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COVID 19 – INFORMAÇÃO 

(12 de março de 2020) 

 

O Município de Azambuja continua a monitorizar, permanentemente, a situação 

relacionada com o vírus COVID-19. 

Seguindo de perto as orientações da Direção Geral de Saúde, e considerando a recente 

declaração de pandemia por parte da Organização Mundial de Saúde, a Câmara 

Municipal, com a mesma prudência que nos tem guiado na gestão deste problema, 

decidiu encerrar, a partir de 14 de março, inclusive, os seguintes equipamentos: 

 

• Complexo de Piscinas de Azambuja*; 

• Pavilhão Municipal de Azambuja*; 

• Rede de Bibliotecas Municipais; 

• Auditório Municipal; 

• Estádio Municipal de Azambuja; 

• Casa da Juventude; 

*As mensalidades serão ajustadas de acordo com o número de dias de encerramento. 

 

Com o mesmo propósito preventivo, são suspensas as seguintes atividades: 

 

• Programa Férias Ativas da Páscoa e Férias AAAF (que iriam decorrer de 30 de 

março a 9 de abril)*; 

• Assembleias Participativas nas freguesias, relativas ao Orçamento Participativo 

• Programa Atividade Física Para Todos, (nas vertentes PAFT+55, Pré-Escolar, 

Natação, Fins de Semana) 

• Centros de Marcha e Corrida de Azambuja e Aveiras de Cima; 

• Semana da Juventude (que iria decorrer de 23 a 28 de março) 

• UTICA – Universidade Sénior; 

• Viagens do Zambujinho; 

• Sessões de Parentalidade Positiva; 

• Cedência de autocarros para visitas de estudo escolares e a coletividades 

*Os valores de inscrição pagos serão devolvidos oportunamente. 
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Relativamente a outros serviços de atendimento ao público, pede-se aos munícipes que 

utilizem sempre que possível o contacto telefónico ou o e-mail, e que venham fisicamente 

aos serviços apenas em caso de extrema necessidade. 

 

• Unidade Atendimento Público/Espaço Cidadão 

tel.263 400 882 - uap@cm-azambuja.pt  

• Serviço de Ação Social  

tel.263 400 491 – asocial@cm-azambuja.pt  

• Atendimento aos Migrantes (CLAIM) 

tel.263 400 491 – claii@cm-azambuja.pt 

• GIP-Gabinete de Inserção Profissional 

tel.263 400 444 – gip@cm-azambuja.pt  

 

• Município de Azambuja – tel.263 400 400 – geral@cm-azambuja.pt  

 

Estas medidas preventivas estarão em vigor o tempo entendido como necessário, e serão 

avaliadas semanalmente, não havendo por isso data prevista para a reabertura dos 

equipamentos e o reinício das atividades. 

 

Também os membros do Executivo Municipal, com o mesmo objetivo de redução do risco, 

suspendem, temporariamente, o seu atendimento presencial semanal aos munícipes e 

equacionarão a sua presença em eventos para os quais sejam convidados. 

 

O Município de Azambuja, atento à seriedade do momento, apela à serenidade, mas 

também à responsabilidade individual e ao cumprimento das recomendações da Direção 

Geral de Saúde. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Luís Manuel Abreu de Sousa 
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