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Como é do domínio público
o Governo optou pela solução
Campo de Tiro de Alcochete
para instalar o novo Aeroporto
Internacional de Lisboa em
detrimento da localização OTA,
anunciada como boa e definitiva
ao longo dos últimos oito anos.
Não nos compete questionar
estudos altamente especializados
que foram desenvolvidos pelo
Laboratório Nacional de Engenharia
Civil. Mas não deixa de ser
preocupante para a confiança
dos agentes que planeiam a sua
estratégia em função de decisões
públicas tão importantes como esta
o retrocesso duma decisão tomada
há tanto tempo, confirmada por
sucessivos Governos, quer
do P.S. quer do P.S.D. e candidatada
a fundos comunitários. Também nos
parece que todo este processo não
é muito saudável para
a credibilidade do País.

É claro que uma decisão destas,
relativamente a uma infra-estrutura
localizada paredes meias com
o Concelho de Azambuja, tem
implicações de diversa ordem a três
níveis:
1
Nos prejuízos que acarreta a
quem, durante dez anos, viu os
seus terrenos sujeitos às medidas
restritivas do Aeroporto e os seus
projectos reprovados pela
Ana-Naer;
2
Nas expectativas goradas e nos
projectos adiados de toda a região
norte que teve durante oito anos
a expectativa de se desenvolver
tendo o Aeroporto como motor.
Naturalmente que a Região tem que
ser compensada, particularmente
os Municípios que tiveram medidas
restritivas - Azambuja e Alenquer;
3
Na necessidade de redifinir
e adaptar a estratégia e o modelo
de desenvolvimento nas suas
vertentes económica, social
e ambiental.
No que se refere ao primeiro tipo de
problemas identificados, já tivemos
oportunidade de divulgar pelos
nossos munícipes as medidas que
a Câmara de Azambuja pode tomar
para minorar os seus prejuízos:
temos uma “via verde“ para
apreciação dos projectos rejeitados
e proporemos a redução de taxas
em oitenta por centro a quem,
naquelas condições, pretender
retomar o seu projecto.
››

www.cm-azambuja.pt
geral@cm-azambuja.pt

DESTAQUE
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Já no que se refere às questões
levantadas em 2, estamos
activamente a trabalhar com o
Município de Alenquer e com os
restantes Municípios envolventes
da Ota para definir um conjunto
de acções prioritárias a pôr em
prática - nos termos aliás do Grupo
de Trabalho criado pelo Governo
para o efeito, que deve apresentar
em Março as suas conclusões. Nesta
matéria, aliás, Azambuja e Alenquer,
os dois Municípios afectados pelas
medidas restritivas durante dez
anos, terão um tratamento especial.
De realçar que os dois Municípios
já acordaram a sua posição sobre
estas questões e que as medidas a
tomar pelo Governo deverão, em
linhas gerais, incluir:
›
A construção e/ou beneficiação de
acessibilidades - no nosso caso,
destacam-se as intervenções na
EN3 entre Azambuja e Carregado,
na EN366 entre a Guarita e
Alcoentre e na construção de duas
novas vias: uma em alternativa
ao IC2 e outra ligando, a Norte,
Alenquer a Aveiras de Cima;
›
Mecanismos de aceleração da
aprovação dos Planos de Pormenor
e dos grandes projectos que se
perfilam para o Concelho;
›
Incentivos à fixação de empresas
no Concelho;
›
Equipamentos, particularmente na
área da Educação e do Património.

Finalmente, o modelo de
desenvolvimento do Concelho,
do nosso ponto de vista não
sofrerá alterações de fundo
pela mudança da localização do
Aeroporto - apenas o ritmo e a
intensidade de implantação serão
alterados. A nossa estratégia
de desenvolvimento sempre foi
determinada por três premissas
fundamentais:
›
A proximidade do novo Aeroporto
de Lisboa - naturalmente que o
Campo de Tiro de Alcochete é mais
longe do que a OTA. Mas mesmo
assim é perto (cerca de 30 / 35 Km).
O factor acelerador da proximidade
do Aeroporto continuará a fazerse sentir, embora sem a pressão
decorrente de termos um aeroporto
“à porta“ - o que até pode ser
uma mais-valia em termos de
desenvolvimento harmonioso;
›
A excelente localização
estratégica do Concelho e as
suas acessibilidades, quer as
actuais quer as que resultarão das
negociações em desenvolvimento
com o Governo;
›
O notável Património ambiental
que detemos, e que viabiliza a
instalação de empreendimentos de
grande qualidade.
Decorre destes três vectores os dois últimos dos quais
independentes da localização do
Aeroporto - que o desenvolvimento

do Concelho continua a ter por
base a potenciação dos eixos
logistico-industriais Azambuja/
V.N. da Rainha, Aveiras de
Cima/Alcoentre e Guarita/Casais
da Lagoa; o Turismo nas suas
vertentes de aproveitamento das
zonas ribeirinhas e da potenciação
das características ambientais e
paisagísticas do Alto Concelho, com
todo o potencial de arrastamento
que trará às actividades tradicionais
(agricultura, artesanato,
actividades tradicionais).
Temos um Concelho com
um enorme potencial de
desenvolvimento e com passos
seguros dados no sentido do
progresso. Esperamos que esses
objectivos sejam mobilizadores de
todos os cá que vivem, trabalham
ou desenvolvem a sua actividade.

Escola EBI
de Manique do Intendente
inaugurada
com a presença
da Ministra da Educação
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O dia 22 de Janeiro foi
de festa para todo
o Concelho de Azambuja,
e em particular para
Manique do Intendente.
Bem longe fica a instalação
da escola, em 1976,
destinada aos 2.º e 3.º ciclos,
e já na altura com condições
muito limitadas.
O peso dos anos
e as crescentes
necessidades educativas
revelaram a natural
degradação e insuficiência
das instalações entretanto
alargadas com pavilhões
já usados.
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Após vários anos de pressão conjunta
da Câmara Municipal, dos Conselhos
Executivos e das Associações de
Pais conseguiu-se que o Ministério
da Educação (através da Direcção
Regional de Educação de Lisboa)
incluísse na lista de prioridades
a remodelação deste
estabelecimento de ensino.
Tratou-se, efectivamente, de uma
renovação total e ampliação.
De referir que não só os edifícios são
novos, mas também todo o material
como mobiliário, equipamento
de cozinha, central telefónica,
vedação, pavimentos e iluminação
exteriores. Toda a escola é servida
por uma rede informática com acesso
à internet, e dispõe de 3 modernos
quadros interactivos (um adquirido
pelo Município, outro pela escola e
um financiado pelo ministério).
No espaço da antiga “E.B.2, 3”
(2.º e 3.º ciclos) nasceu, assim,
a “Escola Básica Integrada de
Manique do Intendente”,
com 1.º, 2.º e 3.º ciclos (aberta desde
o início do presente ano lectivo).
É ali que funciona a sede
do Agrupamento de Escolas
do Alto Concelho, que é composto
ainda pelas escolas de Alcoentre,
Quebradas, Tagarro, Vila Nova
de S. Pedro e Jardim-de-infância
de Manique.

Aqui ficam alguns dados estatísticos, para que todos
fiquemos a conhecer a «nossa» nova escola:
»
›
›
›
›

»
›
›
›
»
›

›

1.º ciclo
48 alunos
3 professores
4 salas de aula
(3 em funcionamento)
1 sala polivalente (acolhimento
antes do início das aulas +
actividade física)

»
›
›
›

2.º e 3.º ciclos
76 (2.º ciclo) + 103 (3.º ciclo)
alunos
27 professores
10 salas de aula

›

Outros recursos humanos
1 professor de ensino especial
(para alunos com necessidades
educativas especiais)
12 funcionários

›
›
›

›
›
›
›
›

Outros recursos materiais
1 sala de Educação Tecnológica
1 sala de Educação Musical
1 sala de Educação Visual
e Tecnológica
1 sala de Educação Visual
1 sala de Ciências
1 sala de Tecnologias
de Informação e Comunicação
1 Centro de Recursos/Biblioteca integrada na rede de Bibliotecas
Escolares (com computadores
e equipamento audiovisual
completo)
1 sala para professores
1 sala para Directores de Turma
1 sala para os funcionários
1 sala para a Associação de Pais
1 sala para atendimento
aos encarregados de educação

›
›
›
›
›
›
›
›
›

1 sala de convívio para alunos
com bar
refeitório com cozinha
reprografia
papelaria
auditório
1 sala para a “rádio-escola”
campo de jogos exterior para
o 1.º ciclo
campo de jogos exterior para
os 2.º e 3.º ciclos
balneários (masculino/feminino/
professores).
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REORDENAMENTO URBANO JUNTO
À REFER E ENTRADA NASCENTE
DA VILA DE AZAMBUJA

OBRAS

CONSTRUÇÃO DO
CAMPO DE FUTEBOL
EM PISO SINTÉTICO
E EDIFÍCIO DE APOIO

OBRAS
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POLIS 5
REORDENAMENTO URBANO DO NÚCLEO CENTRAL DE AZAMBUJA

A consignação da obra foi assinada
no dia 20 de Agosto de 2007.
Até à presente data já se realizaram
todas as movimentações de terras,
a drenagem do campo e a rede de
rega encontra-se em construção.
Dentro de dias irão iniciar os
trabalhos no edifício de apoio.
É de salientar, que existe um volume
grande de trabalhos a mais, em
termos de movimentação de terras
e que já se encontram realizados.

