RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

Ex m o . Senhor
President e da Assembleia Municipal
Lg. D. Manuel I
2150 Golegã

AS S UNT O: R E L A T Ó R I O D A A C T I V I D A D E M U N I C I P A L D E 2 1 D E A B R I L D E 2 0 0 6
A

20 DE JUNHO DE 2006

Para apreciação da Assembleia Municipal nos termos da alínea e) do nº1 do artº 53º da Lei nº
5-A/02, de 18 de Janeiro (Lei das Competências), junto informação escrita sobre a actividade
Municipal.

Coincidiu o início deste período de actividade municipal com a inauguração da Biblioteca
Municipal da Golegã presidida por Sua Exa. a Ministra da Cultura, Prof. Dra. Isabel Pires de Lima,
onde estiveram presentes, entre outras entidades o Governador Civil e o Director do IPLB. A Golegã
viu assim concretizado um equipamento na área da cultura e da educação, que concorre para a
qualidade de vida dos Munícipes, conforme “filosofia” de quem vem liderando os Executivos
Municipais, desde 1998. A resposta da população a mais este empreendimento, é dada pelo número
de utilizadores, que neste curto espaço de tempo ultrapassou já o meio milhar. Na realidade, esta
obra que orçou em cerca de um milhão de euros, é mais um contributo para a constante demarcação
pela positiva, que a Golegã vem com frequência alcançando. A ocasião foi aproveitada para a
apresentação do livro, “ Os Últimos 250 anos da Vila da Golegã” , que o historiador Paulo Oliveira por
solicitação do Presidente da Câmara, conseguiu em tempo oportuno, apesar do exaustivo trabalho
que teve no estudo e investigação daquela época, cujos arquivos e documentos religiosos e
municipais são inexistentes no Concelho, já que as tropas de Massena, em 1810, deles nos
amputaram, ao destruí-los e ao roubá-los! Também nesse dia, teve lugar a apresentação de
“Colectânea de Textos do II Prémio Literário da Golegã”, promovido pela Câmara Municipal e Junta
de Freguesia da Golegã. Decorreu ainda, a Feira do Livro, que este ano por iniciativa do Presidente
da Câmara e com acordo do Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, foi instalada em plena rua
Luís de Camões, tendo por isso sido alvo de maior procura, alcançando maior sucesso.
No Salão Nobre dos Paços do Concelho, após o hastear da bandeira nacional nas duas
Freguesias do Concelho, realizou-se a sessão solene comemorativa do 25 de Abril de 1974, que foi
marcada pela ausência dos Senhores Presidentes da Assembleia Municipal e da Junta de Freguesia
da Azinhaga. O Presidente da Câmara, assim como os Vereadores com pelouros atribuídos,
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estiveram presentes nas acções que decorreram durante aquele dia, nas freguesias de Golegã e
Azinhaga.
A Golegã recebeu o I Encontro Europeu sobre Património Equestre, Turismo e Território no
âmbito do Projecto Pegaso- Interreg III- B, que decorreu no Equuspolis e no Palácio do Pelourinho.
Entre a centena de participantes, estiveram presentes o Presidente da CCDR – LVT, o Director da
DRARO, o Director do Serviço Nacional Coudélico, as delegações Pegaso de Espanha e Inglaterra,
bem como representantes das Escolas Superiores e Profissionais e Associações ligadas ao
património equestre e às realidades turísticas inerentes ao nosso território.
A mediatização internacional alcançada pela Golegã, com Jerez de la Frontera, Santander,
Warengen , Pardubice, Warrington, Cheshire, entre outros, através de projectos comuns, é agora
continuado o processo de geminação iniciado com Villeneuve d’Olmes, que em Fevereiro nos
recebeu através de uma “embaixada” de autarcas e jovens Goleganenses e Azinhaguenses, tendo a
Golegã neste período, retribuído a visita, acolhendo os autarcas e jovens franceses, que tomaram
contacto com a realidade do nosso Concelho.
Como se vem habituando os nossos Munícipes, através da ideia, depois o projecto, ao qual
se segue a execução, baseado no “prometer e cumprir”, foi inaugurado o Monumento à Água,
composto por uma “nora”, que trabalhou no Casal dos Lagos, ao Dique dos Vinte, doada pela família
Terré, após solicitação do Presidente da Câmara, com que se complementou com um “aquedutoregadeira”. Toda a obra foi criada, planeada e executada totalmente pelos funcionários da Câmara
Municipal. Nesse dia, realizou-se a V Romaria de S. Martinho, cujos Romeiros já habituaram a
Golegã à sua passagem anual. É de referir, que cada ano que passa conta sempre com uma maior
adesão. Na semana anterior, a Golegã tinha sido sede também, do Campeonato Nacional de
Resistência Equestre. Aliás, a vertente cultural e desportiva do nosso Concelho, apresenta com
regularidade uma oferta de manifestações, tais como o Festival Internacional de Música, exposições
na Galeria de Arte do Equuspolis e a Taça Valetejo, nas Piscinas Municipais, organizados pela
Câmara, através dos pelouros respectivos. Outros houve, que a Câmara também apoiou como o V
Passeio de Cicloturismo do Núcleo do Sporting e o Arraial do Rancho Folclórico da Golegã.
O Concelho da Golegã, o Concelho “mais verde”, continua a investir nas acções de
sensibilização e educação ambiental, junto das crianças e jovens do Município, através de eventos
como a Feira Ecológica, cuja 6ª edição se realizou nos relvados do Parque Municipal de Campismo.
Na Biblioteca Municipal da Golegã, por iniciativa da Câmara Municipal e em colaboração com o
Instituto de Conservação da Natureza (ICN), através da Reserva Natural do Paúl do Boquilobo
assinalaram-se, pela primeira vez, “Os Dias Verdes – Conhecer a Rede Natura 2000”, envolvendo
idosos das Santas Casas de Misericórdia de Azinhaga e Golegã, bem como de alunos dos tempos
livres do Centro Social e Paroquial da Golegã e Misericórdia da Azinhaga, tendo os intervenientes
tido a oportunidade de visitar a Reserva e de visionar filmes e exposições.
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Ainda neste período, o Presidente respeitando as tradições culturais do seu Concelho, nelas
se implicando como é seu apanágio desde 1998, esteve presente na entrega da coroa, acto que
precedeu a próxima Festa do Bodo, na Azinhaga. E a vertente cultural é a constante preocupação da
Presidência, motivo pelo qual, durante este período tiveram lugar, no Palácio da Ajuda, reuniões com
o Director do IPM e Gestor do POC no âmbito do projecto da reutilização e museulização da Casa
Estúdio Casa Relvas.
Da Presidência partiu e foi concretizada a iniciativa de homenagear, através de medalha e
diploma, os funcionários que há um quarto de século integram os quadros da Câmara Municipal da
Golegã, que teve lugar no Jardim Municipal de Azinhaga, entretanto reabilitado pela Câmara
Municipal e reaberto ao público com maior dignidade.
Na sequência da formação dos funcionários que vem sendo promovida pela Câmara, teve
inicio a implementação do sistema de gestão de qualidade do Licenciamento de Obras, formação a
decorrer na DOUA, para funcionários afectos àquele serviço e ao da DAF.
Através da Divisão de Intervenção Social implementaram-se os cursos de Verão da
Universidade Júnior, que visam promover a Ciência, as Letras e as Artes, junto dos jovens que
tenham frequentado entre o 5º e o 11º ano do ano lectivo 2005/2006. Promoveram-se também os já
habituais passeios dos idosos e criou- se o projecto “Sexta – feira da 3ª idade”. Durante este período
decorreu também no Cine Teatro Gil Vicente, um Workshop de Dança para assinalar o Dia Mundial
da Criança, tendo aquela sala esgotado a sua lotação com crianças das escolas

