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EDITORIAL
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Inicia-se agora um ciclo que
não prevê nada de bom para as
famílias, as instituições, as
autarquias e, duma maneira
geral, para os Portugueses.
Nada que tenha a ver com
mudanças de Governo porque a alternância é um princípio básico da Democracia
mas sim com as condições de crise extrema, a nível nacional e internacional, com que
nos debatemos e cuja resolução deve mobilizar as nossas energias.
Naturalmente que a crise afecta em primeira instância os estratos populacionais mais
fragilizados. A crise vem potenciar as dificuldades dos desempregados, dos idosos
com reformas de sobrevivência (muitas vezes até abaixo desse limiar), os
incapacitados, as famílias com pouco recursos. É nestes períodos de crise que é
preciso congregar todos os princípios de solidariedade que são apanágio do ser
humano. Naturalmente que há uma responsabilidade acrescida das instituições,
particularmente das públicas, mas a responsabilidade é, também, de todos e de cada
um de nós.
Desde 2008 ano em que se começaram a sentir as primeiras dificuldades financeiras e
em que se prenunciou uma crise grave e duradoura sobre a Europa e Portugal que
intensificámos, ao nível do Município de Azambuja, a prioridade que ao longo destes
mandatos tem sido dada à intervenção social.
Os dados falam por si e, embora os nossos adversários nos acusem de ter “afrouxado”
no apoio social, teremos brevemente a possibilidade de demonstrar em sede própria a
Assembleia Municipal que, quer a nível das Instituições Particulares de Solidariedade
Social quer a nível de intervenção directa do Município, esta tem sido uma área para a
qual temos canalizado de forma crescente os nossos esforços.
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Nunca é demais referir a meritória actuação das IPSS do Concelho. Sem a abnegada e
generosa intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, dos Centros
Sociais das Paróquias de Azambuja, Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima e Alcoentre, da
Cerci Flor da Vida, da “Casa Mãe” de Aveiras de Cima, da Associação do Centro de Dia
para a 3ªIdade de Nossa Senhora do Paraíso e da Casa do Povo de Manique do
Intendente, os nossos pobres seriam mais pobres, os nossos idosos mais solitários, as
crianças e os jovens menos integrados, os que padecem de deficiências mais
marginalizados.
Mas é um facto, também, que a Câmara tem desenvolvido com todas estas Instituições
programas de apoio que, em muitos casos, têm assegurado a sua sobrevivência e a
continuidade da sua missão de ajudar o próximo.
Para além disso, desenvolvemos nos últimos anos, com particular incidência nos
últimos meses, programas próprios de apoio municipal directo de grande incidência
social.
Porque esta é uma questão candente, porque se avizinham tempos ainda mais difíceis,
porque não podemos descurar a ajuda a quem dela mais precisa - mas precisa
realmente, sem recurso a subterfúgios que só contribuem para desacreditar o Estado
Social - o próximo número desta Revista Municipal será dedicado exclusivamente à
Intervenção Social.

Joaquim António Ramos
Presidente do Município de Azambuja
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OBRAS

E90/10 - Reparação de passagem
hidráulica em Casais de Baixo
Confinamento da linha de água,
através da construção de um canal
em betão armado, na Rua dos
Casaleiros, em Casais de Baixo.
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E49/10 - Construção de muro de
suporte em Alcoentre
Execução de muro de suporte de
terras, em gabiões, junto à Rua do
Maxial, em Alcoentre.

E95/08 - Reabilitação da estrada
Manique do Intendente - Moita do
Lobo
Trabalhos de regularização do terreno
com aplicação de agregado de
granulometria extensa (zona da
Moita do Lobo) e aplicação de
camada de desgaste em betão
betuminoso em toda a extensão da
intervenção.

E48/09 - Reabilitação de estrada
de ligação entre as freguesias de
Maçussa e de Manique do
Intendente
Trabalhos de movimentação de
terras, colocação de agregado
britado de granulometria extensa,
pavimentação betuminosa em duas
camadas (regularização e desgaste),
execução de drenagem da via através
da execução de valetas em betão e
colocação de sinalização vertical.
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E78/09 - Requalificação da Ribeira do Valverde e
construção de colector interceptor de águas residuais
domésticas
Reperfilamento da Ribeira, no troço entre o Campo da Feira
e a Linha do Norte, permitindo aumentar a sua secção
transversal e consequente capacidade de drenagem de
águas pluviais de forma a comportar as descargas
provenientes do sistema de drenagem da Vila de Azambuja.
Revestimento do leito e margens. Preparação de acessos
para máquinas que permitam a limpeza da ribeira.
Construção de dique na zona a montante para retenção de
sólidos, e arranjos exteriores.

E11B/09 - Construção de
colector de águas pluviais
e atravessamento à E.N. 3
por microtenulação
Execução de colector para
drenagem de águas pluviais
e execução do atravessamento sob a E.N. 3 através de
microtunelação.

E97/08 - Lombas redutoras de velocidade nas freguesias de Aveiras de Baixo e de Vila
Nova da Rainha
Execução de lombas redutoras de velocidade para aumento da segurança de peões,
relativamente ao trânsito automóvel, em vários locais das freguesias de Aveiras de Baixo e Vila
Nova da Rainha.
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SUSPENSÃO DA REGULARIZAÇÃO E DAS
TAXA S DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
E PUBLICIDADE
ATÉ 30.SETEMBRO.2011

A Câmara Municipal de Azambuja promoveu uma campanha de licenciamento da
ocupação de espaço público e da publicidade, especialmente relacionadas com
estabelecimentos de comércio e serviços, até ao passado dia 30 de Abril.
Contudo, a publicação do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 de Abril, veio introduzir
significativas alterações ao quadro normativo aplicável nesta matéria, no que diz
respeito aos procedimentos de controlo prévio e à regulação das condições em que
pode ser feita a afixação de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público,
que em alguns casos eliminam a necessidade de qualquer licenciamento ou
autorização.
Esta alteração legislativa implica que se proceda à revisão de regulamentos
municipais e de procedimentos dos serviços, o que torna inexequível a campanha de
regularização iniciada, bem como a renovação anual dos licenciamentos em vigor.
Assim, a Câmara Municipal de Azambuja, na sequência da deliberação da Assembleia
Municipal de 29 de Abril de 2011, informa o seguinte:
a) A regularização da ocupação de espaço público e publicidade, referida no

comunicado de 9 de Fevereiro de 2011, é suspensa até ao dia 30 de Setembro;
b) Fica suspensa, até à mesma data, a liquidação de taxas devidas pelos pedidos

de licenciamento entretanto apresentados, bem como a renovação anual das
licenças de ocupação do espaço público e publicidade em vigor.
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CENSOS 2011

I.N.E. DIVULGA RESULTADOS PRELIMINARES
DOS “CENSOS” NO CONCELHO DE AZAMBUJA
À semelhança de todo o país, a população do Concelho de Azambuja foi recentemente
convocada a participar na realização dos “Censos 2011”.
Trata-se de uma operação muito vasta e complexa cujo êxito depende do envolvimento de todos
os cidadãos. Pretende-se obter um retrato o mais fiel possível da sociedade portuguesa, que
permita, no futuro, a tomada das medidas mais adequadas à realidade “que somos”.
Como curiosidade, refira-se que este foi o 15º recenseamento geral da população e o 5º
recensea-mento geral da habitação.
O processo foi implementado pelo Instituto Nacional de Estatística em colaboração com todos
os municípios de Portugal. A equipa criada para o Concelho de Azambuja, sob a orientação do
Delegado Regional do INE, foi composta por um subcoor-denador, 9 coordenadores e 37
recenseadores.
A operação decorreu com normalidade e, apesar do contacto pessoal directo dos recenseadores com todos os habitantes/ agregados familiares, para entrega dos questionários, foram
muitos (mais de 25%) os que aderiram ao seu preenchimento através da Internet.
Cumprida a recolha da informação, é hora
da respectiva validação e processamento.
A fim de que os dados finais tenham a
máxima credibilidade, eles passam por
um processo de validação - se quisermos,
de “confirmação” - muitíssimo rigoroso e,
por isso, moroso.

2001

+4,5%

2011

20837 21776

+21,4%
+17,4%

O calendário destes “Censos 2011” aponta
o início de 2012 para a saída dos
resultados provisórios, e só no final desse
ano a divulgação dos dados definitivos.

8078

Ficamos, então, por agora, com os
RESULTADOS PRELIMINARES,
disponibilizados pelo INE:

9485

Edifícios

9808

11911

Alojamentos
Familiares

Indivíduos
Residentes

Indivíduos Residentes
2001

2011

8230
6914
4661
3534

4780

3429
1355

1392

1320

1141

1040

880

710

923

725

685

506

388

Alcoentre

Aveiras de
Baixo

Aveiras de
Cima

Azambuja

Manique
do
Intendente

Vale do
Paraíso

Vila Nova
da Rainha

Vila Nova
de São
Pedro

Maçussa

- 3,0%

- 2,6%

2,6%

19,0%

- 18,0%

- 15,4%

30,0%

- 5,5%

- 23,3%
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PORTUGAL sem fogos
depende de todos.
O Concelho de Azambuja
depende de si!...
Queimas, queimadas ou fogueiras só são permitidas
até 30 de Junho, mediante autorização do
Município de Azambuja.

Em caso de incêndio ligue 112
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOENTRE - 263 480 130
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AZAMBUJA - 263 401 144 / 5
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL - 263 403 720 / 969 291

de 01.Julho a 30.Setembro

design: CMA_DPD | Jorge Blanco | 2011

é totalmente PROIBIDO fazer
qualquer tipo de lume nos
espaços agrícolas e florestais.

789

Recomenda-se a todos
os proprietários:

Manter as matas limpas.

É PROIBIDO lançar foguetes.

Limpar os terrenos com mato.

É PROIBIDO fazer queimadas
ou queimar restos de limpezas
florestais e agrícolas.

Limpar com especial cuidado
em volta das habitações, numa
faixa mínima de 50 metros.

