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 S E T E M B R O A 2 0
DE

DEZEMBRO 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.

Durante este período é de salientar as intervenções e a actividade do Presidente da Câmara
e dos Pelouros que lhes estão atribuídos:

Cultura (principais acontecimentos):
1-Casa Estúdio Carlos Relvas
- Execução da candidatura ao POC, ( Programa Operacional da Cultura), com os
trabalhos de multimédia, de promoção e divulgação da Casa Estúdio Carlos Relvas,
com o objectivo de abrir ao público o atelier de Carlos Relvas e respectivo espólio que
foi possível salvaguardar, já que por incúria de algumas municipalidades se extinguiu,
foi desvirtuado e teve rumos indesejáveis. O Presidente da Câmara reuniu com o
docente da cadeira de Fotografia, Prof. Ventura, do Instituto Politécnico de Tomar com
o objectivo de estabelecer um protocolo, entre a nossa edilidade e aquela instituição
académica, para apoio das actividades que a Casa Estúdio Carlos Relvas poderá ser
sede.
- O pouco espólio recuperado, entre outras consequências de que foi alvo, por falta de
cuidado e por falta de conhecimento cientifico está a ser submetido a tratamentos que
visam a sua salvaguarda, já que foi alvo de agressões, entre outros, nas ultimas
décadas, de xilófagos.
- Todos os documentos, diplomas, que a Câmara Municipal solicitou ao IPM, que era
fiel depositário, assim como a tela que retrata Carlos Relvas (também ela recuperada
pela Conservação e Restauro do IPT), já figuram nas paredes da Casa Estúdio.
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2- A Feira Nacional do Cavalo
– A XXXI Edição da Feira Nacional do Cavalo, foi um dos melhores certames no que
diz respeito à ordem e segurança e na afluência de estrangeiros que ultrapassou as já
vultuosas cotas habituais. Não foram registados acidentes graves e esta Feira
continua a contribuir decisivamente para a reputação de Portugal como país de bons
cavalos e cavaleiros artistas, que são admirados por nacionais e estrangeiros. «Longe
vai a época em que a equitação era um desporto de elite!» A Direcção da Feira, a qual
o Presidente da Câmara preside por inerência, tem a noção que realmente é o
patamar equestre já conseguido que importa promover. O mesmo entendimento é o da
actual Municipalidade que gere os desígnios do Concelho da Golegã. À aposta no
Cavalo e na sua imagem, que destacou definitivamente a Golegã a nível mediático na
última década, deve corresponder a sua constante elevação e promoção durante a
Feira de S. Martinho já que a vertente equestre é a que a faz sobreviver e a distingue
das outras. É a vertente Cavalo (desportiva, clássica, cultural e cientifica) que deve ser
defendida e preservada. A feira das «barracas» cada vez mais terá que ter um espaço
pré-definido e só poderá co-habitar com a Feira Nacional do Cavalo, se tiver a
dignidade e o nível compatíveis que esta atingiu. O Cavalo e o «mundo» que o rodeia
é o motivo principal daqueles que procuram a Golegã no S. Martinho.

3 – Casa de Moçambique, Homenagem a Ricardo Chibanga
- O Presidente da Câmara deslocou-se à Casa de Moçambique onde, na presença
entre outros, do embaixador daquele País, proferiu palavras de mérito e de louvor
sobre o perfil e o percurso do célebre matador de toiros, filho adoptivo da Golegã.

4 – Equuspolis,
4.1-Exposição de pintura Nuno Barros
- Sobre a temática do cavalo, a Galeria do Equuspolis recebeu o desenho e a pintura
de Nuno Barros durante o período da Feira.

4.2-Exposição de «Momentos Tauromáquicos/ Recordar é Viver»
- O Pelouro da Cultura promoveu na Galeria de Arte João Pedro Veiga uma exposição
da colecção do bandarilheiro goleganense, António Carlos Raimundo, que ao longo
dos tempos conseguiu um interessante espólio de documentos e cartazes
tauromáquicos que agora foram patenteados ao público da Capital do Cavalo e àquele
que a visita.
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4.3 -Lançamento do livro de Maria do Mar Oom e João Monteiro Serrano
- Durante este período o Equuspolis foi também cenário da apresentação do livro « O
Cavalo do Sorraia – Um Património Histórico e Genético a Preservar »,
*O Presidente da Câmara esteve presente no Solar dos Serrões, na Azinhaga, por
ocasião da exposição de pintura e do lançamento do livro « Olivença» onde exaltou o
perfil do ilustre pintor azinhaguense e anfitrião.

4.4 – Conferências e Encontros
-Também o Equuspolis em Novembro foi sede da Conferência « Alimentação,
Nutrição e Carências» ( NBVC Indicateurs Avancés de la Santé) , do Encontro
« Panorama Equestre Nacional» e das Jornadas Técnicas Agrotejo/ Agromais.

