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PRESIDENTE

EDITORIAL

fotografia © Rui Rocha Reis

passivamente que as oportunidades
de desenvolvimento viessem ter
connosco.

Com a decisão do Governo
de alterar a localização do novo
Aeroporto Internacional de Lisboa
para Alcochete tornou-se claro que
toda a Região a norte do Tejo
e particularmente o Município
de Azambuja deveriam desenvolver
e aplicar um modelo alternativo
de desenvolvimento que entrasse
em linha de conta com esta nova
realidade.
Desde há meses que o Município
vem preparando uma campanha de
promoção e divulgação
do nosso Concelho, tendo
em vista um objectivo bem preciso:
divulgar as suas potencialidades em
termos de desenvolvimento e atrair
investimento.
Para tal decidimos actuar em
diversas frentes, tendo em linha
de conta que hoje em dia há que
tomar medidas activas para cativar
e atrair investidores; passaram
os tempos em que esperávamos

Assim, o primeiro passo consistiu
na criação de uma nova imagem
para o Concelho e na programação
da sua divulgação pelos meios de
Comunicação Social.
Prepararam-se também todos
os materiais necessários a esta
campanha de divulgação, que
envolve folhetos, cartazes de
promoção e a elaboração de um CD
que sirva de suporte a esta iniciativa.
Gostaria aqui de referir que o novo
logotipo do Concelho – um círculo
verde com as letras A e Z a azul,
simbolizando o Tejo e os mouchões
e essa grande valia do Concelho
de Azambuja que é a sua paisagem
natural – substitui a onda azul.
Ao contrário do que foi erradamente
interpretado não substitui o brasão
do Concelho que, obviamente,
se mantém inalterado.
Uma segunda componente desta
campanha dirigida à atracção
de investimento consiste na
programação de uma séria de visitas
de jornalistas ligados à imprensa
económica, grupos de empresários
e promotores turísticos, bem como
a organização de palestras,
seminários e reuniões com as
Câmaras de Comercio de diversos
Países, tendo em vista dar
a conhecer as oportunidades
do nosso Concelho quer do ponto
de vista turístico quer do ponto
de vista logístico-industrial.
Também internamente foram
tomadas medidas que possam

tornar o nosso Município competitivo
do ponto de vista da rapidez
de resposta às intenções de
desenvolvimento e aos processos
de licenciamento. De facto,
os Serviços de Urbanismo foram
dotados dos meios de informática
que lhes permite dar resposta
em tempo real às diversas
solicitações que lhe são colocadas.
Toda esta Campanha se insere numa
estratégia de desenvolvimento do
Concelho que é clara e que se baseia
numa gestão municipal moderna.
Uma gestão que não se limite
a ser reactiva e a responder, muitas
vezes tarde e a más horas,
aos desafios que lhe são lançados.
Uma gestão que considere
as questões relacionadas com
a qualidade de vida, a cultura,
a educação, a segurança
e a solidariedade social mas que
invista também no desenvolvimento
económico e social e na
competitividade do Concelho.
Este é um passo fundamental
nesse sentido que o Município
entendeu dar. Mas os processos
de desenvolvimento dizem a todos
respeito. É necessário que todos
nele se empenhem, desde o tecido
económico do Concelho –
que aliás é parceiro da Câmara neste
projecto através da ACISMA – até
às Instituições, Associações e cada
um de nós, cidadãos deste Município.
Só preparando o futuro poderemos
vir a ter um Concelho desenvolvido
e em que os nossos filhos e netos
se revejam e possam realizar-se.
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DESTAQUE

NOVA IMAGEM DO CONCELHO

Um novo impulso
na promoção
do Concelho
Azambuja tem uma nova imagem promocional.
A criação da marca Azambuja tem como objectivo
fazer uma melhor promoção do Concelho, dando
destaque às áreas económica e turística, procurando
tornar mais conhecidas e reconhecidas um conjunto de
características que nos identificam de modo particular.
A definição de uma nova imagem para uma maior
projecção do Concelho de Azambuja foi desenhada
nalguns valores que assumem grande relevo
na sociedade e nos tempos em que vivemos: os valores
de modernidade e da inovação, e um forte conceito
de Natureza.
O nosso Concelho está em permanente transformação
e necessita de uma imagem que acompanhe o mercado
global e competitivo em que estamos inseridos. Por esta

razão, era importante criar uma identidade marcante,
apelativa e que possa ser apreendida de forma rápida.
A utilização de cores que encontramos com abundância
na natureza, nomeadamente os verdes e azuis,
transmite uma sensação de calma e harmonia,
e marca-nos como zona de espaços verdes.
Se quisermos concretizar um pouco mais, o azul
representa o Rio Tejo e o verde o nosso restante
património natural (a terra, a floresta, a agricultura).
Relativamente às formas, a figura geométrica escolhida
para o logótipo foi a elipse. No interior desta, existe uma
figura abstracta que representa os mouchões típicos do
Rio Tejo no troço que atravessa o nosso Concelho. Outro
simbolismo desta imagem interior é a representação das
duas primeiras letras da palavra Azambuja.
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VALE DO PARAÍSO

Inauguração
do Pavilhão
Polidesportivo
No âmbito das comemorações do 25 de Abril,
e integrada no programa organizado pela Junta
de Freguesia local, a Câmara Municipal de Azambuja
procedeu à inauguração do Pavilhão Polidesportivo
de Vale do Paraíso.
Foi um feriado com vários motivos para uma grande
festa, que teve música e folclore para animar: um belo
dia de sol, a celebração – pelo 34.º ano – do dia em que
Portugal conheceu a Liberdade e a Democracia,
e a abertura de mais um equipamento que vem
enriquecer a oferta de espaços para a prática desportiva
em todo o Concelho.
A Freguesia de Vale do Paraíso vê, assim, o seu parque
socio-cultural melhorado com a construção do novo
pavilhão desportivo. Através da Empresa Municipal de
Infraestruturas, a Câmara conseguiu tornar a antiga
promessa de um polidesportivo descoberto na realidade
de um moderno pavilhão, com ainda melhores condições
para praticantes e também espectadores. Ao edifício
(com todas as condições para desporto) juntam-se os
bons acessos e parque de estacionamento de apoio
numa estrutura que, a partir de agora, está ao serviço
de todos e será, certamente, bastante dinamizada pelos
jovens e população da freguesia em geral.
Ao investimento relativo ao pavilhão (€ 565.705,96)
junta-se a intervenção de arranjos exteriores, com um
custo aproximado de € 155.000,00. Esta obra permite,
ainda, dar uma entrada mais digna à freguesia, bem
como estar em sintonia com a Postura de Trânsito
em vigor e facilitando a circulação rodoviária.
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OBRAS

Escola Básica
de Alcoentre

Loteamento
Moinho
da Mata

A obra, já em curso, destina-se a reformular completamente as instalações
existentes, seja a nível de interiores, seja a nível de exteriores.

