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Caros Munícipes,
Começo com uma saudação às populações das nossas
sete freguesias, extensiva a todos os leitores desta publicação. De facto, é a primeira vez que me dirijo a todos
por esta via e, apesar de vivermos numa sociedade dominada pelas tecnologias audiovisuais, entendemos que a
edição em papel do Boletim Municipal – que pretendemos lançar trimestralmente - continua a ser um canal de
comunicação importante.
Obviamente que também estamos a acompanhar a evolução da comunicação e o surgimento de novos meios.
Exemplo disso é o nosso site na internet, reformulado
há cerca de um ano, onde poderá encontrar o boletim
em formato digital e toda a informação municipal, assim
como a nossa presença nas redes sociais.
Abrimos há pouco a segunda metade do atual mandato
autárquico, e quisemos marcar este momento de viragem
com o regresso do boletim. Fazê-lo chegar a todas as casas é, em si, um sinal da principal viragem que queremos
evidenciar, que é a recuperação financeira que conseguimos realizar neste período.
Como é do conhecimento de todos, o atual Executivo
Municipal tomou posse em finais de 2013, num contexto
de grandes constrangimentos económicos e financeiros.
A fragilidade da economia reduziu muito as receitas, e
a obra feita nos anos anteriores - quer pela Câmara quer
pela empresa municipal, entretanto extinta por força da
lei - deixou-nos encargos que não foram fáceis de cumprir. No entanto, com o rigor, o esforço e a dedicação de
todos, foi possível respeitar os compromissos assumidos,
tanto com o PAEL (Programa de Apoio à Economia Local)
como com outros acordos de pagamento.
Feito o balanço destes dois anos e pouco, parece-nos legítimo dar destaque ao que já alcançámos, incorporámos
os ativos e passivos da EMIA e, no conjunto, reduzimos
a dívida municipal em 23%, cerca de 4,9 milhões de euros. Este reequilíbrio da situação financeira permite que,
a pouco e pouco, o município recupere a capacidade de
investir e desenvolver alguns projetos mais ambiciosos.

Em 2 anos,
reduzimos
23% da dívida,
4,9 milhões
de euros

E no momento em que se avizinham os maiores eventos
do nosso calendário anual, termino com um apelo à participação e diversão para todos na ÁVINHO, em Aveiras
de Cima, e na FEIRA DE MAIO, em Azambuja, na certeza
de que reviver e celebrar as tradições é consolidar a cultura e a nossa identidade!
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FINANÇASMUNICIPAIS
O município de Azambuja, reunindo os pressupostos de adesão ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), candidatou-se ao respetivo Programa II, tendo elaborado o Plano de
Ajustamento Financeiro de Azambuja (PAFA) e contratado um
empréstimo de médio e longo prazo com o Estado.
O PAFA visa o restabelecimento do equilíbrio financeiro do
município e impõe a obrigatoriedade legal de intensificação
do ajustamento municipal nos primeiros 5 anos de vigência do
PAEL (2013-2017) com medidas de racionalização de custos,
mas também com respostas às necessidades das populações e
estímulos à economia local, designadamente, ao nível do tecido empresarial e do emprego, pelo que um dos principais
objetivos estratégicos do município é a consolidação e sustentabilidade das finanças municipais.
Neste eixo estratégico, pretende-se manter a linha de rumo
definida desde o início da implementação do PAFA, designadamente, dando consistência à redução e racionalização da
despesa corrente e de capital, à manutenção do prazo médio
de pagamentos inferior a 30 dias, à eliminação dos pagamentos
em atraso, com a consequente estabilização/redução progressiva do stock da dívida municipal, garantindo a sustentabilidade
das finanças municipais, como tem sido evidente pelos resultados já alcançados.
A evolução da situação entre outubro de 2013 e outubro de
2015 evidencia os resultados desse caminho.

ENDIVIDAMENTO
MUNICÍPIO

EMIA

TOTAL

13,381,374,86

7,954,585,31

21,335,960,17

31 OUTUBRO 2015
ENDIVIDAMENTO

TOTAL

MUNICÍPIO

EMIA

TOTAL

16,431,995,56

0,00

16,431,995,56

As dívidas do município (que já integram ativos e passivos da
Empresa Municipal entretanto extinta) decresceram, neste período cerca de 4,9 milhões de euros, numa redução de 23%.
À data atual, 98,2% da dívida corresponde essencialmente a
empréstimos de médio/longo prazo, sendo as dívidas a fornecedores praticamente inexistentes.
Também a evolução do “Prazo Médio de Pagamentos” revela
a grande melhoria deste percurso, caindo esse prazo médio de
251 dias (2013) para cerca de 7 dias (finais de 2015). Hoje, o
município, modificando por completo a situação, encontra-se
a pagar praticamente a pronto pagamento aos seus fornecedores e outros credores.
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30/09/2013

30/09/2015

251 dias

7 dias

Relativamente ao “Saldo de Tesouraria”, a situação também
melhorou consideravelmente, o que associado ao baixo nível
de endividamento de curto prazo, demonstra a existência de
liquidez, a capacidade do município respeitar os compromissos que assume e a segurança de que dispõe para resolver os
problemas mais prementes do quotidiano.
SALDO DE TESOURARIA
15/10/2013

31/10/2015

1.341.571.63

3.606.531.56

Estratégia do
Orçamento
2016
(documento completo em www.cm-azambuja.pt)

15 OUTUBRO 2013

TOTAL

PRAZO MÉDIO PAGAMENTOS

Em 2016 - quarto ano de implementação do Plano de Ajustamento Financeiro de Azambuja (PAFA) e da adesão ao PAEL
- subsistem as dificuldades inerentes ao contexto de uma crise económica e financeira, cujas respostas têm assentado em
políticas de “austeridade”, com reflexos profundos no tecido
empresarial e nas instituições e famílias, em particular nas camadas mais fragilizadas: (novos) desempregados, (novas) famílias de parcos rendimentos e franjas sociais mais desprotegidas.
As autarquias locais, primeira linha de apoio social às populações, continuam a debater-se com os constrangimentos do
novo paradigma: adaptação à instabilidade jurídica e escassez
de meios financeiros (não solucionada pela nova Lei das Finanças Locais) procurando, em simultâneo, estimular o emprego
e a criação de riqueza e dar resposta às necessidades sociais.
Neste quadro, os principais objetivos estratégicos para 2016,
paralelamente à consolidação e sustentabilidade das finanças
municipais incidirão nas áreas da Educação, do Ambiente e
Saneamento, da Intervenção Social e do Desenvolvimento Económico e Social e Emprego.
1. EDUCAÇÃO
Em 2016 entrará em vigor a Carta Educativa do Município de
Azambuja - revisão realizada em conjunto pelos municípios
que integram a CIMLT (Comunidade Intermunicipal da Lezíria
do Tejo) - de acordo com a evolução demográfica e, consequentemente, da população escolar registada nos últimos anos.
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Ao nível das infraestruturas, tencionamos proceder à construção de duas salas destinadas ao pré-escolar em Aveiras de
Cima e a uma candidatura a fundos comunitários no âmbito da
eficiência energética que assegure a requalificação da EB de
Aveiras de Cima. Está também prevista uma intervenção nas Escolas Básicas de acordo com o levantamento de necessidades e
com o recebimento das verbas inscritas no protocolo celebrado
com o Ministério da Educação.
Dar-se-á continuidade aos Transportes Escolares, ao programa
de Ação Social Escolar e às Atividades de Enriquecimento Curricular, entre outras, numa vertente mista educativa e de apoio
social.
2. AMBIENTE E SANEAMENTO
A execução dos contratos de concessão com a Águas de Lisboa
e Vale do Tejo SA (ex-Águas do Oeste) e Águas de Azambuja
garantem-nos uma cobertura quase total ao nível da população
com rede de distribuição de água (98%) e a 77% com recolha
e tratamento de efluentes. Mantém-se como prioritária a conclusão do processo da recolha e tratamento de águas residuais,
particularmente nas freguesias de Alcoentre (Casais das Boiças,
Tagarro e Espinheira) e na União de Freguesias de Manique do
Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa (Casais do Além,
Torre Penalva e Arrifana).
Está assegurada em toda a área do município a recolha e tratamento de resíduos urbanos, incluindo reciclagem.
Ao longo do ano de 2016, estão programadas várias intervenções em espaços verdes e parques infantis nas diversas freguesias, bem como a continuação dos trabalhos no mercado
de Manique do Intendente, a cobertura no mercado diário de
Aveiras de Cima, melhorias no cemitério de Vale do Paraíso e a
construção da Casa Mortuária em Casais d’Além.
3. INTERVENÇÃO SOCIAL
A atividade do município, para além dos programas já em vigor
de apoio às IPSS, em termos de utentes ou de programas de
investimento, e do apoio a carenciados prevê:
- A intensificação da Ação Social Escolar, (já praticada além do
legalmente previsto);
- O apoio aos Centros de Dia e a Lares de Terceira Idade;
- O apoio às famílias carenciadas (“Cheque Social”, “Cheque
Farmácia”, comparticipação de medicamentos a idosos e do
leite suplementar para bebés, e apoio à reparação de habitações);
- O apoio às famílias, (programas de Férias Desportivas);
- O apoio a portadores de deficiência, (protocolo com a CERCI);
- A divulgação da Loja Social (parceria com a CERCI) e apoio
às novas instalações;
- A dinamização do Banco Local de Voluntariado.

4. DESENV. ECONÓMICO E SOCIAL E EMPREGO
Continuaremos a apostar na divulgação e promoção do município tendo em vista a divulgação das potencialidades do
concelho nas suas diferentes dimensões, aprofundando parcerias com diversas instituições e organismos, designadamente,
ACISMA, APAMIM, CIMLT, Turismo do Alentejo e Ribatejo, entre outras.
Acompanharemos o desenvolvimento do novo quadro comunitário (Portugal 2020), sua regulamentação específica e a
abertura de candidaturas aos diferentes eixos. Será nossa aposta investir no programa de inovação em Azambuja, direcionado para a população estudantil e em especial para jovens
empreendedores e intensificar o apoio ao emprego através da
atividade do Gabinete de Inserção Profissional (GIP).
Manter-se-á a colaboração com a ACISMA, designadamente
através da dinamização do Gabinete de Apoio à Empresa e ao
Empreendedor com o acolhimento e prestação de apoio técnico a empresários que pretendam iniciar atividade no concelho.
5. CONSOLIDAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DAS FINANÇAS
MUNICIPAIS
Em 2016, daremos continuidade ao PAFA, dando consistência
à redução e racionalização da despesa, à manutenção do prazo médio de pagamentos inferior a 30 dias e à eliminação dos
pagamentos em atraso, garantindo o reequilíbrio financeiro do
município e a sustentabilidade das finanças municipais.
Será dado cumprimento aos “Acordos de Execução” e outros
contratos interadministrativos com as freguesias; às transferências financeiras para apoio das IPSS, das associações e coletividades do concelho, no âmbito dos respetivos regulamentos
ou protocolos; bem como aos compromissos assumidos com
entidades financiadoras, com o pessoal ou com outros parceiros/credores do município.
Educação 16,8%
Cultura, Desporto, Turismo e Juventude 11,2%
Saúde e Intervenção Social 2,0%
Proteção Civil 4,6%
Desenv. Económico e Social 0,2%
Relações c/Freguesias 9,7%
Coletividades e Instituições 4,4%
Relações c/ outras Entidades 1,4%
Modernização e Reorg. Serviços 12,2%
Urbanismo e Habitação 1,9%
Acessibilid. e Infra-est. Viárias 2,9%
Iluminação Pública 9,8%
Ambiente e Saneamento 23,2%
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OBRAFEITA

Repavimentação da Rua Quinta da Mina, em Azambuja.

Saneamento e pavimentação da Rua da Liberdade, em Aveiras de Baixo.

Pavimentação e ordenamento do parque de acesso à E.B. Boavida Canada, em Azambuja.
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Calcetamento de passeio na Rua Vitor Córdon, em Azambuja.