A empreitada supra mencionada foi executada em duas
zonas distintas da Vila de Azambuja.
A intervenção na entrada nascente da Vila deu continuidade
à empreitada da rotunda e E.N.3 (executada anteriormente)
e consistiu no reordenamento das vias de trânsito que
se dirigem para o centro da Vila, tendo-se criado um
separador central, reordenamento dos estacionamentos,
implementação de sinalização horizontal e vertical de
trânsito e execução da rede de drenagem de águas pluviais.
A intervenção junto à entrada da Refer consistiu no
reordenamento do espaço, permitindo uma melhor
organização dos autocarros, táxis e segurança dos utentes,
implementação de uma guarda ao longo do separador com
a E.N.3, de sinalização horizontal e vertical de trânsito e
execução da rede de drenagem de águas pluviais.
Esta empreitada teve como objectivo reordenar o espaço por
forma a permitir que a circulação rodoviária se faça de uma
forma mais organizada e segura e que os transeuntes possam
ter mais segurança e comodidade, aumentando assim a
qualidade de vida dos habitantes da Vila de Azambuja.

Rua 25 de Abril e Bairro da Ónia
Ao nível da via de circulação
rodoviária encontram-se a
ser realizados trabalhos de
pavimentação com a prévia
abertura de caixa e posterior
colocação de bases de agregado
britado de granulometria extensa,
em camadas de 20 cm, e colocação
da 1.ª camada de betão betuminoso.
Na zona dos passeios está-se a
proceder à substituição de alguns
lancis danificados e à reposição da
calçada nas zonas dos ramais de
água e águas residuais.

Zona histórica
Execução de um muro de suporte
e todas as infra-estruturas na Rua
dos Campinos.
Na zona por trás da Igreja Matriz
estão em curso os calcetamentos,
estando até, em áreas significativas,
a ser efectuados acabamentos e a
decorrer tempos de consolidação
de bases e juntas, para permitir a
abertura ao trânsito.

Quinta dos Gatos e Rossio
Relativamente aos trabalhos
de infra-estruturas enterradas,
redes de águas e águas residuais,
iniciaram-se os trabalhos na Rua
Cândido de Abreu com a execução
dos colectores de águas residuais
domésticas e pluviais que ligam
à Rua Eng.º Moniz da Maia.
Previamente e de modo a garantir o
abastecimento de água a todos os
munícipes que habitam na zona de
intervenção foi necessário proceder
a uma rede provisória de água.
Na Rua Trás dos Quintais e
Rua Pedro Salema estão a
ser executados trabalhos de
pavimentações e execução de
calçadas.

POLIS 6
REORDENAMENTO URBANO DO CAMPO DA FEIRA DE AZAMBUJA
A consignação foi assinada no dia 24 de Setembro de 2007, tendo decorrido
um tempo para libertação de alguns terrenos e introdução de alguns acertos
no projecto.
Iniciada a obra, neste momento as infra-estruturas da rede de água, rede de
esgotos domésticos e pluviais estão praticamente concluídas.
As cotas de projecto em relação às pavimentações estão postas.
Foram realizadas as demolições necessárias.
No final de Janeiro tiveram início as infra-estruturas eléctricas, os muros e as
pavimentações.
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EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS DE AZAMBUJA

Intervenções
nas
freguesias

INTERVENÇÃO
URBANA EM VALE
DO PARAÍSO

Nos últimos meses, a intervenção
mais significativa da Câmara
Municipal, em termos de obra,
teve lugar no Alto Concelho. Foi
dada continuidade ao trabalho
de beneficiação da rede viária,
desta feita com a pavimentação de
algumas ruas em Casais das Boiças,
freguesia de Alcoentre.

No lugar de Torre Penalva - Vila
Nova de S. Pedro – encontra-se
em fase adiantada de execução a
rede de saneamento básico, com
esgotos domésticos e sistema de
abastecimento de água.

envolvente ao Pavilhão
Desportivo

Numa parceria entre a Câmara e
a Junta de Freguesia de Manique
do Intendente, realizou-se uma
intervenção de requalificação
urbana na confluência das Ruas
Pina Manique e S. Pedro de Arrifana,
junto ao Largo Pina Manique.

Esta obra consta, essencialmente,
da pavimentação anexa ao
pavilhão de Vale do Paraíso, à
qual foi possível e oportuno juntar
a pavimentação das estradas
municipais envolventes.
Desta forma no cruzamento
existente entre as estradas para
Azambuja e Aveiras de Cima, haverá
um alargamento da via de modo a
permitir a inversão de marcha de
veículos longos. Toda a área será
objecto de nova pavimentação
(cerca de 4.000m2 no total) bem
como da construção de passeios
com largura de 2 metros em blocos
de betão.
A envolvente do pavilhão será
objecto da construção de rede de
drenagem pluvial.
É de salientar que será construído
um passeio separador de tráfego
com 1 metro de largura, de modo a
disciplinar o trânsito, eliminando a
entrada para Vale do Paraíso nesse
local para veículos motorizados.
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REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS E PLUVIAIS E TRATAMENTO
DE LINHA DE ÁGUA NA MAÇUSSA
Esta empreitada compreende a
limpeza e desobstrução do caneiro
existente na zona da bomba de
gasolina, entre as casas existentes.
Constatando-se que algumas
das habitações limítrofes,
nomeadamente nos quintais, têm
canalização que largam esgoto
doméstico para esta linha de água,
pretende-se captar esse esgoto
doméstico e conduzi-lo para a
rede de saneamento já existente e
acabar com os maus cheiros que
se produzem, essencialmente nas
estações mais quentes.
A nível da linha de água
propriamente dita, a mesma
será alargada para 2 metros,
aproximadamente, sendo o seu leito
objecto de tratamento, de modo
a evitar a paragem de águas e os
consequentes maus cheiros.
A rede de drenagem de águas
residuais domésticas será

construída na zona da Fonte
do Mergulho, evitando que as
habitações das redondezas
continuem a largar os seus
efluentes para os terrenos
circundantes. Aí, na Fonte do
Mergulho, será construída uma
estação elevatória que enviará
essas águas para o esgoto existente
na rua principal (vencendo um
desnível de cerca de 20 metros de
altura).
A rede de águas pluviais conduzirá
estas para a linha de água mais
próxima.

LOTEAMENTO DO MOINHO DA MATA
INFRAESTRUTURAS
Estão em construção as
infraestruturas deste loteamento
em Vale do Paraíso, que incluirão
pavimentos, redes de águas de
abastecimento, rede de esgotos
domésticos e águas pluviais, rede
eléctrica, rede telefónica e rede de
gás.
A área de pavimentação está
estimada em cerca de 2.500m2,
tendo o loteamento uma extensão
de cerca de 350 metros e sendo

composto por 18 lotes para
habitação.
Pretende-se, desta forma,
dotar esta zona de excelentes
condições de habitabilidade. É
de referir que este loteamento,
pela sua localização num ponto
particularmente elevado, goza de
uma vista espectacular sobre a
freguesia e a área envolvente.
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Visita à Freguesia
de Alcoentre
09.Outubro

Visita à Freguesia
de Manique do Intendente
06.Novembro

Visita à Freguesia
da Maçussa
22.Janeiro

O programa de reuniões descentralizadas, organizado
pelo Executivo Municipal para o actual mandato,
cumpriu a visita planeada à freguesia de Alcoentre.

A última reunião descentralizada do ano 2007
realizou-se em Manique do Intendente.
Após a concentração na sede da Junta local, a visita
iniciou-se com duas situações de saneamento,
uma no centro da vila e outra junto ao Paúl. Outros
pontos visitados, ainda na sede de freguesia, foram o
Mercado Diário e o cemitério com o acesso conhecido
por “estrada velha”. Na Póvoa de Manique, foi
abordada a questão dos esgotos na Rua Olival das
Moças; em Arrifana, a Rua 25 de Abril e o depósito
de água. De volta a Manique, o executivo municipal
foi interpelado na Praça dos Imperadores sobre a
iluminação pública, tema já levantado pelos eleitos
locais relativamente a toda a freguesia.
Nos horários previstos, e tendo por palco o edifício da
Junta, seguiram-se, após o almoço, o atendimento do
presidente e a Sessão de Câmara.

Entrámos na recta final do programa de reuniões de
Câmara descentralizadas 2007/2008. A penúltima
freguesia a receber esta visita formal do Executivo
Municipal – no mandato autárquico em curso –
foi a Maçussa.
Os eleitos locais acolheram a comitiva e guiaram
a visita que, habitualmente, marca o início destas
deslocações. Começou pela observação de diversas
vias como o Vale do Bogalho, a Rua da Ribeira, as
Estradas das Palmeiras e das Mosqueireiras e a
envolvente ao Pavilhão Desportivo. Além de algumas
necessidades a nível de pavimentações e construção
de valetas, os responsáveis pela Junta manifestaram
o desejo de ver concretizada a conversão da antiga
escola primária em centro de dia para a 3ª idade.
Ao mesmo tempo que apresentava o projecto aos
presentes, o Presidente da Câmara fez saber que
o início da obra está apenas a aguardar o visto do
Tribunal de Contas.
De seguida, esgotos e uma linha de água – na qual
a Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja
já iniciou trabalhos de limpeza – foram o tema de
conversa. Por fim, o objectivo da Junta de Freguesia
de ver o polidesportivo (construído ao lado da
colectividade) equipado com balneários de apoio.
Cumprindo o programa, o Presidente da Câmara
esteve disponível para o atendimento personalizado
aos munícipes e a visita terminou com a reunião
ordinária, realizada no salão da Associação
Recreativa Desportiva e Cultural.