da Golegã,

Azinhaga e Pombalinho.
Neste período foi aberta a época balnear nas Piscinas Municipais de Azinhaga.
Da Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente, cuja tutela é Pelouro do Presidente da Câmara,
salientam-se:
- A elaboração de projectos de equipamentos colectivos de apoio à Infância e aos Idosos
complementando a candidatura ao programa PARES, apresentada pelas Santas Casas da
Misericórdia da Golegã e Azinhaga e ainda do Centro Social e Paroquial da Golegã.
- A conclusão do projecto do relvado sintético do Estádio Municipal das Ademas.
- A elaboração de mapas de ruído, regulamentos e estudos de perequação, em Planos de
Pormenor.
A Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente continua a acompanhar e fiscalizar a construção
de habitações para idosos da Santa Casa da Misericórdia da Golegã, bem como as obras de
remodelação do Serviço de Finanças da Golegã. A empreitada dos estacionamentos e passeios ao
Cemitério da Golegã, foi concluída, incluindo iluminação pública e pavimentos. As obras de
beneficiação do Jardim Municipal de Azinhaga foram concluídas. Nunca este jardim foi alvo de infra
estruturas permanentes de iluminação, que vão permitir o seu uso em horas nocturnas, assim como
permanente, o sistema de rega automática, que oferecerá uma quantidade regular de água, aos
espaços verdes e às espécies arbóreas, agora por iniciativa do Pelouro de Educação e Cultura,
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identificadas com um objectivo didáctico-pedagógico, permitindo sobretudo que as crianças e jovens,
da sua nomenclatura tenham conhecimento. Mais um sinal inequívoco do investimento permanente e
igual em todos os pontos do Concelho. Neste caso, a Azinhaga viu ser beneficiado um seu espaço
no valor de 25 000 euros.
A Biblioteca Municipal de Azinhaga é alvo de intervenção para instalação de sistemas de ar
condicionado, de alarmes de intrusão e de detecção de incêndio.
O cemitério da Azinhaga, cujas obras de ampliação são da total responsabilidade e
financiamento da Câmara Municipal da Golegã, encontram-se em execução sob o acompanhamento
e fiscalização dos Técnicos da Câmara Municipal.
A parada do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Golegã, foi totalmente reabilitada com o
apoio técnico e total comparticipação financeira da Câmara Municipal, no valor de cerca de 15 000
euros.
Além da normal presença nas actividades do Executivo, são de referir as intervenções mais
específicas levadas a efeito pelos responsáveis dos Pelouros, enunciando-se as principais acções da
Vereação.
Assim, no que se refere ao desempenho do Vice Presidente da Câmara, destacamos na
Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT) – Reunião de preparação da Agenda 21 Ambiente no
âmbito do novo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN); Tagusgás – Reunião da
Assembleia-geral; Associação “Caminhos do Ribatejo” – Apresentação publica desta associação na
sede da APRODER em Santarém, onde actuou o Rancho Folclórico Os Campinos de Azinhaga;
Apresentação do Dispositivo Distrital de Combate a Incêndios Florestais realizado em Santarém na
presença de Sua EXa. o Ministro da Administração Interna; na qualidade de Vice-Presidente da
Resitejo, e no âmbito do concurso para instalação de uma Unidade de Valorização Orgânica foram
efectuadas visitas a unidades já em funcionamento em Zurique, Barcelona e Berlim; abertura do
Espaço Internet da Associação Cultural Cantar Nosso; sessão de Abertura do Campeonato Nacional
de Resistência Equestre no Picadeiro Lusitanos; reunião com o Director do Centro de Emprego de
Torres Novas, Dr. António Lopes, para abordar assuntos relacionados com as Empresas de Inserção
de que a Câmara Municipal da Golegã é parceira bem como, Programas Ocupacionais e UNIVA;
participação na Festa de Encerramento de Época do Futebol Clube Goleganense realizada no
Estádio Municipal das Ademas; realização da Feira Ecológica 2006, evento subordinado ao tema dos
resíduos, que contou com a presença de diversas associações e instituições ligadas ao sector do
ambiente bem como, com a presença dos alunos de todos os estabelecimentos de ensino do
Concelho ; apoio, organização e colaboração com o Instituto de Conservação da Natureza (ICN),
através da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, nos “Dias Verdes – Conhecer a Rede Natura
2000”; reabertura do Jardim Municipal de Azinhaga, onde assistiu à iniciativa da Presidência de
homenagear os funcionários da CMG; visita de alunos do Curso de Conservação e Restauro do