Pavimentação da Avenida da Feira de Maio e da
Avenida Município de Mosteiros, em Azambuja.

BOLETIM MUNICIPAL DE AZAMBUJA

Reparações nas margens da Ribeira do Valverde, em Azambuja.

Limpeza do leito da Ribeira do Valverde, em Azambuja.

Apoio à requalificação das Ribeiras do Judeu e de Almoster (candidatura da
União de Freguesias M.Intendente, V.N.S.Pedro e Maçussa).

Reconstrução de passagem hidráulica na Estrada das Lezírias, e coletor pluvial
em Casais de Baixo.

Trabalhos de limpeza da Vala do Esteiro, em Azambuja. (está em curso, a preparação de candidatura para uma requalificação mais profunda)
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Recuperação geral do campo polidesportivo e dos sanitários públicos, em
Alcoentre.

Pinturas interiores e renovação de pavimento em 4 salas de aula da E.B. Prof.
Inocêncio Carrilho Lopes, em Azambuja.

Requalificação do parque infantil de Vale do Paraíso.

Arranjo e reequipamento do parque infantil da Escola Básica de Aveiras de
Cima.

Reparação de roturas de água e remoção de cantarias na Escola Básica de
Manique do Intendente.

Instalação de nova cobertura na Escola Básica de Vale do Brejo.
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Construção de passeios na Rua dos Pereiras,
melhoria do acesso à Escola Básica Vale-Aveiras.

Beneficiação do pavimento na Rua da Paz, em Vale
do Paraíso.

Reparação/pavimentação da Rua da Caneira, em Aveiras de Cima.

Recuperação dos edifícios e espaços verdes, e arranjo
do espaço exterior do novo cemitério de Azambuja.

Conclusão das infraestruturas na urbanização do
loteamento “Pão Alvo”, em Manique do Intendente.

Reformulação de espaços verdes na Quinta da Bela Vista e Serrana, em
Azambuja.

Aproveitamento da vedação do parque junto à linha
da CP para o futuro Mercado Mensal de Azambuja.

Construção (1ª fase) do futuro Mercado Diário de
Manique do Intendente.
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ACONTECEU

EX-PRESIDENTES DE CÂMARA E
FIGURAS DA SOCIEDADE CIVIL
DISTINGUIDAS COM MEDALHAS
DE MÉRITO MUNICIPAL
O município de Azambuja continua a realizar, anualmente, a
atribuição de Medalhas de Mérito a figuras individuais ou coletivas que se destacam em áreas diversas no panorama concelhio. Em 2014, a propósito da comemoração do 40º aniversário
da revolução do “25 de Abril”, o Executivo deliberou prestar
uma homenagem aos Presidentes de Câmara que chefiaram os
destinos do concelho de Azambuja ao longo desse período.

música e a Manuel Jorge de Oliveira, uma das maiores figuras
nacionais da história do toureio a cavalo e das artes equestres.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL INÉDITA
NO 25 DE ABRIL DE 2015
A Assembleia Municipal de Azambuja assinalou, de forma
inédita, fora da sede do concelho, o 41º aniversário do 25 de
Abril. O órgão realizou a tradicional sessão solene, contudo,
desta feita não em Azambuja mas sim na freguesia de Aveiras
de Cima.

Foram distinguidos com esta condecoração (por ordem cronológica, desde 1974) Mayer da Silva Tavares - a título póstumo;
Amadeu Basto de Lima; Joaquim Narciso Correia; António José
Rodrigues; João Francisco Benavente; Carlos Alberto Oliveira a título póstumo; e Joaquim António Ramos.

A cerimónia teve como palco o auditório da Casa do Povo de
Aveiras de Cima. Além dos habituais discursos, dos representantes das forças políticas eleitas e do presidente da junta local,
da Câmara Municipal e da Assembleia, a sessão contou com a
participação da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima que
animou a comemoração com a interpretação instrumental dos
temas musicais mais emblemáticos da revolução de 1974.

Estes antigos autarcas foram agraciados com a “Medalha de
Mérito - Grau Ouro”, simbolizando este gesto uma homenagem ao Poder Local, à Democracia e a todos os autarcas que,
em particular nas últimas quatro décadas, se dedicaram à causa pública.

Aproxima-se novamente essa data histórica e a efeméride voltará a ser comemorada, com destaque para as atividades socioculturais abertas a toda a população com que, habitualmente,
as juntas de freguesia e associações recreativas assinalam o dia.

No ano 2015, a cerimónia voltou ao dia do feriado municipal,
5ª feira de Ascensão (14 de maio). Os condecorados desta última edição foram cinco personalidades da sociedade civil com
serviços prestados à comunidade e diversos contributos para a
dignificação e projeção do concelho de Azambuja, a quem a
autarquia quis expressar um reconhecimento público.
“Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro” para António Pratas Cardoso, pelo seu percurso em diversas estruturas autárquicas e nas coletividades de Aveiras de Cima; a Carlos Alberto
Afonso Neto, dirigente da CERCI - Flor da Vida há 25 anos
e responsável pelo crescimento desta instituição de apoio aos
cidadãos com deficiência; a Francisco João Bernardino da Silva, secretário-geral da Confagri e há largos anos presidente da
Caixa de Crédito Agrícola de Azambuja; a José Manuel Oliveira Brás, pela vasta colaboração no associativismo no concelho
de Azambuja com destaque para a dinamização das bandas de
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BUSTO DE HOMENAGEM AO
PADRE JOÃO MOREIRA
(VILA NOVA DE S. PEDRO)
Natural de Vila Nova de S. Pedro, no concelho de Azambuja,
o Padre João Gomes Moreira foi alvo de uma homenagem, em
maio de 2015.
O ato póstumo de reconhecimento está, agora, perpetuado
num busto instalado na sua terra natal, num espaço público
ajardinado, vulgarmente conhecido como “curva da Casa João
Moreira”, precisamente junto à habitação onde residiu. A iniciativa partiu de um grupo de familiares e amigos, com a parceria da Câmara Municipal de Azambuja e o apoio da União
de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro
e Maçussa.
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O Padre João Gomes Moreira nasceu em 1875 e faleceu em
1963, e permanece na memória de muitos habitantes como um
cidadão benemérito da aldeia.

tabelecidos como para todas as pessoas que tenham ideias e
espírito de iniciativa e necessitem de ajuda específica para as
concretizar.

CÂMARA E ASSEMBLEIA
APROVARAM O IMI FAMILIAR

O serviço de atendimento recebe o pedido de informação e
todas as dúvidas colocadas e regista-as numa aplicação informática criada especificamente para este gabinete. De seguida,
encaminha-as, por via eletrónica, para o técnico da rede de
colaboradores especializados que domine a área das questões
a esclarecer. Prestar um apoio célere ao cidadão empreendedor é o compromisso do gabinete, que tem o propósito de dar
resposta no prazo máximo de 48 horas.

Na sequência da proposta do anterior governo, os órgãos autárquicos do município de Azambuja decidiram aprovar a aplicação, em 2016, do designado “IMI Familiar”.
Assim, a taxa de IMI sobre os imóveis destinados a habitação
própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do
proprietário terá uma redução de 10% no caso de 1 dependente; 15% no caso de 2; ou 20% no caso de 3 ou mais dependentes.
O município de Azambuja, apesar de considerar que se trata de
uma ingerência da Administração Central no Poder Local, e de
ser mais um fator de redução das receitas municipais, aprovou
a adesão à medida como forma de alívio da grande carga fiscal
com que se debatem, em particular, a maioria das famílias com
filhos. Acrescente-se, que a autarquia teria defendido como critério socialmente mais justo o rendimento e não o número de
dependentes do agregado familiar.
Sublinhe-se que, além desta redução, a proposta aprovada para
o IMI a liquidar em 2016 estabeleceu a taxa sobre os prédios
urbanos em 0,4% e voltou a contemplar a discriminação positiva aplicada em algumas freguesias desde o ano anterior. Assim, redução de 30% na União de Freguesias de Manique do
Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa; 25% na Freguesia
de Vale do Paraíso; 20% na Freguesia de Alcoentre e 15% na
Freguesia de Aveiras de Baixo.

BAIXOS VOLUMES DE NEGÓCIOS
ISENTOS DE DERRAMA

A existência deste gabinete enquadra-se, claramente, na natureza e na missão da ACISMA, melhorando os serviços prestados
aos seus sócios. Pela parte da Câmara Municipal de Azambuja, trata-se de mais uma peça integrada na política de apoio à
atividade e ao desenvolvimento socioeconómico do concelho,
na sequência, nomeadamente, do lançamento (há cerca de um
ano) do programa “Construir o Futuro em Torno da Inovação”.
Para arranque da sua atividade, o GAEE lançou uma ação de
formação para aplicação de produtos fitofarmacêuticos, indo
ao encontro das necessidades das empresas ligadas à agricultura e à jardinagem, e até das autarquias, face à legislação mais
recente - e exigente - nesta área. Para breve, encontram-se em
preparação apoio na área do “micro-crédito” e um seminário
sobre a temática do “turismo rural”.
O Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor está aberto
às segundas e quartas-feiras das 10h00 às 13h30 e das 14h30
às 19h00; às sextas entre as 14h30 e as 19h00 e às terças e
quintas em horário mais alargado, das 10h00 às 13h30 e das
14h30 até às 20h30.
Contactos: 938 309 664, geral.gaee@acisma.org

O município de Azambuja tem mantido em 1,5% o valor da
Derrama, a aplicar sobre o lucro tributável sujeito a imposto
relativo ao rendimento de pessoas coletivas (IRC).
Contudo, como forma de apoio à atividade económica e ao
desenvolvimento do concelho, e apesar dos fortes constrangimentos financeiros que o município de Azambuja tem vivido
nos últimos anos, a autarquia deliberou que continuarão isentas de Derrama as empresas que tiverem um volume de negócios anual de valor inferior a 150 mil euros.

GABINETE DE APOIO À EMPRESA
E AO EMPREENDEDOR
O concelho de Azambuja já dispõe de um serviço de apoio à
atividade económica aberto ao público. O designado Gabinete
de Apoio e Informação à Empresa e ao Empreendedor (GAEE)
está instalado em Azambuja, no Edifício Atrium. O Gabinete de
Apoio ao Empreendedor nasceu da boa relação e da partilha
de objetivos comuns existentes entre o município de Azambuja e a ACISMA (Associação de Comércio, Indústria e Serviços
do Concelho). Esta estrutura é mais um fruto das sinergias que
as duas entidades pretendem desenvolver e potenciar, e quer
assumir-se como um parceiro tanto para os empresários já esPÁG. 11