G ab i ne t e T éc ni c o F l or es t al

A Z A M B U JA . C A R TA X O

www.cm-azambuja.pt

PROTECÇÃO CIVIL

SAPADORES FLORESTAIS DO MUNICÍPIO
JÁ ESTÃO “NO TERRENO”
Foi apresentada, no passado dia 01 de Junho, na Praça do Município, a Equipa de Sapadores
Florestais e respectiva viatura de intervenção. A Equipa de Sapadores Florestais, constituída por
cinco elementos, vai actuar na área de todo o Concelho de Azambuja.
A formação desta equipa está directamente vocacionada para a protecção das florestas contra
os incêndios, constituindo uma estrutura dotada de capacidade e conhecimentos específicos e
adequados que desenvolverá acções, quer de silvicultura preventiva, quer de vigilância, quer de
apoio ao combate a incêndios florestais. Todos os elementos receberam formação adequada ao
exercício das suas funções, que consistiu em
acções de gestão de combustíveis; acompanhamento de fogos controlados; realização
de queimadas; manutenção e beneficiação
da rede divisional, de faixas de combustíveis e
de outras infra-estruturas; vigilância; acções
de sensibilização e primeira intervenção em
incêndios florestais, combate, rescaldo e
vigilância pós-rescaldo.
O protocolo de concessão de apoio à Equipa
de Sapadores Florestais foi celebrado entre o
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), o Município de Azambuja e a
Autoridade Florestal Nacional (AFN), com um financiamento de 55.200,00 euros, para aquisição
da viatura, equipamento colectivo e de protecção individual. Para fazer face à contratação dos
sapadores, a AFN atribuirá anualmente um financiamento no valor de 21 mil euros.

REUNIÃO PREPARA O
OFERTA DE ÁRVORES
DISPOSITIVO PARA O VERÃO ASSINALA 21 DE MARÇO

O Governador Civil de Lisboa, Dr. António
Galamba, esteve em Azambuja para uma
reunião do Dispositivo Operacional de Combate a Incêndios. O encontro de trabalho
teve como objectivos afinar os meios e a
estratégia para o Verão que se aproxima,
mas também procurar formas de minimizar
os riscos de incêndio.

O Município de Azambuja assinalou, como é
hábito, o Dia Mundial da Floresta. Neste ano,
a sensibilização para a protecção das florestas saiu à rua ao encontro da população.

Marcaram presença, todas as entidades
que compõem o dispositivo: o Município, a
GNR, as corporações de Bombeiros; as
delegações da Cruz Vermelha Portuguesa , o
SEPNA, a “Aliança Florestal” e a associação
de produtores “APAS Floresta”.

Além da tradicional plantação de árvores
em várias escolas do concelho, teve lugar
uma acção pública de divulgação do tema
com a distribuição de folhetos informativos
e a oferta de árvores em todas as freguesias
do Município de Azambuja.
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DEFESA DO TEJO E SEUS AFLUENTES

AZAMBUJA RECEBEU AS V JORNADAS IBÉRICAS

12

A “Rede de Cidadania por uma Nova Cultura da Água no Tejo/Tajo e seus afluentes” realizou, em
Azambuja, entre os dias 13 e 15 de Maio, as V Jornadas Ibéricas “Por um Tejo Vivo”. A organização
do evento resultou de uma parceria entre o movimento “Pro-Tejo” e o Município.
A sessão de abertura contou com as presenças do Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Ramos, e
do Governador Civil de Lisboa, Dr. António Galamba. No decurso dos trabalhos, a Vereadora da
Educação, Dra. Ana Ferreira, apresentou uma intervenção - “Azambuja e o Tejo: uma relação
educadora” - onde destacou a interacção entre a comunidade humana do município e o rio.
As jornadas foram compostas por dois momentos distintos. O dia de sábado foi passado no
Auditório do Páteo Valverde, todo ele preenchido com os contributos dos representantes dos
vários movimentos portugueses e espanhóis participantes. A manhã de Domingo foi de contacto
com o próprio Tejo. O Município de Azambuja ofereceu ao grupo o passeio “Rota dos Mouchões”
que a todos agradou. Durante a viagem foi vertida alguma água trazida da nascente, como
contributo simbólico para a despoluição do estuário do rio, onde o nosso município está inserido.
A celebração das primeiras jornadas em Portugal, em Azambuja, serviu para reforçar os
laços entre os grupos de cidadãos que compõem esta rede, constituída em 2007. Do
envolvimento de todos na defensa dos valores naturais e patrimoniais dos nossos rios, e da
partilha conjunta dos problemas, eis as principais conclusões do encontro:
1. Espanha e Portugal compartilham os problemas fundamentais do Tejo/Tajo e seus afluentes:
* A insuficiência de caudais como consequência de um modelo de gestão que não tem em
conta a necessária integridade ecológica do rio e a ausência de um regime de caudais
ecológicos definido com base em critérios científicos validáveis.
* A contaminação da água como resultado de descargas descontroladas e ilegais; a
ausência ou insuficiência de sistemas de depuração de águas residuais; assim como a
contaminação difusa derivada do excesso de fertilizantes e tratamentos na agricultura. A
escassez de caudais agrava significativamente os problemas de qualidade.
* A degradação do espaço fluvial do Tejo e seus afluentes, com a ocupação do domínio
público hídrico, extracção de áridos, destruição da vegetação ripícola, encanamento e
desvio de leitos, e outras alterações da integridade hidromorfológica dos rios.
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DEFESA DO TEJO E SEUS AFLUENTES

... POR UM TEJO VIVO! “POR UN TAJO VIVO”
2. Estes desafios compartilhados exigem uma efectiva coordenação dos trabalhos de elaboração
dos planos de gestão da bacia do Tejo/Tajo de ambos os lados da fronteira, e a apresentação de
planos coordenados que permitam a recuperação integral do bom estado ecológico do rio.
3. É necessária uma revisão da Convenção de Albufeira para a adaptar às exigências da DQA.
Concretamente, esta revisão deverá contemplar:
* A adopção pela Convenção do regime de caudais ecológicos contemplados na directiva
quadro, de modo a que contribuam para alcançar os objectivos de bom estado ecológico
que devem orientar os novos planos de gestão da bacia de ambos os lados da fronteira.
* A incorporação de critérios de qualidade no regime de caudais que passam de Espanha
para Portugal. Estes parâmetros de qualidade são fundamentais para garantir o
cumprimento dos objectivos da DQA de ambos os lados da fronteira
* Supressão da reserva de 1.000 hm3 para transvases do Tejo prevista no Convénio, visto que
não existem esses excedentes na bacia hidrográfica do Tejo. A existência desta reserva
limita uma gestão integral da bacia com base em critérios técnicos.
4. O actual estado de deterioração do rio Tejo de ambos lados da fronteira torna inviável a política
de transvases. O Tejo não tem água suficiente, nem em quantidade nem em qualidade, para
continuar a suportar a pressão que supõem os transvases existentes, actualmente em
construção ou em estudo. Neste sentido devem implementar-se alternativas baseadas no uso
eficiente da água e na procura de outras fontes de abastecimento.
5. Existe uma responsabilidade de cidadania fundamental no actual estado de deterioração do
Tejo e seus afluentes. Muitas populações ribeirinhas continuam a viver de costas voltadas
para o rio e continuam a utilizá-lo como esgoto em vez de valorizarem o seu potencial como
património compartilhado que devemos proteger e gerir como tal.
6. Os espaços fluviais da bacia do Tejo/Tajo (rios, ribeiros, fontes) podem ser o elemento
integrador em redor do qual se articulem modelos de desenvolvimento económico das suas
populações. Mas para alcançar este potencial é fundamental fomentar uma cultura de
conhecimento, respeito e de disfrute deste património.
7. A escassez de informação e défice de participação pública que vem caracterizando o processo
de planeamento dirigido pelas Administrações competentes na bacia do Tejo: a Confederacion
Hidrográfica del Tajo e a ARH Tejo, dificultam enormemente o necessário envolvimento da
cidadania neste processo e permitem a manipulação política dos processos. Neste sentido é
fundamental melhorar a transparência e a informação disponível para o público.
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AVINHO - FESTA DO VINHO E DAS ADEGAS

14
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AVINHO - FESTA DO VINHO E DAS ADEGAS

7ª EDIÇÃO DA ÁVINHO,... DE “CANECA CHEIA”!
Aveiras de Cima viveu nos dias 15, 16 e 17 de Abril a 7ª
edição da ÁVINHO - Festa do Vinho e das Adegas. O evento,
organizado pelo Município de Azambuja, com o apoio da
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, saldou-se como um
grande sucesso. A prová-lo estão os milhares de visitantes
e o facto de as 5 mil canecas colocadas à venda (2 euros
cada, a favor da delegação local da Cruz Vermelha
Portuguesa) terem esgotado bem antes do final da festa!
Quem procurava o melhor da mais genuína tradição
vitivinícola pôde satisfazer a sua curiosidade junto dos
produtores participantes na iniciativa que, além de
promoverem os seus vinhos, não negavam a ninguém
“dois dedos de conversa” sobre o tema.

