iniciou em 2018 – e prosseguiu em 2019 – um ciclo de
ações de sensibilização, durante o mês de fevereiro,
abertas ao público, mas especialmente destinadas aos
proprietários florestais.
As sessões são descentralizadas em várias localidades do
concelho, e têm contado com a colaboração do SEPNA
(Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Nacional
Republicana), das associações de Bombeiros Voluntários
de Alcoentre e de Azambuja e das Juntas de Freguesia.
As apresentações e esclarecimentos prestados pelos técnicos e agentes envolvidos têm-se revelado muito úteis
a nível, por exemplo, das medidas de autoproteção ou
do correto cumprimento das novas regras de limpeza de
matos e áreas agroflorestais.

A equipa de Sapadores Florestais do Município de Azambuja participou na exposição estática de meios, realizada na sede da Autoridade
Nacional de Proteção Civil em Carnaxide, em comemoração do Dia
Mundial da Proteção Civil (01 de março).

Pretende-se que o objetivo final seja, cada vez mais,
assumido e partilhado por todos os cidadãos, não só a
defesa da floresta contra incêndios, mas a prevenção do
risco de qualquer tipo de incêndio, rural ou urbano, e a
proteção das pessoas e dos nossos bens em geral.
Recordamos que durante o período crítico de incêndios
florestais, existem fortes restrições à utilização do fogo
e pesadas penalizações para quem o fizer sem autorização das autoridades.
E não esqueçamos que...
PORTUGAL SEM FOGOS DEPENDE DE TODOS!

Ao longo do ano, além do apoio no combate a alguns incêndios, são
realizados inúmeros trabalhos de limpeza de mato e ações de silvicultura preventiva.
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REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
Quinzenais / terça-feira / 15h00 / Salão Nobre dos Paços do Concelho

REUNIÃO ORDINÁRIA / 03 JANEIRO 2019
________________________________________________

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA / 17 JANEIRO 2019
________________________________________________

Ponto 1
Fundos de Maneio DAF e CPCJ
Proposta Nº 75/P/2018
Aprovada por maioria

Ponto 1
Transferência de Competências para o Município de Azambuja
Proposta Nº 03/P/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Fundos de Caixa DAF e DDS
Proposta Nº 76/P/2018
Aprovada por maioria

Ponto 2
Transferência de Competências para a Comunidade Intermunicipal da
Lezíria do Tejo (CIMLT)
Proposta Nº 04/P/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 3
Abertura de Procedimentos Concursais
1 Técnico Superior – Serviço Municipal de Proteção Civil
Proposta Nº 68/V-SV/2018
Aprovada por maioria

REUNIÃO ORDINÁRIA / 29 JANEIRO 2019
________________________________________________

5 Assistentes Operacionais – Eletricista, Carpinteiro, Pedreiro, Canalizador e Jardineiro
Proposta Nº 69/V-SV/2018
Aprovada por maioria

Ponto 1
Abertura de Procedimento – Regulamento de Inventariação e de Classificação de Património Histórico-cultural como Interesse Municipal
Proposta Nº 02/V-AJM/2019
Aprovada por maioria

1 Assistente Técnico – Técnico Profissional de Turismo
Proposta Nº 70/V-SV/2018
Aprovada por maioria
4 Assistentes Técnicos – Área Administrativa
Proposta Nº 71/V-SV/2018
Aprovada por maioria
6 Assistentes Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa
Proposta Nº 72/V-SV/2018
Aprovada por maioria
Ponto 4
Recrutamento de 1 Técnico Superior – Área de Direito
Proposta Nº 73/V-SV/2018
Aprovada por maioria
Ponto 5
Atribuição de Apoio Concertos de Natal
Proposta Nº 77/P/2018
Aprovada por maioria
Ponto 6
Ratificação de Despachos
Doação de Géneros Alimentícios – SUPERAZAM – Supermercados,
Lda.
Proposta Nº 74/V-SV/2018
Aprovada por maioria
Doação de Água – Águas de Azambuja, S.A.
Proposta Nº 125/V-SL/2018
Aprovada por maioria