NOTICIAS

MUNICÍPIO E CPCJ
ACOLHERAM PROFESSORES
DO NOVO ANO LETIVO
A Câmara Municipal de Azambuja e a Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens em risco (CPCJ) promoveram, em conjunto, no dia 03 de setembro, uma receção ao corpo docente 2015/2016 colocado no concelho para o ensino pré-escolar, básico e secundário. A sessão teve lugar no Convento das
Virtudes, na freguesia de Aveiras de Baixo, e contou com as
intervenções do Vice-Presidente da autarquia, Silvino Lúcio,
nas boas-vindas a todos; da presidente da CPCJ de Azambuja,
Lisete Oliveira, que fez uma apresentação da comissão e do
seu funcionamento e do Vereador da Ação Social, Herculano
Martins, que encerrou o encontro em que participaram mais de
uma centena e meia de professores.
Mais do que um evento meramente social, a ocasião foi aproveitada para dar a conhecer - ou reforçar esse conhecimento
- a existência da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
em risco de Azambuja, bem como o seu funcionamento e as
competências que lhe estão conferidas por lei. A presidente da
comissão apelou aos docentes para um relacionamento estreito
e ágil entre todos e disponibilizou a sua equipa para essa colaboração, com vista a um trabalho profícuo na identificação
de situações concretas e numa intervenção mais adequada e
eficaz. Esta sessão de esclarecimento contou, igualmente, com
a presença do comandante da GNR de Azambuja, em representação da autoridade policial no município e também do
programa “Escola Segura”.
O encontro, realizado num dos espaços culturais mais nobres
do concelho, para além de marcar a hospitalidade do município a todos os professores - em especial aos que aqui estão
a lecionar pela primeira vez, pretendeu, ainda, constituir um
momento de contacto e convívio entre todo o corpo docente
dos 3 agrupamentos escolares do concelho de Azambuja. Referência para a presença dos principais responsáveis daqueles
organismos, a Prof. Madalena Tavares (A. E. de Azambuja); a
Prof. Teresa Valente (A. E. de Vale-Aveiras); e o Prof. António
Dias (A. E. do Alto de Azambuja); além de vários autarcas das
Juntas de Freguesia.
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CÂMARA ATRIBUIU 113.500
EUROS EM APOIOS DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL E
A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS
Apesar do contexto financeiro muito difícil, e graças ao rigor
aplicado na gestão dos seus recursos, a autarquia conseguiu,
no final de 2015, disponibilizar uma verba de 113.500 euros
para apoios à atividade desenvolvida durante o ano 2014.
Os subsídios distribuídos às coletividades totalizaram 40.760
euros, e contemplaram vinte e quatro associações desportivas,
socioculturais e recreativas que, cumprindo o Regulamento
Municipal de Apoio ao Associativismo, apresentaram corretamente a sua candidatura a estes apoios regulares anuais.
Às Instituições Particulares de Solidariedade Social, que desenvolvem um reconhecido e insubstituível trabalho no apoio
diário a centenas de crianças, idosos e pessoas portadoras de
deficiência, coube um total de 30.500 euros. A verba a atribuir
tem como base o valor de dez euros por utente, sendo que às
associações de menor dimensão é garantido um mínimo de mil
euros.
As instituições beneficiárias são os Centros Sociais e Paroquiais
de Alcoentre, de Aveiras de Baixo, de Aveiras de Cima e de
Azambuja; a Associação Centro de Dia N. Sra. do Paraíso; a
Casa do Povo de Manique do Intendente; a Casa do Pombal “A
Mãe”; a CERCI (Flor da Vida) e a Santa Casa da Misericórdia de
Azambuja.
Da mesma natureza, foram aprovados dois subsídios especiais.
Um de 5.000 euros para apoiar o Centro Social e Paroquial de
Aveiras de Cima na realização da colónia de férias anual para
dezenas de crianças e um de 32.500 euros para comparticipar
a construção e equipamento do lar recentemente inaugurado
pela Associação Centro de Dia para a 3ª Idade N. Sra. do Paraíso, de Vale do Paraíso.
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MUNICÍPIO INAUGURA
PARCERIA COM
CÂMARA LUSO-SAUDITA
A Câmara Municipal de Azambuja iniciou, em 2015, uma
parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Saudita
(CCILS). A primeira iniciativa consistiu na visita de um grande
empresário oriundo da Arábia Saudita organizada pela autarquia e pelo Business Council daquela instituição.
A deslocação ao concelho de Azambuja proporcionou o conhecimento de algumas potencialidades locais e o contacto
com eventuais futuros parceiros de negócios, casos da Coudelaria Henrique Abecasis (Quinta do Pilar - Aveiras de Baixo)
com enfoque na criação de cavalos e no turismo equestre, e
do grande projeto de plantação de olival na área das freguesias
de Manique do Intendente e Alcoentre (Quinta do Convento)
muito interessante para um grande consumidor de azeite como
é o mercado árabe. A visita passou, ainda, pelas instalações e
processo de produção de fruta cristalizada e sumo de laranja
natural da empresa Frutalcarmo (Alcoentre).
Luís de Sousa e Rodrigo Ryder, presidentes respetivamente da
autarquia e da câmara de comércio, lideraram a comitiva que
acompanhou o empresário Riyahd Bahaian, um dos maiores
industriais da Arábia Saudita, líder de um grupo de cerca de 30
empresas com atividade desde a construção à energia, passando pela atividade turística e o setor agro-alimentar.
De referir que, a parceria iniciada com esta visita enquadra-se
num programa (Contruir o Futuro em Torno da Inovação) em
implementação pelo município de Azambuja, que visa estimular a atividade económica neste concelho através da inovação
e do empreendedorismo.

EXECUTIVO DESCENTRALIZA
REUNIÕES DE CÂMARA
AO LONGO DO MANDATO
O atual Executivo Municipal - eleito em outubro de 2013 deliberou, na sua primeira reunião, a realização, com caráter
regular, de sessões ordinárias descentralizadas em todas as freguesias do concelho.
A proposta define que, a cada três reuniões ocorridas nos Paços
do Concelho, a seguinte tenha lugar numa freguesia, com início às 17h00 para permitir que mais munícipes possam nelas
participar. Refira-se que o público dispõe de dois blocos de 30
minutos cada para intervir, um no período “antes da ordem
do dia” e um no final da reunião só para quem não esteve no
início.
A deliberação tem sido cumprida, tendo-se completado recentemente o segundo ciclo destas visitas às sete freguesias do
concelho. Nessas tardes, que possibilitam à Vereação um contacto direto com os eleitos da freguesia para um melhor conhecimento das respetivas necessidades, o Presidente da Câmara
disponibiliza-se para o atendimento individual aos munícipes
que se inscrevam previamente na Junta de Freguesia local.
Recorde-se que, além das descentralizadas, a Câmara Municipal manteve a periodicidade quinzenal das suas sessões ordinárias, bem como a respetiva realização às terças-feiras pelas
15h00 (salvo exceções oportunamente divulgadas).

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
PARA LIMPEZA DE VALETAS
O município de Azambuja celebrou, ao abrigo da legislação
que prevê a delegação de competências nas freguesias, um
contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.
O acordo, assinado em outubro de 2015, incide no trabalho de
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e
vias municipais não só na área de Aveiras de Cima, mas também das freguesias de Aveiras de Baixo e Vale do Paraíso.
Como contrapartida desta transferência de competência, a autarquia de Aveiras de Cima receberá anualmente da câmara
municipal uma verba de 4.000 euros.
A medida - já em prática com bons resultados - visa colmatar
a escassez de equipamentos necessários a este tipo de trabalhos por parte do município e, por outro lado, conseguir uma
resposta mais rápida pela autarquia que está mais próxima das
populações.
Este contrato estará em vigor até ao final do presente mandato
autárquico e o seu cumprimento será acompanhado pela apresentação de relatórios periódicos.
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URBANISMO
“PLANO DE AÇÃO
DE REGENERAÇÃO URBANA”
NÚCLEO ANTIGO
VILA DE AZAMBUJA
A câmara municipal, no seguimento do trabalho realizado
no âmbito das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) 1 e 2 de
Azambuja e procurando potenciá-lo, candidatou-se à Prioridade de Investimento 6.5, do Eixo 8, dedicado ao ambiente e
sustentabilidade, do Programa Operacional Regional do Alentejo, no âmbito do acordo de parceria “Portugal 2020”. Esta
candidatura materializou-se na elaboração do Plano de Ação
de Regeneração Urbana de Azambuja.
A prioridade indicada visa a adoção de medidas destinadas a
melhorar o ambiente urbano, revitalizar as cidades, recuperar
e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover
medidas de redução do ruído.
Neste âmbito, foram recentemente organizadas várias sessões,
quer com serviços municipais, quer com a participação pública de munícipes e potenciais investidores, promovendo a partilha de conhecimento e recolha de ideias, como contributos
para a melhor proposta de plano possível.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PARA LEGALIZAÇÃO DE
CONSTRUÇÕES
A autarquia deliberou, em novembro último, prorrogar, até à
entrada em vigor do Regulamento Municipal de Urbanização
e Edificação, o prazo especial para pedido de legalização de
construções executadas até 31 de dezembro de 2010 mas ainda formalmente ilegais.
Esta medida tem revelado um impacto pedagógico muito positivo, registando-se a entrada nos serviços de perto de três
centenas de processos desde o seu lançamento em 2011. Todos os interessados poderão dirigir-se ao balcão de Urbanismo
da Unidade de Atendimento ao Público (Travessa da Rainha,
Azambuja).

FISCO ATUALIZOU
COEFICIENTES DE LOCALIZAÇÃO
Ao longo de 2015, os serviços do município acompanharam
o processo instituído pela Direção de Serviços de Avaliações
(DAS) da Autoridade Tributária (AT) intitulado Zonamento Municipal 2015, com vista à atualização do zonamento e respetivos coeficientes de localização, integrante na fórmula de cálculo do valor patrimonial tributário de prédios urbanos.
No período de audiência prévia à decisão da AT, foi transmitida a proposta do município de alterações aos limiares dos
coeficientes de localização para as diversas afetações (habitação, comércio, serviços e indústria). Os proprietários poderão
consultar a situação dos seus imóveis na sua página pessoal do
portal das Finanças.

PROTEÇÃO
CIVIL

INTERESSE PÚBLICO
PARA REGULARIZAÇÃO
DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
No final do ano 2015, foi desencadeado um conjunto de ações
enquadradas no Regime Especial de Regularização de Atividades Económicas. Cumprindo a sua competência legal, câmara
e assembleia aprovaram 22 declarações de interesse público
municipal, nomeadamente relativas a empresas agro-pecuárias
e estabelecimentos industriais.
Todos os pedidos se apresentaram em conformidade com a legislação aplicável e o reconhecimento do município é indispensável ao processo de regularização da atividade requerido
pelas empresas em causa junto da Administração Central.
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MAIS DE 330
MIL EUROS EM
EQUIPAMENTOS
A Câmara Municipal de Azambuja reforçou, ao longo do ano
2015, o seu parque de máquinas e a frota de transportes coletivos, especialmente de âmbito escolar.

Assim, devido a fatores como a idade das viaturas e os quilómetros percorridos, independentemente de uma cuidada manutenção e do seu bom estado de conservação, o município
viu-se obrigado a adquirir estes três novos veículos. O autocarro, com capacidade de 55 lugares, teve um custo aproximado
de 205 mil euros, e as duas carrinhas de 9 lugares totalizaram
49.600 euros.

A aquisição de uma retroescavadora nova veio colmatar a falta
sentida desde finais de 2013, altura em que uma máquina idêntica foi furtada ao município.
Aumentou, assim, a capacidade de resposta da autarquia na
intervenção em obras, na manutenção de bermas e caminhos,
e na prevenção dos fogos florestais, com a limpeza de mato e
acessos a zonas de floresta.
Na área do ambiente e espaços verdes, foi feito um investimento em equipamento de jardinagem onde se incluem um
trator corta-relva, cinco aparelhos corta-relva e, ainda, diverso
material de jardinagem, com destaque para equipamentos de
proteção individual.
No âmbito do transporte de passageiros, a frota municipal foi
recentemente reforçada com um novo autocarro e duas carrinhas de 9 lugares. É de salientar que, neste setor, o maior volume de atividade é destinado a transportes escolares e, como é
do conhecimento público, o transporte de crianças e jovens é
regulado por uma legislação cada vez mais rigorosa e exigente
tendo a segurança como preocupação prioritária.

“AQUA/LX” TESTOU RESPOSTA
EM SITUAÇÃO DE CHEIA

GIPs COM
VERBA REFORÇADA

O alerta de inundação soou numa manhã de dezembro
mas, felizmente, o cenário era virtual. Tratou-se de um exercício de treino levado a cabo em todo o distrito de Lisboa,
intitulado AQUA/LX, com o objetivo de avaliar os Planos de
Emergência Municipais em situação de cheia.

Em 2015, a câmara municipal aprovou o aumento das verbas atribuídas aos “GIP - Grupos de Intervenção Permanente” a funcionar nos bombeiros de Azambuja e de Alcoentre.

