
NUNCA FOI TÃO FÁCIL COMPRAR BEM E
BARATO COMONO INTERMARCHÉ  DE

AZAMBUJA

SE QUER POUPAR, NO CARRO E NO CARRINHO...
VENHAAO INTERMARCHÉ em Aveiras de Cima  
O  preço mais baixo , até nos combustiveis.

Correio de Azambuja

TREM- Transporte Envelhecer Melhor,
meio para fazer chegar idosos da freguesia
à Azambuja. Ideia antiga, retomada.

TTRREEMM  ppaassssaa  eemm
AAvveeiirraass  ddee  BBaaiixxoo

EE  OO TTEEJJOO
AAQQUUII  TTÃÃOO  PPEERRTTOO

A câmara de Azambuja, vira-se para o
Tejo e poderá contar com o ministério
do Ambiente.

Este ano a procissão em honra de Nossa Senhora da Assunção, vai voltar a saír à rua. São as festas da freguesia, numa vertente que, para além
da reliogiosidade, também vai trazer o campo, o Tejo e a tradição, conforme explica a Inês Louro, a presidente da junta de Azambuja.

jornal mensal do concelho de

Azambuja
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Azambuja

O secretário de estado da Educação esteve
em Azambuja, porque quis juntar-se à
câmara na homenagem aos professores.

PPRROOFFEESSSSOORREESS
HHoommeennaaggeeaaddooss

A mostra gastronómica de Vale do
Paraíso, Paraísabor, está a chegar.
Saiba os pormenores.

VVaallee  ddoo
PPaarraaííssoo

POSTO DE ABASTECIMENTO 

AGORA COM GASÓLEO ADITIVADO
AZAMBUJA/ POMBAL/ GOLEGÃ

OURO HOTEL EM AZAMBUJA

Hotel . Restaurante . Salão de Eventos. Combustíveis

reservas em www.ourohotel.net ou 263 406 530
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ESTE É O JORNAL 100% DEDICADO AO CONCELHO DE AZAMBUJA - 13 ANOS DE NOTÍCIAS

PUB

MMAARRIISSAA,,  RRAAIINNHHAA
Marisa Ferreira, natural de aveiras de
Cima, concelho de Azambuja, arreba-
tou o título de Miss Raínha das
Vindimas 2016.

FFRREEGGUUEESSIIAA DDEE AAZZAAMMBBUUJJAA
ddee  1166  aa  2255  ddee  SSeetteemmbbrroo

Estimados clientes reabrimos na próxima 3ª feira, 20 de Setembro
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16 de Setembro de 2016

Homenagem aos professores

O ano escolar 2016/17, foi assinalado
com uma recepção aos professores
que decorreu na passada 4ª feira, dia 6,
e que contou com a presença do
secretário de Estado da Educação João
Costa.( nas fotos de óculos escuros)

A cerimónia que assinala o inicio
do ano escolar ,  contou com a
comunidade escolar dos 3 agrupa-
mentos de escolas do concelho e,
após as boas-vindas por parte de
José Carlos Batalha, anfitrião do
centro soc ia l  e  paroquia l ,
seguiram-se comunicações do
pres idente da câmara Luís  de
Sousa e do secretário de estado
que, sublinhou o papel fundamen-
tal e qualidade do ensino público. ”
O ministro, eu e a secretária de
estado adjunta, somos todos ori-
undos do serv iço publ ico e
Portugal,  é um exemplo de sucesso
no ensino, quando alguns países
pretendem experimentar casos de
sucesso”,  disse o go vernante que
ficou “muito sensibil izado e fel iz
por encontrar em Azambuja, uma
câmara tão empenhada no Ensino”.
A cerimónia decorreu também com
uma actuação especial da orques-
tra de guitarras de Palmela.
Texto e fo tos-Paulo Ferreira de Melo 2016

AGORA COM NOVAS
INSTALAÇÕES

AAnnaa  CCaabbee ll ee ii rr ee ii rrooss   
eessppeerraa  ppoorr  ssii  nnaa  RRuuaa  ddaa  JJuunnttaa  ddee  FFrreegguueessiiaa..

MMaaiiss  ppeerrttoo  ee  mmeellhhoorr  ppaarraa  ttrraattaarr  ddaa  ssuuaa  bbeelleezzaa

aa  pprreeççooss  LLOOWW  CCOOSSTT
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REPRESENTANTE OFICIAL



“Este ano, as festas em honra de N. Sra.
da Assunção, vão ter o regresso da pro-
cissão festiva. 60 anos depois, cumpre-
se a tradição naquilo que esta festa foi
na vila de Azambuja!”, confirma Inês
Louro, a presidente da junta/sede de
concelho.
“Tal como nos anos anteriores, queremos
manter a fasquia cada vez mais elevada,
por isso, a festa da nossa freguesia, terá
naturalmente uma vertente religiosa
muito forte, já que eu própria sou católi-
ca e como tal, embora respeitando todas
as condições, achei que devíamos fazer
regressar esta manifestação de religiosi-

dade mais alegre numa colaboração ines-
timável com a paróquia de Azambuja”
Mas se ´´e verdade que cada festa
começa sempre no dia seguinte à anteri-
or, este ano, as críticas das edições ante-
riores foram devidamente assinaladas e
por isso, “tomámos a devida nota dos
mais jovens que nos pediam, a inter-
venção musical mais forte. assim, convi-
damos BERG, um artista que esperamos
venha a ser do agrado de todos.”, anuncia
a presidente da junta que destaca ainda “
a homenagem que vamos fazer ao
campino e nomeadamente com um
painel de azulejos na sua própria rua, a

rua dos Campinos, junto ao fontanário. Aí
teremos um momento de poesia com o
consagrado António Pedro Corça, algo
que será fantástico. Mas haverá mais
como uma exposição de fotografia de
António Leal e as largadas tão singulares
e demais atividades equestres.”
E basicamente a festa, a tradição e a reli-
giosidade, vão ser nota dominante em
Azambuja a partir de hoje dia 16 e até dia
25 deste mês de Setembro.
Mas não se julgue que a junta de fregue-
sia de Azambuja, se fica por aqui.
A nossa atividade não para, já que desde
o Peddy paper do Foral, à Rota das Luzes
, há mais atividades como por exemplo,
as férias sénior que este ano decorreram
de uma forma diferente, mas que
“acabou em lágrimas de alegria, quando
esta edição pioneira terminou.
“Houve depois quem pensasse que não
teríamos o nosso habitual passeio sénior,
mas ele não faltou e superou as expecta-
tivas de todos”.
É claro, diz a autarca, que nada disto seria
possível se não fosse o apoio administra-
tivo da junta, a colaboração e entrega do
elenco da freguesia e dos trabalhadores,
não esquecendo a câmara”
Existem coisas por trás de uma organiza-
ção destas que as pessoas nem se
apercebem, mas felizmente contamos
com todos”, sublinha a presidente que
convida toda a população a participar
nesta festa, que a freguesia lança a partir
de hoje e até dia 25
.
Paulo Ferreira de Melo 2016