Ponto 2
Apoio Regular – Casa do Pombal “A Mãe”
Proposta Nº 05/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Renuncia de Protocolos - CERCI
Proposta Nº 05/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Isenção de Pagamento de Transporte Escolar – Educação Pré-Escolar
Proposta Nº 04/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Apoios Logísticos
Associação Regate TT
Proposta Nº 02/V-SL/2019
Aprovada por Unanimidade
Grupo Desportivo de Azambuja (GDA)
Proposta Nº 03/V-SL/2019
Aprovada por Unanimidade
Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Brejo
Proposta Nº 04/V-SL/2019
Aprovada por Unanimidade
Ponto 6
Estágio Curricular – Ação Social
Proposta Nº 03/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
Doação de Livros – Rede de Bibliotecas Municipais
Proposta Nº 01/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
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REUNIÃO ORDINÁRIA / 12 FEVEREIRO 2019
________________________________________________
Ponto 1
Aquisição de Serviços para Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos
Proposta Nº 08/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 2
Abertura de procedimento tendente à elaboração do Regulamento do
Orçamento Participativo
Proposta Nº 10/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Abertura de Procedimentos Concursais

Ponto 10
Isenção de Pagamento da Taxa de Transporte – ADL (Associação de
Desenvolvimento Local)
Proposta Nº 05/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA / 26 FEVEREIRO 2019
________________________________________________
Ponto 1
Adesão do Município de Azambuja ao Movimento “Municípios pela
Paz”
Proposta Nº 11/P/2019
Aprovada por unanimidade

1 Técnico Superior – Comunicação / Jornalismo
Proposta Nº 06/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Representante do Município de Azambuja na CPCJ
Proposta Nº 12/P/2019
A proposta foi retirada

1 Técnico Superior – Urbanismo
Proposta Nº 07/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 3
Doação de Equipamentos Informáticos

1 Técnico Superior – Engenheiro Civil
Proposta Nº 08/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Normas de Funcionamento do Concurso de Vinhos do Município
Proposta Nº 05/V-AJM/2019
Aprovada por maioria
Ponto 5
Protocolo com APAV – Criação de Equipa Móvel de Apoio à Vítima
Proposta Nº 09/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Fundo Fixo de Caixa – DDS - Desporto
Proposta Nº 06/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
Representante – Revisão PDM – Rio Maior
Proposta Nº 09/P/2019
Aprovada por unanimidade

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre
Proposta Nº 06/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja
Proposta Nº 07/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Apoios Logísticos
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima
Proposta Nº 06/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
União Cultural Desportiva Vilanovense
Proposta Nº 07/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Brejo
Proposta Nº 08/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 8
Apoios Monetários

REUNIÃO ORDINÁRIA / 26 FEVEREIRO 2019
________________________________________________

Centro Cultural Azambujense – Encontro de Bandas
Proposta Nº 03/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 1
Adesão do Município de Azambuja ao Movimento “Municípios pela
Paz”
Proposta Nº 11/P/2019
Aprovada por unanimidade