A iniciativa do Comando Distrital de Operações de Socorro
(CDOS) de Lisboa mobilizou todos os Serviços de Proteção
Civil e testou, em sala, quer o acompanhamento do “teatro
de operações” quer o sistema de comunicações. O exercício permitiu detetar algumas deficiências, cujo trabalho de
correção foi iniciado de imediato pelos agentes envolvidos.
A pertinência deste exercício justifica-se, por um lado pelas
alterações climáticas que se estão a verificar a nível global,
e por outro, pelo facto de que toda a região tem uma parte
significativa dos seus territórios em “leito de cheia” que reforça, assim, o cumprimento das suas competências na área
da Proteção Civil.

O reforço mensal de 500 euros fez a verba anual atribuída a
cada associação ascender aos 98.220 euros. Esta deliberação só foi possível pelo cuidado e rigor aplicados na gestão
municipal desde o início do mandato.
A medida enquadra-se no protocolo, estabelecido em abril
de 2010, que consagra a implementação de equipas de sete
elementos em ambas as corporações, em prevenção para
missões de socorro a funcionar 24 horas em todos os dias
do ano.
Acrescente-se que estes profissionais estão abrangidos por
um seguro de acidentes de trabalho, também suportado
pela autarquia que reforça, assim o cumprimento da sua
área de competências.

PÁG. 15

UTICA

Os objetivos desta universidade, são fomentar o convívio, a
partilha de vivências e uma aprendizagem ao longo da vida;
promover a saúde física, mental e relacional entre os participantes, melhorando a sua qualidade de vida e, ainda, incentivar
o voluntariado e o empenho cívico solidário na comunidade.
Este primeiro ano termina no final do mês de Junho, e vai haver festa concerteza, até porque, na verdade, só temos motivos
para celebrar.

UTICA

UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE
DO CONCELHO DE AZAMBUJA

No dia 09 de Outubro 2015, nasceu a UTICA - Universidade
da Terceira Idade do Concelho de Azambuja.
Um projeto que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Santa Casa da Misericórdia e cuja
adesão superou todas as expectativas.
Perto de centena e meia de pessoas com mais de 50 anos respondeu à chamada e são hoje os nossos alunos. Vêm na sua
maioria do nosso concelho e para os munícipes que não residem na vila de Azambuja, a câmara municipal disponibiliza
transporte gratuito.
O sucesso deste projeto reside naturalmente no empenho e dedicação das duas dezenas de professores que oferecem o seu
tempo aos utentes da nossa universidade.
As aulas cumprem o calendário letivo normal, decorrem de 2ª
a 6ª feira, entre as 10h00 e as 16h30, no Centro Cultural Páteo
Valverde, onde existem duas salas de aula, uma sala de convívio e o auditório como “palco” para as artes.
As áreas ali desenvolvidas vão desde as Línguas, à Informática,
passando pela História, a Saúde, o Direito e a Psicologia, mas
também a Atividade Física, a Música, o Canto, o Teatro ou as
Artes Plásticas. No modelo de funcionamento desta universidade, é de destacar que não serão ministrados cursos, nem serão
atribuídas classificações e o número de disciplinas a frequentar
é livre.
Os alunos da nossa universidade usufruem ainda, uma manhã
por mês, de sessões de massagens de relaxamento gratuitas.
Trabalho de uma massagista profissional que oferece o seu tempo e conhecimentos e que nós, naturalmente, agradecemos.
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FOMOS,
OUVIMOS,
PARTICIPÁMOS
30 OUTUBRO
MUSEU MUNICIPAL SEBASTIÃO MATEUS ARENQUE
No âmbito da disciplina de História , foi realizada uma visita
de estudo à exposição permanente do Museu, guiada por um
dos seus técnicos.

05 NOVEMBRO
LISBOA - GALA DE TALENTOS SÉNIOR
A UTICA foi convidada pela RUTIS (Rede de Universidades da
Terceira Idade) e fez-se representar com um grupo de 24 alunos. Ali pudemos assistir à atuação de João Coelho que representou o concelho de Azambuja com um monólogo, proferindo versos de Sebastião Mateus Arenque sobre o campo, o toiro,
o fado e o ribatejo.

11 NOVEMBRO
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - EXPOSIÇÃO SAÚDE
E ARQUITETURA EM DIÁLOGO
No âmbito da disciplina Relações Intergeracionais, 16 alunos
tiveram a oportunidade de visitar esta exposição.

26 NOVEMBRO

No dia 09
de Outubro
2015, nasceu
a UTICA
27 NOVEMBRO
AUDITÓRIO PÁTEO VALVERDE - COMEMORAÇÃO DIA
MUNDIAL DA DIABETES
Os nossos alunos, em especial os da disciplina de Saúde, no
seu dia a dia, foram convidados a participar e a ouvir esclarecimentos acerca da doença, de uma forma geral, e tomaram
conhecimento dos dados dos rastreios já efetuados a nível concelhio. Foram, igualmente, aplicados questionários para aferição de fatores de risco para estudo sobre pessoas diabéticas/
pré-diabéticas.
Informações que podem fazer toda a diferença!

21 DEZEMBRO

AUDITÓRIO PÁTEO VALVERDE
AZAMBUJA COMUNICAR EM SEGURANÇA
Conferência no âmbito do Programa de Voluntariado da Fundação PT em parceria com a PSP e a RUTIS, centrado na utilização segura das Tecnologias de Informação e Comunicação
e proteção face aos riscos e perigos da utilização da Internet.

AUDITÓRIO PÁTEO VALVERDE - FESTA DE NATAL
Um dia inesquecível.
Pela primeira vez, numa comemoração todos juntos e a dar
corpo àquilo que aprenderam nas aulas. Tivemos teatro, apontamentos musicais e todo o evento foi registado pela objetiva
orientada da disciplina de fotografia.

Uma mensagem para os nossos alunos usarem e partilharem.

UTICA - UNIVERSIDADE SÉNIOR DO CONCELHO DE AZAMBUJA
Centro Cultural Páteo Valverde
Tel. 961 710 551 / Telf. 263 400 471 / 263 400 462
utica@cm-azambuja.pt
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DESPORTO

AZB FAIRPLAY
O Campeonato Amador do Município de Azambuja, na sua 6ª
edição, tem-se afirmado como um dos programas desportivos
de maior sucesso da autarquia. Torneios amadores nas modalidades de Futebol 7, Futsal, Ténis de Mesa e Basquetebol têm
mobilizado uma média de 500 participantes diretos em cada
época desportiva.
A cerimónia de entrega dos prémios da época 2015/2016 ocorre no mês de abril, altura que termina o campeonato.
Todos os eventos desportivos podem ser acompanhados a qualquer momento em desporto.cm-azambuja.pt.

PROGRAMA ATIVIDADE FÍSICA
PARA TODOS
Este é um programa que movimenta mais de 600 pessoas todos
os meses, o que muito nos satisfaz uma vez que é seu objetivo
promover a prática de atividade física como fator de promoção
da saúde e qualidade de vida da população em todas as freguesias do concelho.
O PAFT (Programa Atividade Física para Todos) encontra-se a
decorrer nas suas quatro vertentes: CERCI, + 55, Fins de Semana e Pré-Escolar.
Com um calendário trimestral, a vertente Fins de Semana tem
agendadas até junho, perto de uma dezena de atividades na
sua maioria caminhadas. (ver agenda págs. 30 e 31) Entre elas
encontra-se a segunda edição da Corrida da Família.

CORRIDA DA FAMÍLIA
Integrada no projeto Mais Lezíria, que decorre em parceria
com a CIMLT, esta é uma iniciativa que contou com uma enorme adesão em maio do ano passado.
A corrida da família, que este ano decorre no dia 15 de maio,
tem a particularidade de se repetir em todos os municípios da
comunidade, em simultâneo.
Na primeira edição acolhemos 100 participantes numa corrida urbana, este ano esperamos muitos mais. Junte a família e
junte-se a nós!

10 KM’S DE TAGARRO
A prova 10 Km’s de Tagarro foi um evento mediático na década de 90, organizado pela Associação Cultural e Desportiva
de Tagarro até 1993, altura em que foi criada uma entidade
autónoma para a promoção da prova, a Associação 10 Km de
Tagarro. Dez provas decorreram entre 1989 e 1998, com sucesso e mediatização crescentes, que a Associação 10 Km de
Tagarro tenta ressuscitar desde 2014, ano em que iniciaram o
segundo ciclo de vida desta importante iniciativa do panorama
nacional da corrida. O município de Azambuja reconheceu a
importância do seu reaparecimento e prontamente disponibilizou diversos apoios para que este segundo ciclo da prova possa
atingir o nível que o caracterizou no passado.
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JUVENTUDE

CULTURA

O CEJA (Centro de Juventude do Concelho de Azambuja), sediado no Jardim Dr. Joaquim A. Ramos - Azambuja, dedica a
sua ação aos jovens de todas as freguesias procurando, de forma abrangente, dar visibilidade aos seus projectos e iniciativas
e, acima de tudo, acompanhar as suas dinâmicas quer ao nível
do pensamento quer ao nível das suas atividades.
Março é por excelência o mês dedicado à nossa Juventude. É
aqui que se concentram iniciativas desportivas, culturais, educativas, de solidariedade social, entre outras esferas do lazer.
Iniciativas organizadas por e para a população mais jovem do
nosso concelho. Eventos que vamos, todos, voltar a assistir e
participar entre 30 DE MARÇO E 02 DE ABRIL em mais uma
SEMANA DA JUVENTUDE. (ver agenda págs. 30 e 31)

PROJETO ATELIÊS
Dinamizado pelo CEJA, este é um espaço para novas aprendizagens, desde a costura à culinária mais de meia centena
de pessoas, nos últimos dois anos adquiriram novas competências, bastante úteis no seu dia-a-dia. Com este projeto, visámos, igualmente, não só partilhar mas também destacar as
aptidões técnicas dos nossos munícipes responsáveis pelo desenvolveram dos ateliês.

AZAMB’ART
Através do apoio que dá a esta mostra, o Pelouro da Juventude
pretende valorizar os jovens artesãos do concelho. Trata-se de
uma iniciativa em franco crescimento, com um nível de adesão
cada vez maior. Para visitar de dois em dois meses, no 1º fim
de semana do mês, sempre no Jardim Dr. Joaquim A. Ramos.

REDE DE
BIBLIOTECAS DO
MUNICÍPIO
DE AZAMBUJA
São locais de cultura, lazer e estudo. Para muitos continuam a
ser paragem diária para leitura de jornais, para outros, a visita
é semanal para devolver livros e escolher novas leituras. Todas
as semanas há visitas de turmas. Ao sábado, aqueles que não
têm oportunidade durante a semana, visitam e participam regularmente em atividades de promoção da leitura. As bibliotecas
são locais vivos e, a prová-lo nos últimos dois anos, as iniciativas têm sido diversas.
A tradicional HORA DO CONTO continua com a presença do
1º ciclo, mas com uma pequena alteração, pois o desafio dado
às crianças tem produzido trabalhos muito criativos, nomeadamente o projeto CRESCER A LER, que traz todo o pré-escolar
às bibliotecas, e que tem sido um exemplo de colaboração das
educadoras e crianças, gerando exposições muito interessantes, do ponto de vista educativo.

A FAMÍLIA E A BIBLIOTECA
DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS
BÁSICAS
No CEJA, continuamos a dar formação aos nossos utentes, para
que possam adquirir novas ferramentas de trabalho na área das
tecnologias.Na persecução deste objetivo, perto de uma centena de munícipes tiveram a possibilidade de realizar, neste
espaço, uma formação seguida de um exame que lhes atribuiu
um Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de Informação.