Previamente à sessão de Câmara – que teve lugar no
salão dos bombeiros locais – realizou-se a habitual
viagem por alguns pontos da Freguesia, em jeito de
diagnóstico a diversas situações.
O bairro da Socasa, na sede de freguesia foi a primeira
paragem proposta pelos responsáveis da Junta.
Em Casais das Boiças, foi percorrida e observada a
ligação ao lugar de Espinheira. Seguiu-se a passagem
por Tagarro onde foi analisada uma intervenção
urbana, no Largo Gorjão Henriques, tal como em
Quebradas, na Rua das Flores e Rua 1º de Maio. A
viagem terminou com o regresso a Alcoentre e a visita
ao Palácio Frederico Arouca, já reconstruído e a entrar
em funcionamento nos próximos meses como Centro
de Dia para a 3ª Idade e pólo cultural.
Após o atendimento do presidente aos munícipes, teve
lugar, ao final da tarde, a Sessão de Câmara pública.
habitação própria permanente que foi alvo de
intervenção para melhorar as condições de
habitabilidade de uma família carenciada da freguesia
de Alcoentre.

AMBIENTE
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PROTECÇÃO CIVIL
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COMPANHIA LOGÍSTICA DE COMBUSTÍVEIS

Programa Eco-Escolas

O Programa Eco-Escolas, da Associação Bandeira Azul da Europa, lançou
novo desafio para o presente ano lectivo (2007/2008).
A Câmara de Azambuja respondeu afirmativamente e, no seu papel de apoio,
a Divisão de Ambiente elaborou um Plano de Actividades do qual faz parte
a informação a todas as escolas do concelho das diversas iniciativas que
realizamos a nível de Educação Ambiental bem como outros projectos da
Divisão de Ambiente para este ano lectivo.
Pretende-se que as escolas do concelho mantenham os bons resultados
que têm alcançado em anos anteriores, neste programa tão importante a
nível de educação ambiental. Já agora, esperamos também continuar a ter o
reconhecimento das entidades organizadoras do Eco-Escolas e a ser um dos
municípios portugueses com mais bandeiras verdes.
São onze, as escolas do concelho inscritas:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

EB1 de Vila Nova de São Pedro
EBI de Manique do Intendente,
Jardim-de-Infância de Manique do Intendente,
EB1 de Quebradas,
EB1 de Tagarro,
EB1 de Alcoentre,
EB 2,3 de Vale Aveiras,
EBI de Azambuja,
EB1 de Azambuja (Quinta dos Gatos),
EB1 da Sócasa,
EB1 de Casais da Lagoa

A todas as comunidades escolares envolvidas, boa sorte e bom trabalho!

RECOLHA
PARA A AMI

A Câmara Municipal de Azambuja
aderiu a uma iniciativa promovida
pela AMI – Assistência Médica
Internacional, a “Campanha de
Reciclagem de Tinteiros e Toners”
que visa a recolha selectiva destes
consumíveis informáticos.
A AMI é uma Organização Não
Governamental, com estatuto jurídico
de Fundação, privada, apolítica e
sem fins lucrativos. Fundada em
5 de Dezembro de 1984, a AMI
tem como objectivo lutar contra
a pobreza, a exclusão social, o
subdesenvolvimento, a fome e as
sequelas da guerra, em qualquer parte
do Mundo.
O Município de Azambuja está a
colaborar efectuando a recolha destes
resíduos em todos os departamentos,
contribuindo assim para um ambiente
melhor, e ao mesmo tempo apoiando
uma organização humanitária tão
importante como a AMI.

CLC TESTOU PLANOS DE EMERGÊNCIA
PARA SITUAÇÕES DE ACIDENTE

A Câmara Municipal acolheu, com agrado, e acedeu ao convite da CLC para
participar em dois simulacros de acidente industrial. Essa participação
concretizou-se através do Serviço Municipal de Protecção Civil que cumpriu
o seu papel de coordenação entre os procedimentos internos da empresa e a
segurança pública de toda a comunidade.
A iniciativa consistiu em realizar dois exercícios.
No dia 26 de Outubro, foi simulada uma fuga de gasóleo na zona das
Virtudes (freguesia de Aveiras de Baixo). Fuga esta com origem numa ruptura
no oleoduto provocada por uma retroescavadora durante a execução de
trabalhos que não foram comunicados à empresa. Este cenário foi escolhido
por ser uma das operações mais frequentes na área de servidão do oleoduto.
O objectivo foi testar os meios internos da CLC assim como os meios
externos (Protecção Civil, Bombeiros, GNR, outros) e o empreiteiro que tem
a seu cargo agir em situações de emergência com os meios necessários. A
Câmara participou activamente nesta parceria e aproveitou a oportunidade
para testar o Plano Municipal de Emergência.
Idêntico propósito teve o simulacro levado a efeito a 06 de Novembro, em
que, durante uma operação de trasfega de GPL de um carro tanque para
uma esfera, na zona das bombas a mangueira flexível sofreu uma ruptura
total com saída de GPL que, além da fuga de produto, causou queimaduras
no motorista. Este exercício desenrolou-se no parque da Companhia,
permitindo-lhe avaliar os planos de emergência internos e todos os seus
mecanismos, bem como o plano de emergência externo por parte do Serviço
Municipal de Protecção Civil.

CURSOS DE
PRIMEIROSSOCORROS
PARA AUXILIARES
DE TRANSPORTES
ESCOLARES
A Câmara Municipal, através
do Serviço Municipal de Protecção
Civil, promoveu uma acção de
formação destinada às auxiliares que
acompanham os alunos utilizadores
da rede de transportes escolares do
Município.
O tema do curso, considerado de
grande utilidade para qualquer
profissional que trabalhe diariamente
com crianças, foi “PrimeirosSocorros”. As formandas receberam
noções teórico-práticas de suporte
básico de vida, imobilizações,
queimaduras, contusões, entre outras,
de modo a estarem habilitadas para
a primeira intervenção em casos
de pequenos acidentes (que todos
desejamos que não aconteçam).
O curso, com um total de 12 horas
de formação, foi ministrado por um
formador credenciado do corpo
dos Bombeiros Voluntários de
Azambuja. Participaram na acção 14
auxiliares que receberam o respectivo
certificado.

ACÇÃO SOCIAL
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ACÇÃO SOCIAL

Programa
SOLARH
No âmbito do Programa SOLARH
(Programa de atribuição de apoio
financeiro por parte do Instituto da
Habitação e Reabilitação Urbana)
foi feito o acompanhamento a uma
habitação própria permanente
que foi alvo de intervenção
para melhorar as condições de
habitabilidade de uma família
carenciada da freguesia de
Alcoentre.

antes

em recuperação

Programa de Atribuição
de Apoio a Estratos Sociais
Desfavorecidos

Encontro de Idosos
do Concelho de Azambuja

No âmbito do Programa de
Atribuição de Apoio a Estratos
Sociais Desfavorecidos, foi
concedido apoio em termos
de materiais de construção a
habitações próprias permanentes
de agregados familiares residentes
no concelho com carências
económicas e cujas habitações
não reuniam as condições mínimas
de habitabilidade, incluindo uma
habitação que foi consumida pelas
chamas na freguesia de Aveiras de
Cima.

Com o objectivo de promover o convívio entre todos os Idosos do Concelho,
desde 1997 que a autarquia proporciona a esta faixa etária um almoço
convívio acompanhado de grande animação musical.
No ano 2007 realizou-se o XI Encontro de Idosos. Teve lugar no Restaurante
Pôr-do-Sol 2 em Aveiras de Cima, nos dias 13 e 14 de Outubro, contando
com a participação de cerca de 1600 pessoas, sendo que as freguesias de:
Aveiras de Cima, Manique do Intendente, Vale do Paraíso e Vila Nova da
Rainha estiveram presentes no dia 13 e Aveiras de Baixo, Alcoentre, Maçussa
e Azambuja no dia 14.
O Encontro foi animado pela Orquestra Santos Rosa ao som de swing, jazz
e música popular portuguesa e muitos dos nossos idosos ajudaram a fazer a
festa desafiando os presentes a dar o seu pezinho de dança.
Casa consumida pelas chamas

Casa em recuperação
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SOLIDARIEDADE

Dia Mundial
do Coração

PROGRAMA
APOIO 65 - IDOSOS
EM SEGURANÇA

AZAMBUJA APOIA ONG “HUMANA”
www.humana-portugal.pt — t 212 801 587

Este ano a iniciativa foi dirigida
a toda a comunidade, com as
seguintes actividades:
›

›
A Fundação Portuguesa de Cardiologia, a exemplo dos anos transactos,
convida todas as Câmaras Municipais para que no dia 30 de Setembro,
Dia Mundial do Coração, entre as 10 e as 12 horas, o país esteja a “Mexer-se”
ao mesmo tempo.
Assim é anualmente apresentada uma iniciativa com esta finalidade.

›

Educação para a Saúde através
do Centro de Saúde
de Azambuja, com o apoio
de elementos da equipa de
enfermagem que efectuou a
avaliação individual de saúde a
cada elemento
e o correspondente
encaminhamento, quando
se justificava;

›

Mega aula de ginástica
com a participação de todos os
Ginásios do concelho de
Azambuja através de uma aula
com diversas modalidades, para
todos os participantes.

O objectivo desta iniciativa prende-se com o aumento da consciência do
público e a promoção de medidas preventivas para a redução da incidência
da doença cardíaca e do AVC, neste sentido pretende-se sensibilizar
a comunidade para:
›
›
›
›
›
›

Criação de hábitos de vida saudáveis;
Promoção da prática da actividade física e de um estilo de vida
saudável;
Sensibilização para uma alimentação saudável;
Sensibilização para a importância do controle do peso;
Sensibilização para a importância da realização de rastreios periódicos;
Socialização entre os elementos participantes;

um melhor e mais forte coração.