5 – Projecto Pégaso e Rede Euro Equus
-O Presidente da Câmara na sua qualidade de secretário da Assembleia da Rede
Europeia do Cavalo (Euro Equus), durante este período reuniu com os Presidentes de
Jerez de la Frontera e de Warengem , assim como com

o Vice Presidente de

Pardubice. Também participou na reunião do projecto comunitário Pégaso tendo feito
representar-se no último dia, daquele importante encontro entre ingleses, irlandeses,
espanhóis e portugueses, pelo Vereador António Pires Cardoso, já que fez questão de
cumprimentar o Prémio Nobel da Literatura de 1998 que veio à sua terra natal no dia
do seu aniversário. Apesar do Presidente da Câmara e a própria Câmara nunca ter
sido abordada pelo escritor azinhaguense, da sua intenção de lançar o seu último livro
naquela freguesia do Concelho da Golegã, o Executivo Camarário fez questão de
estar presente, representando todos aqueles que o elegeram e que seguramente outra
atitude dos autarcas não esperariam. Uma vez mais, o respeito pela causa pública e
institucional foi salvaguardado e promovido pelos edis municipais.

Educação (principais actividades a referir):
1- Atribuição de Bolsas de estudo aos alunos do ensino superior
-Conforme deliberação do Executivo em inscrever no GOP / PPI de 2006 a atribuição
de bolsas de estudo para o ano lectivo 2006/2007, durante este período foram já
atribuídas as bolsas aos candidatos.

2 – Abertura do Ano Lectivo
-Durante este período o Presidente da Câmara na qualidade de responsável pelo
Pelouro da Educação presidiu à cerimónia de abertura do Ano Lectivo na presença
dos responsáveis do GAP (Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e
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Pombalinho) e daqueles que integram a Comunidade Escolar e Educativa do nosso
Concelho. Na sua intervenção foi referida entre outras, a assunção da Câmara
Municipal das componentes pedagógicas extra curriculares tais como Inglês, Iniciação
musical, Dança, Educação Física e Equitação, sendo esta última assumida na íntegra,
já que a tutela não a irá comparticipar, ao contrário do que foi norma nos últimos anos.
A Câmara Municipal procedeu ao recrutamento dos respectivos docentes, de molde a
assegurar o início das aulas a 3 de Outubro.

Corroborado também na intervenção do Presidente da Câmara foi o apoio sócioeconómico às famílias . A titulo de informação, foi presente a lista da concessão de
auxílios económicos para o Ano de 2006/2007, à Reunião do Conselho Municipal de
Educação, também presidido pelo responsável do Pelouro da Educação e realizada no
dia 23 de Outubro de 2006, foram dadas respostas a 72 processos correspondentes
ao escalão A e B. No valor definido para os Escalões verificou-se um aumento de
cerca de 3% em relação ao ano transacto.

3- Carta Educativa do Concelho da Golegã.
-Neste período foi homologada pelo Sua Exa. o Sr. Secretario de Estado da Educação,
Dr. Valter Lemos, em Viana do Castelo. É de referir que a Carta Educativa do nosso
Concelho integra as só oitenta e três já executadas. O conseguido pelo nosso
Municipio é a garantia de financiamentos no âmbito do programa PRODEP.

Obras, Urbanismo e Ambiente ( principais intervenções e desempenhos):
1-Adjudicação da Empreitada de Construção do novo Centro de Estágio Desportivo da
Golegã

2-Abertura dos concursos públicos das Empreitadas de Construção e respectivas
candidaturas ao PORLVT do Museu Rural/Pátio Agrícola, Edifício de Apoio ao Estádio
Municipal das Ademas.

3 -Projecto e candidatura do Relvado Sintético do Estádio Municipal das Ademas

4 –Inicio da execução da cobertura do pátio da E.B.1 da Azinhaga e respectivas drenagens
pluviais, com o objectivo de proporcionar ainda melhor qualidade de vida aos alunos
azinhaguenses do Ensino Básico
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5- O Concelho da Golegã foi alvo de acentuadas intempéries que além de quedas de árvores
e destruição de mobiliário urbano, provocaram «cheias» de uma intensidade não verificada
nos últimos nove anos. O Executivo Camarário com rapidez e eficiência «ligou» as freguesias
do Concelho cuja ligação rodoviária ficou interrompida em espaço geográfico municipal
somente durante três dias úteis. Estão já executados os trabalhos de reparação de danos nos
caminhos municipais, a remoção de detritos depositados com as cheias, assim como
execução de aquedutos indispensáveis e não existentes, como o caso da entrada da Quinta
dos Álamos, situação que provocava há décadas lençóis de água, com risco de morte para
quem utiliza a EN 243.