As atividades que decorrem aos sábados dirigidas às famílias e
a sua taxa de afluência comprovam que “de pequenino se torce
o pepino” e que estamos a contribuir para a formação de uma
geração que tem gosto em frequentar a biblioteca. A assiduidade das famílias ao longo dos últimos 5 anos a estas actividades,
tem sido recompensadora e ao mesmo tempo impulsionadora
de novas atividades como a rubrica Contos de…, que já conta
com quatro sessões desde 2013, especificamente no Halloween e no Natal. As salas repletas, de crianças que se atrevem a
contar histórias em voz alta, sugerem a continuidade e uma
vontade de uma aposta ainda mais forte nestas iniciativas.
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GALERIA ABERTA
A ARTISTAS LOCAIS
A Galeria tem recebido exposições de artistas, na maioria do
concelho, promovendo e divulgando a obra local, exemplo
disso, nos últimos dois anos são as exposições de Sónia Militão
ou Carlos Manuel Gaspar. Exposições de artesãos locais também têm decorrido aos sábados apresentando as bibliotecas a
muitos que as desconheciam. Na área da escrita, promovemos
os autores Henrique Teodoro e Américo Brás Carlos, que apresentaram as suas obras promovendo igualmente o fundo local.

IX CONCURSO LITERÁRIO
DO MUNICÍPIO DE AZAMBUJA
E claro, não poderíamos falar das bibliotecas sem referir o Concurso Literário que decorre anualmente, e que tem tido uma
média de 60 concorrentes, o que demonstra como esta iniciativa, que este ano vai na nona edição, está consolidada e já enraizada na comunidade. A cerimónia de entrega de prémios da
IX edição decorre no dia 23 de abril, às 21 horas, no Auditório
do Páteo Valverde, em Azambuja.
O trabalho técnico nas bibliotecas tem sido igualmente uma
aposta. Nesse sentido, e sendo uma das missões das bibliotecas
fornecer informação para facilitar o acesso à mesma, foi lançado o catálogo em linha, em bibrt.no-ip.biz, que para além da
pesquisa bibliográfica tem uma área pessoal, onde cada leitor
pode gerir as suas reservas, pedidos e consultar o histórico de
empréstimos.
Não deixe de consultar e visualize as nossas novidades bibliográficas!
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MUSEU MUNICIPAL
O Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, entidade museológica da estrutura orgânica do município de Azambuja é,
por excelência, o guardião da memória e o promotor da herança histórica coletiva, como instrumento de desenvolvimento
social e cultural.
A função mediadora entre o património e os visitantes individuais ou em grupos organizados, têm no formalismo das visitas guiadas a aposta na transmissão e interpretação do conhecimento do património móvel museografado na exposição
permanente «Quotidianos: Recordar, Conhecer, Aprender»,
alargando-se de forma lúdica aos segmentos do património
imaterial para públicos escolares específicos, centrados em
atividades educativas não-formais com temáticas “Tocar como
dantes…”, “Comer como dantes…”, etc.
Enquanto espaço de desenvolvimento social e cultural, a diversificação da oferta de horários e de temáticas patrimoniais e da
cultura local, as “Noites no Museu” sob o paradigma que lhe é
tão específico - musealogar - tem sido uma aposta na captação
de novos públicos e de reflexão sobre o património imaterial
e humano, assim como das tradições das nossas terras e das
nossas gentes.
Elegendo como missão investigar, divulgar e promover a “identidade, a herança histórica, patrimonial e cultural” integral,
enquanto museu da comunidade e do território concelhio, o
museu vem implementando e realizando um vasto conjun-

to de iniciativas focalizadas no conhecimento do património
imóvel edificado, organizando com diferentes parceiros e organizações, conferências e colóquios, peddy paper’s temáticos,
ou visitas-guiadas específicas para públicos-alvo como sejam
a comunidade educativa local com o projeto “O Museu e a
Escola», ou para públicos indiferenciados e gerais, centrando
essas ofertas nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Históricos, no Dia Internacional dos Museus,
nas Jornadas Europeias do Património, ou em parceria com o
projeto «Ciência Viva - Geologia de Verão».
A feição museal polinucleada complementou a documentação
e promoção do património monumental e arqueológico classificado, ou de relevante e específico valor local, instrumento
por excelência de visitas orientadas que abrange e dá a conhecer ao visitante todo o território do município e tem na «Casa
Colombo» em Vale do Paraíso e na Igreja do Mosteiro de Santa
Maria das Virtudes da Ordem de S. Francisco, os dois grandes
núcleos de oferta histórico-cultural.

Quarta a Domingo das 10h30 às 18h30
Visitas guiadas - domingos às 16h00
museu@cm-azambuja.pt
museu.cm-azambuja.pt
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atividades
educativas
não-formais
com temáticas
“Tocar como
dantes…”,
“Comer como
dantes…”, etc.

MOSTEIRO DE
SANTA MARIA DAS VIRTUDES
DA ORDEM DE S. FRANCISCO
O mesmo conceito é aplicável a Santa Maria das Virtudes, cujo
complexo monástico se deve à espiritualidade e mecenato de
D. Duarte, em agradecimento pelo sucesso que teve a conquista de Ceuta em 1415, marco histórico do início da Expansão. Ao transformar-se no principal centro de peregrinação e
santuário Mariano do mundo medieval e moderno português,
apelidado por isso de «Fátima» da Idade Média, a Igreja do
Mosteiro de Santa Maria das Virtudes da Ordem de S. Francisco, era o espaço ideal para promover e mostrar todo o património sagrado e religioso das freguesias e lugares do concelho.
«Diferentes temporalidades de um lugar de devoção» e peregrinação, é o mote que concilia a herança histórico-religiosa
e monumental local, com a história e a arte do monumento,
único classificado e com proteção legal, de valor concelhio. Se
às funções tradicionais do museu como entidade que investiga,
estuda, preserva, expõe e demonstra, testemunhos do homem e
do seu meio, com fins de investigação, estudo, fruição ou lazer
cultural, tal como a Museologia Social hoje recomenda para
os museus locais que esta perspetiva qualificadora se altere e,
onde está o museu-edifício se veja o território, onde há uma
coleção museológica se veja o património integral e no conceito de visitante tenhamos a comunidade e quem nos visita, a
auto-estima, a «identidade», o desenvolvimento e a promoção
do que é o maior património, o património humano do passado, do presente e vindouro, têm futuro!

CASA COLOMBO
A «Casa Colombo» e o “Centro de Interpretação” - O Mundo
Moderno também começou aqui no século XV, centrado na
audiência que D. João II concedeu a Cristóvão Colon (Colombo) em Vale do Paraíso, quando este regressava em 1493 da
descoberta do Novo Mundo, seus antecedentes e consequências, são dados a conhecer através da cartografia e cronologia
histórica e do que foi a perceção, conceção e representação do
mundo, antes e depois dos feitos coloninos ou colombinos. Foi,
na interpretação presente, um dos acontecimentos e lugar da
primeira globalização.
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EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO
A educação é uma das áreas prioritárias da Câmara Municipal
de Azambuja. O investimento nesta área representa 16,8% do
orçamento, correspondendo à 2ª maior fatia do total de investimentos.
Para o ano letivo 2015/2016, o executivo municipal decidiu
reforçar o investimento nesta área ao atribuir uma verba global
de 8.250 euros aos três agrupamentos escolares do concelho
para aquisição de material de desgaste. O valor corresponde
a 50 euros por período letivo para cada uma das 55 turmas do
ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, a utilizar na
compra de material didático e de desgaste.
Em termos de apoios sociais, em concreto na área da Ação
Social Escolar, o município dá apoio aos agregados familiares
com escalão 1 e 2 nas refeições, manuais, material, suplementos alimentares e transportes escolares, no 1º ciclo do ensino
básico.
No pré-escolar também concede apoios nas refeições e suplementos alimentares. É igualmente responsabilidade da autarquia a gestão dos refeitórios escolares, garantindo o seu correto
funcionamento, nomeadamente do ponto de vista da qualidade alimentar, higiene e salubridade.
Outra fatia importante do orçamento da educação vai para o
pagamento de professores, para as AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) e para as AAAF (Atividades de Animação
e Apoio à Família), estas últimas reforçadas este ano letivo
2015/2016 com um novo serviço de prolongamento de horário
(08h00 às 09h00 e 17h30 às 18h30) procurando, desta forma,
dar uma resposta mais alargada às necessidades das famílias,
no pré-escolar e 1º ciclo.

nossa alimentação, a Câmara Municipal de Azambuja aderiu
ao projeto HERÓIS DA FRUTA - Lanche Escolar Saudável tornando-se “Autarquia Parceira” da 5ª edição do mesmo.
O programa é desenvolvido pela APCOI (Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil) e tem como objetivo prevenir
uma realidade preocupante: 74% das crianças portuguesas não
ingere fruta na quantidade recomendada diariamente.
Aderiram ao projeto 4 escolas: Escola Básica Boavida Canada,
Escola Básica Professor Inocêncio Carrilho Lopes, Jardim de Infância da Escola Básica de Alcoentre e Escola Básica de Vale
do Brejo.
Um projeto anual, repleto de atividades que culminou com a
produção de um vídeo, por escola, sujeito a votação nacional.
O vencedor é conhecido no dia 10 de junho, até lá vamos torcer pelas escolas de Azambuja.

JORNADAS
DAS OPORTUNIDADES
A pensar nos jovens estudantes do nosso concelho que terminam o 9º ano de escolaridade e pretendem seguir uma via
profissionalizante de ensino, o município promove desde há
quatro anos as designadas Jornadas das Oportunidades. Um
espaço repleto de janelas de oportunidades trazidas, todos os
anos, por cerca de uma dezena de estabelecimentos, na sua
maioria escolas profissionais.
Contamos anualmente com um universo de 250 jovens a participar nestas jornadas, que este ano se realizam no dia 21 de
abril, no Auditório do Centro Social e Paroquial de Azambuja.

DIA DO REFEITÓRIO ABERTO
Estreitar a relação entre a escola e a família, promovendo a
integração nos espaços e dando a conhecer a alimentação fornecida nas escolas, este foi o mote para esta atividade que decorre ininterruptamente, uma vez por ano, deste o ano letivo
2011/2012.
Neste dia, que aconteceu no passado dia 25 de fevereiro, o refeitório abre as portas aos pais e/ou encarregados de educação,
que são convidados a almoçar ao lado dos seus educandos.
No final, cada pai ou encarregado de educação, preenche um
questionário de avaliação com diversos parâmetros, permitindo
assim que a autarquia avalie a atividade em questão.
Resultados bastante satisfatórios que nos têm encorajado a
continuar e a fazer melhor!
Numa perspetiva de pedagogia para a importância da fruta na
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MEDIDAS DE APOIOS
A ESTRATOS SOCIAIS
DESFAVORECIDOS
O município de Azambuja tem procurado desenvolver um conjunto de medidas de apoio aos estratos sociais desfavorecidos,
concretizadas através de um sistema de atribuição de vales de
produtos alimentares e/ou cheque farmácia que são entregues
às famílias que integram os critérios regulamentados, nomeadamente para a aquisição de bens alimentares de primeira necessidade; aquisição de medicamentos e aquisição de leite em
pó suplementar para crianças no primeiro ano de vida.
Estão igualmente enquadrados nestes apoios a realização de
obras de construção, reparação, ou beneficiação, bem como
a remoção de barreiras arquitetónicas e a melhoria das condições de mobilidade de pessoas portadoras de deficiência.
Em termos alimentares são atualmente apoiadas, mensalmente,
cerca de uma centena de famílias e em termos de apoio farmácia são atribuídos cerca de 40 apoios.
Este projeto tem-se afirmado como um dos programas de apoio
social de maior sucesso da autarquia.

COMEMORAÇÃO DO
DIA MUNDIAL DA DIABETES
Aconteceu no dia 28 de dezembro de 2015, onde se incluiu
uma palestra alusiva à temática, tendo no mesmo dia sido realizados questionários (ficha de avaliação de risco de DM tipo
2) aplicados à comunidade por uma enfermeira da Unidade
de Cuidados Continuados de Azambuja e por um técnico do
desporto.