Participação num Peddy Paper
(PP) constituído por diversos
pontos de controlo, onde
foram dinamizadas acções
de cariz desportivo
e informativo, no âmbito
da saúde;
Existência de diversos rastreios,
para os quais se contou com
a participação
e empenhamento da Farmácia
de serviço em Azambuja
(Dias da Silva);

A Câmara Municipal recebeu da organização não governamental “Humana”
uma carta de agradecimento pela colaboração nas suas campanhas e a
divulgação de alguns resultados obtidos no nosso Concelho relativos aos
quilos de roupa usada recolhida.
A actividade da Humana-Portugal consiste na obtenção de fundos para a
prossecução dos objectivos da “Humana People to People”. Para o efeito, a
organização recolhe donativos de roupa usada que depois selecciona tendo
em vista a respectiva venda.
Dos fundos obtidos através desta actividade, parte destina-se a financiar
a estrutura da associação em Portugal, todo o restante é canalizado para
os diversos projectos que têm vindo a ser desenvolvidos em vários países
carenciados, como Angola e Guiné-Bissau.
A título de exemplo, um destes projectos diz respeito a uma escola de
formação de professores em Huambo, uma das 9 criadas em Angola
desde 1994, e que já formou mais de 1700 professores do ensino primário
especialmente preparados para o ensino em áreas rurais menos favorecidas.
O Município de Azambuja congratula-se com os pequenos e grandes
sucessos deste tão meritório trabalho de solidariedade internacional e,
dentro das suas competências e possibilidades, colaborará sempre neste
tipo de acções. Estamos certos de que os nossos munícipes continuarão,
igualmente, a dar o seu contributo como até aqui.
Quantidade (kg) - período de 01/01/2007 — 30/06/2007
Freguesia
Azambuja
Azambuja
Alcoentre
Azambuja
Aveiras de Cima
Azambuja
Azambuja
Aveiras de Cima

Local
Paragem Autocarros
Bairro da China
Junta de Freguesia
Igreja
Igreja
Escola Prim. Vale Verde
Fundo Rua principal
Escola C+S

Morada
EN3 Estação Comboios
Largo da Zona 1
Alcoentre
Rua do Espírito Santo
Estrada principal
Quinta dos Gatos
Rua 15 de Dezembro
Estarda para Alenquer

kg
2.205
2.271
2.271
2.358
2.560
3.009
3.126
3.552

O Programa Apoio 65 – Idosos
em Segurança é uma Iniciativa do
Ministério da Administração Interna
que visa garantir as condições de
segurança e tranquilidade das pessoas
idosas; promover comportamentos
de segurança junto da população
idosa; e ajudar a prevenir e a evitar
situações de risco, através de uma
rede de contactos directos e imediatos
entre os idosos e a GNR, em caso de
necessidade.A 22 de Março do ano 2005, Câmara
Municipal de Azambuja, através da
Divisão de Saúde e Acção Social,
em colaboração com a GNR “Escola
Segura” desenvolveram a primeira
acção de sensibilização sobre
segurança pessoal para os idosos
do concelho de Azambuja, no Centro
Social e Paroquial de Azambuja.
Tendo em conta que a terceira
idade é uma população vulnerável
a situações de burlas, a CMA decidiu
dar continuidade a este programa
pelas freguesias do Concelho com a
colaboração da GNR.
Assim, foram realizadas no ano 2007
quatro Acções de Sensibilização:
Vila Nova de S. Pedro - 26 de Abril;
Vale do Paraíso - 27 de Abril;
Maçussa - 13 de Dezembro;
e Casal de Além – Vila Nova
de S. Pedro -14 de Dezembro.
Em 2008 pretende-se realizar as
respectivas acções nas restantes
freguesias do concelho.
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As
Viagens do
Zambujinho
Na sequência do manifestado pelos membros do Conselho Municipal de
Educação, relativamente ao desconhecimento por parte da comunidade
educativa no que concerne ao Património Concelhio, constituiu o Departamento
de Intervenção Sócio-cultural uma equipa multidisciplinar que com o objectivo
de elaborar um projecto que respondesse às necessidades identificadas, assim
envolveu os Serviços de Educação, Cultura/Património e Turismo.
A este projecto denominou-se “As Viagens do Zambujinho” visam dar a
conhecer questões ligadas ao património e à cultura local como elementos
cruciais e contributivos para a formação enquanto cidadãos e munícipes;
Sensibilizar e envolver a comunidade educativa para a preservação e
valorização do património, através da criação e implementação de redes
de informação municipal e realização de acções de sensibilização, junto da
comunidade escolar; Estimular e promover a relação das escolas com as
diversas instituições públicas e entidades particulares em que os alunos possam
ter um contacto com a realidade do Concelho.
Para tal, no decurso das diferentes rotas é-lhes proporcionado a realização
de actividades/jogos variados que permitem descobrir e despertar para o
património Concelhio de forma lúdica e pedagógica.
Para atingir tais objectivos estabelecidos criaram-se 9 Rotas que pretendem ser
representativas de todas as Freguesias do Município de Azambuja resultantes
de parcerias com entidades públicas e privadas.
Ver 4 páginas seguintes
Durante o 1.º período do ano lectivo 2007/08, cerca de 200 alunos já
participaram em uma das nove rotas propostas. Até final do ano estão
agendadas mais 21 rotas, antevendo abranger cerca de 500 alunos.
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Alcoentre
Rota do Alto
Concelho
Da Lezíria
ao Bairro
Espinheira
Marco do Cruzamento (Observação
da paisagem);
Tagarro
Lagar de azeite (Observação e
experimentação do processo de
produção de azeite)
Casais das Boiças
Posto de Vigia (Observação
panorâmica da freguesia e zonas
limítrofes);
Alcoentre
Quartel Bombeiros (Dar a conhecer
o funcionamento e a orgânica de um
quartel de bombeiros e as diversas
funções inerentes)

Aveiras de Baixo
Rota Ambiental

Aveiras de Cima
Rota do Vinho

Aveiras de Baixo
Quinta do Pilar (Observação dos
animais e da criação de cavalos)
Virtudes
Chalé e Espírito do Pátio (Exploração
das infra-estruturas agrárias que
envolvem a Mata Nacional das
Virtudes)
Convento das Virtudes (Observação
do Convento.)
Quinta da Cerca (Dar conhecer as
actividades da Quinta)

Casais Amarelas
Vinha tradicional (Observação
da vinha, tomando contacto com
métodos e utensílios de trabalho;)
Casais Amarelas
Adega tradicional (Dar a conhecer
uma Adega típica e tradicional;
Observação e alerta para
o conhecimento do património
humano - como se de um bem
a herdar se tratasse.)
Vale Coelho
SIVAC (Dar a conhecer a empresa,
para demonstrar todo o processo de
vinificação através da utilização de
tecnologia de ponta.)

Azambuja
Rota da Lezíria
e dos Avieiros

Azambuja
Rota
Urbana

Manique
do Intendente
Rota Pina Manique

Lezíria
Campos da lezíria (Enquadramento
das características geomorfológicas
de Azambuja; Observação dos toiros
no campo;)
Palácio das Obras Novas e Vala Real
(Dar a conhecer o Palácio e a Vala Real;)
Lezirão
Aldeia Avieira (Dar a conhecer a vida das
pessoas dedicadas ao rio.)
Azambuja
Tertúlia Lusitana (Dar a conhecer a tertúlia como
o expoente máximo da representação, preservação
e divulgação da cultura tauromáquica em Azambuja)

Azambuja
Biblioteca Municipal (Dar a conhecer os equipamentos
sociais do Município;)
Museu Municipal (Dar a conhecer os equipamentos
sociais do Município;)
Auditório do Valverde (Dar a conhecer as diversas
áreas de manifestação artística;)
Pelourinho e Igreja Matriz
(Observação do património histórico)
Paços do Concelho (Dar a conhecer o funcionamento
e orgânica de um órgão de Poder Local.)

Manique Intendente
Praça dos Imperadores (Realização de um jogo
temático/percurso de orientação em torno do
Pelourinho e Praça dos Imperadores sobre a toponímia
das ruas, que possuem os nomes de imperadores
romanos (Antiguidade Clássica)
Casa da Câmara (Observação das características
arquitectónicas do edifício.)
Palácio (Observação e realização de jogos temáticos
alusivos à identificação de alterações da arquitectura
do edifício
Observação da Igreja, cujas cores e traçado decorativo
e arquitectónico diferem das restantes do Concelho.)
Quinta da Torre Bela (Observação das infra-estruturas
agrárias e do Palácio que constituem o património
edificado desta propriedade; Observação da fauna
e da flora)

Vale do Paraíso
Rota dos Sentidos
Vale do Paraíso
Percurso de Foto-orientação (Observação do património
histórico através de percurso de Foto-orientação pela
localidade, centralizando-se na zona histórica.)
Atelier ADR (Realização de actividades plásticas.)
Confraria (Dar a conhecer o funcionamento de uma
Confraria.)
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2007/08
APOIOS CONCEDIDOS AOS PROJECTOS EDUCATIVOS

Vila Nova
da Raínha
Rota da Indústria
Zona Industrial Vila Nova Rainha
Empresa JULAR (Observação do processo de
transformação de madeira efectuado.)
Zona Industrial Vila Nova Rainha
Empresa Pingo Doce (Observação do processo
de armazenagem e de distribuição dos bens
alimentares, de higiene, entre outros, que se encontram
habitualmente nas lojas e que são consumidos por toda
a gente.)
Vila Nova Rainha
Igreja e Ponte (Observação do Património Histórico.)
Vila Nova Rainha - Azambuja
Viagem Comboio (Realização de viagem de comboio)

Vila Nova de S.Pedro
e Maçussa
Rota dos Moinhos
Maçussa
Moinho (Visita ao Moinho e exemplificação do processo
de moagem de farinha.)
Fabrico do Pão (Confecção de pão.)
Quinta (Observação da agricultura biológica, burros,
e criação de cabras.)
Queijaria (Observação da confecção dos queijos.)
Vila Nova S. Pedro
Castro Vila Nova S. Pedro (Observação do Vale de
Almoster; Realização de jogos temáticos.)