Esta é mais uma obra concluída
(terminou no final do mês de Abril)
e permite que o tecido urbano da
Freguesia de Vale do Paraíso fique
mais enriquecido, possibilitando
a fixação da população, que de
outra forma, teria que se deslocar
para outros centros urbanos.

Com esta intervenção, as salas de aula serão mais do dobro das actuais.
Além dessas, irão ser construídos quatro edifícios: refeitório, pavilhão,
balneários novos e ampliação do existente. Destaque, ainda, para um
espaço destinado em exclusivo a biblioteca/sala de recursos.
A nível de exteriores irá ser construído um recinto desportivo, que poderá
ser aberto à comunidade, através de entradas independentes. Nesse recinto
serão desenvolvidas as actividades ao ar livre, desportivas ou outras.
A empreitada já começou, tendo sido feitos os movimentos de terras
necessários à implantação dos edifícios.
A obra representa um investimento de 1.070.000,00 €, e prevê-se que
esteja concluída até final de 2008. Quanto à aquisição do material
e equipamentos necessários para o funcionamento efectivo da escola,
à semelhança da obra, será feita pela EMIA em tempo oportuno.

Tratou-se da construçã
das infraestruturas deste
loteamento, onde se incluem
pavimentos, rede de abastecimento
de água, rede de esgotos
domésticos e águas pluviais, rede
eléctrica, rede telefónica e rede
de gás. A obra, executada pela
EMIA, teve um custo aproximado
de € 200.000,00.
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MAÇUSSA

Linha
de Água

A Empresa Municipal
de Infraestruturas de Azambuja
está a realizar outra obra
importante na Maçussa:
a regularização de um ribeiro.
Já foi feito, em betão armado,
o muro de contenção das terras
ao longo da margem esquerda
da linha de água e feitos alguns
trabalhos de recuperação das
paredes da margem direita a nível
de rebocos de algumas paredes.
O leito da linha de água também
se encontra regularizado, o que
com o tempo mais seco, permitirá
a colocação das captações de
esgotos e o seu encaminhamento
para a rede principal.
Por fim, o leito da ribeira será
depois regularizado com cascalho.

Saneamento
da Fonte
do Mergulho

Está a ser resolvido mais um problema de saneamento
do nosso Concelho, com a construção da rede de
esgotos da Fonte do Mergulho.
Uma vez concluída, esta intervenção permitirá que os
esgotos agora lançados directamente na ribeira sejam
captados pela Estação Elevatória, a qual os bombeará
para a rede existente na Rua 25 de Abril.
O avanço desta obra foi dificultado por vários
factores. Desde logo, a pouca largura das ruas, o que
impossibilita os movimentos livres das máquinas, de
pessoas e depósitos das terras retiradas. Por outro
lado, os esgotos clandestinos existentes, cuja rede era
naturalmente desconhecida, e os cuidados necessários
para não danificar os ramais de abastecimento de água
às habitações atrasaram ainda mais os trabalhos.
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AMBIENTE

EB I AZAMBUJA

Semana
do
Ambiente

Segundo a UNESCO a finalidade da Educação Ambiental é: «Formar uma
população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os seus
problemas, uma população que tenha os conhecimentos, as competências,
o estado de espírito, as motivações e o sentido de compromisso que
lhe permitam trabalhar individual e colectivamente na resolução das
dificuldades actuais, e impedir que elas se apresentem de novo.»
(In Carta de Belgrado)
Pela sua extrema importância, a Câmara Municipal de Azambuja aposta
cada vez mais na Educação Ambiental no Município.
A Divisão de Ambiente participou na «Semana do Ambiente» da Escola
Básica Integrada de Azambuja, que se realizou na semana
de 10 a 14 de Março de 2008, onde efectuamos várias sessões
de sensibilização sobre vários temas relacionados com o Ambiente:
›
«Os Resíduos», onde esclarecemos todos os alunos do 5.ºano, como fazer
a reciclagem, a importância de enviar os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU),
para valorização e qual o final a dar a cada resíduo;
›
«A Energia», tema que abordámos com os alunos do 6.º ano, onde explicamos as
diferentes fontes de energia existentes, as renováveis e não renováveis, quais as
mais poluentes, os biocombustíveis e as novas energias limpas;
›
«O Aquecimento Global» foi trabalhado com os restantes anos (7.º, 8.º e 9.º),
onde explicamos as causas e as consequências deste problema tão actual.

VISITA DE ALUNOS À RESIOESTE
Todos os anos organizamos em
conjunto com a RESIOESTE, empresa
gestora dos resíduos produzidos
no nosso Município, visitas no Aterro
Sanitário. Este ano foram três escolas
do concelho, a EB 2,3 de Aveiras
de Cima, EBI de Azambuja e EB1
da Socasa, onde os alunos
observaram qual o final dado aos
resíduos que produzem diariamente
em suas casas. Visitaram o aterro,
todos os processos de tratamento
de resíduos e a estação de triagem.
É uma forma de sensibilizar todos os
alunos do concelho para o problema
que RSU são actualmente numa
sociedade extremamente consumista.
Pretendemos com estas iniciativas,
sensibilizar os jovens do Concelho
para a importância de preservar
o ambiente que é de todos.
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Governadora
Civil visitou
o nosso
Concelho
Um dia para
conhecer
as estruturas de
Protecção Civil
A Câmara Municipal de Azambuja,
através do Serviço Municipal de
Protecção Civil e com
a colaboração da EB 2, 3 de Aveiras
de Cima, organizou – no dia
14 de Maio – uma acção
de divulgação subordinada a este
mesmo tema.
Facto marcante da iniciativa foi
a presença da Sra. Governadora
do Distrito de Lisboa, Dr.ª Dalila
Araújo, que dedicou todo este
dia ao nosso Concelho a fim
de se inteirar da realidade em
que trabalham e como estão
organizados o próprio Serviço
Municipal de Protecção Civil, bem
como as delegações
da Cruz Vermelha Portuguesa
e as corporações de Bombeiros
do nosso Município. Oportunidade,
ainda, para uma abordagem às