SAÚDE
Em termos de Promoção da Saúde, continuamos a apostar na
realização de várias iniciativas dirigidas à comunidade, com
o intuito de sensibilizar a população para a promoção do seu
bem-estar. Nesse sentido, prosseguimos, desde 2011, com as
consultas de Psicologia Clínica, procurando responder às dificuldades de pais/encarregados de educação no que concerne
a problemáticas relacionais, de comportamento e ou de aprendizagem nas crianças e adolescentes, cujas idades se situem
entre os 6 e os 18 anos.
Desde novembro de 2011, foram realizadas 2323 consultas de
Psicologia Clínica, sendo a média das idades de 11,8 anos.
Dos jovens acompanhados, 65 são do sexo masculino e 52 do
sexo feminino.

“À CONVERSA COM…”
A Rede Social de Azambuja está integrada numa rede de maior
dimensão, designada por Plataforma Supraconcelhia da Lezíria do Tejo, e foi neste enquadramento que, em 2013 e 2014,
foi organizada, em diversos concelhos da região, a iniciativa
“À conversa com…”, através da qual se pretendeu promover a
apresentação e debate sobre questões ligadas a diversos temas
de âmbito social.
Em novembro de 2014 realizou-se a segunda edição em Azambuja, com o tema “O Burnout em técnicos de intervenção social”, tendo havido uma apresentação sobre este tema, seguida
de um debate. A próxima iniciativa, dedicada ao tema da saúde
está marcada para o dia 14 de abril, nos Paços do Concelho,
em Azambuja.

Uma iniciativa que resulta de uma parceria elaborada com a
Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes do Hospital de
Vila Franca de Xira, ao abrigo da qual estão agendadas diversas
iniciativas ao longo dos próximos anos.
No âmbito do Desafio “Não à Diabetes”, foram várias as entidades que estabeleceram uma parceria em colaboração com a
Fundação Calouste Gulbenkian tendo em vista a intervenção
dos municípios no domínio da prevenção da diabetes, entre os
quais o município de Azambuja.

(...)apoiadas, mensalmente, cerca de uma centena de famílias...
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OS JOVENS E O
USO PROBLEMÁTICO
DA INTERNET
(UPI): UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NO MEIO RURAL
No âmbito do projeto dependência na internet, foi realizada
uma parceria com o Instituto Universitário ISPA-IU, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e
a Nottingham Trent University.
A recolha de dados decorreu entre junho de 2014 e fevereiro
de 2015, nos Agrupamentos de Escolas de Azambuja. Desta
amostra fizeram parte os alunos que frequentavam o 3º ciclo de
escolaridade (7º, 8º e 9º anos). Os participantes contribuíram
para o presente estudo através do preenchimento de questionários online.
Os resultados indicam que, numa amostra de 173 jovens, cerca
de 17 por cento manifesta uso problemático da internet.
Ainda este ano, serão divulgados mais dados, numa sessão
aberta à comunidade, em data a anunciar.

AZAMBUJA INTEGRA
Este é um projeto de intervenção integrada que completa em
2016, três anos de existência.
Resulta de uma necessidade identificada pelos Agrupamentos
de Escolas no âmbito do Programa Rede Social. A sua área de
intervenção centra-se na população escolar de todo o concelho e respetivas famílias.
Promove a aquisição e integração de competências pessoais,
sociais e parentais no quotidiano da vida familiar e social do
grupo alvo de intervenção e ao mesmo tempo implementa e
acompanha programas/atividades de competências pessoais e
sociais junto das famílias e alunos, estabelecendo acordos de
parceria e cooperação com entidades da comunidade e organizando atividades de promoção de competências parentais,
em função das necessidades e expectativas demonstradas pelas
famílias em acompanhamento.

APRENDER COM PAIS
É uma ação integrada no projeto municipal Azambuja Integra,
que privilegia um contato direto com as famílias com o objectivo de as dotar de competências pessoais, sociais e parentais.
A primeira fase do projeto contemplou as famílias das freguesias de Alcoentre, Aveiras de Cima e União das Freguesias de
Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de S. Pedro. Realizaram-se seis sessões quinzenais presenciais, entre janeiro e
março de 2015, onde foram abordados temas como a Parentalidade Positiva ou a Adolescência e dinamizadas pela equipa
do projeto Azambuja Integra. Na segunda fase do projeto está
prevista a abrangência das famílias das restantes freguesias do
concelho.

DIA NO CAMPO
A Primavera de 2013 viu nascer nos antigos viveiros da freguesia de Aveiras de Baixo, o projeto “Dia no Campo”. Tem na
sua génese o propósito de festejar a natureza, materializado na
criação de dinâmicas intergeracionais, uma vez que se destina
às crianças do ensino pré-escolar (rede pública e privada), 1º
ciclo, CERCI e os séniores das IPSS’s do município, envolvendo, no total, 1500 participantes.
Durante um dia, aquele espaço é palco de partilha de experiências lúdicas e atividades dinâmicas, asseguradas pelos
parceiros e pela autarquia, sendo desenvolvidos, entre outras,
ateliês temáticos no âmbito da segurança rodoviária, proteção
do meio ambiente, pedagogia, arte, desporto e dramatização.
São nossos parceiros as IPSS`S, os Bombeiros, a Proteção Civil,
a Cruz Vermelha, a GNR, a CPCJ, a CERCI e várias empresas da
região. Este ano, voltamos a encontrar-nos no campo no dia 04
de maio, com um programa cheio de surpresas!
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O VINHO E A VINHA
Indissociáveis, estes dois elementos caminham juntos e fazem
parte das escolhas que o município de Azambuja valoriza em
termos turísticos para promover o concelho e os seus produtos.
Exemplo disso é a eleição da RAINHA DAS VINDIMAS DO
CONCELHO DE AZAMBUJA, que convém esclarecer não é
nenhum concurso de beleza e que em 2015 o município organizou, pela primeira vez, com um enorme sucesso.
Trata-se de eleger a jovem que melhor conhece o seu concelho, de uma forma geral e em particular nesta vertente da Vinha
e do Vinho que tão bem nos caracteriza, e que tem recebido os
melhores elogios e prémios aos níveis nacional e internacional.
Orlanda Lopes, representou o município na final nacional,
Rainha das Vindimas de Portugal, organizada pela Associação
de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), que se realizou
no dia 21 de setembro de 2015, em Reguengos de Monsaraz,
não obtendo qualquer prémio, mas com uma prestação que
muito dignificou o nosso concelho. Orlanda Lopes, candidata oriunda da União de Freguesias de Manique do Intendente,
Vila Nova de São Pedro e Maçussa acumulou ainda o prémio
fotogenia. Na final concelhia, além da rainha, foram ainda eleitas Jéssica Gaspar, de Aveiras de Cima, 1ª Dama de Honor e
Prémio Simpatia, e Beatriz Bronze, de Azambuja, 2ª Dama de
Honor.
O município pretende dar continuidade a este projeto que conta com o envolvimento de todas as juntas de freguesia, transformando-o efetivamente num projeto global de promoção da
cultura vitivinícola junto da camada mais jovem da população.
Neste momento já decorrem as eleições nas juntas de freguesia
para eleição da respetiva rainha, a final concelhia acontece a
18 de junho, pelas 21h30 na Praça dos Imperadores, em Manique do Intendente. Este ano, a vencedora irá representar o
concelho, na final nacional em Lagoa, no Algarve, no decorrer
do mês de setembro.

34º CONCURSO DE VINHOS
Tradicional no segmento da vinha e do vinho é, sem dúvida,
o Concurso de Vinhos do Concelho de Azambuja, este ano a
completar 34 anos de existência.
O objetivo continua a ser o mesmo, a valorização da produção
de vinho do concelho, mas também o ”saber fazer” e o empenho de inúmeros produtores de vinho existentes de norte a sul
do concelho.
Em 2015, a autarquia, retomou a atribuição de prémios monetários, aos vinhos bancos e tintos mais pontuados, no valor de
750 euros para o 1º, 500 para o 2º e 250 para o 3º classificado,
uma forma de reconhecimento do trabalho e a qualidade crescente atribuída aos néctares que nascem das terras de Azambuja.
PÁG. 26

Os vencedores do concurso deste ano serão conhecidos no dia
10 de abril, no decorrer da Ávinho - desta do Vinho e das Adegas, em Aveiras de Cima.

ÁVINHO

FESTA DO VINHO
E DAS ADEGAS
8 a 10 ABRIL
A Festa do Vinho e das Adegas tem a sua expressão máxima,
todos os anos, na Vila de Aveiras de Cima, no 2º fim de semana
do mês de abril. Uma festa de rua que incentiva a interação do
visitante com os produtores e as adegas, estas últimas encontram-se abertas num convite aos visitantes para fazerem a prova da última colheita. Para tal é apenas necessário adquirirem
uma caneca.
Em 2015, integrámos no evento um novo espaço, que primou
pelo sucesso. Uma parceria com o Pé de Salsa, permitiu dar a
conhecer os produtos locais a todos aqueles que nos visitaram.
Da mesma forma, retomamos a aposta de bandas de reconhecido valor.
Este é um evento que assenta num espírito de construção e cooperação com os Produtores de Vinho, a Junta de Freguesia de
Aveiras de Cima, as coletividades e demais associações, assim
como, a comunidade local - que com o seu envolvimento tem
contribuído decisivamente para o crescimento e consolidação
do mesmo e da Associação Vila Museu do Vinho.
E tem sido com o apoio de todos, que a Ávinho tem vindo a
consolidar-se no panorama dos eventos desta natureza, acolhendo milhares de visitantes, oriundos de norte a sul do país
e também do estrangeiro, o que continuamos a esperar para a
edição e 2016. A Ávinho volta a estar na rua nos dias 8, 9 e 10
de abril, com a animação a prometer boas surpresas.
(ver programa pág.29)

BOLETIM MUNICIPAL DE AZAMBUJA

Para quem não teve oportunidade de visitar este espaço, pode
fazê-lo este ano, para quem já conhece é uma experiência a
repetir de 26 a 30 de maio.
Cinco dias de festa que já nos habituaram a muita animação,
e que todos os anos nos conseguem envolver e surpreender.
(ver programa pág.33)

FEIRA
DE MAIO

A MAIS CASTIÇA
DO RIBATEJO
26 a 30
A tauromaquia assume, no decorrer de maio, todo o seu esplendor com a realização do Mês da Cultura Tauromáquica e
da emblemática Feira de Maio, que se apresenta como o maior
evento do município, onde durante cinco dias as atenções estão voltadas para a identidade tauromáquica que caracteriza o
concelho.
Tertúlias, largadas de toiros, homenagem ao campino, atividades equestres, exposições, gastronomia e animação cultural,
etnografia, artesanato e actividades económicas convivem entre si e convidam milhares a visitar Azambuja.
Em 2014 e identificando a importância crescente no panorama económico, cultural e turístico dos produtos de origem local, como o vinho, a cerveja artesanal, a doçaria, os queijos,
o mel, entre outros, o município, em parceria com a ACISMA
(Associaçao de Comércio, Indústria e Serviços do Município de
Azambuja), criaram um espaço inovador a que se deu o nome
de “Mercearia - produtos locais do concelho de Azambuja”.
Um espaço de sucesso que permitiu a promoção e divulgação
do produtor local.
Já em 2015, e igualmente com o objetivo de promoção dos
produtos locais, aliado a uma tentativa de dinamizar o espaço
do artesanato e atividades económicas, implementou-se uma
área “Espaço azb” que contou com a colaboração e envolvimento de diversas entidades locais. Amplamente elogiado, o
espaço ofereceu provas de vinho, provas eno-gastronómicas,
apresentação de eventos e workshops de artesanato.