15

A inauguração, com a tradicional oferta a todos de febras,
pão e vinho, deu o mote para três dias de muita alegria e
convívio. No plano protocolar, o Governador Civil do Distrito
de Lisboa, Dr. António Galamba, repetiu a presença do ano
anterior, confessando-se fã incondicional desta iniciativa
que preserva e divulga as tradições e a identidade bem
ribatejanas de Aveiras de Cima e do Concelho de
Azambuja, tanto a nível regional como a nível nacional.
Em termos musicais, os famosos “Homens da Luta”
ajudaram a uma das maiores enchentes (senão a maior) no
Largo da República. A “receita” habitual funcionou em
pleno: música animada, boa-disposição e muita
interacção com o público. Já na 6ªfeira, o grupo “The Foll's”,
natural do Concelho de Azambuja, tinha proporcionado
uma noite muito animada e familiar com o seu repertório
recheado de grandes êxitos da música portuguesa das
últimas quatro décadas. Nas ruas, não faltou a animação
com jazz, bandas filarmónicas e cavaquinhos, ao longo dos
três dias, e também grandes momentos de fado,
percorrendo as adegas pela noite dentro!...
Este ano, a animação foi enriquecida com uma gincana de
tractores. A experiência - inédita - foi tão participada e
divertida que promete voltar em próximas edições.
Mas porque o vinho é rei, e a sua celebração é o mote da
festa, a Ávinho 2011 fica, igualmente, marcada por um
grandioso desfile etnográfico que fez encher as ruas na
tarde de sábado. O cortejo mostrou ao público as
diferentes fases do ciclo do vinho, num trabalho que
envolveu cerca de 300 pessoas dos ranchos folclóricos do
concelho e de vários grupos informais. A embelezar o
percurso, observavam-se muitas fachadas e montras
decoradas com o tema, revelando o envolvimento e a
participação da população de Aveiras de Cima no espírito
da festa.
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“À DESCOBERTA DO VINHO”, O LIVRO...
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A “Ávinho - Festa do Vinho e das Adegas 2011” foi,
igualmente, palco da apresentação do livro “À Descoberta do
Vinho”, da autoria de Rodolfo Tristão, natural de Azambuja. A
sessão teve lugar no Centro de Interpretação da Vila Museu
do Vinho, na “Casa da Câmara”, na tarde de domingo.
Esta obra aborda os temas de uma forma muito acessível,
assumindo-se como um excelente guia para a iniciação no
mundo dos vinhos. Constitui, assim, uma preciosa ajuda à
compreensão dos rituais e dos segredos do vinho. Para além
de uma nota histórica sobre os “néctares” de Portugal, o
autor faculta úteis conselhos sobre a prova, a escolha e
compra dos vinhos, bem como a melhor forma de os
combinar com a comida.
Nesta apresentação, o autor fez-se acompanhar pelo editor.
O Vereador da Cultura, Dr. Marco Leal fez as “honras da casa”
e agradeceu a Rodolfo Tristão, seu amigo da adolescência, a
escrita desta obra. “Este livro foi mesmo escrito a pensar em
mim…” afirmou o vereador, assumindo-se pouco entendido
em matéria de vinhos, e destacando a forma simples e de
fácil compreensão com que o livro foi construído.
Rodolfo Tristão, autor do livro, é professor de
Enogastronomia na Escola Superior de Hotelaria e Turismo
do Estoril, e - apesar de ainda jovem - é um dos mais
conceituados escanções nacionais da actualidade. Refirase que, em 2010, foi o representante português nas maiores
competições internacionais da área, o Campeonato
Europeu e o Campeonato Mundial de Escanções.
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XXIX CONCURSO DE VINHOS DO MUNICÍPIO
A grande tradição vitivinícola do Concelho de
Azambuja evidenciou-se, uma vez mais, no
Concurso de Vinhos do Produtor promovido pelo
município. A 29ª edição, referente à colheita de 2010,
conheceu os seus vencedores nesta Ávinho.
Estão de parabéns, de forma particular, a Agrovia,
SA, 1º lugar em vinhos brancos, e a Agro-Batoréu,
Lda, 1º lugar em vinhos tintos. No entanto, a
autarquia faz questão de sublinhar que todos os
vitivinicultores - dos “profissionais” até aos de
produção apenas para consumo pessoal - estão de
parabéns por continuarem a acreditar nesta
actividade que, para lá de económica, tem uma forte
expressaõ social e cultural. Sobretudo, numa altura
em que, à semelhança da economia geral do país, o
sector do vinho atravessa um período de grandes
dificuldades e desafios.
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A credibilidade do concurso foi garantida por um júri
composto por enólogos da Comissão Vitivinícola
Regional do Tejo, Ass. de Municípios Portugueses do
Vinho, Viticartaxo, Ass. Nacional de Escanções, Ass.
Portuguesa de Enologia e do Concurso Nacional de
Vinhos do CNEMA. Em nome do júri, o Engº Cruz
Ferreira fez um comentário global ao concurso e
incentivou os produtores a melhorar sempre.
No almoço convívio, o escanção Manuel Peixoto
brindou o grupo com uma demonstração técnica de
abertura de um espumante (utilizando um sabre) e
de um vinho velho (com recurso a um ferramenta
específica em ferro aquecido).

VINHOS BRANCOS
1º Agrovia, S.A.
Arrifana”
2º Sivac - Soc. Ideal de Vinhos de
Aveiras de Cima
Aveiras de Cima
3º Soc. Agrícola Cova da Caldeira
Alcoentre

VINHOS TINTOS
1º Agro-Batoréu, Lda.
Aveiras de Cima
2º Tiago Duarte Colaço
Alcoentre
3º Sivac - Soc. Ideal de Vinhos de
Aveiras de Cima
Aveiras de Cima
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MAIO: “MÊS DA CULTURA TAUROMÁQUICA”
Maio, em Azambuja, é, por excelência, o mês dedicado à
tauromaquia e toda a cultura a ela associada.
Já na sua décima terceira edição, realizou-se mais um
“Mês da Cultura Tauromáquica”, uma iniciativa que
envolve, para além do Município, a Associação Cultural
“Poisada do Campino”, responsável pelas actividades
taurinas, mas também as Tertúlias, que integraram no
programa a final do torneio de Futsal Inter- tertúlias.
Do lado do município, este ano investiu-se em duas
exposições, uma colectiva de pintura - “Cumplicidades” patente na Galeria da Biblioteca, da autoria das artistas Rita
Cosme e Clo Bourgard, e outra de arte em espaço público
que, quer pelo conceito, quer pelos objectos em exposição
terá sido aquela que provocou maior interacção com a
população. “Eh, toiro lindo!”, foi o nome dado ao conjunto
de seis réplicas de toiro com a intervenção plástica dos
artistas do concelho, António Canau, Sónia Militão, Pedro
Lima, Susana Piteira, Carla Tavares e Adriana Matos.
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As peças, que começaram por ser expostas no Jardim
Urbano, posteriormente foram deslocadas para o átrio da
biblioteca municipal, tendo como destino definitivo
vários espaços verdes da Vila de Azambuja.
A noite inaugural aconteceu na “Poisada do Campino”,
com a actuação da Academia de Dança de Azambuja,
com o seu, sempre, colorido e aplaudido espectáculo.
E se, no Município de Azambuja, Maio é o mês ligado à
tauromaquia, em todo o mundo este é por excelência o
mês dos Museus. Assim, a UNESCO através do Conselho
Internacional dos Museus (ICOM), recomendou para as
comemorações de 2011 do Dia Internacional dos
Museus o tema «MUSEU E MEMÓRIA», ao qual o Museu
Municipal - Sebastião Mateus Arenque se associou.
Conciliando o tema com uma das mais relevantes manifestações da tradição local - o “Mês da Cultura Tauromáquica” - as noites de Maio de 2011 foram de «diálogo» e
de partilha da «memória», com a iniciativa “repetente” e
que teve, novamente, o maior sucesso: Musealogar.
No serão do dia 12, «Onde pára o Fado Vadio» foi o mote. No
Largo dos Pescadores, ou na Fonte de Sto. António, ou no
ambiente mais recatado das tertúlias, a Feira de Maio
habituou-se a ouvir o Fado e ele é já um elemento
imprescindível da festa. Na noite de 19, «Azambuja
engalanada» foi um partilhar de experiências daqueles
que, com o seu “saber-fazer”, transformam a Vila de
Azambuja num cenário de ímpar beleza cultural. É o povo
a sentir e a viver a cultura que é sua, à sua maneira Duas
belas noites, povoadas de saberes e memórias...
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CENTENÁRIA FEIRA DE MAIO DE AZAMBUJA...
A Centenária Feira de Maio, a mais castiça
das Festas Ribatejanas, chegou ao fim. Na
edição 2011, entre os dias 26 e 30, a Vila de
Azambuja viveu um programa recheado de
festa brava e aficion, onde não faltaram as
actividades equestres e taurinas, mas
também muita animação popular e música.
A abertura oficial da feira, no dia 26 de Maio,
contou com a presença do Secretário de
Estado das Florestas e Desenvolvimento
Rural, Eng.º Rui Barreiro, a que se seguiu a
inauguração dos Pavilhões das Actividades
Económicas e do Artesanato e Turismo, onde
o Município marcou presença com o stand
de boas-vindas aos visitantes.
O cortejo inaugural completou-se com a
abertura da Praça das Freguesias. Destaque
para este espaço nobre do recinto que é já
uma referência da Feira de Maio. A Praça das
Freguesias constituiu - uma vez mais e com
“casa cheia” - o grande palco das artes e da
excelente gastronomia das nove Freguesias
do Concelho de Azambuja. Este sucesso só
foi possível graças ao empenhamento das
Juntas de Freguesia, das colectividades e das
dezenas de colaboradores e voluntários
envolvidos.
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Quanto aos momentos mais altos de
animação, viveram-se na já tradicional “Noite
da Sardinha Assada” e em dois grandes
concertos musicais.
Na noite de quinta-feira, o Páteo Valverde
encheu-se com público e com a excelente voz
de um dos novos valores do fado, Marco
Rodrigues.
Na sexta-feira, como já é hábito, a oferta de
sardinhas, pão e vinho arrastou milhares de
visitantes. Nas ruas, as mais de cem tertúlias
abriram as suas portas e à boa maneira
ribatejana não negaram um copo de vinho ou
sardinhas a quem as visitasse. Os arraiais
animaram o resto da madrugada.
No sábado, à meia-noite, encontro marcado
para o recinto do grande espectáculo ao qual
compareceram vários milhares. O grupo
“Deolinda”, com todos os seus êxitos, pôs a
sua vasta legião de fãs a cantar e a dançar!
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UMA TRADIÇÃO QUE SE REVIVE E SE RENOVA!
O maior factor de renovação e vitalidade da
Feira de Maio é a adesão de muitos jovens às
actividades e a diversas tertúlias que se vão
consolidando e dinamizando ao longo do
ano. Quanto a inovações no programa, uma
demonstração de “torricado” fez as delícias
de quantos se associaram ao petisco, na
Praça do Município. Ainda no primeiro dia da
feira, destaque ao grande desfile de tertúlias
que - sem medo da chuva... - invadiu as ruas
com muita cor e alegria. Já uma sessão de
“toureio a burro”, à sexta-feira, proporcionou
momentos particularmente divertidos.
E porque esta tradição renovada é cada vez
mais querida a nível nacional, Azambuja
voltou a ter honras televisivas com presença
em directo no programa da RTP1 “Portugal
no Coração”.
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A homenagem ao Campino, no domingo de
manhã, foi o ponto mais solene de toda a
festa. Este ano, na cerimónia que contou
com a presença do Governador Civil de
Lisboa, António Galamba, foi homenageado
o campino Victor Manuel Guerreiro da Silva
pela sua longa participação na Feira de Maio.
Quanto ao Pampilho de Honra, gravado com
o nome de Amadeu Valada da Silva "Casca d'
Alhos", foi entregue ao campino Mário
Oliveira, conhecido por "Café".
As largadas de toiros, uma em cada dia de
feira, atrairam milhares de curiosos. Os mais
afoitos e aficionados puderam dar largas à
sua coragem e desafiar os toiros nas ruas.
E como tudo o que é bom acaba depressa,
(mais fotos na página seguinte) chegou o último

dia da Feira de Maio, segunda-feira, que
começou com actividades dirigidas às
crianças do ensino básico. Este ano, devido
às condições meteorológicas adversas, elas
dividiram-se entre o Páteo Valverde, o
Pavilhão Municipal e a Poisada do Campino.
À noite, o tradicional fogo de artifício deu por
encerrada a Feira de Maio 2011.
E foi devidamente engalanada que a Vila de
Azambuja recebeu todos aqueles que a
quiseram visitar. Na Feira de Maio, ou ao
longo do ano, seja sempre muito bem-vindo!
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A FEIRA VIVIDA PELOS MAIS PEQUENOS
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Concursos de
Ornamentações
Largos
1º ”Os Persistentes” da Rua da Vala Real
2º Largo dos Pescadores
3º Travessa da Paciência