Centro Cultural Azambujense
Proposta Nº 04/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 9
Apoio Logístico
Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja
Proposta Nº 07/P/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Representante do Município de Azambuja na CPCJ
Proposta Nº 12/P/2019
A proposta foi retirada
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Ponto 3
Doação de Equipamentos Informáticos
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre
Proposta Nº 06/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja
Proposta Nº 07/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Apoios Logísticos
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima
Proposta Nº 06/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
União Cultural Desportiva Vilanovense
Proposta Nº 07/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Brejo
Proposta Nº 08/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA / 12 MARÇO 2019
________________________________________________
Ponto 1
Delegação de Competências (Proteção e Saúde Animal e Segurança
dos Alimentos) e (Cultura)
Proposta Nº 13/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 2
Adenda ao aditamento do contrato de prestação de serviços entre o
Município e a Ecoambiente
Proposta Nº 13/V-SL/2019
Aprovada por maioria
Ponto 3
Concurso público para celebração de Acordo Quadro para a aquisição
de apólices de seguros
Proposta Nº 14/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 4
Procedimento tendente à elaboração do Regulamento de Atribuição e
Gestão das Habitações Sociais em Regime de Renda Apoiada
Proposta Nº 10/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Procedimento para a atribuição dos lugares no Recinto da Feira, referente à Feira de Maio 2019
Proposta Nº 12/V-SL/2019
Aprovada por maioria
Ponto 6
Adesão do Município ao Movimento “Cidade dos Afetos”
Proposta Nº 11/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
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Ponto 7
Representante do Município de Azambuja na CPCJ
Proposta Nº 12/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 8
Apoio Financeiro – Tertúlia Festa Brava
Proposta Nº 08/V-AJM/2019
Aprovada por maioria
Ponto 9
Apoios Logísticos
CERCI Flor da Vida
Proposta Nº 09/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Brejo
Proposta Nº 10/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Centro Social e Paroquial de Azambuja
Proposta Nº 11/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA / 26 MARÇO 2019
________________________________________________
Ponto 1
3ª Alteração ao Plano Diretor Municipal
Proposta Nº 15/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 2
Protocolo de Colaboração – Federação Portuguesa de Atletismo
Proposta Nº 12/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Nomeação de Representante da CPCJ de Azambuja
Proposta Nº 17/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Aceitação de Auto de Transferência CIMLT – Conetor de Faturação Eletrónica
Proposta Nº 16/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Aceitação de Donativos – AVINHO - Intermarché
Proposta Nº 09/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Isenção de Pagamento de Taxa de Transporte
Agrupamento de Escolas de Azambuja
Proposta Nº 17/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

BOLETIM MUNICIPAL DE AZAMBUJA

Escola Básica Integrada de Manique do Intendente
Proposta Nº 18/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Faculdade de Engenharia da Universidade Lusófona - Paúl
Proposta Nº 21/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 7
Venda de Cadeiras
Proposta Nº 16/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Escola Secundária de Azambuja
Proposta Nº 22/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 8
Apoios Logísticos
União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha
Proposta Nº 14/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Energy Taekwondo Clube
Proposta Nº 15/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA / 09 ABRIL 2019
________________________________________________
Ponto 1
Abertura de Procedimento Concursal – 1 vaga – Educação de Infância
Proposta Nº 14/ V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 2
Protocolo de Colaboração – Agrupamento de Escolas de Azambuja Retificação
Proposta Nº 13/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Apoios Financeiros
Casa do Povo de Aveiras de Baixo
Proposta Nº 10/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Coletividades – Mês da Cultura Tauromáquica
Proposta Nº 11/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade

Junta de Freguesia de Alcoentre
Proposta Nº 23/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA / 12 ABRIL 2019
________________________________________________
Ponto 1
Alteração ao Mapa de Pessoal
Proposta Nº 15/ V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 2
Merchandising - ÁVINHO
Proposta Nº 12/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Relatórios de Gestão e Demonstrações Financeiras 2018
Proposta Nº 19/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 4
Aplicação de Resultados Líquidos do Exercício - 2018
Proposta Nº 20/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 5
Modificação ao Orçamento / Revisão Orçamental
Proposta Nº 21/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 6
Retificação de Peças de Procedimentos – Aquisição para a Recolha e
Transporte de Resíduos Urbanos
Proposta Nº 22/P/2019
Aprovada por maioria

Ponto 4
Apoios Logísticos
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja
Proposta Nº 18/P/2019
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA / 29 ABRIL 2019
________________________________________________

UTA – União de Tertúlias de Azambuja
Proposta Nº 19/V-SL/2019
A proposta foi retirada