TURISMO

AZBEER
FESTIVAL DE
CERVEJA ARTESANAL
Em 2015 o município de azambuja acolheu no Páteo Valverde,
pela primeira vez, o AZBEER - Festival de Cerveja Artesanal de
Azambuja.
Aceitando o desafio de um grupo de entusiastas e promotores
da cerveja artesanal, que cada vez mais se implementa no mercado como um produto de qualidade, aliado ao facto de no
concelho, mais concretamente na freguesia de Azambuja ter
nascido e estar a ser produzida a cerveja BOLINA, a autarquia
apoiou estes empreendedores a promover o evento inovador
no Ribatejo.
Cerca de 3000 visitantes degustaram uma ampla panóplia de
cervejas artesanais, trazidas por cerca de dezena e meia de cervejeiros.
Sabores para relembrar ou experimentar nos dias 24, 25 e 26
junho no Páteo Valverde, em Azambuja.

A GULA

SEMANA GASTRONÓMICA
DO CONCELHO DE AZAMBUJA
É também de sabores que se tem falado, nos últimos quatro
anos, na 1ª semana do mês de dezembro.
Um convite aos restaurantes do concelho, com o qual o município de Azambuja procura promover a gastronomia e a identidade da cozinha regional, incentivar o consumo de produtos e
vinhos locais e contribuir para a dinamização das empresas de
restauração em atividade no concelho.
E se em 2014 lançámos o desafio aos restaurantes para trabalharem o prato típico do Concelho - TORRICADO - de forma
inovadora, a edição 2015 deu todo o protagonismo ao prato
que melhor caracteriza cada restaurante.
Nos dias do evento, o visitante foi aliciado a degustar a ESPECIALIDADE DA CASA acompanhada em exclusivo por vinhos do concelho. Pudemos, entre outras, degustar o “arroz de
cabidela” o “polvo à lagareiro” o “choco frito”, ou o “coelho
à casa”, e as “migas de bacalhau”. Os prémios, simbólicos,
dividem-se entre diplomas de Prestígio, Ouro, Prata e Bronze.
A GULA EM LIVRO
Para reconhecer e valorizar o envolvimento da restauração
nesta iniciativa, em 2014, lançámos um livro representativo do
trabalho dos restaurantes, com caracterização dos espaços e
respetivas receitas a concurso. Poderá encontrá-lo nos restaurantes da região ou em formato digital em cm-azambuja.pt.
A edição 2015 será lançada no dia 28 de maio, no Pavilhão do
Artesanato e Atividades Económicas, no decorrer da Centenária Feira de Maio.

POSTO TURISMO
Completa-se em maio próximo, um ano que o Posto de Turismo do Município de Azambuja se estreou nas atuais instalações, mais centrais, na Rua Engº Moniz da Maia.
Esta centralidade oferece a todos aqueles que nos visitam
um maior acesso à informação, nomeadamente às centenas
de peregrinos que fazem o Caminho de Santiago, oriundos
de todos os continentes e que ali procuram, não só informação, mas também o carimbo no passaporte.
Horário:
segunda a sexta das 09h00 às 18h30
tel. 263 400 476
turismo@cm-azambuja.pt
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AGENDA
23 Abril às 15h00

ÁVINHO

FINAL TAÇA LIGA FUTEBOL 7
Azb Fairplay
Estádio Municipal de Azambuja

EDUCAÇÃO

30 Abril às 14h30
1ª JORNADA FUTSAL SÉNIORES
Azb Fairplay
Pavilhão Municipal de Azambuja

PAFT
PROGRAMA ATIVIDADE FISÍCA
PARA TODOS
17 Abril às 09h00
CAMINHADA EM TAGARRO
Sede ACD Tagarro
Org: C. M. Azambuja / ACD Tagarro
08 a 10 Abril
ÁVINHO
Festa do Vinho e das Adegas
Aveiras de Cima
Org: C. M. Azambuja
Parcerias: Junta de Freguesia de Aveiras de
Cima / Associação Vila Museu do Vinho

DESPORTO

01 Maio às 09h00
CAMINHADA EM VNS PEDRO
Sede UCD Vilanovense
Org: C. M. Azambuja / UCD Vilanovense
15 Maio às 09h00
CORRIDA DA FAMÍLIA
Mais Lezíria
Azambuja
Org: C. M. Azambuja / CIMLT

15 Abril às 18h00
CERIMÓNIA DE ENTREGA
Bolsas de Estudo e Mérito
Auditório Municipal Páteo Valverde
21 Abril
JORNADAS DAS OPORTUNIDADES
Centro Social e Paroquial de Azambuja

12 Junho às 09h00
CAMINHADA EM CASAIS DE ALÉM
Sede ADR Alencalense
Org: C. M. Azambuja / ADR Alencalense

EVENTOS

25 Junho às 09h00
CAMINHADA NOTURNA EM VIRTUDES
Sede ACR Virtudes
Org: C. M. Azambuja / ACR Virtudes
26 Junho
ENCERRAMENTO PAFT
Aula de Zumba e demonstrações
Mais Lezíria /Aeróbica na Rua /
Ciclismo “I Volta ao Concelho”
Azambuja
Org: C. M. Azambuja / CIMLT

AZB FAIRPLAY
02 Abril às 15h00
½ FINAL TAÇA LIGA FUTEBOL 7
Azb Fairplay
Estádio Municipal de Azambuja

03 Abril às 17h00
RECITAL “CRUCIFIXUS”
Música Sacra
Igreja Matriz de Azambuja
06 Abril às 21h30
COLÓQUIO
Cultura da Figueira da India
Auditório Municipal Páteo Valverde

16 Abril às 14h30
13ª (ÚLTIMA) JORNADA
Azb Fairplay

14 Abril às 15h00

Estádio Municipal de Azambuja

Sala de Sessões / Paços do Concelho
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“À CONVERSA... SOBRE SAÚDE”

BOLETIM MUNICIPAL DE AZAMBUJA

23 Abril às 21h00
IX CONCURSO LITERÁRIO
Entrega de Prémios
Auditório Municipal Páteo Valverde

JUVENTUDE

BIBLIOTECAS

24 Abril às 21h30
25 DE ABRIL
Sessão Solene do 42º Aniversário
Sede da Junta de União de Freguesias
Manique do Intendente
04 Maio
DIA NO CAMPO
Atividade dirigida ao ensino
pré-escolar, 1º ceb e cerci
Viveiros de Aveiras de Baixo
03, 04 e 05 Junho
FESTA DO CARACOL

BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE AZAMBUJA

Campo da Feira
Apoio: C. M. Azambuja

19 Março às 14h30
BRINCAR COM HISTÓRIAS (4 - 6 anos)*

18 Junho às 21h30
FINAL CONCELHIA
Concurso Rainha das Vindimas
Praça dos Imperadores / Manique do Intendente

30 Março a 02 Abril

30 Março às 14h00

09 Abril às14h30

24, 25 e 26 Junho

TORNEIO DE PLAYSTATION
E TARDE DE JOGOS DIVERSOS

BRINCAR COM HISTÓRIAS (4 - 6 anos)*

Centro de Juventude de Azambuja

14 Maio às 14h30

AZBEER
Festival de Cerveja Artesanal de Azambuja
Centro Cultural Páteo Valverde
Apoio: C. M. Azambuja

SEMANA DA JUVENTUDE

31 Março
“EU: EM MODO SAUDÁVEL”
Anúncio dos vencedores do Concurso de
fotografia

FEIRA
DE MAIO

Facebook do CEJA e cm-azambuja.pt
01 Abril às 21h30
BAILE COM RUI SARAIVA
Associação Cultural e Recreativa dos Casais
das Boiças
Apoio: Associação de Jovens de Alcoentre
(AJA)

26 a 30 Maio
FEIRA DE MAIO
A Mais Castiça do Ribatejo
Azambuja

Quartas-feiras às 10h30
CRESCER A LER (Pré-Escolar)

BRINCAR COM HISTÓRIAS (4 - 6 anos)*
11 Junho às 14h30
BRINCAR COM HISTÓRIAS (4 - 6 anos)*
* Atividade sujeita a inscrição

24 e 25 Junho das 10h30 às 18h30
FEIRA DO LIVRO USADO

BIBLIOTECA MUNICIPAL
CENTRO CULTURAL
GRANDELLA
Março / Quintas-feiras às 10h30

02 Abril às 10h00

HORA DO CONTO (1º CICLO)

AZAMB’ART / EXIBIÇÃO DE DANÇA
DOS ALUNOS DE APOLO DE AZAMBUJA

Abril / Maio / Quartas-feiras / 10h30

Jardim Urbano Dr. Joaquim A. Ramos

CRESCER A LER (PRÉ-ESCOLAR)

02 Abril às 21h30

08 a 07 Maio

CONCERTO
Patent Pending / Avalon’s Mist / Saund

EXPOSIÇÂO ARTE VINHO
Pintura com vinho de Gabriela Gonçalves

“EU: EM MODO SAUDÁVEL”
Entrega de prémios do Concurso de fotografia

BIBLIOTECA MUNICIPAL
PALÁCIO CONSELHEIRO
FREDERICO AROUCA /
ALCOENTRE

Poisada do Campino / Azambuja

Abril / Maio / Quintas-feiras às 10h30
HORA DO CONTO (1º CICLO)
PÁG. 31

CONCELHO
União de Freguesias

Manique do Intendente
Vila Nova S. Pedro
Maçussa
A União de Freguesias Manique do Intendente, Vila Nova S.
Pedro e Maçussa foi criada pela Lei 11-A/2013 de 28 de janeiro. A sede encontra-se em Manique do Intendente que dista da
sede do concelho cerca de 20 km.
Com uma ótima localização geoestratégica, esta União tem
uma área de 57,81 km2, onde é possível encontrar diversos
aglomerados urbanos, uma vasta área verde e vários monumentos que caracterizam a zona do designado “alto concelho”
de Azambuja.
A localidade de Manique do Intendente adotou esta designação por ter sido seu “senhor” o Intendente da Polícia Diogo
Ignácio de Pina Manique, desde 1773. Este ilustre magistrado
tinha ideias grandiosas, pois pretendia fazer de Manique do
Intendente um importante polo geográfico e administrativo de
todo o país.
Apesar dos seus planos terem sido interrompidos, com a sua
morte em 1805, foram construídos alguns edifícios de valor. A
Praça dos Imperadores, de onde irradiariam seis vias com nomes de Imperadores Romanos é um deles. No centro ergue-se
um pelourinho, assente em quatro degraus hexagonais, cujos
ângulos dos braços se orientam aos do hexágono que forma
a praça. Outros exemplos são a Casa da Câmara, onde esteve
sedeado o antigo concelho, até à sua extinção; e o projetado
Palácio Pina Manique, do qual apenas foi concluída a capela
(atual Igreja Matriz).

Na localidade de Vila Nova de S. Pedro, existe um povoado
pré-histórico cuja ocupação remonta ao final de período Neolítico (3500 a.C.), sendo habitado até 2000 a.C. É conhecido
como “povoado fortificado”, “castelo”, ou mais vulgarmente
pelo nome de “castro”. Esta aldeia possui, ainda, outros locais
de interesse tais como vários moinhos, uma capela do séc. XVI
e as ruínas de uma casa da mesma época, com uma lindíssima
janela de canto com coluna.
No património local da povoação da Maçussa destaca-se a
Igreja Matriz, a Fonte da Bica e a Fonte do Mergulho, um moinho de vento e o miradouro do Cabeço do Moinho.
No aspeto económico, esta União de Freguesias tem como
principais atividades a agricultura, a vitivinicultura, a floricultura, a silvicultura, o comércio e os serviços.
A nível associativo, existem várias coletividades que se dedicam à animação, ao desporto e à cultura, entre as quais a A. R.
C. / Comissão de Festas de Manique do Intendente; a U. D. C.
Vilanovense; a A. D. R. Alencalense; O Rancho F. Etnográfico
de Manique do Intendente; as Associações de Caçadores de
M. Intendente, V. N. S. Pedro e Maçussa; a Casa do Povo de M.
Intendente - Centro de Dia; e o Pavilhão Polidesportivo, entre
outras.