Janelas ou Fachadas
1º Tertúlia “Alternativa”
2º André Salema
3º Tertúlia “O Barrete Verde”

Montras
1º Mega Circuito
2º Casa do Artesanato - Elisabete Martins
3º Caprichosa Confecções
Prémio Inovação
Caprichosa Confecções
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REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

“CRESCER A LER NA BIBLIOTECA”
O projecto “Crescer a ler na
Biblioteca” surgiu como resposta
ao interesse demonstrado pelas
Educadoras responsáveis pelas
turmas do ensino pré-escolar do
Agrupamento Vertical de Escolas
do Alto Concelho de Azambuja,
em participar num projecto na
Biblioteca - Palácio Conselheiro
Frederico Arouca, em Alcoentre.
Este tem como objectivos promover o livro e a leitura; contribuir
para a formação de futuros
leitores; promover o espaço da
biblioteca como local de aprendizagem não formal; estimular a criatividade; promover a
divulgação e promoção da biblioteca enquanto equipamento cultural e de lazer e proporcionar a
algumas destas crianças um primeiro contacto com este espaço.
Esta iniciativa estendeu-se por 5 sessões entre Fevereiro e Junho, nas quais as turmas assistiram
a uma leitura em torno do livro “A Lagartinha muito comilona”, de Eric Carle. Todas as crianças se
mostraram participativas e muito entusiasmadas. Depois de concluída a leitura e a exploração
da história, foi possível desfrutarem livremente do espaço da bebeteca, onde mexeram,
remexeram e trocaram impressões sobre os livros que iam manuseando.
Resta dizer que o balanço é bastante positivo e que no próximo ano lectivo, algo mais estará
preparado para este público-alvo!

IV Concurso Literário do Concelho de Azambuja

O IV Concurso Literário do Concelho de Azambuja culminou, no dia 29 de Abril, com a
entrega dos prémios aos vencedores. A sessão decorreu na Biblioteca Municipal de
Azambuja, com sala cheia, e os vencedores receberam os prémios acompanhados do
aplauso do público presente.
Esta quarta edição do concurso literário registou cerca de meia centena de trabalhos
participantes nas categorias de poesia, conto e crónica, e contou com um júri constituído
por um representante das escolas e dois autores, nos diferentes estilos. Os autores
convidados a integrarem o júri foram João Tordo, Xico Braga, Rui Cardoso, Maria do Rosário
Pedreira, Fernando Alvim, Sara Figueiredo, Luís Filipe Borges e Ana Cristina Silva.
Mais uma vez, o Município de Azambuja congratula todos os participantes e relembra que
“para o ano há mais” pelo que podem começar a trabalhar o quanto antes!
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EDUCAÇÃO

IV MOSTRA DE PROJECTOS EDUCATIVOS
Mantendo uma tradição iniciada há oito anos, a autarquia promoveu, entre os dias 30 de Maio e
02 de Junho, mais uma Mostra de Projectos Educativos.
Participaram nesta edição os Agrupamentos de Escolas de Azambuja, de Vale-Aveiras e do Alto
Concelho, bem como os Centros Sociais e Paroquiais de Azambuja, de Aveiras de Cima e de
Aveiras de Baixo, a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja e a CERCI-Flor da Vida.
Esta mostra, dirigida a
toda a comunidade
educativa, foi o centro de
animação do programa
de actividades dedicado
às escolas no âmbito da
Feira de Maio (no dia 30 de
Maio) e para o pré-escolar
no Dia Mundial da
Criança (01 de Junho).
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Também no dia 02 de
Junho - “5ªfeira da Espiga”, feriado municipal muitas foram as famílias
que visitaram a exposição
e puderam apreciar a
riqueza e diversidade das
propostas que as
instituições educativas do
concelho desenvolveram ao longo do ano lectivo que agora termina.
Esta organização permitiu à comunidade educativa apreciar o empenho e envolvimento dos
nossos alunos em projectos bastante diversos, constatando a diversidade de aprendizagens
proporcionada, em particular no que diz respeito ao conhecimento da realidade local e à
valorização da sua identidade cultural.
Na exposição, também estiveram presentes os projectos promovidos pela autarquia nos quais,
naturalmente, participaram todos os Agrupamentos. São eles...

AS VIAGENS DO ZAMBUJINHO
É dirigido aos alunos do 1.º Ciclo e é,
talvez, o mais conhecido dos
projectos educativos do Município
de Azambuja visto encontrar-se já
no quarto ano de desenvolvimento.
A mostra apresentou desenhos,
fotos, maquetas e outros trabalhos
que evidenciaram a passagem de,
aproximadamente, 500 alunos por
ano nas diferentes rotas realizadas
em todas as freguesias. Numa
delas, descobre-se o rio Tejo!
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AZAMBUJA DE ‘A’ a ‘Z’
Dirigido aos alunos do 3.º Ciclo, este
projecto consiste na produção de
um alfabeto sobre o concelho e os
seus aspectos mais característicos.
Este ano, os nossos alunos trataram
temas como Brasões, Campino,
Debulha, Jornais Antigos, Neoclássico e Gastronomia, entre outros.
A vencedora foi a turma do 8ºA de
Manique do Intendente que
pesquisou e apresentou as palavras
“Fandango”, “Praça da Jorna” e
“Ranchos Folclóricos”.

OS OLEÕES SÃO UNS GLUTÕES!
Foi dirigido aos alunos do 2.º Ciclo e
visou a sensibilização para a
recolha de óleo alimentar usado.
Folhetos, cartazes e outros
materiais foram produzidos para
sensibilizar a comunidade. A turma
vencedora deste projecto foi o 5ºB,
do Agrupamento de Vale-Aveiras,
cujo folheto será distribuído, num
futuro próximo, como forma de
sensibilização de toda a população.

DESCOBRIR A CIDADANIA
Este projecto foi dirigido às turmas
do 4.º ano de escolaridade, sendo
desenvolvido ao longo de dez
sessões.
Com abordagem teórica mas,
também, com jogos didáticos, o
grande objectivo, aqui, é sensibilizar
os jovens alunos para os Direitos
Humanos e, em particular, para os
Direitos da Criança.
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VOLUNTARIADO

2011 - ANO EUROPEU DO VOLUNTARIADO
A União Europeia instituiu, em 2011, o Ano Europeu do Voluntariado, tendo em conta que o
número de cidadãos actualmente envolvido em trabalho voluntário é insuficiente e é preciso
promover uma cidadania mais activa com vista a alcançar os objectivos de desenvolvimento do
milénio (ODM), que passam por 8 metas a alcançar até 2015: acabar com a extrema pobreza e a
fome, promover a igualdade entre os sexos, erradicar doenças que matam milhões e fomentar
novas bases para o desenvolvimento sustentável dos povos.
Segundo dados do Eurobarómetro, há, actualmente, mais de cem milhões de europeus a
fazerem trabalho voluntário, mas, ainda assim, é necessário um maior envolvimento por parte
dos cidadãos, a fim de atingir as metas traçadas até 2015. Em Portugal, de acordo com o
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado (CNPV), existem cerca de 500 mil
voluntários activos e um milhão que participa em acções esporádicas.
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Ao nível do Município de Azambuja, o voluntariado começa a estar presente em quase todos os
domínios, da acção social ao apoio a crianças e jovens ou na saúde. Assiste-se, portanto, a uma
espécie de actualização das áreas do voluntariado. Exemplo disso, foi a Gala de Beneficência,
ocorrida no dia 6 de Maio, no Auditório Municipal Páteo Valverde, organizada por 3 estudantes
(Adriana Cristóvão, Rita Agostinho e Tatiana Beirante) da Escola Secundária de Azambuja, no
âmbito da disciplina “Área de Projecto” e apoiada pela autarquia através do Centro de Juventude
(CEJA). Um espectáculo, que contou com a actuação de grupos concelhios, no qual foram
angariados 120,00 euros, que reverteram para a” Casa do Pombal - A Mãe”, de Aveiras de Cima.
1 de Julho, foi o dia escolhido pelas mesmas jovens para a realização de um evento com algumas
bandas de garagem do concelho (ver Agenda de Eventos), desta vez com o objectivo de sensibilizar os
jovens para o Banco de Voluntariado Municipal. Ao apoiar a actividade, a autarquia contribuiu
para outro objectivo deste Ano Europeu: dar às organizações que promovem o Voluntariado, os
meios para melhorar a qualidade das iniciativas.
Relativamente ao Banco Local de Voluntariado de Azambuja, ele conta, actualmente, com
três dezenas de inscritos. As solicitações são muitas, nomeadamente, na área da terceira idade
por parte da Casa do Povo de Manique do Intendente, do Centro Social e Paroquial de Azambuja
e da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, para trabalho em projectos de dinamização
de actividades. Na área da saúde, é o Centro de Saúde de Azambuja que apela à participação de
voluntários no projecto de cuidados continuados, por exemplo no acompanhamento de utentes
fora do domicílio e na realização de pequenos recados.
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SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO CEDE VIATURA AO “ACES” PARA
PRESTAÇÃO DE CUIDADOS NA COMUNIDADE
Teve lugar no passado dia 16 de Maio, a cerimónia de entrega de uma carrinha que concretizou o
acordo de colaboração entre o Município de Azambuja e o Agrupamento de Centros de Saúde
“Lezíria I - Ribatejo”
(ACES).
O protocolo consiste na
cedência de uma viatura
ligeira pela autarquia ao
ACES, a ser utilizada pela
já constituída Unidade de
Cuidados na Comunidade.
Esta unidade está
vocacionada para a
prestação dos designados
“cuidados continuados”,
onde se inclui, para além
dos cuidados básicos de
saúde como enfermagem,
também apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário. Esta equipa actuará
especialmente junto das pessoas e famílias mais vulneráveis ou em situação de maior risco ou
dependência física, entre outras. A área de intervenção abrange todo o Concelho de Azambuja.
O documento foi assinado pelos responsáveis das duas entidades, Dr. Joaquim António Ramos,
Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, e Dr. Carlos Ferreira, Director Executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde “Lezíria I - Ribatejo” (ACES).
A utilização da viatura é cedida a título gratuito, pelo Município, ficando a cargo do ACES o
combustível e toda a manutenção do veículo. Esta é mais uma iniciativa inserida nas medidas de
apoio social que a autarquia vem pondo em prática desde 2009.

PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS EM
“GESTÃO DOMÉSTICA”
Decorreu, de 2 a 6 Maio, o primeiro
Curso de Competências em Gestão
Doméstica, numa parceria do
município com a Santa Casa da
Misericórdia das Caldas da Rainha,
através do projecto “Ponto de
Ajuda”. No curso participaram 16
formandos, provenientes das
freguesias de Alcoentre, Aveiras de
Cima e Vale Paraíso.
O objectivo foi desenvolver competências no sentido dos participantes efectuarem uma
melhor gestão dos seus rendimentos, fomentando-se uma melhor organização e gestão
pessoal de forma a alcançar um equilíbrio socio-económico das respectivas famílias.
Todos os participantes nesta formação foram unânimes na avaliação positiva do curso e
manifestaram mesmo interesse em frequentar acções semelhantes no futuro.
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DESPORTO

I CAMPEONATOS “AZB - FAIR PLAY”
O Município de Azambuja realizou no passado dia 30 de
Abril, em Aveiras de Cima, a cerimónia de entrega de
prémios dos Campeonatos AZB Fair-Play.

TROFÉUS “FAIR PLAY”
Ténis de Mesa
“Equipa das Piscinas”
Futsal Feminino
“GyDAfit”
Futebol 7 - Veteranos
Grupo Desportivo Azambuja
Futebol 7 - Seniores Masc.
Associação Recreativa de
Casais de Baixo

30

O balanço da edição de estreia da iniciativa foi muito
positivo. Recorde-se que ela nasceu da necessidade de
reforçar a Cultura Desportiva junto da população do
Concelho de Azambuja e que se enquadra num projecto
mais amplo de dinamizar o desporto junto da população em
geral, aberto a todos aqueles que, não sendo federados, de
alguma forma queiram praticar actividade física com
competição. Outro grande objectivo também foi
conseguido, o de aproximar a população do concelho e
garantir um maior empenhamento e envolvimento das
associações e clubes, dando dessa forma, também eles, o
seu contributo para um
aumento da mobilização
de atletas e formação de
dirigentes desportivos.
Espera-se que em próximas edições, essa adesão
possa ser ainda maior.
No Futsal feminino,
inscreveram-se cinco
equipas e 50 atletas.
O Futebol 7 Veteranos teve três formações em competição,
com três dezenas e meia de jogadores. O Futebol 7
Seniores Masculinos foi o campeonato mais mobilizador,
com 240 praticantes, distribuídos por 17 equipas, com 136
jogos disputados.
No ténis-de-mesa, participaram 10 equipas, num total de
34 atletas com idades entre os 10 e os 70 anos. No
Campeonato Individual, houve competição em Juvenis
Masculinos e Seniores Masculinos e Femininos.
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Modalidades
Ténis de Mesa Individual
Seniores Masculinos
1º Bernardino Santos
Seniores Femininos
1ª Inês Louro
Juvenis Masculinos
1º André Mesquita
Ténis de Mesa por Equipas
1ª "Equipa A”
Futsal Feminino
1ª “As Marias”
Melhor Marcadora
Nádia Silva (Bombeiros Azb.)
Melhor Defesa
“As Marias”
Futebol 7 Veteranos
1º Grupo Desportivo Azambuja
Melhor Marcador
Carlos Cruz (G.D.A.)
Melhor Defesa
Grupo Desportivo Azambuja
Futebol 7 Seniores
1º “Galácticos do Ribatejo”
Melhor Marcador
João Tiago (Rest. Espaço Real)
Melhor Defesa
“Saguins do Inferno”

DESPORTO

“DIA MUNDIAL DA SAÚDE” REUNIU TODA A
LEZÍRIA EM AZAMBUJA
No dia 10 de Abril de 2011, foi comemorado o “Dia Mundial da Saúde”, convergindo o PAFT com o
projecto “Mais Lezíria”, da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. As actividades
decorreram no Jardim Urbano de Azambuja, e contaram com meio milhar de participantes
oriundos de vários concelhos. Oportunidade para experienciar modalidades como Aerodance,
Attack, Body Design, Ginástica Infantil, bem como realizar diferentes rastreios: Auditivo, Tensão
Arterial, Índice de Massa Corporal e Percentagem de Massa Gorda Corporal.
Esta iniciativa teve a colaboração dos Ginásios do Concelho (Gym Atrium, Academia em Forma e
Gydafit/GDA), do Centro de
Saúde de Azambuja e da
“Acústica Médica”. À
semelhança deste dia em
Azambuja, o “Mais Lezíria”
dinamizou entre Fevereiro e
Junho outros convívios
desportivos em todos os
municípios da CIMLT. Houve
cicloturismo, natação,
caminhadas, BTT, sueca,
petanca e atletismo infantil.
Referência ao torneio de
Futebol 7 Veteranos,
realizado em Rio Maior. O
Grupo Desp. Azambuja
representou o município
classificando-se em 6º
lugar.

PROGRAMA ACTIVIDADE FÍSICA PARA TODOS
Desde 2002 que o Município de Azambuja, com o inestimável apoio de diversas entidades,
desenvolve o PAFT por todas as freguesias do concelho, com o principal objectivo de
promover a prática de actividade física como factor de promoção da saúde e qualidade de
vida da população.
O PAFT congrega diferentes vertentes para que as actividades sejam acessíveis a todos os
públicos alvo definidos, e devidamente enquadradas em função da sua condição física e
estado de saúde.
Assim, foram desenvolvidas aulas de actividade física adaptada duas vezes por semana, em
quase todas as freguesias do concelho, dirigidas a pessoas com mais de 55 anos de idade e
a crianças/jovens portadores de deficiência. Aos fins-de-semana, com carácter quinzenal,
realizaram-se caminhadas, cicloturismo, dança e fitness, enfim, actividades de ar livre, de
aventura e recreação, dirigidas a toda a população.
Desde Outubro de 2010 contámos, semanalmente, com cerca de 400 participantes, com
mais de 55 anos, e 100 crianças e jovens portadores de deficiência, nas aulas de actividade
física adaptada. Aos fins-de-semana, registou-se um milhar de participantes, com uma
média de idades situada entre os 31 e os 55 anos, e na sua maioria, do género feminino.
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JUVENTUDE

Melhor Momento do Dia 25
ANA RITA CAÇÃO

Melhor Momento do Dia 26
PEDRO VASCONCELOS

Melhor Momento do Dia 27
PEDRO VASCONCELOS
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Melhor Reportagem Geral da Semana da Juventude
LILIANA FLORÊNCIO
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Prémio Originalidade
PEDRO VASCONCELOS

JUVENTUDE

SEMANA DA JUVENTUDE 2011
O Município de Azambuja organizou, entre os dias 25 e 28 de Março, mais uma edição da
Semana da Juventude proporcionando, como sempre, aos jovens do concelho, a possibilidade
de participarem e assistirem a diversas actividades. Recorde-se o concerto da banda “90
Degrees” (organizado em parceria com a Comissão de Finalistas da Escola Secundária de
Azambuja), as diversas actividades de animação desportiva concretizadas no Jardim Urbano, os
torneios de MAGIC (organizados em parceria com o Clube de Magic de Azambuja), a Feira de
Artesanato “AZAMB'ART” (na Galeria Municipal Maria Cristina Correia) e, por último, a
possibilidade de participarem, também, no Concurso de Reportagem Fotográfica da “Semana
da Juventude 2011”.
O ponto de partida deste concurso foi, precisamente, o programa de actividades inerentes à
“Semana da Juventude 2011”. O desafio proposto foi captar diariamente, através da objectiva,
todos os momentos do evento. O número de participantes - entre os 12 e os 30 anos surpreendeu pela positiva, assim como a qualidade das imagens a concurso.
De acordo com as várias categorias previamente estipuladas pelo júri (Florbela Batalha,
representante da autarquia; Pedro Cardoso, fotógrafo profissional, e Joel Pratas, vencedor do
concurso de fotografia 2010
do Museu Municipal
Sebastião Mateus Arenque),
foram distinguidas as
fotografias que expressavam o
“Melhor momento do dia...”,
isto para o dia 25, o dia 26 e o
dia 27, e, ainda, as nove
fotografias que ganharam,
respectivamente, o prémio de
“Melhor Reportagem Geral da
Semana da Juventude”, e o
prémio de “Originalidade”.
Aos premiados foram
entregues cheques-oferta
FNAC, num valor total de
260,00 euros.
As fotografias premiadas encontram-se em exposição no CEJA, no Centro Comercial
Atrium, em Azambuja, de segunda-feira a Sábado, entre as 12h00 e as 18h00.