De acordo com o princípio de
que são as escolas que melhor
conhecem as suas necessidades
e quais as acções que melhor
promovem a qualidade educativa,
a autarquia tem apoiado os
projectos educativos das escolas.
O Projecto Educativo pretende
representar um conjunto de
actividades integradas com os
diversos elementos da comunidade
escolar, que se centrem no
desenvolvimento de processos
de aprendizagem dos alunos que
potenciem as suas competências
académicas e sociais.
Tal como vem sendo hábito,
desde o ano lectivo 2002/03, a
autarquia tem recebido e apoiado,
os Projectos apresentados pelas
Agrupamentos/Escolas, para tal
criou um Regulamento/Normas
e Formulário de candidatura
específico, que após parecer
favorável do Conselho Municipal
de Educação, foram aprovados em
Sessão de Câmara.
Relativamente aos projectos
apresentados para o ano lectivo
2007/08 foram apoiados 15
projectos. Este apoio traduziuse em apoio logístico, técnico e
material, bem como financeiro num
total de 14 860.00€, distribuído da
seguinte forma:

Escola/Agrup.

Nome do Projecto

Verba a atribuir

Agrupamento Alto

›

Momentos Comuns

1000 €

Concelho

›

Jornal Escolar -Todos Juntos

1000 €

›

“Ser Melhor do que sou”

Transporte para

›

Sub-total

2.000.00€

Agrupamento

›

Ciência – Ambiente Saúde

930 €

Vale - Aveiras

›

Competências para a Proficiência

1.780 €

3 visitas

da Leitura
›

Sub-total

2. 710.00 €

Agrupamento

›

A Ciência, o Homem, o Ambiente

350€ e Transporte para 2 visitas

de Azambuja

›

Intercâmbio Escolar

Transita a verba sobrante do ano

›

Jornal Escolar

1500€ - Impressão 3 ed. do jornal

›

Laboratório da Matemática

Transporte e a verba sobrante

›

Orquestra Juvenil da Escola

900.00€ - Aquisição de instrumentos

›

Clube da Rádio

600.00€ - Aquisição material apoio

›

Ser saudável a Ler

300.00€ - Aquisição material apoio

›

Sub-total

3 650.00€

›

Clube da Ciência, Tecnologia

2 900€ - Apoio equipamentos

e Ambiente

e material

lectivo anterior 610,38€

do ano lectivo anterior 196,39€

Escola Secundária
Azambuja

Ensino experimental das ciências,
Educação Ambiental e Ensino
das Línguas através
da tecnologia multimédia
›

Jornal da Matemática

750.00€

Com a colaboração de todos
os Agrupamentos (impressão
do jornal)

Associação

›

Sub-total

3 650.00€

›

Projecto de Voluntariado

150€

de Pais Azambuja

Apoio e vigilância para as Escolas
de 1.º Ciclo do Agrupamento
›

Sub-total

150.00€

›

Total

14 860.00€
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Cerimónia de Entrega
das Bolsas de Estudo
e de Mérito
No dia 20 de Dezembro decorreu
a Cerimónia de Entrega de Bolsas
de Estudo e Mérito aos Estudantes
do Ensino Superior residentes no
Município de Azambuja.
Foram atribuídas 25 Bolsas, 15
de Estudo no valor de 1200 €
dirigidas ao apoio de famílias com
dificuldades económicas e 10
de Mérito no valor de 600 € que
premeiam o empenho académico
dos Estudantes deste Município.
Esta iniciativa do Município de
Azambuja tem três grandes
objectivos:

›
incentivar o empenhamento nas
actividades escolares e premiar
o desempenho dos Estudantes
do Município que ingressem ou
frequentem o Ensino Superior;
›
incentivar os alunos oriundos de
famílias carenciadas, partindo
do pressuposto que o percurso
escolar destes jovens poderá ter
dificuldades acrescidas, quer no
acesso ao ensino e aos elementos
e materiais inerentes, quer à
manutenção do seu percurso
escolar;

›
valorizar os estudantes que, através
do seu investimento pessoal, directa
ou indirectamente contribuam
para a promoção, fortalecimento e
desenvolvimento do Município.
As 25 bolsas atribuídas apoiam
alunos deste Município nas mais
diversas áreas académicas:
Jornalismo, Arquitectura,
Sociologia, Marketing e Publicidade,
Educação, Turismo Ensino,
Desporto, Engenharia, Enfermagem,
Gestão, Relações Internacionais…
Estes serão os técnicos do futuro
que irão dinamizar e transformar o
nosso município…

BIBLIOTECA

III Feira
do Livro Usado
Correspondendo a uma solicitação enunciada por visitantes da Feira do Livro
anterior, realizou-se no passado mês de Dezembro, nos dias 14 e 15, a III
Feira do Livro Usado promovida pela nossa Biblioteca Municipal.
Nesta terceira edição, confirmou-se o mesmo nível de adesão da
Comunidade ficando, mais uma vez demonstrado o interesse na
leitura e, concretamente, pelos livros enquanto objecto de recreação
e de aprendizagem. Confirmou-se também que a Biblioteca é um local
frequentado por uma percentagem significativa da população adquirindo
elevado número de livros.
Como em edições anteriores, parece ter-se alcançado um dos grandes
objectivos de qualquer Biblioteca que se prende com o acesso livre e
democrático à leitura e, consequentemente, ao livro, visto que os visitantes
se distribuem por todas faixas etárias e estratos sociais.
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“PALAVRAS ANDARILHAS”
“Palavras Andarilhas” é uma
iniciativa da Biblioteca Municipal de
Beja, à qual a nossa Biblioteca teve
oportunidade de aderir. Na sequência
de um Encontro Anual, promovido
pela Câmara Municipal de Beja, que
reúne Bibliotecas de todo o país, é já
tradição contos infantis percorrerem,
de Sul a Norte, as diversas Bibliotecas
Municipais do país, animando os seus
espaços infanto-juvenis.
Cada Biblioteca leva a uma Biblioteca
vizinha uma história infantil que conta
às crianças desse Município.
A Biblioteca Municipal de Azambuja
recebeu contadores da Biblioteca
Municipal de Torres Novas e levou o
conto “A Pedrinha Plim, Plum, Plam”
de autoria de Miguel Ouro à Biblioteca
Municipal de Santarém. O autor e duas
técnicas contaram a duas turmas de
escolas de Santarém as aventuras
desta “Pedrinha” que um dia sonhou
cantar. E não é que cantou e animou?
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VERTENTE DOS IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Programa
Actividade Física
para Todos

Nas últimas décadas tem-se
observado uma redução da
morbilidade e um aumento da
longevidade. A esperança de vida
tem aumentado para mulheres
e homens, pelo que a população
idosa tem vindo a constituirse progressivamente como um
segmento populacional com maior
número de pessoas.
Uma outra realidade, que merece
a devida atenção, são os homens,
mulheres e crianças que sofrem
de alguma limitação mental, física
ou sensorial. Em Portugal existem
cerca de 1 milhão de pessoas com
deficiência.
Desde 2002, que a Câmara
Municipal de Azambuja, através do
Pelouro do Desporto desenvolve
o Programa Actividade Física para
Todos, para a população idosa e

para as crianças/jovens portadores
de deficiência.
Este ano o programa teve início a
1 de Outubro de 2007 e terminará
a 27 de Junho de 2008, com um
envolvimento de cerca de 110 idosos
e 50 crianças/jovens portadores de
deficiência.
Presentemente trabalhamos
com 8 entidades do Concelho,
nomeadamente: CERCI “Flor da
Vida”, Santa Casa da Misericórdia
de Azambuja, Centro Social e
Paroquial de Azambuja, Centro
Social e Paroquial de Aveiras de
Baixo, Centro Social e Paroquial de
Aveiras de Cima, Associação Centro
de Dia para a 3.ª Idade de Nossa
Senhora do Paraíso, Associação
Recreativa Desportiva e Cultural da
Maçussa e Centro de Dia da Casa
do Povo de Manique do Intendente.

Ainda, na expectativa de garantir
a igualdade de oportunidades e de
direitos temos a intenção de a curto
prazo implementar o programa
também nas Freguesias de Vila
Nova de São Pedro, Alcoentre e Vila
Nova da Rainha.
Na perspectiva de contribuir para
a melhoria da qualidade de vida
da população, convidamos todos
os interessados a participar, pois
acreditamos que o programa é
determinante para o processo de
revitalização das pessoas na sua
independência funcional, interacção
social e auto-estima.

Férias Desportivas
Natal 2007
A Câmara Municipal de Azambuja,
através do Pelouro do Desporto
vem desenvolvendo o Programa
“Férias Desportivas”, no Natal, na
Páscoa, e no Verão, com o objectivo
de dar a conhecer e potenciar
algumas modalidades desportivas,
desenvolver hábitos de prática
desportiva e ocupação de tempos
livres, em tempos de férias, aos
munícipes do Concelho.
Tendo em consideração o reduzido
número de inscritos no ano de 2006
nas Férias Desportivas do Natal de
2007, alteramos o programa, no
que respeita às idades por grupo,
aos locais de prática e à restante
logística (transporte e almoço).

Neste sentido, as Férias Desportivas
do Natal decorreram de 18 a 21 de
Dezembro de 2007, das 9h30 às
16h30, para as crianças e jovens do
concelho dos 6 aos 14 anos.

pelos resultados positivos no
que respeita à participação
(63 crianças), à assiduidade e
ao empenho e motivação dos
participantes.

Centralizámos todas as actividades,
no Complexo de Piscinas de
Azambuja e no Pavilhão Municipal
de Azambuja. Deste modo, face
aos espaços, promovemos as
modalidades da Natação, Ténis,
Ténis in door, Escalada, Hip Hop,
Ginástica, Basquetebol e Multiactividades.

Importa ainda salientar que o
sucesso do programa também se
deve ao apoio incontestável das
Juntas de Freguesia do Concelho
e Santa Casa da Misericórdia de
Azambuja. A todos os envolvidos
os parabéns.