Ponto 1
Revogação / Aceitação de transferência de competências – Apoio às
Equipas de Intervenção Permanente
Proposta Nº 23/P/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Isenção de Pagamento de Taxa de Transporte
Escola Básica de Azambuja
Proposta Nº 20/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Protocolo de Colaboração – Bolsas de Estudo e Mérito
Proposta Nº 18/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
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Ponto 3
Protocolo – Formação em contexto de trabalho – Do it Better
Proposta Nº 16/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Representante PDM - Cadaval
Proposta Nº 24/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Redução de Taxas – SUPERAZAM – Supermercados, Lda.
Proposta Nº 25/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 6
Apoios Financeiros
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre
Proposta Nº 19/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade (Presidente não participou na votação)
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Aveiras de Cima
Proposta Nº 27/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
Apoios Logísticos
UTA – União de Tertúlias de Azambuja
Proposta Nº 19/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Associação Terra Velhinha
Proposta Nº 25/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 3
Apoios Financeiros
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
Proposta Nº 20/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Agrupamento de Escolas de Azambuja
Proposta Nº 22/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha
Proposta Nº 13/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Associação Desportiva e Cultural de Tagarro
Proposta Nº 14/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1382 - Azambuja
Proposta Nº 15/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Centro Hípico Lebreiro de Azambuja
Proposta Nº 16/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Apoios Logísticos
Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima
Proposta Nº 26/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Espetáculo Solidário
Proposta Nº 27/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Apoio ao Peregrino
Proposta Nº 17/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 8
Cedência de Transporte – Banco Alimentar Contra a Fome
Proposta Nº 24/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA / 07 MAIO 2019
________________________________________________
Ponto 1
Trabalho Suplementar no âmbito da “Feira de Maio 2019”
Proposta Nº 21/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 2
Protocolo de Colaboração – Instituto Superior de Ciências da Administração
Proposta Nº 23/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
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REUNIÃO ORDINÁRIA / 21 MAIO 2019
________________________________________________
Ponto 1
Abertura de procedimento concursal com vista à celebração de Acordo Quadro para aquisição de prestação de serviços de animais errantes
(cães e gatos) e eutanásia
Proposta Nº 31/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 2
Recrutamento de 1 trabalhador na carreira/categoria de Assistente
Operacional – Sapador Florestal
Proposta Nº 24/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Abertura de procedimento de concurso público - Requalificação e refuncionalização da Escola Básica, Jardim de Infância e Espaços Exteriores de Vila Noa da Rainha
Proposta Nº 33/P/2019
Aprovada por unanimidade
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Ponto 4
3º Aditamento ao Protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja (EIP)
Proposta Nº 29/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Contrato de comodato com LS – Gestão Empresarial e Imobiliária, S.A.
Proposta Nº 30/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Atribuição de 3 Prémios de Mérito (CLC) - Ratificação
Proposta Nº 26/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
Programa de Apoio à Redução do Tarifário de Transportes Públicos
(PART)
Proposta Nº 32/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 8
Protocolo de Colaboração – Luso – Formatar S.A. / EPAD, Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto
Proposta Nº 25/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 9
Espaços no recinto da Feira de Maio 2019
Proposta Nº 32/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 10
Apoios Financeiros
Poisada do Campino
Proposta Nº 17/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Associação Desportiva e Cultural de Casais da Lagoa
Proposta Nº 21/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Grupo Desportivo de Azambuja - GDA
Proposta Nº 19/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Casa do Povo de Aveiras de Baixo
Proposta Nº 20/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 11
Apoios Logísticos
Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja
Proposta Nº 28/P/2019
Aprovada por unanimidade
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Aveiras de Cima
Proposta Nº 28/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima
Proposta Nº 29/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
União Desporto e Recreio de vila Nova da Rainha
Proposta Nº 30/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima
Proposta Nº 31/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Casa do Benfica de Aveiras de Cima
Proposta Nº 33/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 12
Doação de Livros – Rede de Bibliotecas
Proposta Nº 18/V-AJM/2019
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA / 05 JUNHO 2019
________________________________________________
Ponto 1
Primeira suspensão parcial ao PDM de Azambuja e estabelecimento
de medidas preventivas
Proposta Nº 35/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 2
Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo
Proposta Nº 38/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de alvará – Casa
do Povo de Aveiras de Cima
Proposta Nº 36/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Isenção de pagamento de taxa RSU – GL-Importação e Exportação,
S.A.
Proposta Nº 37/P/2019
A proposta foi retirada
Ponto 5
Apoios Financeiros
Fábrica da Igreja Paroquial de N. Senhora da Purificação de Alcoentre
– Obras Capela Mortuária de Tagarro
Proposta Nº 34/P/2019
Aprovada por unanimidade
Agrupamento de Escolas de Azambuja – Projeto do Clube/Laboratório
de Robótica
Proposta Nº 26/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
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REUNIÃO ORDINÁRIA / 18 JUNHO 2019
________________________________________________
Ponto 1
Carta Educativa
Proposta Nº 29/V-SV/2019
Aprovada por maioria
Ponto 2
Transferência de Competências no Domínio da Educação
Proposta Nº 47/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no Âmbito das Instalações de Armazenamento e Postos de Abastecimento de
Combustíveis - CIMLT
Proposta Nº 41/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Regulamento Geral de Águas de Abastecimento e Águas Residuais do
Município de Azambuja
Proposta Nº 47/V-SL/2019
Aprovada por maioria
Ponto 5
Estrutura Nuclear e Flexível dos Serviços do Município
Proposta Nº 48/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 6
Alteração ao Mapa de Pessoal
Proposta Nº 28/V-SV/2019
Aprovada por maioria