questões da segurança no âmbito
da actividade da Guarda Nacional
Republicana.
Além dos responsáveis locais das
várias forças, que acompanharam
a comitiva municipal, a visita
contou com a participação de duas
chefias regionais: o Comandante
Distrital de operações de Socorro,
Elísio Ferreira, e o Comandante do
Grupo Territorial de Loures da GNR,
Tenente-Coronel Cardoso Pereira,
que prestaram esclarecimentos em
diversas ocasiões.
Antes do roteiro da tarde,
a iniciativa começou com
uma acção na escola
EB 2, 3 de Aveiras de Cima, pela
manhã. Primeiro, a comunidade
escolar daquele estabelecimento
assistiu, acompanhada pela
comitiva visitante, a uma palestra

sobre sismos e os seus perigos,
como estarmos prevenidos
e como reagir nessas situações
de catástrofe. Depois seguiu-se um
pequeno simulacro de evacuação
de alunos duma sala do 1.º andar
e uma demonstração, no pátio
da escola, de diversos meios ligados
à segurança e protecção civil.
Intervenientes no evento,
as equipas cinotécnicas da GNR
(militares com cães pisteiros)
e as viaturas e equipamentos
dos bombeiros para diferentes tipos
de intervenção fizeram as delícias
dos mais pequenos. Para mais tarde
recordar, e para consolidar
a mensagem de sensibilização para
as questões da Protecção Civil
como responsabilidade de todos,
a autarquia distribuiu às crianças
uma camisola com o slogan
«APRENDER PARA SALVAR!»

PROTECÇÃO CIVIL
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À DESCOERTA DA FLORESTA

No âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Floresta (21 de Março),
o Município de Azambuja editou
um livro de actividades intitulado
«À descoberta da floresta».
Pretende-se com esta iniciativa
promover e consolidar junto das
crianças conhecimentos sobre
a floresta, assim como fomentar
comportamentos de defesa
e preservação do ambiente.
Este livro foi distribuído por todos
os alunos das escolas do 1.º ciclo
do Concelho, e resultou de uma
candidatura feita pela autarquia
ao Fundo Florestal Permanente para
uma campanha de sensibilização no
âmbito da defesa da floresta contra
incêndios. Trata-se de mais uma
medida de sensibilização pedagógica
e didáctica, já que esta publicação
fornece informação importante
relativa às principais espécies de
árvores existentes na nossa região,
mas também um conjunto de jogos
e experiências para que os mais
pequenos se divirtam e aprendam,
ao mesmo tempo.

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
INTERMUNICIPAL

Data do início do ano 2005, a criação
pela Câmara Municipal de Azambuja
do seu Gabinete Técnico Florestal.
Entretanto, e por solicitação da
Direcção Geral dos Recursos
Florestais, foi criado em Janeiro de
2008 o Gabinete Técnico Florestal
Intermunicipal Azambuja/Cartaxo.
Esta nova estrutura ficou sedeada
no Concelho de Azambuja e funciona
em articulação com o Serviço
Municipal de Protecção Civil local.
O principal objectivo deste gabinete
é a elaboração e execução dos
planos municipais de defesa da
floresta contra incêndios para os dois
municípios. Estes planos contêm
as acções necessárias à protecção
das áreas florestais incêndios e para
além das acções de prevenção,
incluem a previsão e a programação
integrada das intervenções
das diferentes entidades envolvidas
perante a eventual ocorrência
de incêndio.

DEFESA DA FLORESTA CONTRA
INCÊNDIOS
ACÇÕES DE PREVENÇÃO

Dando continuidade a um conjunto
de acções de prevenção,
em desenvolvimento por parte
da Câmara Municipal no âmbito
da prevenção de incêndios florestais,
foi efectuada uma limpeza de
vegetação em diversos pontos
estratégicos da freguesia da Maçussa.
O objectivo desta intervenção foi criar
uma descontinuidade no chamado
«combustível vegetal». Por um lado,
conseguindo dificultar a propagação
do fogo e, por outro, garantindo uma
maior eficácia na protecção das áreas
florestais e – principalmente –
os aglomerados populacionais.
Prevê-se alargar esta iniciativa
às freguesias de Vila Nova e S. Pedro
e Aveiras de Baixo visto
que apresentam vários locais com
nível de perigo de incêndio florestal
considerado muito elevado.
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PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

CONSELHO DIRECTIVO
DA ANAFRE REUNIU
EM AZAMBUJA

Colaboração
das Associações
de Caçadores
Com vista a melhorar a vigilância da floresta e das áreas rurais em geral,
o Município de Azambuja estabeleceu protocolos de colaboração com as
Associações de Caçadores do Concelho. O grande objectivo é a prevenção
dos incêndios florestais bem como a criação de mecanismos de resposta
cada vez mais rápidos e eficazes às situações de fogo.
Com o presente acordo, sete Associações de Caçadores do Concelho
(Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima, Manique do Intendente, Vale do
Paraíso, Vila Nova da Rainha e Vila Nova de S. Pedro) vão receber algum
material de intervenção rápida bem como apoio em combustível para as
acções de “patrulhamento” dos respectivos territórios. Em contrapartida,
comprometem-se a colaborar activamente com as corporações
de bombeiros e as diversas entidades envolvidas neste âmbito.
A Câmara Municipal de Azambuja adopta, assim, mais uma medida no
domínio da Protecção Civil que pretende consolidar os excelentes resultados
obtidos em 2007, em termos de incêndios florestais, no qual se contabilizou
uma área ardida consideravelmente inferior à dos anos anteriores.
O protocolo foi assinado – em sessão solene organizada para o efeito – pelo
Presidente da Câmara e pelos presidentes das várias associações. A sessão
contou com a presença da Governadora Civil do Distrito de Lisboa,
Dr.ª Dalila Araújo, que se congratulou com esta iniciativa da autarquia
e a pronta disponibilidade dos caçadores. Se a floresta é um bem comum,
só com parcerias como esta, ou seja, empenhamento comum, teremos
um ambiente melhor, um Concelho de Azambuja mais verde e com mais
qualidade de vida para todos.

Portugal sem Fogos depende de todos...
O Concelho de Azambuja depende de si!