“Tudo é possível”
todas as manhãs
na Rádio Ribatejo
Agora é fácil saber do tempo, do trânsito e da actualidade do país
e do mundo.  Em 92.2 e na Internet em www.ribatejofm.pt

PUB

AZAMBUJA ESTÁ EM FESTA
Correio de Azambuja 
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Piscinas municipais entram em obras
Está lançado o concurso para o relança-
mento e reconversão das piscinas de
Azambuja.
Uma promessa muito e regularmente
relembrada pelos azambujenses e que
poderá ter uma data provável.
Dentro de aproximadamente 4 meses,
(caso não haja reclamações ou impug-
nações), as piscinas municipais de
Azambuja, vão reabrir ao público, não só
recorrendo a alternativas energéticas mais
eficientes, mas também estendendo o
conforto interior aos balneários que eram
considerados frios e inadequados.
Luís de Sousa, recupera assim uma obra
que foi abandonada pelo anterior presi-
dente de câmara e para sublinhar a inicia-
tiva convidou os media para se deslocarem
às instalações onde teve oportunidade de
explicar aquilo que vai ser feito nas 2 pisci-
nas e nos balneários.
As novidades serão então instalações

equipadas com recurso a gás natural e
energia fotovoltaica.
Mas a este esforço da câmara terá tam-
bém de corresponder a população que,
também será chamada a comparticipar

minimamente nas despesas de
manutenção do equipamento.
Será neste equilíbrio entre a eficiência
energética e o pagamento de uma peque-
na quantia que as piscinas municipais vão
voltar.
Ao mesmo tempo, a câmara espera encon-
trar em parceria com a direcção da Santa
Casa da Misericórdia de Azambuja, uma
forma de entendimento que perdure e
que acautele antecipadamente os inter-
esses das duas instituições já que, a pisci-
na é municipal mas o terreno é pertença
da santa casa.
O presidente Luís de Sousa, aproveitou
ainda para informar que durante o próxi-
mo ano de 2017, há intenção de renovar e
intervir no espaço exterior das piscinas,
nomeadamente, repintando os campos de
golfe e criando uma passagem entre o
campo municipal de futebol e as piscinas,
evitando deslocações desnecessárias.

“TREM” volta
a passar em
Aveiras de
Baixo
A notícia surgiu primeiro no
Facebook, depois foi confirmada pelo
presidente da junta de freguesia,
Carlos Valada (PSD),e uma agência de
comunicação adicionou pormenores.
Transporte Envelhecer Melhor, a ideia é
ajudar os fregueses mais idosos de
Aveiras de Baixo a deslocarem-se a
Azambuja, para poderem, 2 vezes por
semana tratar dos seus assuntos de far-
mácia, finanças, correios, documentos,
etc.
Experimentalmente, vai funcionar
durante um mês, às terças e quintas e o
“TREM”, passa nos Casais da Lagoa e
Virtudes, para depois se dirigir a
Azambuja. O regresso é às 11 horas.
Uma ideia aplaudida nas redes sociais,
mas que já existia desde o tempo de
Silvino Lúcio, então presidente da junta
de freguesia e agora vice-presidente da
câmara.
Mais tarde, Maria de Lurdes Periquito,
anterior presidente (PS), também fazia
exatamente o mesmo serviço, chegando
até a utilizar o seu próprio carro.
Infelizmente,  o Correio de Azambuja
teve oportunidade de confirmar, não
existem muitos interessados no “TREM”.
No entanto não é uma surpresa pois já
no passado, o transporte da junta, só
tinha mais procura quando era
necessário transportar fregueses das
Virtudes ou dos Casais da Lagoa, para a
extensão do centro de saúde, onde se
encontra o Dr. Casimiro.
É pois um retomar de uma ideia já expe-
rimentada e que nos próximos meses se
verá se conta com alguma adesão dos
mais velhos da freguesia de Aveiras de
Baixo.
O presidente da junta, sublinha que não
se trata de substituir a Rodoviária, mas
que a junta estará disponível para
apoiar, desde que se faça uma marcação
prévia pelo telefone
263 475 626 ou
962 043 563



O SEU CARRO AVARIOU?

CHUMBOU NA INSPECÇÃO ?

PRECISA DE REVISÃO?

Lavagens  -Lavagens de estofos
Polimento de faróis

Reboques Luís Açucena Lda.

R. do Carrasco, 46 - Aveiras de Cima

9 1 3  3 3 3  7 7 0
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Carneiro
Carta do Mês: Oito de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: Há uma tendência geral para a melho-
ria da sua vida afetiva neste período, pode
encontrar o amor ou estabilizar num rela-
cionamento já existente.
Saúde: Não surgirão nenhumas surpresas
nesta fase, no entanto é conveniente manter a
vigilância e evitar excessos.
Dinheiro: Trabalhe com mais afinco para atin-
gir os seus fins.
Pensamento positivo: Estou atento às oportu-
nidades que surgem.
Números da Sorte: 11, 25, 26, 38, 44, 49

Touro
Carta do Mês: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso.
Amor: É provável que atravesse um período
um pouco conturbado. Procure ouvir a sua
voz interior, no silêncio do seu coração encon-
trará as respostas que tanto procura.
Saúde: A sua saúde manter-se-á estável.
Dinheiro: Pessoas de grande influência
poderão surgir no seu meio laboral. Agarre as
oportunidades!
Pensamento positivo: Concentro-me mais no
presente!
Números da Sorte: 3, 5, 17, 22, 36, 40

Gémeos
Carta do Mês: Rainha de Copas, que significa
Amiga Sincera.
Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os
seus sentimentos e amar livremente. Viva o
amor sem receios e seja feliz!
Saúde: Em vez de ter pensamentos negativos,
consulte o seu médico se nota que alguma
coisa não está bem na sua saúde. 
Dinheiro: Momento muito favorável sob o
aspeto financeiro, saiba aproveitá-lo o melhor
possível.
Pensamento positivo: Sossego o meu coração
através da Fé.