Instalação de Central Solar Fotovoltaica – Variable Potential Unipessoal, Lda.
Proposta Nº 44/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 9
Isenção de Pagamento das Taxas devidas – Alvará – Fábrica da Igreja
Paroquial de Nª Srª da Assunção de Azambuja
Proposta Nº 43/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 10
Isenção de Pagamento da Taxa de RSU – GL – Importação e Exportação, S.A.
Proposta Nº 37/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 11
Apoios Financeiros
Fábrica da Igreja Paroquial de Alcoentre
Proposta Nº 39/P/2019
Aprovada por unanimidade
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Marta de Vila Nova
da Rainha
Proposta Nº 45/P/2019
Aprovada por unanimidade
Jovem Estudante
Proposta Nº 27/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 12
Apoios Logísticos

Ponto 7
Adendas ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja
Proposta Nº 40/P/2019
Aprovada por unanimidade

Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha
Proposta Nº 34/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Associação de Caçadores de Vale do Paraíso e Aveiras de Baixo
Proposta Nº 42/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo
Proposta Nº 35/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima
Proposta Nº 43/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Junta de Freguesia de Aveiras de Cima
Proposta Nº 36/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Santa Casa da Misericórdia de Azambuja
Proposta Nº 38/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Junta de Freguesia de Alcoentre
Proposta Nº 37/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Lar de Idosos de Nª Srª da Purificação de Aveiras de Cima
Proposta Nº 44/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Ponto 8
Reconhecimento de Interesse Público Municipal

Município de Benavente
Proposta Nº 39/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

Construção de Edifício de Uso Logístico – PROJESPIN, S.A.
Proposta Nº 42/P/2019
Aprovada por maioria
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Município de Salvaterra de Magos
Proposta Nº 40/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Município de Almeirim
Proposta Nº 46/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 13
Cedência de Transporte e Isenção de Pagamento da respetiva Taxa:
Agrupamento de Escolas de Azambuja
Proposta Nº 41/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Centro Escolar Boavida Canada
Proposta Nº 45/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA / 25 JANEIRO 2019
________________________________________________
Local: Auditório Municipal do Páteo Valverde, em Azambuja
Ponto 1
Transferência de Competências para o Município de Azambuja
Proposta nº 3/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 2
Transferência de Competências para a Comunidade Intermunicipal da
Lezíria do Tejo (CIMLT)
Proposta nº 4/P/2019
Aprovada por maioria

SESSÃO ORDINÁRIA / 28 FEVEREIRO 2019
________________________________________________
Local: Auditório Municipal do Páteo Valverde, em Azambuja
Ponto 1
Análise de assuntos da Freguesia de Azambuja
Ponto 2
Informação do Presidente da Câmara acerca da Atividade Municipal
Ponto 3
Regulamento da Creche Municipal do Alto Concelho em Manique do
Intendente
Proposta nº 1/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Eleição de dois elementos para a Comissão Alargada da CPCJ
Proposta nº 1/CP/2019
Ponto 5
Apresentação de Relatórios de Atividade pelas Comissões da Assembleia Municipal