No dia 22 de Fevereiro, os dirigentes
mais altos da Associação Nacional
de Freguesias deram ao Concelho
de Azambuja a honra de ser o palco
de uma importante reunião daquele
órgão.
Os trabalhos, inicialmente previstos
para terminarem ao fim da manhã,
acabaram por ser prolongados para
o período da tarde, dada a extensão
e pertinência dos temas em análise.
Além da análise e aprovação de actas
e das informações do Presidente,
que preencheram o período antes
da ordem do dia, estiveram em
apreciação e votação documentos
fundamentais da vida daquele
organismo: o relatório de actividades
e conta de gerência de 2007, bem
como o programa e orçamento para
o XI Congresso Nacional da ANAFRE.
Na sessão de boas-vindas,
o presidente da Câmara, Dr. Joaquim
Ramos, enalteceu o papel
das freguesias e da sua Associação
Nacional, sublinhando o mérito
dos vários órgãos do Poder Local
no que tem sido o desenvolvimento
do país e a melhoria da qualidade
de vida das populações.

ACÇÃO SOCIAL
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Programa
Apoio 65
Idosos
em Segurança

Arte Sénior
A Câmara Municipal de Azambuja
comemorou o Dia Mundial da
Floresta - 21 de Março - envolvendo
a Terceira Idade do Concelho de
Azambuja, através de mais uma
edição do concurso - Arte Sénior,
premiando trabalhos realizados em
material reutilizável, sob o tema da
Floresta e/ou da Primavera.
A inauguração e entrega de prémios
teve lugar no Espaço Multiusos do
Centro Cultural Páteo
do Valverde em Azambuja no dia
19 de Março. Os três trabalhos
premiados encontram-se em
exposição, rotativamente pelas
entidades participantes na
actividade.
1.º Prémio
Centro Social e
Paroquial
Aveiras de Cima

2 .º Prémio
Santa Casa da
Misericórdia de
Azambuja

Trata-se de um Programa implementado em parceria
com a GNR – Núcleo Escola Segura, com o objectivo
de criar as condições de segurança a que a ppulação
mais idosa tem direito – na sua casa, na rua, no jardim.
onde quer que se encontrem.
O Programa visa garantir as condições de segurança
e tranquilidade das pessoas idosas ajudando a prevenir
e a evitar situações de risco. Foram efectuadas várias
sessões nas Juntas de Freguesia de Manique
do Intendente, Vila Nova da Rainha, Aveiras de Cima.
o interesse dos participantes mostra que este tipo
de sensiblização é importante e muito útil.

3.º Prémio
Centro Social e
Paroquial de
Aveiras de Baixo
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MESA REDONDA
«CRESCER SEGURO NA NET»

5 de Abril
Dia Mundial
da Saúde
Comemorações
A Câmara Municipal de Azambuja através do Pelouro da Saúde
e do Desporto, comemorou o Dia Mundial da Saúde, tendo escolhido para
o efeito a Actividade Física no sentido de promover estilos de vida saudáveis.
Assim, realizou-se um Sarau intitulado «Desporto e Saúde para uma Vida
Melhor» envolvendo a comunidade do concelho, que se encontra integrada
em diversas estruturas que promovem a prática da actividade física
nomeadamente a autarquia através do Programa Actividade Física para
Todos, no dia 5 de Abril - Sábado - entre as 15 e as 19 horas, nas instalações
dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.
Houve também a preocupação de criar um espaço de informação e
promoção de hábitos de vida saudáveis, através da presença de entidades
com actuação na área da saúde do concelho de Azambuja, nomeadamente,
Centro de Saúde de Azambuja, Clínicas, Farmácias, etc.

A Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens de Azambuja, através dum
grupo de trabalho, decidiu organizar
uma mesa redonda sobre o uso da
Internet e os perigos que daí advêm,
nomeadamente para crianças
e jovens.
A Mesa Redonda intitulada «Crescer
Seguro na Net», realizou-se
no Auditório Municipal no Páteo
Valverde em Azambuja no dia
13 de Março de 2008, pelas 21h30,
e contou com a participação
de Tito de Morais - fundador do
projecto «Miúdos Seguros na Net»,
com a Professora Doutora Lúcia
Amante da Universidade Aberta,
e com a animadora Marisa Pedrosa
do Espaço Internet de Azambuja.
O espaço de discussão ao nível
da troca de ideias e partilha
de preocupações por parte
de educadores e especialistas
na matéria foi salutar e profícuo.
Não deixa de ser importante perceber
que neste tema, como em tantos
outros, é no trabalho preventivo que
se encontra a solução mais eficaz.

DESTAQUE
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Campo da Feira
de Azambuja
requalificado

Concluída a 6.ª e última fase
do Programa Polis

antes
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No dia 10 de Maio, pelas 17h, virámos
mais uma página na história de
Azambuja com a inauguração da
obra de requalificação do Campo
da Feira. Tratou-se da última
intervenção do Programa POLIS
em Azambuja, que devolveu à Vila
e a todo o Concelho um espaço
polivalente, de recreio e lazer que,
por outro lado, deu a este local uma
qualidade urbanística que ele nunca
conheceu e o tornam, agora, um
cartão-de-visita digno de uma sede
de Município.
A cerimónia contou com a presença
do presidente da Comissão de
Coordenação de Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo,
Engº Fonseca Ferreira, bem como
dos Engos António Marques e
Moura de Campos, administradores
daquele organismo. O presidente
da Câmara Municipal, no seu
discurso de inauguração começou,

precisamente, por sublinhar
e agradecer a colaboração
fundamental da CCDRLVT em todo
o programa Polis, quer na vertente
técnica quer na questão dos
instrumentos de financiamento.
O renovado Campo da Feira
proporciona, agora, um espaço
qualificado para a realização de
eventos culturais e desportivos
de grande dimensão; um palco
que funciona como elemento
dinamizador de alguns grandes
momentos da vida do concelho;
dignificando a envolvente ao
Pavilhão Desportivo e à futura
“praça de toiros multiusos”; e, por
último, ordenar o estacionamento
na zona. De todo o complexo, e da
mesma empreitada de obra, faz
parte a construção de uma “Poisada
do Campino” totalmente nova,
cuja inauguração foi igualmente
assinalada com uma placa alusiva.

Em dia tão especial não foi
esquecida a animação, a cargo do
Grupo Tradicional Os Casaleiros
dos Casais de Britos, do grupo de
Cavaquinhos do Rancho Folclórico
Ceifeiras e Campinos de Azambuja
e da Banda do Centro Cultural
Azambujense. Destaque ainda
para a presença dos campinos e
suas montadas que abrilhantaram
e coloriram toda a cerimónia. Por
fim, foi servido um lanche a toda a
população presente.