Números da Sorte: 7, 11, 22, 36, 44, 47

Caranguejo
Carta do Mês: 6 de Espadas, que significa
Viagem Inesperada.
Amor: Esteja atento pois o amor pode surgir
na sua vida quando e de onde menos você
esperar.
Saúde: Neste campo nada o preocupará. 
Dinheiro: fase pouco favorável, evite despesas
que não tem a certeza de conseguir suportar. 
Pensamento positivo: Empenho-me com tra-
balho na conquista dos meus objetivos.
Números da Sorte: 2, 29, 31, 36, 44, 49

Leão
Carta do Mês: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa.
Amor: evite que a teimosia possa criar mal-
entendidos entre os seus familiares.
Saúde: Estará em plena forma física, aproveite
para se dedicar a um novo passatempo!
Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normali-
dade na sua vida profissional.
Pensamento positivo: Sei que tenho o poder de
concretizar os meus sonhos.
Números da Sorte: 9, 17, 19, 25, 33, 39

Virgem 
Carta do Mês: Seis de Copas, que significa
Nostalgia.
Amor: Não deixe que os seus amigos que
vivem mais afastados se sintam distantes de si,
organize um jantar ou uma festa que permita
a todos um reencontro.
Saúde: tenha alguns cuidados com o seu sis-
tema digestivo.
Dinheiro: Tenha atenção no seu local de tra-
balho com os falsos amigos, pois nem sempre
as pessoas que nos sorriem são as mais ver-
dadeiras.
Pensamento positivo: O Amor ilumina o meu
coração.
Números da Sorte: 8, 11, 29, 36, 44, 49

Balança 
Carta do Mês: Rei de Ouros, que significa

Inteligente, Prático.
Amor: A sua capacidade de entrega e sensual-
idade estarão em destaque e podem trazer
muita animação à sua vida amorosa.
Saúde: Sentir-se-á muito dinâmico e determi-
nado, cheio de força de vontade para enfrentar
os desafios.
Dinheiro: poderá receber uma ajuda da parte
de um colega de trabalho. 
Pensamento positivo: A minha intuição é a
mais sábia conselheira!
Números da Sorte: 3, 6, 19, 35, 47, 48

Escorpião
Carta do Mês: O Diabo, que significa Energias
Negativas.
Amor: As discussões poderão clarificar algu-
mas dúvidas que estavam pendentes na sua
relação de casal. Tenha cuidado com o que diz
para não ferir os sentimentos da pessoa
amada.
Saúde: Deverá cuidar melhor da sua pele.
Beba mais água e ponha um hidratante.
Dinheiro: Reinará a estabilidade neste campo.
Pensamento positivo: Eu acredito nos meus
sonhos! 
Números da Sorte: 2, 11, 19, 26, 29, 34

Sagitário
Carta do Mês: A Imperatriz, que significa
Realização.
Amor: Apague de uma vez por todas as recor-
dações do passado que o fazem sofrer. Você
merece ser feliz!
Saúde: evite tomar medicamentos sem pedir
conselho ao seu médico ou farmacêutico.
Dinheiro: Esta é uma boa altura na sua vida
para fazer uma doação de caridade. Se tem o
que lhe basta, ajude quem mais precisa.
Pensamento positivo: Eu sei dar valor a tudo o
que tenho!
Números da Sorte: 4, 10, 15, 22, 29, 36

Capricórnio
Carta do Mês: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: evite que outras pessoas se intrometam

na sua relação afetiva dando primazia ao diál-
ogo frontal e sincero com o seu par.
Saúde: procure dar mais atenção à sua saúde,
pois na verdade quando julgamos estar bem
podemos estar a negligenciar o nosso corpo.
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes
investimentos.
Pensamento positivo: O meu coração ajuda-
me a escolher aquilo que é melhor para mim.
Números da Sorte: 1, 4, 17, 21, 29, 33
(colocar a imagem da carta n. 22)

Aquário
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77 41
Carta do Mês: Ás de Ouros que significa
Harmonia e Prosperidade.
Amor: Organize uma festa com os seus ami-
gos mais íntimos. O convívio será bastante
apreciado por todos.
Saúde: Adote uma postura mais tranquila e
verá como a sua saúde melhorará.
Dinheiro: procure ser mais tolerante com os
pontos de vista das pessoas com quem trabal-
ha. Juntos poderão atingir os objetivos traçados
mais facilmente.
Pensamento positivo: Encontro as respostas de
que preciso dentro do meu coração.
Números da Sorte: 9, 26, 28, 31, 39, 47

Peixes
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77 42
Carta do Mês: Nove de Paus, que significa
Força na Adversidade.
Amor: Não entre em depressão pois tudo na
vida tem uma solução e mais cedo ou mais
tarde verá resolvidas as questões que o
afligem.
Saúde: Estará com o sistema nervoso um tanto
instável, procure encontrar formas de descon-
trair e serenar a sua mente.
Dinheiro: a sua vida profissional estará dentro
da normalidade, não haverá surpresas a este
nível.
Pensamento positivo: Sei que posso realizar os
meus projetos, eu acredito em mim! 
Números da Sorte: 8, 12, 19, 25, 33, 44



AAzzaammbbuujjaa  ccoonnssiiggoo!!
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

DDAA NNOOSSSSAA FFRREEGGUUEESSIIAA

Junta de Freguesia de Azambuja Rua da Junta de Freguesia, 3  2050-397 Azambuja   Telefone 263 402 647

Expediente Geral - Secretaria geralsecretaria@freguesiaazambuja.org Presidente  ineslouro@freguesiaazambuja.org

AAggeennddaa
DDiiaa  2233  ddee  SSeetteemmbbrroo,,    hhaavveerráá

AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  ffrreegguueessiiaa
PPaarrttiicciippee  ee  aajjuuddee  aa  ddeesseennvvoollvveerr  

aa  nnoossssaa  tteerrrraa..    
NNããoo  ffaallttee..