Consideramos que fomos ao
encontro dos gostos e necessidades
das crianças e jovens participantes,

TURISMO
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P31

(subsídios aprovados em Sessões de Câmara mais os subsídios anuais relativos a 2006)

BENEFICIÁRIOS

VII Congresso
de Folclore
do Ribatejo

Instituições de Solidariedade Social

BENEFICIÁRIOS
sub. anuais 06

Colectividades

sub. anuais 06

Associação C. “A Poisada do Campino”

2,500.00

Associação Humanitária B. Voluntários Alcoentre

121,248.40

Associação Cultural e Rec. S.Salvador e Espinheira

2,500.00

Associação Centro de Dia 3.ª idade N.S. do Paraíso

39,035.00

Associação Cultural e Recreativa Casais das Boiças

6,725.00

Casa do Pombal - A Mãe

28,025.00

Associação Cultural e Recreativa de Virtudes

1,800.00

Associação Bombeiros Voluntários Azambuja

88,618.96

Associação Desportiva e Cultural Casais da Lagoa

1,775.00

14,200.00

Associação Desportiva e Cultural Tagarro

2,625.00

Centro Social e Paroquial Aveiras de Baixo

13,825.00

Associação Desportiva e Recreativa Alencalense

Centro Social e Paroquial Azambuja

17,000.00

Associação Desportos e Recreio O Paraíso

41,317.52

Centro Paroquial de Alcoentre
Centro Social e Paroquial Aveiras de Cima

6,175.00

Associação Grupo de Forcados Amadores

8,600.00

Cerci Flor da Vida, Crl

26,095.04

Associação Música Educação e Cultural (O.M.L.)

13,869.97

Cruz Vermelha Portuguesa (3 núcleos)

84,918.96

Associação Nacional Desporto para Deficientes

1,250.00

Fábrica Igreja Paroquial de Alcoentre

9,158.00

Associação Recreativa de Casais de Baixo

1,150.00

Centro Cultura e Desporto da C.M.A.

Hospital Reynaldo dos Santos

2,000.00

Associação Recreativa Desp. e Cultural de Maçussa

Paróquia de S.Pedro de Manique do Intendente

11,000.00

Associação Recreativa e Cultural Quebradas

Santa Casa da Misericórdia de Azambuja

13,325.00

Aveiras de Cima Sport Club

3,501.84

Casa do Povo de Alcoentre

6,920.00

Casa do Povo de Aveiras de Baixo

5,000.00

SOCASA - Coop. Habitação Económica Azambuja

Com o objectivo de reflectir sobre
etnografia, o Congresso Ribatejo,
abordando as diversas áreas que
integram esta temática, teve a
função de informar e formar todos
aqueles que se dedicam a questões
ligadas ao Folclore Ribatejano.

participantes intervieram no debate
de forma animada expressando
as suas opiniões em relação ás
diferentes formas de representar o
folclore.

16,525.00
52,775.00
600.00

Centro Cultural e Recreativo Casais dos Britos

6,125.00

Centro Hípico Lebreiro de Azambuja
Club Amadores de Pesca de Azambuja

600.00
4,025.00

Companhia de Dança Contemporânea

6,000.00
1,542.75

Escola de Música do Alto Concelho

4,000.00

Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima

3,880.00

Grupo Columbófilo Azambujense

600.00

Grupo Columbófilo Vilanovense

9,700.00

Grupo Desportivo de Azambuja

27,840.44

Rancho Folcl. Ceifeiras e Campinos de Azambuja

15,682.00

Rancho Folclórico Camponeses de Vale do Brejo

7,117.00

Rancho Folclórico Danças e Cantares Vale Paraíso

5,600.00

Rancho Folclórico Etnográfico Manique do Intendente

7,230.00

União Cultural e Desportiva Vilanovense

total

770.00
6,425.00

Club Azambujense
Corpo Nacional de Escutas - Aveiras de Cima

O Concelho de Azambuja é
actualmente palco de variadas
demonstrações etnográficas fruto
da pesquisa e recreação de uma
multiplicidade de traços identitários
da cultura local.

7,775.00

Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense

Sociedade Recreio de Manique do Intendente

Os congressistas que integraram
os painéis debateram as seguintes
temáticas: A Problemática do
Folclore, Tradições e Costumes,
Pesquisa e Manipulação de
Artefactos, Música – Pesquisa e
Divulgação e Representação da
Cultura Tradicional em Palco. Os

30,555.44

Casa do Povo de Manique Intendente

Centro Social e Recreativo Casais Vale Brejo

Também no Páteo Valverde,
e integrado no programa do
Congresso, realizaram-se as
IV Jornadas Etnográficas. Os
ranchos folclóricos do Concelho de
Azambuja montaram um mercado à
moda antiga e recrearam quadros
da vida rural representativos da
realidade cultural do Concelho.

800.00
5,530.00

Casa do Povo de Aveiras de Cima
Centro Cultural Azambujense

Nos dias 21 e 23 do mês Setembro
decorreu, no Pateo Valverde
em Azambuja, o VIII Congresso
de Folclore do Ribatejo uma
co-organização entre Câmara
Municipal de Azambuja e a Região
de Turismo do Ribatejo.

1,150.00
10,195.01

910.00
3,575.00

União Desporto e Recreio Vila Nova da Rainha

7,520.00

União Desportiva do Oeste

2,500.00

		
821,706.33
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Fernando Coelho
30 anos, Chefe de Cozinha
profissional.
No currículo, uma mão-cheia
de grandes restaurantes
e hotéis.
No coração, a sua Vila Nova
de S. Pedro, refúgio para
descanso e reflexão.

ENTREVISTA
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Em que altura da sua vida se
identificou com o mundo da
cozinha?
No meu caso começou mesmo de
miúdo, tinha dez ou onze anos. As
minhas avós coziam pão em casa
e eu gostava de as acompanhar
e fazia sempre um bolo. O gosto
foi aumentando, e a curiosidade
também. Comecei a pesquisar e a
ler muita coisa sobre cozinha, e a
seguir ao 9º ano de escolaridade
as aulas de orientação vocacional,
onde se falava de muitas profissões
possíveis, indicaram logo o meu
interesse por esta área.
Entretanto, também podia ter
seguido engenharia química. E
afinal as duas coisas até nem
andam muito afastadas, porque
no fundo a cozinha é um grande
laboratório. Hoje em dia está
em grande expansão a chamada
“cozinha molecular” que tem a
ver com o processo de confecção
dos alimentos, a selecção de
condimentos, a forma de os utilizar,
etc. Ao mesmo tempo é uma arte e
uma ciência, e está em permanente
evolução.
O Fernando foi chefe aos 25 anos e
viajou bastante graças ao Benfica.
Como é que tudo começou?
É verdade. O Benfica apareceu
quando fui trabalhar para a empresa
de catering que fornece o clube.
Nas deslocações ao estrangeiro,
vamos sempre um dia antes para o
hotel onde eles se vão instalar para
preparar as coisas de acordo com
a ementa definida pelo médico. O
contacto costuma ser fácil porque
os chefes de cozinha, geralmente,
são de línguas latinas – italianos ou
franceses – um pouco por todo o
mundo.
Tudo começou num hotel do
Estoril, logo após o curso de três
anos. Depois fui convidado para
um hotel em Sintra, a seguir estive

dois anos na Madeira, primeiro num
hotel e depois num restaurante
onde realmente fui convidado para
chefe da cozinha. Os últimos onde
trabalhei, para onde fui também
por convite, foram o Ritz e o Sana
Malhoa, ambos em Lisboa.
Mas não se pense que é só tirar o
curso e chega. Primeiro é preciso
gostar muito – e eu sinto-me
plenamente realizado nesta carreira
– e depois é preciso muito trabalho e
algum sacrifício.
Metade da vida na aldeia, outra
metade na cidade. Qual o seu
ambiente preferido?
Bom, são dois universos totalmente
diferentes, mas eu penso que
consegui adaptar-me bem e não
houve assim um choque muito
grande. A comparação é difícil: o
meio rural é muito calmo, óptimo
para aliviar o stress, para relaxar;
no meio urbano é onde há mais
oportunidades mas também temos
uma concorrência mais agressiva.
Para mim, os dois ambientes
complementam-se e ambos têm
vantagens e desvantagens. O meio
urbano é um pouco mais frio e as
pessoas mais fechadas, e de vez em
quando sabe bem vir passar 2 ou 3
dias ao pé da família, nesta calma
onde toda a gente se conhece, onde
se sente maior integração social. Faz
bem até para reflectir na vida, para
organizar as ideias e para estimular
a criatividade.