DESPORTO
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Férias
Desportivas
da Páscoa
de 2008

Pelo segundo ano consecutivo, no
período de interrupção lectiva da
Páscoa desenvolvemos o Programa
«Férias Desportivas», para as
crianças e jovens do concelho dos
6 aos 14 anos.
Este programa promovido no
Natal, na Páscoa e no Verão,
visa 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.
Feita a avaliação do programa,
procedemos a algumas alterações
no que diz respeito a três aspectos:

› Faixas etárias
› Apoios / logística (transporte
e almoço)
› Locais de prática
das modalidades. Assim,
centralizámos todas as
actividades no Complexo
de Piscinas de Azambuja
e no Pavilhão Municipal
de Azambuja e deste modo,
promovemos as modalidades
da Natação, Ténis, Escalada,
Rapel, Orientação, Hip Hop,
Ginástica, Basquetebol e Futsal.

Contámos, mais uma vez, com o
apoio das Juntas de Freguesia, Santa
Casa da Misericórdia de Azambuja,
Grupo Desportivo de Azambuja e
pela primeira vez, da Federação
Portuguesa de Orientação.
O sucesso do programa deve-se
obviamente a todos os que se
envolveram na iniciativa.
Pelo conjunto de todas as
suas expressões e relações,
nomeadamente pela mobilização
dos participantes e dos seus Pais/
Encarregados de Educação, bem
como, pelos resultados positivos
no que respeita à participação
nas Férias Desportivas da Páscoa
(79 crianças), à assiduidade e ao
empenho e motivação, poderemos
considerar uma iniciativa bem
sucedida e investir em edições
posteriores.
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Ávinho
2008

Na 4.ª edição da Avinho – Festa
do vinho e das adegas,
quis S. Pedro ser ele o protagonista
da festa, falhando contudo os seus
intuitos por completo. Estiveram
perto de 8 mil pessoas durante os
3 dias de festa em Aveiras de Cima,
cumprindo-se escrupulosamente o
programa mesmo quando a chuva
teimava em aparecer, como foi o
caso do desfile etnográfico, e do
concerto de sábado com o Vitorino.
A população de Aveiras de Cima,
já enraizou a festa no seu anuário,
não deixando que pequenos
contratempos climatéricos façam
ofuscar o brilho crescente da Avinho.
Houve animação pela rua de vários
tipos, desde os grupos musicais
de sopro, aos cantares alentejanos,
terminando nos divertidos mimos
que foram incansáveis na sua
interacção com o público.
O Vitorino cantou e encantou estas
gentes, fazendo-os recordar outros
tempos, quando por cá passou.
As ruas engalanaram-se, as pessoas
circulavam de adega em adega,
ora para ouvir um fadinho, ora para
provar um copo de vinho…
Esta festa promete, e podemos dizer
que aqui : a tradição tem futuro!, pois
a Avinho já é considerada por muitos
como a festa do vinho mais típica
em Portugal, pela sua estrutura ,
organização e singularidade.
Não perca a próxima edição!

EDUCAÇÃO
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Semana da Juventude
2008
Março, é um mês dedicado
à juventude, com o seu Dia Mundial
a comemorar-se a 29.

com a final a ser disputada no dia
29 de Março à noite, no Jardim
Urbano de Azambuja.

matraquilhos, basquetebol, futebol,
voleibol, etc. e um workshop de
Hip-Hop.

No Concelho, os jovens já se
habituaram à iniciativa «Azambuja.
com.jovens», este ano entre os dias
24 a 30 de Março. Uma semana
onde foram dinamizadas diversas
actividades lúdico e culturais,
através das quais procurámos ir
ao encontro das expectativas dos
nossos jovens.

Estreámo-nos na rádio com uma
emissão diária, numa colaboração
com a Rádio Ribatejo, do programa
«Acorda pra’ Vida!» (Rádios
Escolares), tendo havida uma
emissão especial, em directo,
no dia 30 de Março no Centro
Comercial Atrium. Estas emissões
são o corolário natural do trabalho
realizado ao longo do ano nas
Escolas de Aveiras de Cima e
Azambuja.

No encerramento desta edição de
2008 contámos com uma animação
nocturna no Jardim Urbano de
Azambuja com animadores em
andas, malabaristas e cuspidores
de fogo, uma parede de escalada,
animação desportiva e Dj’s sempre
a bombar.

Pela primeira vez e, com resultados
muito positivos realizámos um
Torneio de Playstation, composto
por várias eliminatórias que
decorreram nas freguesias de
Azambuja, Aveiras de Cima,
Alcoentre e Manique do Intendente

Não faltou a animação desportiva,
sempre muito participada, este ano
em Aveiras de Cima no espaço da
EB 1 onde os jovens contaram com

Mais uma vez «Azambuja.com.
jovens» mobilizou a faixa etária mais
jovem do concelho enquadrando
a sua natural irreverência em
actividades lúdicas e culturais.
Importa ainda referir o apoio que
os ginásios de Azambuja e Aveiras
de Cima deram à edição de 2008.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
JOVEM 2008

Zambu
jinho
As Viagens do Zambujinho, continuam a decorrer pelas Freguesias
do Município. Nos meses de Março e Abril usufruíram destas viagens turmas
das EB1 de Alcoentre, Aveiras de Cima e Azambuja. Visitaram as freguesias
de Aveiras de Baixo na Rota Ambiental, Aveiras de Cima na Rota do Vinho
e Manique do Intendente na Rota Pina Manique.
Nestas Rotas cumpre-se o grande objectivo de que os alunos possam
descobrir e conhecer de forma lúdica e pedagógica algumas características
específicas das Freguesias.
Até final do ano lectivo está previsto abranger mais 150 alunos
das diferentes escolas do Município.