EEddiiççããoo  -- SSeetteemmbbrroo ddee    22001166
AAss  nnoottíícciiaass  ddaa  FFrreegguueessiiaa  ddee  AAzzaammbbuujjaa

Não custa nada. 

Ajude - nos a cuidar

melhor da nossa

Freguesia. Bem hajam

44  ddee  sseetteemmbbrroo  ddee  22001166,,  jjáá  ssee  aaddiivviinnhhaavvaa
ccoommoo  uumm  ddiiaa  ffaannttáássttiiccoo  ppaarraa  aa  ffrreegguueessiiaa  ddee
AAzzaammbbuujjaa,,  eessttaavvaa  llaannççaaddoo  oo  PPaasssseeiioo  SSéénniioorr
22001166..
E a avaliar pela quantidade de inscrições e
pelo interesse demontrado, muitos foram os
nossos fregueses que se juntaram a um dia

muito bem passado.
Desde a partida à chegada, os séniores da
nossa freguesia foram sempre acompa-
nhados e no final foram unânimes em
reconhecer que valeu a pena.
Ficam agora as fotos para mais tarde recor-
dar esta passagem por Almeirim.

E tal como manda a tradição, a nossa junta
está sempre envolvida com os mais jovenas
e em particular com as suas actividades.
As férias desportivas, têm aqui um pólo de
acolhimento, mas também colaboramos
com as forças vivas da freguesia, como o
caso da Santa Casa da Misericórdia de
Azambuja, de onde chegou um agradeci-
mento muito, muito especial.

AA  JJuunnttaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  AAzzaammbbuujjaa  aappooiioouu
ooss  nnoossssooss  BBoommbbeeiirrooss,,  nnaa  lluuttaa  ccoonnttrraa  ooss
iinnccêênnddiiooss,,  ccoomm  uummaa  ppaalleettee  ddee  áágguuaass..

2255  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001166
As honras de encerramento dos festejos
deste ano vão para o folclore, com a rea-
lização do 2233ºº  ffeessttiivvaall  ddoo  rraanncchhoo  iinnffaannttiill
““TTrraaddiicciioonnaaiiss  RRaappaazzeess  ddaa  GGrraaddee  ee  RRaappaarriiggaass
ddaa  MMoonnddaa  ddee  AAzzaammbbuujjaa””.. Haverá uma
sessão solene na sede da Junta de Freguesia,

às 15h30, seguida de desfile até à Praça do
Município e atuação dos grupos partici-
pantes. Além do grupo anfitrião, irão dançar
também o Rancho Folclórico e Etnográfico
da Mugideira (Torres Vedras), o R. F.
Cortiçadas de Lavre (Montemor-o-Novo), e
o R. F. Salineiras de Lavos (Figueira da Foz).

AA tteerrmmiinnaarr
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Vale do Paraíso espera mais de 5000
A população de Vale do Paraíso,
no concel ho de Azambuja,  ronda
os  800  habitantes,  mas  numa
determinada altura,  ultrapassa
os 5.000.
E  tudo por causa da Mostra gas-
tronómica -  Paraísabor.
E como estamos quase a  chegar  a
mais  uma edição,  o  Corre io  de
Azambuja ,  fo i  fa lar  com Armando
Cal ix to ,  pres idente  da  junta  de
freguesia  de Vale  do Paraíso que,
n e s t a  e d i ç ã o  e s p e ra  m e l h o ra r
ainda mais  o  certame,  “fo i  nossa
i n t e n ç ã o  t o r n a r  o  c a r t a z  a i n d a
mais  apelat ivo e  na componente
de diversão conseguir  t razer  ou t-
ros  art is tas  mais  fortes” ,  d iss  o
au tarca que “  não menosprezando
os anter iores,  quisémos tornar  o
cartaz  musica l  mais  forte ,  mas ao
mesmo tempo também fazer  com
q u e  e s t a  m o s t ra  g a s t ro n ó m i c a
seja  mais  d ivers i f icada.  para isso,

temos de contar  com um pavi lão
completamente cheio  de artesãos
que v irão aqui  mostrar  as  suas
artes  e  o  mel hor  que se  faz  por
aqui . ”
Em re lação ao famoso torr icado,
o prato forte  desta  festa ,  “  este
prato,  ta lvez  por  ser  uma tradição
já  muito  ant iga  dos mais  ve l hos
fo i ,  fe l i zmente ,  t ransmit ido  aos
mais  no vos que o tornam espe-
c ia l ” .
E  é  um f im de semana mesmo
especia l  que espera quem for  a
Va l e  d o  P a ra i s o ,  e n t re  3 0  d e
Setembro e  2  de Ou tubro.
Ta s q u i n h a s ,  a n i m a ç ã o ,  m u i t a
m ú s i c a  e  u m a  f re g u e s i a  m u i t o
acol hedora.
É  m e s m o  u m  c e r t a m e  a  n ã o
perder  e  que mesmo com tantos
v i s i t a n t e s ,  t o r n a  c a d a  u m  n u m
amigo sempre especia l .
Paulo Ferre ira  de Melo 2016 
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“Águas agitadas por causa da água “