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA / 27 MARÇO 2019
________________________________________________
Local: Auditório Municipal do Páteo Valverde, em Azambuja
Ponto 1
Transferência de Competências para o Município de Azambuja
Proposta nº 13/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 2
Informação sobre o Decreto-Lei nº 32/2019, de 4 de março
Assembleia Municipal tomou conhecimento
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SESSÃO ORDINÁRIA / 30 ABRIL 2019
________________________________________________
Local: Auditório Municipal do Páteo Valverde, em Azambuja

Ponto 7
Estrutura Nuclear e Flexível de Serviços do Município
Proposta nº 48/P/2019
Aprovada por maioria

Ponto 1
Informação do Presidente da Câmara acerca da Atividade Municipal

Ponto 8
Alteração ao Mapa de Pessoal
Proposta nº 28/V-SV/2019
Aprovada por maioria

Ponto 2
Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras - 2018
Proposta nº 19/P/2019
Aprovada por maioria

Ponto 9
Adendas aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências

Ponto 3
Aplicação dos Resultados Líquidos do Exercício - 2018
Proposta nº 20/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 4
Modificação ao Orçamento / Revisão Orçamental
Proposta nº 21/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 5
Alteração ao Mapa de Pessoal
Proposta nº 15/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade

SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2019
________________________________________________
Local: Auditório Municipal do Páteo Valverde, em Azambuja
Ponto 1
Informação do Presidente da Câmara acerca da Atividade Municipal
Ponto 2
3ª Alteração ao PDM
Proposta nº 15/P/2019
Aprovada por maioria
Ponto 3
Carta Educativa do Concelho de Azambuja
Proposta nº 29/V-SV/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Transferência de Competências no Domínio da Educação
Proposta nº 47/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito das instalações de armazenamento e postos de abastecimento de
combustíveis - CIMLT
Proposta nº 41/P/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Regulamento Geral de Águas de Abastecimento e Águas Residuais do
Município de Azambuja
Proposta nº 47/V-SL/2019
Aprovada por maioria
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Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha
Proposta nº 34/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo
Proposta nº 35/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima
Proposta nº 36/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Junta de Freguesia de Alcoentre
Proposta nº 37/V-SL/2019
Aprovada por unanimidade
Ponto 10
Reconhecimento de Interesse Público Municipal
Construção de edifício de uso logístico - Projespin, S.A.
Proposta nº 42/P/2019
Aprovada por maioria
Instalação de Central Solar Fotovoltaica – Variable Potential Unipessoal, Lda.
Proposta nº 44/P/2019
Aprovada por unanimidade
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CONTACTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA

___________________________________________________________________________________

CÂMARA MUNICIPAL - GERAL
263 400 400
geral@cm-azambuja.pt
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
263 400 410
assembleiamunicipal@cm-azambuja.pt
GAP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
263 400 404
gap@cm-azambuja.pt
UAP - UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
263 400 882
uap@cm-azambuja.pt
GIP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
263 400 444
gip@cm-azambuja.pt
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
263 403 720 / 969 291 789
protcivil@cm-azambuja.pt
HUBSLISBON AZAMBUJA
917 690 978
inovaempre@cm-azambuja.pt
GABINETE DE COMUNICAÇÃO
263 400 431 / 5
comunicacao@cm-azambuja.pt
POSTO DE TURISMO
263 400 476
turismo@cm-azambuja.pt
GABINETE DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL
263 400 491
associal@cm-azambuja.pt
CPCJ
COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO
263 400 472
cpcj.azambuja@sapo.pt
CENTRO LOCAL DE APOIO AO IMIGRANTE
263 400 491
claii@cm-azambuja.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL - AZAMBUJA
263 400 485
biblioazb@cm-azambuja.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL - ALCOENTRE
263 487 196
biblioalcoentre@cm-azambuja.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL - AVEIRAS DE CIMA
263 474 114
biblioaveiras@cm-azambuja.pt
MUSEU MUNICIPAL DE AZAMBUJA
263 400 884
museu@cm-azambuja.pt