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
No Passado dia 28 de Março - Dia Mundial da Juventude - procedeu-se a uma reunião
preparatória para implementação do Conselho Municipal da Juventude.
Foram convocados, ao abrigo do Dec. Lei Nº 8/2009, jovens representantes de todas as
forças políticas eleitas para a Assembleia Municipal de Azambuja, estando ou não
organizadas, e jovens representantes de associações juvenis como, por exemplo, os
“Escuteiros”. Em ambiente descontraído foi analisada a legislação mencionada e
identificadas as grandes vantagens em constituir este Conselho Consultivo, no âmbito da
intervenção no Pelouro da Juventude da autarquia.
Não deixou de ser uma forma peculiar de assinalar a efeméride deste dia.
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MUSEU MUNICIPAL SEBASTIÃO MATEUS ARENQUE

VISITANTES DE ALÉM-FRONTEIRAS...
O programa “Comenius”, que integra
estudantes de Portugal, Itália, Turquia,
Roménia, Espanha e Polónia, trouxe um grupo
de jovens a Azambuja, numa visita organizada
pela Escola Secundária.
Em parceria com o Município de Azambuja,
foi-lhes proporcionada uma visita que lhes
deu a conhecer algumas tradições e parte da
realidade deste concelho.
No primeiro dia, 14 de Março, tomaram
contacto com o projecto “Vila Museu do
Vinho”, percorrendo as ruas e adegas de Aveiras de Cima. O dia seguinte foi “grande” e muito
preenchido! Começou bem cedo, com um passeio pela lezíria e a observação directa do mundo
taurino, visitando a ganadaria Engº Ruy Gonçalves. Seguiu-se a componente equestre, com uma
passagem pelo Centro Hípico Lebreiro de Azambuja. Depois de toiros e cavalos, um final de
manhã mais calmo, no Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, onde apreciaram a
exposição permanente, conhecendo algum do património cultural local. Ainda no museu, um
momento mais divertido com uma oficina de instrumentos tradicionais do projecto aprender a
«Tocar com Dantes».
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As energias foram recuperadas num almoço típico, servido no ambiente castiço de uma tertúlia
da Vila de Azambuja - a Tertúlia Lusitana. Além da gastronomia, mais uma oportunidade para
viver “por dentro” a nossa herança cultural. À tarde, um regresso ao campo, no Alto Concelho,
para conhecer o queijo “chèvre” e as ervas aromáticas produzidos na Maçussa. Na Granja dos
Moinhos, o grupo meteu mesmo “as mãos na massa” num ateliê de confecção de pão
tradicional! A completar o “ciclo do pão”, os alunos da Escola Secundária guiaram os seus
amigos estrangeiros numa visita ao moinho. No final, os visitantes trouxeram o pão que os
próprios amassaram.
Cumpriram-se, assim, os objectivos do programa “Comenius”: sensibilizar os jovens e os
docentes para a diversidade das culturas europeias, bem como ajudar os jovens a adquirir as
competências de base para a sua futura vida profissional e para uma cidadania activa. O grupo
que nos visitou, acabou por levar uma imagem abrangente do património e da cultura do
Concelho de Azambuja , que irão recordar ao longo da vida.
Julho.2011 | AZAMBUJA | BOLETIM MUNICIPAL 28

MUSEU MUNICIPAL SEBASTIÃO MATEUS ARENQUE

...À DESCOBERTA DO NOSSO PATRIMÓNIO
Também em Abril, e durante a manhã de Quinta-Feira Santa,
o Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque acolheu um
grupo vindo da Alemanha e que se encontrava a passar a
Páscoa na região.
Serviu de interlocutora e facilitadora da visita guiada um dos
elementos do grupo, que estivera em Portugal durante três
anos, ao abrigo do programa Erasmus. Visitaram de seguida
a Igreja da Confraria de Nossa Senhora do Paraíso e o Centro
de Interpretação com a exposição «O Mundo Moderno
também começou aqui no séc. XV», patente na Casa
Colombo, em Vale do Paraíso.
Além do conhecimento de que foi em Vale do Paraíso que o
rei português D. João II recebeu em audiência Cristóvão
Colombo (Colón) na viagem de regresso da descoberta do
Novo Mundo, grande empatia foi criada no grupo com a
visualização do primeiro mapa-mundo da autoria do seu
compatriota Henricus Martellus Germanus, cartógrafo germânico do século XV a quem D.
Afonso V encomendou essa representação da Terra, pedagogicamente inserida nas formas
culturais e mentais de concepção e representação no Mundo Antigo e Medieval.
Esta visita agradou bastante e ficou, já, a promessa de para o ano nos visitarem novamente à
descoberta de outro património cultural de Azambuja.

Ensinar os mais novos a “TOCAR COMO DANTES”
O museu vivo continua a abrir as portas aos mais
novos e convida-os a recordar o tempo dos seus
avós e bisavôs com histórias contadas através da
música de outros tempos.
Está a acontecer no Museu Municipal Sebastião
Mateus Arenque, um espaço onde as turmas do 3 e
4º ano ouvem as melodias antigas e as historietas
que os levam a imaginar o tempo de antanho.
“Tocar como dantes“ é uma oficina de instrumentos
tradicionais, onde os animadores contam a
história, adaptada, de “Sebastião e Francelina” e de
outros personagens verídicos dos contos de
Sebastião Arenque, patrono do museu, com o
objectivo de levar os mais pequenos a conhecerem
as raízes e o património identitário de Azambuja.
Concertina, guitarra portuguesa, harmónio, gaitade-beiços, bandolim e viola são alguns dos
instrumentos tradicionais que os alunos têm
oportunidade de ouvir. No fim da sessão, são
convidados a integrar uma tocata à moda antiga,
levando-os à descoberta dos instrumentos e das
notas musicais.
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BREVES

Participação no II Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo
Azambuja voltou a participar no Concurso de Iguarias e
Vinhos do Tejo promovido pela Comissão Vitivinícola
Regional do Tejo em parceria com o CNEMA, o Turismo de
Lisboa e Vale do Tejo, a Associação de Municípios
Portugueses do Vinho, a Associação “Caminhos do Ribatejo”
e a Rota dos Vinhos do Tejo. A representação nesta 2ª edição
da iniciativa ficou a cargo do restaurante “Oficina dos
Sabores”, localizado na E.N.366, em Aveiras de Cima.
À semelhança de 2010, estiveram em competição trinta
estabelecimentos de restauração, representando os vários
Municípios do Distrito de Santarém e, ainda, o Concelho de Azambuja. O principal objectivo é
promover os Vinhos do Tejo associados à gastronomia regional e, simultaneamente, “…contribuir para o aperfeiçoamento do serviço dos restaurantes, nomeadamente no que toca à melhor
ligação do vinho com as iguarias mas também no que toca ao serviço ao cliente”.

Centro “Novas Oportunidades” de Azambuja presente no Chipre
No âmbito do programa europeu “Gruntvig”, dedicado à
promoção da educação de adultos, estiveram presentes
numa acção em Nicósia, no Chipre, como bolseiras, Ana
Raquel Morais (profissional de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências) e Géraldine Pereira da Silva
(técnica de Diagnóstico e Encaminhamento), ambas em
representação do Centro Novas Oportunidades do
Agrupamento de Escolas de Azambuja.
A participação no curso, com o tema: “Psychology Series:
Communication, Conflict Resolution and Counselling Skills”, permitiu às participantes, para além
da troca “informal” de experiências profissionais, aprimorarem competências na área de
orientação vocacional, resolução de conflitos e técnicas de escuta activa e comunicação
assertiva, tendo em conta as práticas de educação existentes noutros países da União Europeia,
sendo esses conhecimentos mobilizados para o desempenho da sua actividade profissional.

Aluno de Azambuja vence logotipo do programa “Comenius”
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Carlos Aniceto, aluno da Escola Secundária de Azambuja, foi
o vencedor do concurso europeu de criação do logotipo para
o Programa de Intercâmbio Escolar “Comenius” promovido
entre seis países europeus. O “Comenius” consiste numa
medida sectorial (destinada a jovens, do pré-escolar ao
secundário) do programa global “Aprendizagem ao Longo da
Vida”, promovido pela União Europeia.
O programa “Comenius” integra jovens estudantes de Portugal,
Itália, Turquia, Roménia, Espanha e Polónia, alguns dos quais
estiveram recentemente em Azambuja numa visita organizada
pela Escola Secundária. Este programa internacional tem
como objectivos específicos, sensibilizar os jovens e o pessoal
docente para a diversidade das culturas europeias, bem como
ajudar os jovens a adquirir as aptidões e competências vitais de base, necessárias para o seu
desenvolvimento pessoal, para a sua futura vida profissional e para uma cidadania activa.
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Presença na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém
Azambuja voltou a marcar presença na Feira Nacional de
Agricultura. Este ano, a participação no certame fez-se
através de um stand conjunto organizado pela Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo.
Em termos de animação, coube ao Município de Azambuja
dinamizar o dia 6 de Junho. Estando o stand integrado no
salão “Prazer de Provar”, o município apelou à colaboração
dos produtores do concelho com propostas na área da
gastronomia e dos vinhos, que aproveitaram mais esta
oportunidade para promover os seus produtos. Realizaramse provas de bons vinhos de Azambuja, Alcoentre e Aveiras de Cima, bem como de queijo da
Maçussa, enchidos de Alcoentre e Queijadinhas de Azambuja, que muito agradaram aos
visitantes. A banda filrmónica do Centro Cultural Azambujense animou a tradicional largada de
toiros nocturna.
as

1 Jornadas de Saúde Comunitária do Concelho de Azambuja
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30.Abril.2011 - 14h30 | Centro Social Paroquial de Azambuja (Auditório D. José Policarpo)

Azambuja assistiu, no passado dia 30 de Abril, às 1as
Jornadas de Saúde Comunitária. O evento teve lugar no
auditório do Centro Social Paroquial de Azambuja e contou
com o apoio do município. A iniciativa foi dinamizada pelos
médicos Manuel Cruz Ferreira e Paula Nunes, e pela
responsável técnica pelo Centro Paroquial, Maria João
Canilho, e envolveu as várias IPSSs da área do Concelho de
Azambuja que prestam apoio à infância, bem como os três
agrupamentos de escolas existentes.