“Se esta empresa, (Águas de Azambuja)
não tem capacidade para assegurar o
abastecimento à freguesia, então que
se vá embora!”, estas foram as palavras
de António Torrão, presidente da junta de
Aveiras de Cima quando, numa sessão de
câmara, usou da palavra, depois de ouvir
reclamações dos cidadãos que deram
conta a Luís de Sousa, presidente da
câmara, daquilo que foi um mês de
Agosto com horas e horas à espera de
agua nas torneiras.
“Se esta situação se repetir, vou avançar
com um referendo à população e saber
se estão de acordo em não pagar a a água
durante um mês, para estes senhores
perceberem que não se brinca!”, disse
ainda o exaltado presidente da junta de
freguesia de Aveiras de Cima, enquanto
outros moradores, falavam dos cortes,

havendo um que trouxe uma garrafa de
um líquido acastanhado, fornecido na
torneira de sua casa, pela Águas de
Azambuja.
Há moradores que querem retirar os con-
tadores e outros querem ser indemniza-
dos pela empresa .António Torrão referiu
os casos dos lares, estabelecimentos de
educação e restauração que, em mês de
alta, foram prejudicados pelos cortes de
água.
Aliás, conforme o Correio de Azambuja,
mostrava na última edição, é cada vez
maior a quantidade de remendos visíveis
na estrada nacional 366 e segundo
avançou Luís de Sousa, há já uma alter-
nativa que passa por abastecer Aveiras
por um ramal de Cercal a caminho de
Alcoentre, e dái para a freguesia.
Esta solução já se encontra em fase de

aprovação.
A população foi ainda aconselhada a ver-
ificar se a taxa de disponibilidade foi apli-
cada nos dias de quebra de abastecimen-
to, o que viria a ser considerado abusivo.
Quanto à empresa, já veio informar que
tudo vai fazer para minimizar o sucedido
e tentar resolver a situação que já neste
mês de Setembro, se verificou.

Noticias de Aveiras
16 de Setembro de 2016

Aveiras de Cima

LI
G
U
E
JÁ

QUINTA DO MÓR À VENDA
POR 1 MILHÃO DE EUROS

“A Quinta do Mór foi cabeça de uma pro-
priedade maior pertencente à Ordem de
Santiago. Até 1834 (data da extinção das Ordens)
foi propriedade de rendimento do Mosteiro de
Santos, em Lisboa. O edifício da quinta era a casa
do Monteiro-Mór, que era o gestor responsável
pela propriedade. Após venda pelo Estado em
hasta pública, a propriedade vem parar mais
tarde a Henrique da Cunha Matos de Mendia,
Lente de Agronomia, do Instituto Superior de
Agronomia, Par do Reino, Moço Fidalgo da Casa
Real e Comendador da Ordem de Santiago.
Henrique de Mendia foi um dos estudiosos da
vinha , tendo-se debruçado sobre alguns proble-
mas da época, nomeadamente a filoxera, que
atacava as vinhas. Desenvolveu o cultivo da
vinha na Quinta do Mór, tendo introduzido
novas castas em Portugal, pioneirismo que lhe
valeu vários prémios em França.
Área total do terreno: 8.200 m2
Área de implantação do edifício:640m2
Área bruta de construção: 1.280m2
Área bruta privativa: 640m2
Prédio urbano em propriedade total, com R7C.
1º e 2º andar.
R/C: Lagar e adega
1º: 14 divisões 2º: 13 divisões
Tem ainda uma caldeira para destilação e
arrecadação e casa de caseiro. A capela ainda
tem paredes e vestígios de elementos manueli-
nos.”
texto autoria: Remax
Interessado? 

A Rainha de Aveiras de Cima e Portugal
Loulé, noite inesquecível para Marisa
Ferreira, tinha acaba de ser consagra-
da rainha das Vindimas e escreveu
algumas palavras que sublinham um
sonho que se realizou:
Quando o sonho supera o próprio sonho! 
Belisquem pfv... Rainha das Vindimas de
Portugal 2016
Um turbilhão de sentimentos rodopia
dentro de mim e as palavras começam
definitivamente a não chegar para descr-
ever, mostrar ou transparecer o que me
vai na cabeça. Mais uma conquista, "A"
conquista final. Superei medos, insegu-
ranças, nervosismo, falta de confiança e
só posso dizer: Eu consegui! Nunca e

jamais pensei em estar a viver este
momento e todos os outros para trás.
Tinha a vontade, tenho o conhecimento e
quis alcançar a meta. Quando se eleva a
fasquia, as fraquezas manifestam-se
ainda mais, mas quando estamos rodead-
os dos melhores...tudo parece ficar mais
fácil. Agradeço mais uma vez à minha
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima por
tudo o que me têm apoiado. Foram e são
magníficos. Ao Município de Azambuja,
dirijo o meu mais sentido agradecimento
por terem sido, até às 3h da manhã do dia
11 de Setembro de 2016, incansáveis,
empenhados e meus fiéis parceiros. Valeu
cada esforço feito para atingirmos o topo.

E o que é facto é que o atingimos, mesmo
quando o improvável pesava mais na bal-
ança. À equipa que me acompanhou
nesta aventura, a minha vénia! Meu
inesquecível staff. À minha claque que fez
quilómetros de dia e de noite para me ir
apoiar...não tenho palavras. Os vossos
gritos, o vosso incentivo e a vossa festa
foram inspiradores. Minhas Rainhas, os
vossos cartazes coloriram aquela plateia.
São lindas!!!
Parabéns a mim. Parabéns ao Município
de Azambuja. Parabéns à minha Aveiras
de Cima. A Rainha das Vindimas de
Portugal 2016 só vos pode dizer: OBRIGA-
DA!                                     Marisa Ferreira
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CAIXA DE AZAMBUJA