GABINETE DE APOIO ÀS COLETIVIDADES
263 400 401
ncarapinha@cm-azambuja.pt
EDUCAÇÃO
263 400 496
educacao@cm-azambuja.pt
DESPORTO
263 400 475
desporto@cm-azambuja.pt
COMPLEXO DE PISCINAS DE AZAMBUJA
263 400 490 / 961 890 278
desporto@cm-azambuja.pt
PAVILHÃO MUNICIPAL / CENTRO DE MARCHA E CORRIDA
263 400 457
desporto@cm-azambuja.pt
DIOM - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS
263 400 860
diom@cm-azambuja.pt
DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
263 400 877
ambiente@cm-azambuja.pt
DU - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
263 400 448
urbanismo@cm-azambuja.pt

JUNTAS DE FREGUESIA

___________________________________________________________________________________

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOENTRE
263 485 092
jfalcoentre@gmail.com
JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE BAIXO
263 475 626
geral@jfaveirasdebaixo.pt
JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA
263 475 264
secretaria@freguesia-aveiras-cima.pt
JUNTA DE FREGUESIA DE AZAMBUJA
263 402 647
geralsecretariajfazb@jfazambuja.pt
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANIQUE DO INTENDENTE, VILA
NOVA DE S. PEDRO E MAÇUSSA
263 486 679
fmanique-vnspedro-macussa@sapo.pt
JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DO PARAÍSO
263 475 360
jfparaiso@gmail.com
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA
263 853 360
junta.rainha@sapo.pt
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CONTACTOS

ESCOLAS

____________________________________________________________

G.N.R. AVEIRAS DE CIMA
263 470 220

ESCOLA SECUNDÁRIA DE AZAMBUJA
263 409 330

G.N.R. AZAMBUJA
263 418 841

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE AZAMBUJA
263 406 520 / 1

ESCOLA SEGURA
969 291 786

ESCOLA BÁSICA DE MANIQUE DO INTENDENTE
263 486 277

CENTRO DE SAÚDE AZAMBUJA
263 407 600

ESCOLA BÁSICA VALE AVEIRAS
263 470 170

CRUZ VERMELHA - AVEIRAS DE CIMA
263 470 470

CENTRO ESCOLAR BOAVIDA CANADA
263 407 650

DELEGAÇÃO DE SAÚDE
263 407 617

CENTRO ESCOLAR DE ALCOENTRE
263 485 555

CONSERVATÓRIAS DOS REGISTOS CIVIL E PREDIAL
263 401 661

E.B.1 AVEIRAS DE CIMA
263 474 011

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS
263 406 440

E.B.1 PROF. INOCÊNCIO CARRILHO LOPES
263 418 630

SEGURANÇA SOCIAL
300 511 191

E.B.1 BAIRRO DA SOCASA
263 408 284

FARMÁCIA PERALTA - ALCOENTRE
263 487 052 / 3

E.B.1 VALE DO BREJO
263 474 016

FARMÁCIA CENTRAL - AZAMBUJA
263 418 743

E.B.1 VALE DO PARAÍSO
263 474 010

FARMÁCIA DIAS DA SILVA - AZAMBUJA
263 400 350

E.B.1 VILA NOVA DA RAINHA
263 861 105

FARMÁCIA MIRANDA - AVEIRAS DE CIMA
263 475 124

JARDIM DE INFÂNCIA DE MANIQUE DO INTENDENTE
263 487 132

FARMÁCIA NOVA - AVEIRAS DE CIMA
263 475 103

JARDIM DE INFÂNCIA DE VALE DO PARAÍSO
263 476 873

FARMÁCIA FERREIRA E CAMILO - MANIQUE DO INTENDENTE
263 485 359

JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA NOVA DA RAINHA
263 853 332

PRAÇA DE TÁXIS DE AZAMBUJA
263 402 661

ÚTEIS

____________________________________________________________
ÁGUAS DA AZAMBUJA, S.A.
263 001 920 / Piquete 926 754 942
RECOLHA DE MONSTROS/MONOS (ECOAMBIENTE)
800 204 505
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AZAMBUJA
263 401 144 / 5
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOENTRE
263 480 130
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RODOVIÁRIA DO TEJO - AZAMBUJA
263 418 935
RODOVIÁRIA DO TEJO - ALCOENTRE
263 486 126
C.P.
808 208 208

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA
Praça do Município nº19, 2050 - 315 Azambuja

|

263 400 400

|

cm-azambuja.pt