Registou-se cerca de centena e meia de participantes, das áreas da educação, serviço social e
fisioterapia, nomeadamente. Com o apoio de especialistas na matéria, foi possível aprofundar e
debater temas como os factos e as controvérsias associados à evicção escolar (privação de
frequência da escola em situação de doença infecto-contagiosa), e também as doenças da
infância na perspectiva da saúde pública.

EB2,3 de Aveiras de Cima organizou II Feira das Profissões
No passado dia 12 de Maio, a E.B.2,3 de Aveiras
de Cima realizou a sua “II Feira das Profissões”,
integrada num projecto conjunto do
Agrupamento de Vale-Aveiras e do Município.
A feira foi organizada pela turma do 8ºA da
escola que fez um estudo sobre as preferências
dos alunos quanto ao caminho a seguir após a
conclusão do 9º ano. Pretendeu-se, assim, dar a
conhecer, sobretudo aos alunos do 9º ano, as
opções académicas que existem no concelho de Azambuja e nos concelhos vizinhos.
A Feira das Profissões contou com a participação de três escolas profissionais - E. P. do Vale do
Tejo, E. P. de Rio Maior e E. Técnica Profissional do Ribatejo - e, ainda, três escolas secundárias E. S. de Azambuja, E. S. do Cartaxo e E. S. Ginestal Machado de Santarém. Além das
apresentações das escolas, com a sua oferta formativa para o ano 2011/2012, a feira contou com
uma exposição de vestuário característico de algumas profissões.
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De Junho a Setembro
dirija-se à sua Junta de Freguesia.

POR UM CONCELHO DE AZAMBUJA MAIS BONITO!
iniciativa

apoio

Juntas de Freguesia
do Concelho

DELIBERAÇÕES - Câmara Municipal

EXECUTIVO CAMARÁRIO
REUNIÃO ORDINÁRIA
15 DE MARÇO DE 2011
Ponto 1
Abertura de Crédito na
Modalidade de Conta Corrente Minuta do Contrato
Proposta Nº 28 / P / 2011
Aprovação com 6 votos a favor (PS
e Coligação) e 1 contra (CDU)
Ponto 2
Atribuição de Prémios do
Concurso de Vinhos do Município
de Azambuja - “Avinho 2011”
Proposta Nº 29 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Regulamento de Organização dos
Serviços Municipais
Proposta Nº 30 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 2 abstenções (Coligação e CDU)
Ponto 4
Declaração de Interesse
Municipal: Recuperação do
Palácio dos Condes de Aveiras
Proposta Nº 31 / P / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Atribuição de Apoio Financeiro
Material escolara a jovem
portador de deficiência
Proposta Nº 7 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 3
“Rota dos Mouchões” - Contrato
de Prestação de Serviços
Proposta Nº 35 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Autorização para Repartição de
Encargos
Propostas Nº 36-37-38 / P / 2011
Aprovadas com 5 votos a favor
(PS) e 1 abstenção (CDU)

Ponto 6
Celebração de Protocolo
CMA/EMAM
Proposta Nº 4 / V-AMF / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
Indemnizações
Propostas Nº 3 e 4 / V-SL / 2011
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA
29 DE MARÇO DE 2011
Ponto 1
Extinção de Direito de Superfície
Proposta Nº 33 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e Coligação) e 1 abstenção (CDU)
Ponto 2
Projecto de Lei 554/ XI - Alteração
dos Limites Territoriais às
Freguesias de Azambuja e de Vale
do Paraíso
Proposta Nº 34 / P / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Protocolo a estabelecer entre a
Escola Profissional de Hotelaria e
Turismo de Lisboa (EPHTL) e a
Câmara Municipal de Azambuja
Proposta Nº 8 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Recrutamento excepcional de 9
trabalhadores da categoria e
carreira de Assistente Operacional
- Auxiliar de Acção Educativa
Proposta Nº 9 / V-LS / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
”Concurso de Fotografia - Foto
Reportagem - Semana da
Juventude” - Normas do Concurso
Proposta Nº 2 / V-ML / 2011
Aprovada por unanimidade

“Azambuja” nas condecorações do Presidente da República
Francisco João Bernardino da Silva e Jorge Moniz da Maia Ortigão Costa, de Azambuja,
foram condecorados pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, no passado dia 10
de Junho, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e Comunidades
Portuguesas, numa cerimónia que decorreu em Castelo Branco.
Entre as 35 personalidades e instituições condecoradas, Francisco João Silva e Jorge Moniz
da Maia Ortigão Costa foram agraciados com a Ordem do Mérito Empresarial, na Classe do
Mérito Agrícola.
Francisco João Bernardino da Silva recebeu a condecoração de Grande Oficial e conta, no
seu currículo, com largos anos na presidência da Caixa de Crédito Agrícola de Azambuja,
bem como a função de Secretário-geral da Confagri e, de alguns meses a esta parte, a de
Presidente da FENACAM - Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola.
Jorge Moniz da Maia Ortigão Costa recebeu o título de Comendador. É empresário e o
continuador do reconhecido império agro-pecuário fundado pelo seu pai, Luís Jorge Roldan
Ortigão Costa (falecido em Novembro último).
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DELIBERAÇÕES - Câmara Municipal

Ponto 8
Protocolo de Cedência de Imóvel,
à Junta de Freguesia de Aveiras de
Baixo
Proposta Nº 5 / V-AMF / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 9
Indemnização
Proposta Nº 5 / V-SL / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 10
Ávinho - Aquisição de Materiais
para desfile etnográfico
Proposta Nº 6 / V- SL / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 11
Aplicação de novas taxas do
Mercado Mensal
Proposta Nº 39 / P / 2011
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA
14 ABRIL DE 2011
Ponto 1
Ratificação de Despachos de
Adjudicação de Empreitadas
Propostas Nº 40-41-42 / P / 2011
Aprovadas com 5 votos a favor
(PS) e 2 contra (Coligação com
“voto vencido”, e CDU)
Ponto 2
EMIA: 4ª Adenda ao Contrato Programa
Proposta Nº 43 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 2 contra (Coligação com “voto
vencido”, e CDU)
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Ponto 3
Plano de Pormenor da Quinta de
Vale de Lobos
Proposta Nº 44 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor
(PS), 1 abstenção (CDU) e 1 voto
contra (Coligação com “voto
vencido”)

Ponto 4
Feira de Maio - Normas de
Adjudicação dos lugares de Venda
a retalho de bebidas, restauração
e divertimento
Proposta Nº 45 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor
(PS), 1 abstenção (CDU) e 1 voto
contra (Coligação, “voto vencido”)
Ponto 5
Regulamento do Banco Local de
Voluntariado
Proposta Nº 10 / VP / 2011
Aprovada com 5 votos a favor
(PS), 1 abstenção (CDU) e 1 voto
contra (Coligação, “voto vencido”)
Ponto 6
Regulamento de Apoio a Estratos
Sociais desfavorecidos
Proposta Nº 11 / VP / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 voto contra (Coligação,
“voto vencido”)
Ponto 7
Aceitação de Doação
Proposta Nº 3 / V-ML / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 voto contra (Coligação,
“voto vencido”)
Ponto 8
Concurso de Fotografia “Água:
Património e Cultura” - Normas do
Concurso
Proposta Nº 4 / V-ML / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 voto contra (Coligação,
“voto vencido”)
Ponto 9
Alteração ao Regulamento de
Mercados e Feiras do Município
de Azambuja
Proposta Nº 7 / V-SL / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 voto contra (Coligação,
“voto vencido”)
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Ponto 10
Protocolo a celebrar entre
oAgrupamento de Centros de
Saúde “Lezíria I - Ribatejo” e o
Município de Azambuja
Proposta Nº 8 / V-SL / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 voto contra (Coligação,
“voto vencido”)

REUNIÃO ORDINÁRIA
26 ABRIL DE 2011
Ponto 1
Alteração da Taxa do Mercado
Mensal de Azambuja
Proposta Nº 46 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 contra (Coligação)
Ponto 2
Seguro de Acidentes de Trabalho
Proposta Nº 13 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Centro Escolar de Aveiras de Cima
- INF Nº404 / DIOM / 2011
Proposta Nº 14 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Centro Escolar de Vila Nova da
Rainha - INF Nº403 / DIOM / 2011
Proposta Nº 15 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Atribuição de Apoio Financeiro
Centro Cultural Azambujense
Proposta Nº 5 / V-ML / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Suspensão do Capítulo da Tabela
de Taxas, Licenças e Preços
relativo ao Regulamento
Municipal de Ocupação do
Espaço Público e Publicidade
Proposta Nº 50 / P / 2011
Aprovada por unanimidade

DELIBERAÇÕES - Câmara Municipal

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
29 ABRIL DE 2011
Ponto 1
Relatório de Gestão (a) e
Demonstrações Financeiras (b)
do Exercício de 2010
Proposta Nº 47 / P / 2011
Aprovada em 2 alíneas:
(a) 5 votos a favor (PS) e 2 contra
(CDU e Coligação);
(b) 5 votos a favor (PS) e 2 contra
(CDU e Coligação);
Ponto 2
Aplicação dos Resultados
Líquidos do Exercício
Proposta Nº 48 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor (PS
e Coligação) e 1 abstenção (CDU)
Ponto 3
Revisão Orçamental
Proposta Nº 49 / P / 2011
Aprovada com 4 votos a favor (PS)
e 2 abstenções (Coligação e CDU)

REUNIÃO ORDINÁRIA
10 MAIO DE 2011
Ponto 1
Aditamento ao Protocolo
celebrado com a Vodafone
Proposta Nº 51 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 abstenção (Coligação)
Ponto 2
Centro Paroquial e Social de
Aveiras de Cima - Isenção de
pagamento de taxas para a
emissão do alvará de utilização
Proposta Nº 52 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Parque Empresarial da Várzea Definição dos Termos de
Referência; aprovação da minuta
do Contrato de Planeamento para
elaboração do Plano Pormenor;
período de participação pública e
sujeição a avaliação ambiental
estratégica
Proposta Nº 53 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 2 abstenções (Coligação e CDU)