BALCÕES

Azambuja e Sede

R. Eng. Moniz da Maia 57

2050-356 Azambuja

Tel- 263406430 Fax 263403439

azambujasede@creditoagricola.pt

Alcoentre

R. Conselheiro Arouca, 138-140

2065-016 Alcoentre

Tel-263486458 Fax 262486827

azambujaalcoentre@creditoagricola.pt

Aveiras de Cima

Largo dos Combatentes, 7

2050-099 Aveiras de Cima 

Tel- 263475393 Fax 263764554

azambujaavcima@creditoagricola.pt

Manique do Intendente

Largo dos Imperadores, 13

2065-338 Manique do Intendente

Tel-263486493 Fax 263486718

azambujamanique@creditoagricola.pt

Vila Nova da Rainha

Travessa da Belavista, 3A

2065-525 Vila Nova da Rainha

Tel-263859872  Fax 263859874

azambujavnrainha@creditoagricola.pt

O seu banco

Ao serviço 
do desenvolvimento do

Concelho



Rendas sobem 0,54% em 2017, o maior
aumento em três anos
O valor das rendas deverá aumentar 0,54% no
próximo ano, o que representa a maior subi-
da desde 2014, segundo os números da
inflação dos últimos 12 meses até agosto,
divulgados pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE).
Segundo a Lusa, que se apoia nos dados do
INE, nos últimos 12 meses até agosto, a vari-
ação do índice de preços excluindo a habitação
foi de 0,54%, valor que serve de base ao coefi-
ciente utilizado para a atualização anual das
rendas, ao abrigo do Novo Regime do
Arrendamento Urbano (NRAU), e que repre-
senta mais 54 cêntimos por cada 100 euros de
renda.
O aumento de 0,54% das rendas em 2017,
aplicável tanto ao meio urbano como ao rural,
segue-se à subida de 0,16% registada em
2016 e ao congelamento ocorrido em 2015,
na sequência de variação negativa do índice de
preços excluindo a habitação registado nesse
ano.
Nos quatro anos anteriores, de 2011 a 2014, os
aumentos foram de 0,3% em 2011, de 3,19%
em 2012, de 3,36% em 2013 e de 0,99% em

2014.
Por lei, os valores das rendas estão em geral
sujeitos a atualizações anuais que se aplicam
de forma automática em função da inflação. O
NRAU estipula que é o INE que tem a respons-
abilidade de apurar o coeficiente de atualiza-
ção de rendas, e que tem de constar de um
aviso a publicar em Diário da República até 30
de outubro de cada ano para se tornar efetivo.
De acordo com a lei do arrendamento, a
primeira atualização pode ser exigida um ano
após a vigência do contrato e as seguintes um
ano depois da atualização prévia, tendo o sen-
horio de comunicar por escrito, com uma ante-
cedência mínima de 30 dias, o coeficiente de
atualização e a nova renda que resulta deste
cálculo. Os senhorios não são, contudo, obri-
gados a aplicar esta atualização.
De referir que as rendas anteriores a 1990
foram atualizadas a partir de novembro de
2012, segundo o NRAU, que permite aumentar
as rendas mais antigas através de um proces-
so de negociação entre senhorio e inquilino.
Caso tenham sido objetivo deste mecanismo
de atualização extraordinária, ficam isentos de
nova subida.
Setembro 2016

Promiscuidade e  corrupção 
na democracia.
José Leirião

Pagina 
do Imobiliario
António Carneiro

Consultor imobiliário

/

/

Correio de Azambuja 9
16 de Setembro de 2016

Correio de Azambuja
sintese

Caros leitores:

Estamos de regresso para mais uma edição do Correio de Azambuja.
Desta feita, antecipámos um pouco a nossa edição para assim acolher a festa
em honra de N. Sra. Da Assunção, padroeira da freguesia desta vila.
É uma oportunidade única para revisitar a freguesia, para reencontrar pessoas
e para aliviar um pouco o stress de quantos e quantos, depois das férias,
estão já em pleno regresso às aulas e aos afazeres profissionais.
Nesta edição, vamos reencontrar Inês Louro, a presidente da junta que nos
apresenta a festa, vamos olhar para o programa oficial, mas temos mais.
Estão aí as obras que nos poderão devolver as piscinas municipais.
Há festa em Vale do Paraíso, no final do mês e Armando Calixto, fala-nos
daquilo que se vai passar em mais uma mostra gastronómica, a Paraísabor
2016.
Mas nesta edição há mais, falámos do regresso às aulas e por aqui passou o
secretário e estado da Educação numa cerimónia de acolhimento aos profes-
sores dos nossos agrupamentos.
Ainda no campo da governação central, outro secretário de estado, desta feita
do Ambiente, também por cá passou, mas para conhecer aquilo que ciclica-
mente se passa no Esteiro, na Vala Real e na “praia” do Tejo. Não deixou
promessas, mas mostrou-se sensível a propostas que possam tornar o Tejo,
mais próximo de Azambuja.
Por falar em ambiente, é mau, aquele que se vive entre Aveiras de Cima e a
empresa Águas de Azambuja, porque as rupturas constantes, durante o mês
de Agosto, deixaram a 2ª freguesia mais populosa do concelho à beira de um
ataque de nervos.
Mais há mais para ler.
Obrigado pela preferência e,

boas leituras
Paulo Ferreira de Melo

O sistema político democrático de
representação, como é exercido em Portugal e
não só, não serve,  está contaminado e conde-
nado devido aos contínuos actos de cor-
rupção, promiscuidade e conflito de interesses
na tomada de decisão dos responsáveis políti-
cos. O que  devia ser uma profissão nobre,
baseada  na integridade moral, de vivência de
valores positivos da sociedade, de acções
humanitárias, defesa dos interesses dos
cidadãos e do colectivo nacional e ser a regra
dos seus protagonistas, é, na realidade, a
excepção muito rara.
Comecemos pela elaboração das listas dos
partidos de candidatos a deputados, que são
elaboradas pelo presidente do partido que
escolhe os seus amigos,  os devedores de
favores, os tipo ‘yes man’, os funcionários dos
grandes escritórios de advogados, seitas  e
outras entidades afins, em vez de serem escol-
hidos pelos cidadãos dos distritos respectivos
para que são eleitos os respectivos deputa-
dos.
Deve ser salientado o facto de António José
Seguro (ex-presidente do PS) ter referenciado
um projecto seu para exactamente corrigir
aquela situação, e sabemos como ele acabou.
Continuemos por, quando os políticos
atingem o poder quer seja no governo, assem-
bleia da república, nas autarquias, como
‘gestores’ de entidades/empresas  públicas ,
‘jobs for the boys’ e outras ocupações o que
fazem ? atribuem negócios por ‘ajuste directo’
a familiares, amigos, empresas, escritórios de
advogados, bancos, etc.,  esperando que estas
mesmas entidades lhes dêm emprego após o
seu período de governação.  Todos conhece-
mos variadíssimos casos de ex-governantes
que foram admitidos por empresas, as quais
certamente beneficiaram enquanto gover-
nantes. Muitos deles fazem parte de vários
‘conselhos de administração’ com cargos exec-
utivos ou ‘não executivos’, e que agem de
acordo com os seus interesses comuns. Estas
acções  distorcem a concorrência, contribuem
para o aumento do desemprego e falência de
‘boas empresas’.   As suas decisões, não só
influenciam, negativamente, a concorrência
em ‘mercado privado’, mas também, o que se
passa, é que ‘comem’ muito do orçamento
do Estado, contribuindo para a escassez de
recursos financeiros do Estado, obrigando a
baixos salários mínimos, dos valores de refor-
mas, complemento para idosos e abonos de
familia, rendimento social de inserção, fundos
de desemprego, que acabam por  fomentar a
pobreza entre os cidadãos mais dependentes