Já na sua quarta edição,
realizou-se no dia 16 de Abril
a Assembleia Municipal Jovem,
desta vez na freguesia de Manique
do Intendente, na Escola Básica
Integrada.
Os temas apresentados foram
os seguintes:
›
Agrupamento de Escolas de Vale
Aveiras - «As energias alternativas
e o Concelho de Azambuja»;
›
EBI de Azambuja - «Prevenção
Rodoviária»;
›
Escola Secundária de Azambuja «Dinamização do Rio Tejo»”
e “Azambuja pós-Ota e Ambiente»
›
Agrupamento de Escolas do Alto
Concelho - «Necessidades das actuais
instalações».
Como sempre, a Assembleia constituiu
um excelente momento de exercício
da cidadania por parte dos mais
jovens, uma vez que as questões
colocadas chegaram a embaraçar
o executivo municipal. Por outro lado,
os jovens mostraram que olham com
atenção e preocupação para o seu
Concelho.
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ENTREVISTA

Pedro Marques
34 anos, casado, 2 filhas. Nascido
e criado em Vila Nova da Rainha,
por aqui construiu a vida e criou raízes.
A tranquilidade é o que mais o atrai
e diz com orgulho que se sente
«filho da terra»
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Fale-nos de si e da sua
actividade. Sente-se realizado
profissionalmente?
Gosto muito do que faço, e se
não me sentisse realizado não me
mantinha na mesma profissão e
empresa há 14 anos. Trabalho na
indústria automóvel, na área das
peças, e é um tipo de trabalho onde
se aprende muito e tem que se ler e
estudar porque cada modelo novo
que sai é um avanço que nós temos
de acompanhar.
Para a escola, é verdade que não
dei muito, e sou sincero, aos 16 anos
o que mais me atraía eram alguns
amigos que já tinham a carta de
condução, carro e dinheiro para as
suas coisas. Pedi desculpa aos meus
pais, mas não valia pena continuar…
e fui trabalhar. Comecei pela
construção civil, onde estive até ao
Serviço Militar Obrigatório em que
fui alistado na Marinha.
Na recruta, até fui um dos melhores
da minha Companhia. Deram-me
a escolher para onde queria ir, e
como não tinha o objectivo de fazer
carreira militar – além de ter gasto
nesses 3 meses as minhas queridas
economias – não hesitei “quero
ir-me embora!” Entretanto, a SIVA
estava a instalar-se cá, candidateime e lá estou, como disse, há 14 anos
e muito satisfeito.
Se a decisão do novo Aeroporto
Internacional de Lisboa estivesse
na sua mão, a escolha seria Ota ou
Alcochete? E porquê?
A minha escolha seria Ota, porque
acho que seria melhor para o nosso
Concelho de Azambuja. A decisão
de construir o aeroporto no Campo
de Tiro de Alcochete, para mim,
foi meramente política, porque eu
acho que na nossa zona – Ribatejo
e Oeste – justificava-se com mais
vantagens para todo o país. Teria
outra funcionalidade, até por estar
mais perto do Centro e Norte do país.

Na minha maneira de ver,
é uma perda em termos de
desenvolvimento e infraestruturas
em que iríamos melhorar, mas terá
vantagens em termos de qualidade
de vida. Por outro lado, para nós
não é assim tão mau porque as
distâncias não são assim tão
grandes, ficamos perto do aeroporto
na mesma. Ou seja, o prejuízo não
é significativo, os projectos é que
serão, certamente, diferentes. Em
vez de maior desenvolvimento
na habitação e em indústria mais
variada, sem aeroporto na Ota penso
que se vai manter a tendência da
actividade logística e a situação de
“dormitório” que já se verifica um
pouco no nosso Concelho.
Penso que esta mudança também
deve incentivar as pessoas para
outras ideias de desenvolvimento.
Já que não vamos ter o aeroporto
ao pé de nós, temos que apostar
em actividades de qualidade de
vida, em projectos de turismo que
mostrem aquilo que temos de bom
e também em empresas que criem
riqueza e produzam coisas, para não
sermos só uma espécie de centro
de distribuição por onde as coisas
passam e seguem.
Tem algum evento cultural
preferido? O que pensa
do panorama do Concelho?
Gosto da Feira de Maio, que é o
maior acontecimento do Concelho.
Fui pela primeira vez, este ano,
à Avinho e também gostei bastante.
Acho a ideia original. No entanto,
vou defender uma actividade de
Vila Nova da Rainha que eu acho
que muitas pessoas ainda não
conhecem: a ExpoRainha. É que
já não é só uma exposição dos
columbófilos; é uma grande feira
de columbofilia a nível nacional, até
com muitos negócios, e que traz
a esta freguesia cerca de 10 a 15 mil
pessoas em apenas dois dias.

Quanto ao panorama do Concelho,
penso que não devemos só criticar,
devemos participar e ajudar
a melhorar as coisas. É por isso que
estou a dar a minha colaboração
como dirigente na União Desporto
e Recreio de V. N. da Rainha.
Curiosamente, joguei futebol
durante 20 anos, mas só nos últimos
é que regressei à minha terra depois
de ter andado em clubes de toda a
região. Quando chegou a hora de
parar, achei que a minha experiência
desportiva podia ser útil e entrei
para a direcção. Somos um grupo
que está preocupado com o futuro
e está a desenvolver um trabalho
que tem como objectivo central a
formação e a ocupação saudável
das camadas mais jovens.
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DELIBERAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA

EXECUTIVO CAMARÁRIO
REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 08 DE JANEIRO DE 2008

Ponto 6
Apoios Financeiros

Ponto 6
Apoios Financeiros

Ponto 1
Indemnização
Proposta nº 1/P/2008
Aprovada por unanimidade.

Associação Desportos e Recreio “O Paraíso”
Proposta nº 4/P/2008
Aprovada por unanimidade.

Grupo Desportivo de Azambuja
Proposta nº 10/P/2008
Proposta Retirada.

Actividade Desportiva
Proposta nº 1/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade.

Edição de Livro
Proposta nº 11/P/2008
Proposta Retirada.

Banda de Música da ADR “O Paraíso”
Proposta nº 2/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade

Agrupamento de Escolas de Azambuja
Proposta nº 5/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade.