Ponto 4
Frente Urbana de Azambuja
Elaboração de Plano de Pormenor
e qualificação do plano para
efeitos de avaliação ambiental
Proposta Nº 54 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor (PS
e Coligação) e 1 abstenção (CDU)
Ponto 5
Feira de Maio - Apoio Financeiro
aos Campinos
Proposta Nº 55 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Regulamento de Utilização de
Viaturas Municipais
Proposta Nº 56 / P / 2011
Aprovada com 6 a favor (PS e
CDU) e 1 abstenção (Coligação)
Ponto 7
Cessação de Procedimento
Concursal
Proposta Nº 16 / P / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 12
Ratificação de Adjudicações:
1) Iluminação Provisória do
recinto das Tasquinhas de
Alcoentre
Proposta Nº 11 / V-SL / 2011
2) Iluminação Provisória do
recinto das Tasquinhas de
Manique do Intendente
Proposta Nº 12 / V-SL / 2011
Aprovadas por unanimidade
Ponto 13
Atribuição de suplemento
remuneratório a funcionária
Proposta Nº 19 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA
24 MAIO DE 2011
Ponto 1
Protocolo Banco BPI S.A.
Proposta Nº 57 / P / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 8
Abertura de Procedimentos
Concursais
Propostas Nº 17 e 18 / VP / 2011
Aprovadas com 6 votos a favor (PS
e CDU) e 1 contra (Coligação)
Ponto 9
Férias Desportivas - Contratação
de Técnicos Especializados
Proposta Nº 6 / V-ML / 2011
A proposta foi retirada
Ponto 10
VALORCAR - Protocolo
Proposta Nº 9 / V-SL / 2011
A proposta foi retirada
Ponto 11
Junta de Freguesia de Vila Nova
da Rainha - Cedência de bancos
de jardim e árvores
Proposta Nº 10 / V-SL / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
EMIA - Constituição de Sociedade
Proposta Nº 58 / P / 2011
Aprovada com 5 votos a favor (PS)
e 1 contra (Coligação)
Ponto 3
Apoio Financeiro - Junta de
Freguesia de Vila Nova de S. Pedro
Proposta Nº 13 / V-SL / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Protocolo com a Escola
Profissional do Vale do Tejo
Proposta Nº 20 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Protocolo com o Agrupamento de
Escolas de Azambuja
Proposta Nº 21 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Ratificação de despacho
- cedência de transporte
Proposta Nº 14 / V-SL / 2011
Aprovada por unanimidade
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DELIBERAÇÕES - Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
19 DE ABRIL DE 2011

Proposta Nº 38 / P / 2011
Aprovada com 25 votos a favor (17
PS, 2 Coligação e 6 CDU) e 1
abstenção BE

Ponto 2
Relatório de Gestão (a) e
Demonstrações Financeiras (b)
do Exercício de 2010
Proposta Nº47 / P / 2011

Local: Espaço Multiusos do Centro
Cultural “Páteo Valverde”, em
Azambuja

Ponto 5
Suspensão por 30 dias da
aplicação das novas taxas do
mercado mensal

Ponto 1
Projecto de Regulamento de
Obras e Trabalhos na Via Pública
relativos à Construção, Instalação,
Uso e Conservação de
Infraestruturas no Município de
Azambuja

Proposta Nº 39 / P / 2011
Aprovada por unanimidade

(b) Aprovada com 17 votos a favor
(PS), 5 contra (4 Coligação e 1 BE)
e 6 abstenções (CDU)

Ponto 6
Regulamento do Banco Local
Voluntário

Ponto 3
Aplicação dos Resultados
Líquidos do Exercício

Proposta Nº 10 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade

Proposta Nº48 / P / 2011
Aprovada com 17 votos a favor
(PS) e 9 abstenções (6 CDU, 2
Coligação e 1 BE)

Proposta Nº 25 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 2
EMIA - 4ª Adenda ao ContratoPrograma
Proposta Nº 43 / P / 2011
Aprovada com 19 votos a favor
(PS), 7 contra (6 CDU e 1 BE) e 4
abstenções (Coligação)

Proposta Nº 02 / V-SL / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 4
Revisão Orçamental
Proposta Nº49 / P / 2011
Aprovada com 17 votos a favor
(PS), 9 abstenções (6 CDU e 3
Coligação) e 1 voto contra (BE)

Ponto 8
Alteração ao Regulamento de
Mercados e Feiras do Munícipe de
Azambuja

Ponto 5
Suspensão de Taxas de Ocupação
do Espaço Público e Publicidade

Proposta Nº 44 / P / 2011
Aprovada com 24 votos a favor (19
PS, 4 Coligação e 1 BE) e 6
abstenções da CDU

Proposta Nº 07 / V-SL / 2011
Aprovada por unanimidade

Proposta Nº50 / P / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 4
Autorização para Repartição de
Encargos

SESSÃO ORDINÁRIA
29 DE ABRIL DE 2011

Ponto 3
Plano de Pormenor da Quinta Vale
de Lobos
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Ponto 7
Pagamento da Taxa Cobrada pelos
Lugares de Terrado do Mercado
Mensal de forma Trimestral e
Isenta de Juros

(a) Aprovada com 17 votos a favor
(PS), 5 contra (4 Coligação e 1 BE)
e 6 abstenções (CDU)

Proposta Nº 36 / P / 2011
Aprovada com 19 votos a favor (17
PS e 2 Coligação) e 7 abstenções
(6 CDU e 1 BE)
Proposta Nº 37 / P / 2011
Aprovada com 25 votos a favor (17
PS, 2 Coligação e 6 CDU) e 1
abstenção do BE

Local: Espaço Multiusos do Centro
Cultural “Páteo Valverde”, em
Azambuja
Ponto 1
Informação do Presidente da
Câmara acerca da Actividade
Municipal

Ponto 6
Alteração da Taxa do Mercado
Mensal de Azambuja
Proposta Nº46 / P / 2011
Aprovada com 25 votos a favor (17
PS, 6 CDU, 1 BE e 1 Coligação) e 2
abstenções (Coligação)

INFORMAÇÕES ÚTEIS

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA M. DE AZAMBUJA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO - Atendimento Técnico

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

Todos os dias excepto Quartas-Feiras
Marcação prévia pelo tel. 263 400 443

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
CONTACTOS

ESCOLAS DO CONCELHO
CONTACTOS

JUNTAS DE FREGUESIA
CONTACTOS

Câmara Municipal . geral
Tel. 263 400 400 - Fax 263 401 271
UAP - Unidade de Atend. ao Público
Tel. 263 400 882
Serviço Municipal de Protecção Civil
Tel. 263 403 720 | 969 291 789
Divisão de Saúde e Acção Social
Tel. 263 400 491
CPCJ - Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco
Tel. 263 400 472
Centro Local de Apoio ao Imigrante
Tel. 263 400 491
Núc. Sanidade Pecuária/Saúde Pública
Tel. 263 400 425
DIOM - Departamento de
Infraestruturas e Obras Municipais
Tel. 263 400 861
DU - Departamento de Urbanismo
Tel. 263 400 443
DDS - Departamento de
Desenvolvimento Social
Tel. 263 400 470
DPD - Divisão de Promoção e
Desenvolvimento
Tel. 263 400 431 / 435 / 464
Posto de Turismo
Tel. 263 400 476
Pavilhão Municipal de Azambuja
Tel. 263 400 457
Complexo Desportivo de Azambuja
Tel. 263 418 141
Biblioteca Municipal - Azambuja
Tel. 263 400 485
Biblioteca Municipal - Alcoentre
Tel. 263 487 196
Biblioteca Municipal - Aveiras de Cima
Centro Cultural Grandella
Tel. 961 710 541
CEJA - Centro de Juventude
do Concelho de Azambuja
Tel. 263 418 313
Museu Municipal de Azambuja
Tel. 263 400 447
Gabinete de Apoio às Colectividades
Tel. 263 400 475 | 969 291 762

Escola Básica Integrada de
Azambuja
Tel. 263 406 520 / 1
Escola Básica Integrada de
Manique do Intendente
Tel. 263 485 366
E.B. 2,3 de Aveiras de Cima
Tel. 263 470 170
Escola Secundária
de Azambuja
Tel. 263 409 330

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

Serviço de Águas e Saneamento
Tel. 263 400 460

Empresa “Águas da Azambuja, S.A.”
Tel. 263 001 920 | Piquete 962 754 942

Centro Escolar de Alcoentre
Tel. 263 485 037
E.B.1 Aveiras de Baixo
Tel. 263 418 820
E.B.1 Aveiras de Cima
Tel. 263 474 011
E.B.1 Azambuja
Tel. 263 418 630
E.B.1 Casais de Baixo
Tel. 263 418 820
E.B.1 Casais de Britos
Tel. 263 418 821
E.B.1 Casais da Lagoa
Tel. 263 418 695
E.B.1 Socasa
Tel. 263 406 520
E.B.1 Vale do Brejo
Tel. 263 474 016
E.B.1 Vale do Paraíso
Tel. 263 474 010
E.B.1 Vila Nova da Rainha
Tel. 263 861 105
J. Infância Manique do
Intendente
Tel. 263 487 132
J. Infância Vale do Paraíso
Tel. 263 476 873
J. Infância Vila Nova Rainha
Tel. 263 853 332
J. Infância Vila Nova S.Pedro
Tel. 243 719 955

Maçussa
Tel. 243 719 291
Manique do Intendente
Tel. 263 486 679
Vale do Paraíso
Tel. 263 475 360
Vila Nova da Rainha
Tel. 263 853 360
Vila Nova de S. Pedro
Tel. 243 719 162

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

Farmácia Peralta
Alcoentre
Tel. 263 487 052 / 3
Farmácia Central
Azambuja
Tel. 263 418 743
Farmácia Dias da Silva
Azambuja
Tel. 263 400 350
Farmácia Miranda
Aveiras de Cima
Tel. 263 475 124
Farmácia Nova
Aveiras de Cima
Tel. 263 475 103
Farmácia Ferreira e Camilo
Manique do Intendente
Tel. 263 485 359
G.N.R. Aveiras de Cima
Tel. 263 470 220
G.N.R. Azambuja
Tel. 263 418 841
Praça de Táxis
Tel. 263 402 395
Repartição de Finanças
Tel. 263 406 440
Rodoviária do Tejo
Azambuja
Tel. 263 418 935
Rodoviária do Tejo
Alcoentre
Tel. 263 486 126
Segurança Social
Tel. 263 402 793

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