A terminar, desafiamos o “nosso
chef” para nos apresentar o seu
prato preferido de forma criativa.
A escolha não podia ser melhor!
TORRICADO DE BACALHAU COM BROA
MILHO, MISTURADA DE LEGUMES
COM ERVAS DO CASTRO (para 4 pax)
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

4un.Lombos de bacalhau demolhado
1 un. Broa de milho amarelo (+/- 500g)
500g Abóbora menina
100g Presunto em fatias
50 de Azeitonas pretas as rodelas
1 un. Couve portuguesa
2 un. Tomate chucha
2dl vinagre balsâmico
50g de açúcar
20g de coentros picados
2g de ervas do castro (tomilho selvagem,
murta, segurelha, hortelã do mato)
10g de alho picado
2 dl de azeite extra virgem
Q.B. de sal e pimenta

Preparação:
Cortar os lombos de bacalhau a meio para
lhe retirar a espinha. Cortar a broa em
fatias. Cortar a abóbora em cubos e a couve
portuguesa.
Fazer juliana do presunto, salteá-las ate
ficarem crocantes e reservar. Limpar os
tomates de grainhas, depois cortá-los em
cubos. Saltear o tomate com azeite, alho
e coentros, e reservar. Fazer redução do
vinagre balsâmico com o açúcar, em lume
lento ate ficar 1/3 e reservar. Grelhar
o bacalhau na grelha de carvão, e também
as fatias de broa, pinceladas com azeite
e alho. Saltear com ervas do castro, a abóbora
com azeitona e couve portuguesa, já
pré-cozinhada em água. Temperar. Meter
a abóbora com azeitonas e couve portuguesa
num arco para enformar. Sobrepor em cima
do arco meio lombo de bacalhau.
Retirar o arco, encostar fatia de broa
grelhada. Sobrepor o restante meio lombo
de bacalhau na fatia da broa. Aquecer
o tomate com azeite, colocar em volta
do prato e fazer o risco à volta do prato
com vinagre balsâmico reduzido. A finalizar,
colocar o crocante de presunto em cima
do bacalhau.
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DELIBERAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA

EXECUTIVO CAMARÁRIO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Junta de Freguesia da Maçussa –

REUNIÃO ORDINÁRIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Ponto 7

Indemnização (Programa de Férias

DE 25 DE SETEMBRO DE 2007

Protocolo de Delegação de Competências

DE 23 DE OUTUBRO DE 2007

DE 06 DE NOVEMBRO DE 2007

Processo Disciplinar

Desportivas)

(Salão da Junta de Freguesia de Manique

Proposta nº 24/V-JMP/2007

Proposta n.º 42/V-ML/2007

do Intendente)

Aprovada por unanimidade.

Aprovada por unanimidade.

Proposta n.º 70/P/2007
Ponto 1

Aprovada por unanimidade.

Ponto 1
EMIA

Redução no Pagamento de Tarifas

Ponto 1

Proposta n.º 21/VP/2007

Junta de Freguesia da Maçussa –

Aprovada por unanimidade.

Curso de Iniciação à Formação

Aquisição de Quota

Protocolo com o Instituto Superior Técnico

REUNIÃO ORDINÁRIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Proposta n.º 71/P/2007

Proposta n.º 76/P/2007

Proposta n.º 76/P/2007

DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

DE 03 DE DEZEMBRO DE 2007

Aprovada por unanimidade.

A proposta for retirada.

Aprovada com 4 votos a favor (PS)
Ponto 1

Ponto 1

Proposta n.º 24 e 25/VP/2007

Associação Cultural “A Poisada do Campino”

Adjudicação de Empreitadas

Financiamento Bancário

Alteração ao Quadro de Pessoal

Aprovadas por unanimidade.

Proposta n.º 75/P/2007

Proposta n.º 77/P/2007

Ponto 2

Proposta n.º 84/P/2007

Proposta n.º 91/P/2007

Aprovada por unanimidade.

Aprovada com 6 votos a favor

Adjudicação do Estudo “Estratégia

Aprovada com 4 votos a favor (PS)

Aprovada com 5 votos a favor

(PS e PSD) e 1 abstenção (CDU)

de Desenvolvimento e Plano de Acção

e 3 abstenções (PSD e CDU)

(PS e CDU) e 2 abstenções (PSD)

Ponto 2

e 3 votos contra (PSD+CDU)

Indemnizações

Ponto 3
Bar afecto ao Pavilhão Municipal –

Ponto 2

Alteração do prazo de concessão

Protocolos com a Santa Casa

Atribuição de Obras

de 2015”

Ponto 2

Ponto 2

Proposta n.º 33/V-ML/2007

da Misericórdia de Azambuja e com a Junta

Proposta n.º 78/P/2007

Proposta n.º 81/P/2007

Empreitada de “Reordenamento Urbano

Financiamento de Projectos

Aprovada com 4 votos a favor (PS e CDU)

de Freguesia de Aveiras de Baixo

Aprovada com 6 votos a favor

Aprovada com 4 votos a favor (PS),

do Campo da Feira de Azambuja” –

Municipais – Cláusulas contratuais

e 2 abstenções (PSD)

Proposta n.º 35/V-ML/2007

(PS e PSD) e 1 voto contra (CDU)

1 voto contra (CDU) e 2 abstenções (PSD)

Pedido de Suspensão de trabalhos

Proposta n.º 86/P/2007

Proposta n.º 83/P/2007

Aprovada com 4 votos a favor (PS)

Aprovada por unanimidade.

e 3 abstenções (PSD e CDU)

para o Concelho de Azambuja no horizonte

Aprovada por unanimidade.
Ponto 4

Constituição de Comissão de

Ponto 3

Piscinas Municipais – Isenção de Pagamento

Ponto 3

Acompanhamento

Plano de Emergência Externo da C.L.C.

Proposta n.º 34/V-ML/2007

Projecto Lezíria em Rede –

Proposta n.º 80/P/2007

Proposta n.º 23/V-JMP/2007

Ponto 3

Ponto 3

Aprovada por unanimidade.

Protocolo entre a CMA e a CULT

Aprovada com 6 votos a favor

Aprovada por unanimidade.

Apoios Financeiros

Contratação de Serviço de Auditoria Externa

Proposta n.º 72/P/2007

(PS e PSD) e 1 voto contra (CDU)
Ponto 4

Juntas de Freguesia

Proposta n.º 85/P/2007

Apoio Financeiro

Proposta n.º 82/P/2007

Aprovada com 6 votos a favor

Aprovada por unanimidade.

(PS e PSD) e 1 abstenção (CDU)

Aprovada por unanimidade.
Ponto 2

REUNIÃO ORDINÁRIA

às Contas Municipais

DE 09 DE OUTUBRO DE 2007

Ponto 4

Restaurante “Páteo Valverde”–

(Sala da Associação Humanitária

Capela das Virtudes - Doação

Cessão e Exploração

Agrupamento de Escolas de Azambuja

dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre)

Proposta n.º 73/P/2007

Proposta n.º 74/P/2007

Proposta n.º 36/V-ML/2007

Estratos Sociais Desfavorecidos

Ponto 4

Aprovada por unanimidade.

Aprovada com 4 votos a favor (PS)

Aprovada por unanimidade.

Proposta nº 29/VP-LS/2007

Alteração da Indexante de Remuneração

Aprovada por unanimidade.

do Capital Accionista nos Concessionários

e 3 votos contra (CDU e PSD)

Ponto 1
Apoios Financeiros

Ponto 5

Ponto 5

dos Sistemas Multimunicipais - Parecer

Restaurante “Páteo do Valverde” – Cessão

Ponto 3

Piscinas Municipais – Isenção de Pagamento

Estratos Sociais Desfavorecidos

Proposta n.º 92/P/2007

Apoio a Carenciados

de Exploração

Licenciamento de Publicidade

Proposta n.º 37/V-ML/2007

Proposta n.º 41 e 43/V-ML/2007

Aprovada por unanimidade.

Proposta n.º 26/VP-LS/2007

Proposta n.º 74/P/2007

Proposta n.º 79/P/2007

Aprovada por unanimidade.

Aprovada por unanimidade

Aprovadas por unanimidade.

A proposta for retirada.

Aprovada com 6 votos a favor (PS e PSD)
Ponto 6

Agrupamento de Escolas de Vale-Aveiras

Hasta Pública do Moinho Pequeno, em

Protocolo com o Centro Social e Paroquial

Proposta n.º 39/V-ML/2007

Alcoentre – Recepção Provisória Parcial

Proposta n.º 27/VP-LS/2007

Ponto 4

de Alcoentre

Aprovada por unanimidade

Proposta n.º 89/P/2007

Aprovada por unanimidade.

Apoio Financeiro

Proposta n.º 38/V-ML/2007

Centro de Cultura e Desporto do Pessoal

Aprovada por unanimidade.

Aprovada por unanimidade.

da C.M.A.

e 1 abstenção (CDU)
Casa do Pombal “Mãe”

Ponto 5

Igreja Paroquial de Alcoentre

Proposta n.º 40/V-ML/2007

Ponto 6

Proposta n.º 28/VP/2007

Aprovadas por unanimidade.

Inclusão de “Áreas Críticas” na Fase

Aprovada por unanimidade.
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DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE AZAMBUJA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Experimental da Constituição da Sociedade

Expo-Rainha – Feira Columbófila

Ponto 5

de Reabilitação Urbana Intermunicipal –

Proposta n.º 48/V-ML/2007

Alteração ao Quadro de Pessoal

SESSÃO ORDINÁRIA

SESSÃO ORDINÁRIA

Ponto 1

CULT

Aprovada por unanimidade.

Proposta n.º 95/P/2007

DE 28 DE SETEMBRO DE 2007

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007

Junta de Freguesia da Maçussa – Protocolo
de Delegação de Competências
Proposta n.º 70/P/2007

Aprovada com 5 votos a favor

Proposta n.º 87/P/2007

Local: Sede da Associação Recreativa

Local: Auditório Municipal – Páteo Valverde

(PS e CDU) e 2 abstenções (PSD)

Desportiva e Cultural da Maçussa

(Azambuja)

Proposta n.º 25/V-JMP/2007

Ponto 6

Ponto 1

Ponto 1

Aprovada por unanimidade.

Toponímia - Alcoentre

Aprovada com 6 votos a favor

Associação Humanitária dos Bombeiros

(PS e PSD) e 1 contra (CDU)

Voluntários de Alcoentre

Ponto 7

Aprovada por unanimidade

Informação do Presidente da Câmara acerca

Informação do Presidente da Câmara acerca

Ponto 2

EMIA – Adjudicação da Empreitada

Proposta n.º 96/P/2007

da Actividade Municipal.

da Actividade Municipal.

EMIA – Atribuição de Obras

de Construção da Rede de Drenagem

Aprovada por unanimidade.

Discutida a informação, nada foi

Discutida a informação, nada foi

Proposta n.º 78/P/2007

deliberado.

deliberado.