Instituto Politécnico de Tomar à Casa Relvas, Igreja Matriz e Capela de Santo António
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acompanhados pelos Dr. Luís Mota Figueira e Arquitecto Fernando Sanches; participação no
almoço/Leilão da Sociedade Columbófila Goleganense; participação na Reunião de apresentação e
informação sobre a candidatura ao Galardão ECO XXI 2006 promovida pela ABAE, em Lisboa. De
referir por último, a sua presença na Azinhaga, para acompanhar um culto, que está na alma e no
coração dos Azinhaguenses, no ritual de entrega da Coroa, que precedeu a Festa do Bodo de 2007.
Da actividade desenvolvida pelo Vereador António Pires Cardoso, salienta-se as presenças,
nas Piscinas Municipais onde decorreu o Campeonato Regional de Natação com a presença, A.N. do
Minho, A.N. Norte de Portugal, A.N. de Aveiro, A.N.D. de Santarém, A.N. de Lisboa e A.N. do Sul, na
entrega da coroa da Festa do Bodo, que se irá realizar em 2007, em Azinhaga. Também é de referir
a sua presença, no plenário que decorreu em Constância, sobre Zona de Pesca Profissional, no
Encontro de Famílias que decorreu em São Caetano, na Sede da Colectividade Cantar Nosso onde
decorreu a inauguração de um posto Internet, no Campeonato Internacional de Resistência Equestre
que decorreu na Quinta do Boquilobo, no encontro de Pesca Desportiva realizado junto ao
Equuspolis, pelo Núcleo Amigos da Alverca e a presença na Inauguração da Praça de Touros do
Campo Pequeno, onde actuaram os Campinos d’ Azinhaga e no Festival de Folclore realizado no
Equuspolis, pelo Rancho Folclórico da Golegã. Outras presenças, são ainada de referir como o
acompanhamento ao Grupo do Pégaso que visitou Alter do Chão, no Grupo de alunos do Instituto
Politécnico de Tomar que visitaram o nosso Concelho, no Workshop realizado no Cine Teatro Gil
Vicente no âmbito do Dia da Criança onde estiveram presentes todos os alunos das EB1, JI do
Concelho, no Dia do Ambiente que decorreu no Parque Campismo. Na qualidade de Vereador do
desporto, recebeu o Grupo de Villeneuve d’Olmes em geminação com a Golegã onde um grupo de
jovens Franceses disputou um jogo de Futebol com as camadas jovens do Futebol Clube
Goleganense, tendo acompanhado este grupo de jovens Franceses que receberam o seu “baptismo
a cavalo”. Ainda no âmbito do desporto, esteve presente no 27º Aniversário (Projecto Juventude)
realizado pela A. Judo D. Santarém e com o apoio da CMG, no Pavilhão Municipal de Azinhaga, no V
Passeio de Cicloturismo do Núcleo de Sporting da Golegã, na abertura das Piscinas Municipais
Descobertas de Azinhaga. Na qualidade de Vereador dos transportes iniciou aplicação das normas
de segurança no que diz respeito aos transportes escolares, procurando junto de identidades com
conhecimento no ramo (RNT) as melhores aplicações para estes casos.
A Vereadora Dra. Ana Isabel Caixinha, enquanto Presidente da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens da Golegã e em representação da Câmara Municipal esteve presente na Feira
Social realizada entre 4 e 7 de Maio, no Pavilhão de Exposições da Nersant, em Torres Novas, e, no
decorrer desta, na sessão sobre a temática da Intervenção em Crianças e Jovens. A Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens da Golegã durante este período reuniu regularmente na modalidade
de comissão restrita. Reuniu, uma vez mais, com os técnicos do PETI, no sentido de integrar naquele
programa mais nove alunos, goleganenses e Azinhaguenses, sem aproveitamento escolar
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No âmbito do Serviço de Fiscalização e Protecção Civil, a Vereadora Dr.ª Ana Isabel
Caixinha continuou a organizar e programar, em parceria com a GNR., a segurança de pessoas e
bens do Concelho.
Apreciou e apoiou a elaboração de diversos regulamentos municipais, bem como
acompanhou a adequação necessária dos serviços ás alterações legislativas referentes ao
transporte de crianças e jovens.
Organizou e apoiou todo o processo relativo à remoção de veículos abandonados e em fim de
vida, no concelho da Golegã, e encontra-se a elaborar o respectivo regulamento.
A Vereadora procedeu ao apoio jurídico e encaminhamento de Munícipes e Associações e
reuniu com munícipes contraentes com a Câmara Municipal para actualização das relações
contratuais estabelecidas entre ambos.
Acompanhou a visita da embaixada do Pégaso à Coudelaria de Alter/Serviço Nacional
Coudélico, bem como esteve presente na reunião de Coordenação Técnica sobre aspectos do
Projecto Pégaso e no I Workshop do Projecto Pégaso, organizado pela Câmara Municipal nos dias
18 e 19 de Maio.