de subsídios e excluídos do emprego e da
sociedade.
O caso ‘Durão Barroso’ é um exemplo para-
digmático desta ‘cambada’, primeiro ele foi um
traidor, ao deixar o governo de Portugal para
se candidatar a presidente da Comissão
Europeia, não há memória de uma traição
destas;  foi eleito não pela sua competência
mas sim pela falta dela, e ser permissivo às
influências de ‘lobbies’, recorde-se que foi
durante a presidência de Durão Barroso que o
pilar da ‘coesão social e dos direitos sociais’
europeus foi deixado cair no Tratado de
Lisboa de 2009 e permitiu a ascensão da hege-
monia alemã e dos países do Norte que tem
sido os únicos a beneficiarem com a zona
euro, note-se que apesar de estes países
serem  contribuintes líquidos, isto é, pagam
mais do que recebem do orçamento europeu,
são quem mais beneficia dos negócios do
mercado interno europeu e promoção das
exportações, por isso tem taxas de desem-
prego muito baixas, não tem deficits orçamen-
tais ou os tem muito baixos, tem dívidas pub-
lica muito baixas e melhores sistemas de
segurança social, saúde, educação, protecção
social, etc.
Os maus exemplos de políticos também da
Europa, não são só de Durão Barroso, mas de
Jacques Santer (demitido por corrupção),
Mário Monti, Mário Draghi, Cristine Lagard e
outros ligados ao grande capital financeiro,
desenhando políticas económica, fiscal  e
monetária que favorecem esses  ‘lobbies’ con-
tribuindo para os seus escandalosos e
obscenos ordenados e ganhos, fomentando a
desigualdade e a pobreza entre a sociedade
civil, daí a sociedade europeia estar cada vez
mais afastada e divorciada destes tecnocratas
que nem foram eleitos pelos europeus, mas
sim nomeados pelos seus amigos dos gover-
nos. São também estes   personagens da
Comissão Europeia que impôem políticas de
austeridade aos países do Sul que contribuem
para o empobrecimento destes países.  
Portanto, os ideais da democracia estão com-
prometidos e minados negativamente por
esta ‘cambada’, o que fazer ? pela minha parte
‘voto em branco’ mas espero que a juventude
promissora, assuma o poder político, mude
esta prática antidemocrática e restitua os gen-
uinos valores da democracia para que esta
sobreviva no futuro. Tenho muita confiança
nos jovens que estão muito mais bem infor-
mados, qualificados, são cidadãos globais e
certamente comprometidos com os objectivos
sociais e ambientais do milénio.

Azambuja e o Tejo

O concelho de Azambuja , recebeu no
final  de agosto, a visita do Secretário de
Estado do Ambiente – Engº Carlos
Martins. (2º a contar da esqª)

O governante reuniu préviamente com
Luís de Sousa, o presidente da câmara
nos Paços do Concelho, tendo-se seguido
uma a visita a vários pontos da zona
ribeirinha, nomeadamente a Vala do
Esteiro, a praia fluvial (na margem do
Tejo) e o Palácio das Obras Novas (vulgo
“Palácio da Rainha”) junto à Vala Real.
Os responsáveis do município apresen-
taram este património natural ao Sec. de
Estado, titular da pasta desta mesma

área, e procurararam sensibilizar o gover-
no central para as potencialidades
daqueles espaços.
Esta visita contou com a presença da
presidente da junta local, Inês Louro e do
arquiteto David Mendes, vereador do
municipal.
O governante teve também a oportu-
nidade de tirar dúvidas com a Prof. Dra.
Anabela Cruces, bióloga e docente na
FCUL- Faculdade e Universidade de
Lisboa.
Carlos Martins, prometeu aligeirar a
relação entre as entidades para permitir
uma maior intervenção futura.
CA 2016



NECROLOGIA
Agência Funerária Aveiras de Cima e Azambuja

Telefones 917 566 430
263 401 319

Casais Baixo-Glória Ribº

Celestina Maria

da Silva

55 anos

Falec  2 Setembro  2016

Agradecimento

A Família agradece a

todas as pessoas que se

dignaram acompanhar o

seu ente querido à sua

última morada.

___________________

Nova Ag. Funerária Aveiras

de Cima e Azambuja

Aveiras de Baixo

José Pereira

Seabra

62 anos

Falec.27 Agosto 2016

Agradecimento

A Família agradece a

todas as pessoas que se

dignaram acompanhar o

seu ente querido à sua

última morada.