Aprovada por unanimidade

de Águas Residuais Domésticas e Pluviais

REUNIÃO ORDINÁRIA

e Tratamento da Linha de Água na Maçussa

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Programa de Atribuição de Apoios a Estratos

Ponto 2

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 1

Sociais Desfavorecidos

Registo de cidadãos da União Europeia

Alteração ao Quadro de Pessoal

Financiamento Bancário

Prorrogação do Prazo de Execução

Proposta n.º 32, 33, 34 e 35/ VP/2007

Proposta n.º 23/VP/2007

Proposta nº 91/P/2007

Proposta n.º 84/P/2007

das Empreitadas:

Aprovada por unanimidade.

Aprovada por unanimidade.

Aprovada com 24 votos a favor

Aprovada com 24 votos a favor (PS e

(PS e CDU) e 4 abstenções (PSD)

CDU) e 5 abstenções (PSD)

Proposta n.º 88/P/2007
Aprovada por unanimidade.
Ponto 8

Ponto 7

Declaração de Interesse Público Municipal
Proposta nº 90/P/2007

Reordenamento Urbano do Núcleo Central

Ponto 8

Ponto 3

Aprovada com 6 votos a favor

de Azambuja

Piscinas Municipais – Isenção de Pagamento

Taxa Municipal de Direitos de Passagem

Ponto 3

Ponto 4

(PS e PSD) e 1 contra (CDU)

Proposta n.º 30/VP/2007

Proposta n.º 52/V.ML/2007

(TMDP)

Plano de Actividades e Orçamento para

Contratação de Serviços de Auditoria

Aprovada com 4 votos a favor (PS)

Aprovada por unanimidade.

Proposta n.º 67/P/2007

2008 e Plano Plurianual de Investimentos

Externa

Aprovada por unanimidade.

2008/2011

Proposta n.º 85/P/2007

Ponto 9

Proposta n.º 97/P/2007

Aprovada por unanimidade

Ponto 9

e 3 abstenções (PSD e CDU)

Normas de Atribuição de Bolsas de Mérito
e de Estudo - Alteração

Rede de Esgotos de Torre Penalva

Atribuição de Apoio Financeiro

Ponto 4

Aprovada com 17 votos a favor (PS),

Proposta n.º 45/V-ML/2007

Proposta n.º 31/VP/2007

Proposta n.º 50/ V.ML/2007

IMI – Imposto Municipal Sobre Imóveis

1 abstenção (PSD) e 7 votos contra

Ponto 5

Aprovada por unanimidade.

Aprovada com 4 votos a favor (PS)

Aprovada por unanimidade.

Proposta n.º 61/P/2007

(PSD e CDU)

Financiamento Bancário de Projectos

e 3 abstenções (PSD e CDU)

Municipais – Clausulas Contratuais

Aprovada com 15 votos a favor (PS)

Ponto 10

Ponto 4

Proposta n.º 86/P/2007

Alteração ao Quadro de Pessoal

Aprovada com 24 votos a favor

Ponto 5

Proposta n.º 95/P/2007

(PS e CDU) e 5 abstenções (PSD)

Lançamento de Derrama

Aprovada com 21 votos a favor
(PS e CDU) e 4 abstenções (PSD)

e 8 votos contra (CDU e PSD)

Projecto de Execução de Sinalética Turística

Ponto 2

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Proposta n.º 49/V-ML/2007

Cedência do Direito de Utilização do Palácio

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007

Aprovada por unanimidade.

Frederico Arouca, em Alcoentre
Proposta n.º 94/P/2007

Ponto 1

Proposta n.º 60/P/2007

Ponto 11

Aprovada com 5 votos a favor

Plano de Actividades e Orçamento para o

Aprovada com 18 votos a favor

Apoios Financeiros

(PS e PSD) e 1 abstenção (CDU)

Ano 2008 e Plano Plurianual

(PS e CDU) e 4 votos contra (PSD)

Ponto 6
Declaração de Interesse Público Municipal

Ponto 5

Proposta n.º 90/P/2007

de Investimento 2008/2011

Quadro de Pessoal do Regime do Contrato

Aprovada com 22 votos a favor
(PS e PSD), 6 votos contra (CDU)
e 1 abstenção (CDU)

Projectos Educativos

Ponto 3

Proposta n.º 97/P/2007

Ponto 6

Individual de Trabalho e Respectivo

Proposta n.º 44/V-ML/2007

União, Desporto e Recreio de Vila Nova

Aprovada com 4 votos a favor (PS)

Direito de Reversão sobre Prédio

Regulamento

Aprovada por unanimidade.

da Rainha: Redução de Taxas

e 3 votos contra (PSD e CDU).

em Azambuja

Proposta n.º 98/P/2007

Proposta n.º 93/P/2007

PSD apresentou Declaração de Voto.

Proposta n.º 59/P/2007

Aprovada com 17 votos a favor (PS),

Ponto 7

Aprovada com 14 votos a favor (PS)

4 votos contra (CDU) e 3 abstenções

Cedência do Direito de Utilização do Palácio

e 8 abstenções (PSD e CDU)

(PSD)

Frederico Arouca, em Alcoentre

Agrupamento de Escolas de Azambuja

Aprovada por unanimidade.
Ponto 2

Proposta n.º 46/V-ML/2007
Ponto 4

Quadro de Pessoal do Regime do Contrato

1º Concurso Literário do Concelho

Individual de Trabalho e respectivo

Escola Secundária de Azambuja

de Azambuja - Normas

Regulamento

Regulamento do Canil Municipal

Proposta n.º 47/V-ML/2007

Proposta n.º 51/V.ML/2007

Proposta n.º 98/P/2007

de Azambuja

DE 07 DE JANEIRO DE 2008

Ponto 8

Aprovada por unanimidade.

Aprovada por unanimidade.

Aprovada com 4 votos a favor (PS),

Proposta n.º 19/VP/2007

Local: Auditório Municipal – Páteo Valverde

Hasta Pública do Moinho Pequeno, em

1 voto contra (CDU) e 2 abstenções (PSD)

Aprovada por unanimidade.

(Azambuja)

Alcoentre – Recepção Provisória Parcial

Aprovada por unanimidade.

Proposta n.º 94/P/2007
Ponto 7

Aprovada por unanimidade
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Proposta n.º 89/P/2007
Aprovada por unanimidade

INFORMAÇÕES ÚTEIS

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA

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

QUINZENAIS, 3.ª FEIRA, 15H00
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

CONTACTOS CÂMARA MUNICIPAL
DE AZAMBUJA

CONTACTOS JUNTAS
DE FREGUESIA

CONTACTOS ESCOLAS
DO CONCELHO

OUTROS CONTACTOS
ÚTEIS

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

Alcoentre
T . 263 486 187
Aveiras de Baixo
T . 263 475 626
Aveiras de Cima
T . 263 475 264
Azambuja
T . 263 402 647
Maçussa
T . 243 719 291
Manique do Intendente
T . 263 486 679
Vale do Paraíso
T . 263 475 360
Vila Nova da Rainha
T . 263 853 360
Vila Nova de São Pedro
T . 243 719 162

Escola Básica Integrada
Azambuja
T . 263 406 520
E.B. 2,3 Aveiras de Cima
T . 263 470 170
Escola Básica Integrada
Manique do Intendente
T . 263 486 277
Escola Secundária
de Azambuja
T . 263 409 330
E.B. 1 Alcoentre
T . 263 487 555
E.B. 1 Aveiras de Baixo
T . 263 474 004
E.B. 1 Aveiras de Cima
T . 263 474 011
E.B. 1 Azambuja
T . 263 418 630
E.B. 1 Casais de Baixo
T . 263 418 820
E.B. 1 Casais dos Britos
T . 263 418 821
E.B. 1 Casais da Lagoa
T . 263 418 695
E.B. 1 Quebradas
T . 263 487 760
E.B. 1 Socása
T . 263 408 284
E.B. 1 Tagarro
T . 263 487 763
E.B. 1 Vale do Brejo
T . 263 474 016
E.B. 1 Vale do Paraíso
T . 263 474 010
E.B. 1 Vila Nova da Rainha
T . 263 861 105
E.B. 1 Vila Nova de São Pedro
T . 243 719 955
E.B. 1 Virtudes
T . 263 418 693
J. Infância Vale do Paraíso
T . 263 476 873
J. Infância Vila Nova
da Rainha
T . 263 853 332
J. Infância Manique
do Intendente
T . 263 487 132

Bombeiros Voluntários
de Azambuja
T . 263 401 144 / 5
Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
T . 263 480 130
Cartório Notarial
T . 263 403 218
Centro de Saúde Azambuja
T . 263 407 600
Conservatórias dos Registos
Predial e Civil
T . 263 401 661
Cruz Vermelha . Aveiras
de Cima
T . 263 475 033
Cruz Vermelha . Manique
do Intendente
T . 263 486 555
Cruz Vermelha . Quebradas
T . 966 344 747
Delegação de Saúde
T . 263 402 179
Estação C.P.
T . 263 403 157
Farmácia Central . Azambuja
T . 263 418 743
Farmácia Dias da Silva .
Azambuja
T . 263 400 350
Farmácia Miranda .
Aveiras de Cima
T . 263 475 124
Farmácia Nova . Aveiras Cima
T . 263 475 103
Farmácia Peralta . Alcoentre
T . 263 487 052 / 3
Farmácia Ferreira e Camilo .
Manique
T . 263 485 359
G.N.R . Aveiras de Cima
T . 263 475 144
G.N.R . Azambuja
T . 263 418 841
G.N.R . Manique
do Intendente
T . 263 486 210
Praça de Táxis
T . 263 402 395
Repartição de Finanças
T . 263 406 440
Rodoviária Tejo . Azambuja
T . 263 418 935
Rodoviária Tejo . Alcoentre
T . 263 486 126
Segurança Social
T . 263 402 793