Acompanhou as actividades desenvolvidas aquando da visita da delegação de Villeneuve
d’Olmes ao concelho, no âmbito da geminação existente com aquela localidade de França.
Esteve presente, em representação da Câmara Municipal, no jantar organizado pelo
Agrupamento de Escolas de homenagem ás professoras Maria Edite Tente e Idalina Saboga, que
durante vários anos leccionaram na EB1 Golegã e EB2,3/S Mestre Martins Correia, respectivamente.
Acompanhou a visita dos alunos do Dr. Luís Figueira e do Arq. Fernando Sanches do Curso
de Conservação e Restauro do IPT À Casa Relvas, à Igreja Matriz e à Capela de Santo António.
Esteve presente em todas acções desenvolvidas e apoiadas pelo Executivo que decorreram
neste período e também na Azinhaga, por ocasião da celebração de entrega da coroa da próxima
Festa do Bodo.

Foram assim relatados alguns dos factos mais importantes deste período de actividade
municipal do Executivo, o qual viu substituído o então Vereador do PSD, que abandonou as suas
funções sendo o actual mandato da responsabilidade do Vereador Carlos Paula Simões, ao qual na
primeira reunião de Câmara foram transmitidas as boas vindas e formulados os desejos de um bom
desempenho em prol do Concelho que o elegeu.
Aceite, Senhor Presidente, os melhores cumprimentos
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Paços do Concelho de Golegã, 20 de Junho de 2006
O Presidente da Câmara Municipal

(José Veiga Maltez, Dr.)
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