___________________

Nova Ag. Funerária Aveiras

de Cima e Azambuja

Azambuja

Armando dos

Santos

93 anos

Falec.13 Setembro  2016 

A Família agradece a

todas os familiares, ami-

gos e vizinhos que, com

estima e amizade nos

acompanharam

A todos o nosso obrigado

___________________

Nova Ag. Funerária Aveiras

de Cima e Azambuja

Nova 

Agência

Funerária

Aveiras de

Cima e

Azambuja

SERVIÇO 

PERMANENTE

917
566
430
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Flores Naturais

COROAS     HOMENAGENS

CARTÓRIO NOTARIAL DE ODIVELAS DE

CATARINA SILVA

Correio de Azambuja nº 169 

de 16 Setembro de2016

PUBLICAÇÃO

Catarina Sofia Martins da Costa Silva,

Notária com Cartório sito na Rua Alfredo

Roque Gameiro, 20 A, em Odivelas, faz

saber que no dia vinte e nove de agosto de

dois mil e dezasseis, no referido Cartório

Notarial, foi celebrada escritura pública de

Justif icação, lavrada a folhas 122 e

seguintes do Livro 290-A:-

JUSTIFICANTES: António Adrião Ferreira,

contribuinte fiscal número 103516794, natu-

ral da freguesia de Aveiras de Cima, con-

celho de Azambuja, e mulher Maria Adelaide

Cláudio Fernandes Ferreira, contribuinte fis-

cal número 103516816, natural da freguesia

de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja,

casados sob o regime da comunhão de

adquiridos, residentes na Rua Francisco de

Holanda, nº 1, subcave, Lisboa, é dono e

legítimo possuidor (o marido) do seguinte

bem imóvel: ----------------------

PRÉDIO: prédio rústico, composto de terra

de cultura arvense e vinha, com a área total

de vinte mil e oitenta metros quadrados,

denominado Carrasqueira, sito em Aveiras

de Cima, freguesia de Aveiras de Cima, con-

celho de Azambuja, descrito na

Conservatória do Registo Predial de

Azambuja sob o número três mil trezentos e

noventa e sete, com a aquisição de um barra

cento e trinta e cinco avos indivisos regista-

da a seu favor pela apresentação dois mil

novecentos e cinquenta e cinco, de oito de

julho de dois mil e quinze, estando o

remanescente omisso de inscrição, inscrito

na matriz rústica da freguesia de Aveiras de

Cima sob o artigo 40, secção H. ---------------

---------------------------------------------------------

MODO DE AQUISIÇÃO: partilhas meramente

verbais por óbito de seus pais, José Ferreira

Mijaré e Adelaide Martins Adrião. --------------

---------------------------------------------------------

-------------------------

Odivelas, 30 de agosto de 2016

A notária, Catarina Sofia Martins da Costa

Silva

Centro Cultural
Azambujense deu 
concerto no jardim

O Centro Cultural Azambujense vai ofere-
cer um concerto com a sua banda de músi-
ca, a quem quiz passar pelo Jardim Urbano
“Dr. Joaquim Ramos” em Azambuja, na
passada sexta-feira 09 de setembro de
2016
O evento teve como motivo assinalar o Dia
Nacional das Bandas Filarmónicas, legal-
mente instituído pelo governo em 2013, no
dia 01 de setembro de cada ano. A coletivi-
dade associa-se, uma vez mais, ao objetivo
de consolidar o reconhecimento da
importância do trabalho cultural e social
desenvolvido pelas cerca de 700 bandas
filarmónicas existentes em Portugal ao
serviço das comunidades onde estão
inseridas.
Este concerto contou com o apoio da
Câmara Municipal de Azambuja

Mercado Mensal de
Azambuja mudou para o
atual recinto da feira

03 de setembro de 2016

O Mercado Mensal de Azambuja,
tradicional no primeiro sábado de
cada mês,  mudou de local desde o dia
03 de setembro. 
A nova localização fica na Avenida
Município dos Mosteiros, uma zona da
vila de Azambuja designada “Várzea
do Valverde”. O mercado irá funcionar,
con-cretamente, no recinto onde
foram instalados os feirantes e os
divertimentos nas últimas edições da
Feira de Maio. O novo mercadoconta
com sanitários de apoio e a área
envolvente oferece muito espaço de
estacionamento.
Esta alteração concretiza um desejo
antigo, nomeadamente da autarquia,
de dar melhores condições aos vende-
dores e aos consumidores e, sobretu-
do, de aumentar a segurança à circu-
lação pedonal. Recorde-se que o mer-
cado se realizava num espaço com o
piso em terra batida paralelo à linha
do comboio, e encostado à EN3 junto à
entrada poente de Azambuja, o que
colocava os peões em muitas situ-
ações de risco e também um con-
strangimento ao tráfego automóvel.
Quanto aos preços a pagar pelos
feirantes, Silvino Lúcio, vice-presidente
da câmara de Azambuja, ciente das
sugestões de alguns comerciantes,
avançou ao Correio de Azambuja que,
“é nossa intenção rever os preços para
um valor mais baixo, de forma a tent-
yar que todos saiam a ganhar. E esta
3ª feira foi aprovada a descida no calor
de 1,20€ para, 0,75€ /m, um valor do
agrado dos feirantes do mercado men-
sal de Azambuja.
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OCULISTADEAZAMBUJA

Rua Eng. Moniz da Maia

AZAMBUJA

Tel 263 402 483
e também na Rua Palha Blanco, 39 

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

Empreendedorismo

Crédito Agrícola apresenta soluções 
de apoio ao empreendedorismo

– Transformar ideias em negócios é o
desafio que o Crédito Agrícola lança aos
empreendedores nacionais com a sua
nova campanha CA Empreendedores. O
banco pretende estimular o desenvolvi-
mento económico nacional, estando ao
lado de quem quer desenvolver o seu
próprio negócio.
Estão disponíveis Soluções de
Financiamento a curto, médio e longo
prazo. Desde Crédito à Tesouraria,
Crédito à Actividade e ao Investimento,
bem como, financiamento do projectos
de investimento no âmbito do aproveita-
mento de fontes de energia renováveis. 
É ainda possível usufruir de Soluções de

Financiamento Especializado onde se
incluem o Leasing Mobiliário (aquisição
de viaturas automóveis ou outros
equipamentos), o Leasing Imobiliário
(aquisição de armazéns, escritórios e
espaços comerciais) e diversas Linhas de
Crédito Protocoladas. Nas Soluções de
Protecção estão disponíveis propostas
personalizadas nos ramos Vida e Não
Vida que irão responder às necessidades
de protecção e crescimento de cada
negócio.

Sob o lema  “Se a vida te dá limões há um
banco que te ajuda a saber o que fazer
com eles”, esta campanha está disponível
até 11 de Novembro e será divulgada em
televisão com filmes de 45, 20 e 5 segun-
dos, rádio, imprensa e internet. 

Todas as condições específicas podem
ser consultadas em www.creditoagrico-
la.pt e nas 675 Agências do Crédito
Agrícola.
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