Presidente
José Avelino

Tesoureira
Sónia Ponte

Secretário
Joaquim Carvalho

Área (Km2): 57.81 População: 2291 hab. Densidade pop. (hab/km²): 39
Pop. Empregada: 835 Edifícios: 1779 Setor Primário: 36%
Setor Secundário: 43% Setor Terciário: 21% (Censos 2011)

CONTACTOS
tel. 263 486 679
fmanique-vnspedro-macussa@sapo.pt
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PROGRAMA

26 MAIO / QUINTA–FEIRA
DIA DAS TERTÚLIAS
17h00 Abertura Oficial da Centenária
Feira de Maio
Praça do Município
19h00 Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos
Ruas da Vila
24h00 Espetáculo com
Los Romeros & Big Band
com a participação de Las Hermosas
27 MAIO / SEXTA–FEIRA
NOITE DA SARDINHA ASSADA
22h00 Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos
Ruas da Vila
24h00 Distribuição gratuita de Sardinha Assada,
Pão e Vinho
02h30 Espetáculo com Banda Hi-Fi

PROVISÓRIO

28 MAIO / SÁBADO
DIA DO CAVALO
14h00 / 18h00

24h00

Atividades Equestres
Várzea do Valverde
Concerto com Mickael Carreira

29 MAIO / DOMINGO
DIA DO CAMPINO
09h30 homenagem ao Campino
10h30 Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos > Ruas da Vila
17h00 Tradicional «Corrida de Toiros
à Portuguesa»
Praça de Toiros Dr. Ortigão Costa
30 MAIO / SEGUNDA–FEIRA
DIA DA CRIANÇA
09h00 «Feira na Vila» — Atividades de Animação
para alunos do 1.º CEB > Ruas da Vila
18h30 Entrada de Toiros conduzidos
por Campinos > Ruas da Vila
24h00 Encerramento

DELIBERAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
REUNIÃO ORDINÁRIA / 05 JANEIRO 2016

REUNIÃO ORDINÁRIA / 19 JANEIRO 2016

_______________________________________

_______________________________________

Ponto 1
Adenda ao Contrato Interadministrativo CIMLT
Proposta Nº 151/P/2015
Aprovada por maioria

Votos de Pesar pelo falecimento de Dr. António Almeida Santos e do Dr. José Sousa Gomes
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Contrato de Prestação de Serviços
Proposta Nº 152/P/2015
Aprovada por maioria
Ponto 3
Concessão do Direito de Exploração do Bar do Pavilhão Municipal
Proposta Nº 153/P/2015
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Retificação dos Atos Administrativos
Proposta Nº 154/P/2015
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Aceitação de doação – Programa PAPI
Proposta Nº 155/P/2015
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Regulamento de Comércio a Retalho não Sedentário
no Município de Azambuja
Proposta Nº 38/VP/2015
Proposta Retirada
Ponto 7
Ratificação de Despachos
Cedência Gratuita de autocarro
Proposta Nº 37/VP/2015
Aprovada por unanimidade
Despacho 31/P/2015
Proposta Nº 31/VAA/2015
Aprovada por unanimidade

Ponto 1
Fundo de Maneio
Proposta Nº 01/P/2016
Aprovada por maioria
Ponto 2
Fundo Fixo de Caixa
Proposta Nº 02/P/2016
Aprovada por maioria
Ponto 3
Venda de Peças – Parque Infantil
Proposta Nº 01/VP/2016
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Regulamento de Comércio a Retalho não Sedentário
no Município de Azambuja
Proposta Nº 38/VP/2015
Aprovada por maioria

REUNIÃO ORDINÁRIA / 02 FEVEREIRO 2016

_______________________________________
Ponto 1
Desafetação da Parcela do Domínio Público
Proposta Nº 03/P/2016
Aprovada por maioria
Ponto 2
Protocolo de Cedência de Utilização de Imóvel SOCASA
Proposta Nº 04/P/2016
Aprovada por unanimidade

Ponto 3
Abertura de Procedimento Concursal – Auxiliares de
Ação Educativa
Proposta Nº 05/P/2016
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA / 12 FEVEREIRO 2016

_______________________________________
Ponto 1
Central de Compras Eletrónicas da CIMLT
Proposta Nº 06/P/2016
Aprovada por maioria
Ponto 2
Ratificação de Despacho (3/P/2016)
Proposta Nº 07/P/2016
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Normas do Concurso Fotográfico – Semana da Juventude
Proposta Nº 02/VAA/2016
A proposta foi retirada
Ponto 4
Atribuição de Apoio a Atleta
Proposta Nº 03/VAA/2016
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis
Proposta Nº 01/VHM/2016
A proposta foi retirada
Ponto 6
Comissão para a Igualdade de Género - Protocolo
Proposta Nº 02/VHM/2016
Aprovada por unanimidade

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
Quinzenais / terça-feira / 15h00 / Salão Nobre dos Paços do Concelho

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÃO ORDINÁRIA / 18 FEVEREIRO 2016

_______________________________________
Salão do de Festas da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Alcoentre, em Alcoentre
Ponto 1
Informação do Presidente da Câmara acerca da Actividade Municipal
Ponto 2
Análise de assuntos da Freguesia de Alcoentre
Ponto 3
Projeto de Delimitação Urbana / ARU 2 - Azambuja
Proposta nº 146/P/2015
Aprovada por maioria

Ponto 4
Projeto de Delimitação Urbana / ARU 3 – Manique
do Intendente
Proposta nº 147/P/2015
Aprovada por maioria
Ponto 5
Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Área de Reabilitação Urbana dos Municípios Associados da CIMLT
Proposta nº 151/P/2015
Aprovada por maioria
Ponto 6
Regulamento de Comércio a Retalho não Sedentário
do Município de Azambuja
Proposta nº 38/VP/2015
Aprovada por maioria

Consulte as Atas e Deliberações da Câmara e Assembleia Municipal em www.cm-azambuja.pt
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Ponto 7
Desafetação de Parcela do Domínio Público
Proposta nº 03/P/2016
Aprovada por unanimidade
Ponto 8
Abertura do procedimento Concursal – Auxiliar de
Ação Educativa
Proposta nº 05/P/2016
Aprovada por maioria
Ponto 9
Central de Compras Eletrónicas da CIMLT
Proposta nº 06/P/2016
Aprovada por maioria

CONTACTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
_______________________________________
CÂMARA MUNICIPAL - GERAL

263 400 400
geral@gm-azambuja.pt
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

263 400 412
ajmatos@cm-azambuja.pt
GAP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

263 400 403/4
gap@cm-azambuja.pt
UAP - UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

263 400 882
uap@cm-azambuja.pt
GIP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

263 400 444
gip@cm-azambuja.pt
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

263 403 720 | 969 291 789
protcivil@cm-azambuja.pt
RECOLHA DE ANIMAIS

969 742 641
ambiente@cm-azambuja.pt
GABINETE DE COMUNICAÇÃO

263 400 431/5
comunicacao@cm-azambuja.pt
POSTO DE TURISMO

263 400 476
turismo@cm-azambuja.pt
GABINETE DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

263 400 491
associal@cm-azambuja.pt
CPCJ - COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E
JOVENS EM RISCO

263 400 472
cpcj.azambuja@sapo.pt
CENTRO LOCAL DE APOIO AO IMIGRANTE

263 400 491
associal@cm-azambuja.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL - AZAMBUJA

263 400 485
biblioazb@cm-azambuja.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL - ALCOENTRE

263 487 196
biblioalcoentre@cm-azambuja.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL - AVEIRAS DE CIMA

BOLETIM MUNICIPAL DE AZAMBUJA

DIOM - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS
MUNICIPAIS

263 400 860
diom@cm-azambuja.pt
DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

263 400 877
ambiente@cm-azambuja.pt
DU - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

263 400 443
urbanismo@cm-azambuja.pt

JUNTAS DE FREGUESIA
_______________________________________
JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOENTRE

263 861 105
JARDIM INFÂNCIA MANIQUE DO INTENDENTE

263 487 132
JARDIM INFÂNCIA VALE DO PARAÍSO

263 476 873
JARDIM INFÂNCIA VILA NOVA RAINHA

263 853 332

ÚTEIS
_______________________________________
ÁGUAS DA AZAMBUJA, S.A.

263 001 920 | Piquete 926 754 942
RECOLHA DE MONSTROS/MONOS (ECOAMBIENTE)

263 485 092
jfalcoentre@gmail.com

800 204 505

JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE BAIXO

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AZAMBUJA

263 475 626
geral@jfaveirasdebaixo.pt

263 401 144 / 5
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOENTRE

JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA

263 480 130

263 475 264
secretaria@freguesia-aveiras-cima.pt

G.N.R. AVEIRAS DE CIMA

JUNTA DE FREGUESIA DE AZAMBUJA

G.N.R. AZAMBUJA

263 402 647
geralsecretaria@freguesiaazambuja.org
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANIQUE DO INTENDENTE, VILA NOVA DE S. PEDRO E MAÇUSSA

263 470 220
263 418 841
ESCOLA SEGURA

969 291 786

263 486 679
jmanique-vnspedro-macussa@sapo.pt

CENTRO DE SAÚDE AZAMBUJA

JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DO PARAÍSO

CRUZ VERMELHA - AVEIRAS DE CIMA

263 475 360
jfparaiso@gmail.com

263 470 470
DELEGAÇÃO DE SAÚDE

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

263 407 617

263 853 360
junta.rainha@sapo.pt

CONSERVATÓRIA DOS REGISTO CIVIL E PREDIAL

263 407 600

263 401 661
REPARTIÇÃO DE FINANÇAS

ESCOLAS
_______________________________________
ESCOLA SECUNDÁRIA DE AZAMBUJA

263 409 330
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE AZAMBUJA

263 406 520 / 1
ESCOLA BÁSICA DE MANIQUE DO INTENDENTE

263 486 277

263 474 114
biblioaveiras@cm-azambuja.pt

E.B. VALE AVEIRAS

CEJA - CENTRO DE JUVENTUDE DO CONCELHO DE
AZAMBUJA

ESCOLA BÁSICA BOAVIDA CANADA

263 418 313
ceja@cm-azambuja.pt

E.B. VILA NOVA DA RAINHA

263 470 170
263 407 650
ESCOLA BÁSICA DE ALCOENTRE

263 406 440
SEGURANÇA SOCIAL

263 402 793
FARMÁCIA PERALTA - ALCOENTRE

263 487 052 / 3
FARMÁCIA CENTRAL - AZAMBUJA

263 418 743
FARMÁCIA DIAS DA SILVA - AZAMBUJA

263 400 350
FARMÁCIA MIRANDA - AVEIRAS DE CIMA

263 475 124
FARMÁCIA NOVA - AVEIRAS DE CIMA

263 475 103

263 485 555

FARMÁCIA FERREIRA E CAMILO - MANIQUE DO INTENDENTE

E.B. AVEIRAS DE CIMA

263 485 359

263 474 011

PRAÇA DE TÁXIS AZAMBUJA

E.B. PROF. INOCÊNCIO CARRILHO LOPES

263 402 661

263 418 630

RODOVIÁRIA DO TEJO - AZAMBUJA

E.B. SOCASA

263 418 935

263 408 284

RODOVIÁRIA DO TEJO - ALCOENTRE

263 400 496
educacao@cm-azambuja.pt

E.B. VALE DO BREJO

263 486 126

263 474 016

C.P.

DESPORTO

E.B. VALE DO PARAÍSO

808 208 208

MUSEU MUNICIPAL DE AZAMBUJA

263 400 884
museu@cm-azambuja.pt
GAB. APOIO ÀS COLECTIVIDADES

263 400 401
ncarapinha@cm-azambuja.pt
EDUCAÇÃO

263 400 475
desporto@cm-azambuja.pt

263 474 010

PÁG. 35

ATIVIDADES AOS FINS DE SEMANA
das

vindimas

concelho de azambuja

FINAL

CONCELHIA
Acesso livre à prática desportiva

INFO:

desporto@cm-azambuja.pt | desporto.cm-azambuja.pt
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