Rancho Folclórico Danças e Cantares
de Vale do Paraíso
Proposta nº 3/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE
FEVEREIRO DE 2008

REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 22 DE JANEIRO DE 2008
(Sede da Associação Recreativa, Desportiva
e Cultural da Maçussa)

REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2008

Ponto 1
Atribuição de Topónimo
Proposta nº 3/P/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 1
Protocolos com as Juntas de Freguesia
Proposta nº 6/P/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 1
Hasta Pública para Cedência do Direito
de Exploração do bar afecto às Piscinas
de Azambuja
Proposta nº 12/P/2008
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Fixação do valor de taxas no âmbito
do Regulamento Municipal da Urbanização
e Edificação e das Taxas e Compensações
Proposta nº 5/P/2008
Aprovada com 5 votos a favor (PS e PSD)
e 1 abstenção (CDU)

Ponto 2
Atribuição de funcionário à Junta
de Freguesia de Vila Nova da Rainha
Proposta nº 7/P/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 2
Constituição de Fundos de Maneio
Proposta nº 2/P/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 3
Atribuição de Apoio Financeiro
Proposta nº 1/V.JMP/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 3
Autorização para colocação de antena
e equipamento de transmissão
Proposta nº 1/VP/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 4
Regulamento de apoio a estratos sociais
desfavorecidos
Proposta nº 2/VP/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 5
Contratação de Guarda-Nocturno
Proposta nº 2/V-JMP/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 3
Constituição de Fundos Fixos de Caixa
Proposta nº 8/P/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 4
Redução de taxas inerentes a processos
na área do Urbanismo condicionados por
medidas preventivas do “Novo Aeroporto
de Ota”
Proposta nº 9/P/2008
Aprovada com 6 votos a favor (PS e PSD)
e 1 voto contra (CDU)
Ponto 5
Adesão do Município à Rede das Cidades
Educadoras
Proposta nº 4/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 2
Adesão do Município à AMAGÁS
Proposta nº 13/P/2008
Aprovada com 5 votos a favor (PS e CDU)
e 2 abstenções (PSD)
Ponto 3
Instalação de Aterro para Resíduos
Industriais Banais (RIB)
Proposta nº 15/P/2008
Aprovada com 4 votos a favor (PS)
e 3 votos contra (PSD e CDU)
Ponto 4
Autorização da Localização
de Estabelecimento Industrial
Proposta nº 16/P/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 5
Plano de Ordenamento dos Recursos
Geológicos
Proposta nº 17/P/2008
Aprovada com 4 votos a favor (PS),
1 abstenção (CDU) e 2 votos contra (PSD)

02 DE 04

Ponto 6
Contratação de Financiamento:

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE MARÇO
DE 2008

Ponto 8
Apoios Financeiros

Beneficiação e Reabilitação da Rede urbana
Concelhia – 2ª Fase
Proposta nº 18/P/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 1
Empreitada 15/05 “Construção do Campo de
Futebol em Piso Sintético e edifício de apoio
de Azambuja” – Prorrogação de Prazo
Proposta nº 10/P/2008
Aprovada com 4 votos a favor (PS),
2 abstenções (PSD) e um voto contra (CDU)

Estratos Sociais Desfavorecidos
Proposta nº 04/VP/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 2
Protocolo para ocupação de espaço público
Proposta nº 21/P/2008
Aprovada com 6 votos a favor (PS e PSD)
e 1 abstenção (CDU)

Centro Social e Paroquial de Alcoentre
Proposta nº 12/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade.

Grande Campo de Jogos de Azambuja
Proposta nº 19/P/2008
Aprovada por unanimidade.
Reordenamento Urbano do Campo da Feira
de Azambuja
Proposta nº 20/P/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 6
Parceria com as Juntas de Freguesia de
Alcoentre, Maçussa, Manique do Intendente
e Vila Nova de S. Pedro para realização de
consultas nas áreas de Psicologia Clínica.
Proposta nº 3/VP/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 7
Apoios Financeiros
Edição de Livro
Proposta nº 11/P/2008
Aprovada por unanimidade.
Centro Social e Paroquial de Alcoentre
Proposta nº 14/P/2008
Aprovada com 5 votos a favor (PS e PSD)
e 1 abstenção (CDU)
Casa do Povo de Aveiras de Cima
Proposta nº 6/V-ML/2008
Aprovada com 5 votos a favor
(O Vereador José Pratas não participou
na votação por pertencer à direcção).
Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo
Proposta nº 7/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade
Área do Desporto
Proposta nº 8/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade
Centro Hípico Lebreiro de Azambuja
Proposta nº 9/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade

Ponto 3
Processo Disciplinar
Proposta nº 03/V-JMP/2008
Aprovada com 7 votos Sim
Ponto 4
Protocolo com Associações de Caçadores
das Freguesias de Alcoentre, Aveiras de
Cima, Azambuja, Vale do Paraíso, Vila Nova
de São Pedro e Clube de Caçadores de Vila
Nova da Rainha.
Proposta nº 04/V-JMP/2008
A proposta foi retirada
Ponto 5
Defesa da Floresta contra Incêndios:
Gabinete Intermunicipal Azambuja/Cartaxo
Proposta nº 05/V-JMP/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 6
Doação
Proposta nº 10/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 7
Protocolo “Plano Nacional de Leitura”
Proposta nº 11/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade.

Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima
Proposta nº 05/VP/2008
Aprovada por unanimidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO
DE 2008
Ponto 1
Processo de Indemnização
Proposta nº 28/P/2008
Aprovada com 4 votos a favor (PS)
e 3 abstenções (PSD e CDU)
Ponto 2
Atribuição de Apoio
Proposta nº 8/V-JMP/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 3
Protocolo com Associações de Caçadores
das Freguesias de Alcoentre, Aveiras de
Cima, Azambuja, Vale do Paraíso, Vila Nova
de São Pedro e Clube de Caçadores de Vila
Nova da Rainha.
Proposta nº 04/V-JMP/2008
Aprovada por unanimidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE ABRIL
DE 2008
Ponto 1
Processo de Expropriação de Imóvel
Proposta nº 28/VP/2008
Aprovada com 4 votos a favor (PS)
e 3 abstenções (PSD e CDU)
Ponto 2
Regulamento de Cedência de Viaturas
Municipais
Proposta nº 08/V-JMP/2008
A proposta foi retirada
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Ponto 3
Alteração ao Regulamento dos Cemitérios
Municipais
Proposta nº 06/V-JMP/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 4
Conselho Municipal de Segurança de
Azambuja – Constituição de Comissão
Proposta nº 07/V-JMP/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 5
Atribuição de Apoios Financeiros
União Desporto e Recreio de Vila Nova
da Rainha
Proposta nº 24/P/2008
Aprovada com 6 votos a favor (PS e PSD)
e 1 abstenção (CDU)
União Cultural e Desportiva Vilanovense
Proposta nº 25/P/2008
Aprovada com 6 votos a favor (PS e PSD)
e 1 abstenção (CDU)
Aveiras de Cima Sport Club
Proposta nº 26/P/2008
Aprovada com 6 votos a favor (PS e PSD)
e 1 abstenção (CDU)
Casa do Povo de Manique do Intendente
Proposta nº 27/P/2008
Aprovada com 6 votos a favor (PS e PSD)
e 1 abstenção (CDU)
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima
Proposta nº 06/VP/2008
Aprovada por unanimidade.
Agrupamento de Escola de Azambuja
– Projecto Eco-escolas
Proposta nº 24/P/2008
Aprovada por unanimidade.

REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 15 DE ABRIL DE 2008
Voto de pesar pelo falecimento
do funcionári o Municipal Francisco
Alberto Gutierres Duarte.
Aprovado por unanimidade.

Ponto 1
Processo Disciplinar
Proposta nº 08/V-JMP/2008
Aprovada com 6 votos Sim e 1 voto Não
Ponto 2
Atribuição de Apoios Financeiros
Fábrica da Igreja Paroquial de N.ª Sr.ª do
Rosário, Aveiras de Baixo
Proposta nº 08/VP/2008
Aprovada por unanimidade.
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima
Proposta nº 09/VP/2008
Aprovada por unanimidade.
Concurso de Vinhos do Município de
Azambuja
Proposta nº 29/P/2008
Aprovada por unanimidade.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DE 21 DE ABRIL DE 2008
Ponto 1
Relatório de Gestão e Demonstrações
Financeiras do Exercício de 2007
Proposta nº 31/P/2008
Aprovada com 4 votos a favor (PS)
e 3 votos contra (PSD e CDU)
Ponto 2
Aplicação dos Resultados Líquidos do
Exercício
Proposta nº 32/P/2008
Aprovada com 4 votos a favor (PS)
e 3 abstenções (PSD e CDU)
Ponto 3
Revisão Orçamental
Proposta nº 33/P/2008
Aprovada com 6 votos a favor (PS e PSD)
e 1 voto contra (CDU)

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL
DE 2008
Ponto 1
Empreitada de “Reordenamento Urbano do
Campo da Feira de Azambuja” – prorrogação
de prazo.
Proposta nº 30/P/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 2
Junta de Freguesia de Maçussa - Protocolo
Proposta nº 10/VP/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 3
Feira de Maio – Trabalho Extraordinário
Proposta nº 10/V-JMP/2008
Aprovada por unanimidade.
Ponto 4
Atribuição de Apoios Financeiros
Equipamento Informático
Proposta nº 09/V-JMP/2008
Aprovada por unanimidade.
Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo
Proposta nº 11/V-JMP/2008
Aprovada por unanimidade.
Equipa de Futebol de 11 Feminino da Escola
Secundária de Azambuja
Proposta nº 12/V-JMP/2008
Aprovada por unanimidade.
Gonçalo Espenica - Motocross
Proposta nº 13/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade.
Grupos de Teatro da EBI de Manique do
Intendente e da Escola Secundária de
Azambuja
Proposta nº 14/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade.
Casa do Povo de Aveiras de Cima
Proposta nº 15/V-ML/2008
Aprovada por unanimidade (Vereador
J.M.Pratas não participou na votação)
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Ponto 7

Aveiras de Cima Sport Club

DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008

Instalação de Aterro para Resíduos

Proposta nº 26/P/2008

Local: Sede da Associação de Desportos

Industriais Banais (RIB);

Aprovada com 22 votos a favor, 5 votos

e Recreio “O Paraíso”, em Vale do Paraíso

Proposta nº 15/P/2008

contra e 2 abstenções

A proposta foi retirada.
Casa do Povo de Manique do Intendente

Ponto 1
Informação do Presidente da Câmara acerca

Ponto 8

Proposta nº 27/P/2008

da Actividade Municipal;

Protocolos com Juntas de Freguesia

Aprovada com 22 votos a favor, 5 votos

Discutida a informação, nada

- Revisão;

contra e 2 abstenções

foi deliberado.

Proposta nº 06/P/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 3
Conselho Municipal de Segurança -

Ponto 2
Eleição de Elemento para a Comissão

Ponto 9

Constituição de Comissão

de protecção de Crianças e jovens -

Protocolos com Juntas de Freguesia -

Proposta nº 07/V-JMP/2008

Substituição;

Inclusão de Funcionário.

Deliberado que a mesma baixasse

Eleita Maria Fernanda Claúdio Oliveira,

Proposta nº 07/P/2008

à Comissão Permanente para elaboração

com 23 votos a favor

Aprovada por unanimidade.

de regulamento.
Ponto 4

Ponto 3
Redução de taxas inerentes a processos

SESSÃO ORDINÁRIA

Relatório de Gestão e Demonstrações

na área do Urbanismo condicionadas por

DE 30 DE ABRIL DE 2008

Financeiras do exercício de 2007

medidas preventivas do “Novo Aeroporto

Local: Auditório Municipal – Páteo Valverde

Proposta nº 31/P/2008

da Ota”;

(Azambuja)

Aprovada com 17 votos a favor e 9 votos
contra

Proposta nº 09/P/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 1
Informação do Presidente da Câmara acerca

Ponto 5

Ponto 4

da Actividade Municipal.

Aplicação dos Resultados Líquidos do

Contratação de Financiamento Bancário

Discutida a informação, nada foi

Exercício

- Reabilitação da Rede Urbana Concelhia;

deliberado.

Proposta nº 32/P/2008
Aprovada com 16 votos a favor e 8

Proposta nº 18/P/2008
Aprovada por unanimidade.

Ponto 2

abstenções

Atribuição de Apoios Financeiros
Ponto 6

Ponto 5
Contratação de Financiamento Bancário

União Desporto e Recreio de Vila Nova da

Revisão Orçamental

- Grande Campo de Jogos de Azambuja;

Rainha

Proposta nº 33/P/2008

Proposta nº 19/P/2008

Proposta nº 24/P/2008

Aprovada com 21 votos a favor e 3 votos

Aprovada por unanimidade.

Aprovada com 22 votos a favor, 5 votos

contra

contra e 2 abstenções
Ponto 6
Contratação de Financiamento Bancário -

União Cultural e Desportiva Vilanovense

Reordenamento Urbano do Campo da Feira;

Proposta nº 25/P/2008

Proposta nº 20/P/2008

Aprovada com 22 votos a favor, 5 votos

Aprovada por unanimidade.

contra e 2 abstenções

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