6- Planos Pormenor da Z. I.2 e das Laranjeiras.
- Foram enviados para aprovação pela CCDRLVT os planos pormenores que vêm sendo
preocupação do actual Executivo.

7- Alteração ao PDM em Regime Simplificado.
- Enviado também à CCDRLVT para respectiva aprovação.

8- Foi concluída a alteração de trânsito nas artérias cujo fluxo tinha como destino o centro
histórico e comercial. Com sucesso, hoje a melhoria do acesso àqueles centros é notória e a
segurança nos arruamentos que os rodeiam tem uma evidência franca.

Além da normal presença nas actividades do Executivo, são de referir as intervenções mais
específicas levadas a efeito pelos responsáveis dos diversos Pelouros, enunciando-se as principais
acções da Vereação abaixo referidas por quem as tutela.

Na qualidade de Vice-Presidente da Resitejo e no âmbito do concurso internacional para a instalação
de uma Central de Valorização Orgânica, o Engº Rui Medinas deslocou-se a Zurique a fim de ai
visitar unidades do mesmo tipo, já instaladas e em funcionamento; Acompanhado do Engº Carlos
Melancia Cachado e da Dra. Tânia Nunes, esteve presente na 1ª reunião de Comissão Mista de
Coordenação (CMC) do Programa Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo
(PROT – OVT), que decorreu em Constância; Assumindo as suas atribuições de Presidente do
Conselho Local de Acção Social (CLAS) da Golegã dirigiu e coordenou várias reuniões do Núcleo
Executivo e do Plenário, tendo sido neste último, apresentado, apreciado e votado favoravelmente o
Pré-Diagnóstico Social do concelho, documento orientador para elaboração do Diagnóstico Social, já
em curso; Enquanto vereador responsável pelo pelouro dos Assuntos de Freguesia e Assembleia
Municipal esteve presente no Congresso Extraordinário da Associação Nacional de Municípios
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Portugueses que decorreu em Lisboa, tendo como pano de fundo a proposta de lei das finanças
locais; Acompanhando o Presidente da Câmara, participou numa reunião da Junta da Comunidade
Urbana da Lezíria do Tejo; Em representação do Sr. Presidente da Câmara, ausente dos pais em
virtude de estar presente numa reunião internacional da Rede Euro Equus, e acompanhado pelos
vereadores Dra. Ana Caixinha e António Pires Cardoso, esteve presente na cerimónia de
homenagem a Manuel Galrinho Bento, organizada pelo Futebol Clube Goleganense, tendo proposto
que o Estádio Municipal das Ademas, após a colocação do relvado sintético e da construção do
edifício de apoio passasse a ostentar o nome deste ilustre Goleganense; Conjuntamente com o
Presidente da Câmara Municipal, e restante vereação, no âmbito dos pelouros da Protecção Civil e
Segurança, coordenou com o Comandante Operacional Municipal todas as operações inerentes às
duas inundações que se verificaram neste período, não deixando de evidenciar a oportunidade e a
rapidez de intervenção com que decorreram todos os trabalhos, só possível devido à eficaz
colaboração dos Bombeiros Voluntários da Golegã e dos técnicos da autarquia, minorando dessa
forma o incómodo que, fenómenos desta natureza, causam às populações do concelho e,
nomeadamente, aos Azinhaguenses; Recebeu uma delegação composta pelo responsável da
empresa de gestão de condomínios e alguns condóminos do Bairro do Casal das Flores, no intuito
de aceder a uma pretensão antiga no que diz respeito à circulação e estacionamento de viaturas de
feirantes naquele Bairro durante a Feira de S. Martinho, assumindo desde de logo que o executivo
municipal estava disponível para atender e colaborar nessa solução; O Sr. Vice-Presidente esteve
presente numa sessão, promovida pelo Governo Civil de Santarém, destinada a efectuar o balanço
sobre os incêndios florestais que ocorreram na época de Verão; Acompanhado da Chefe de Divisão
de Intervenção Social, Dra. Elsa Lourenço, recebeu no Equuspolis o Director do Centro de Emprego
de Torres Novas, Dr. António Lopes, a fim de enquadrar as ofertas disponíveis em Programas
Ocupacionais, Estágios, entre outros; No âmbito da preparação das operações de segurança e
protecção civil destinadas a Feira de S. Martinho, recebeu o Comandaste Distrital Joaquim Chambel,
com o intuito de se preparar um Plano de Contingência para o referido evento; Participou na sessão
comemorativa dos 20 Anos da Agrotejo; Durante este período e, na qualidade de Vice-Presidente da
associação, esteve presente em reuniões de direcção e assembleia-geral da Resitejo; Enquanto
Presidente do CLAS da Golegã, assistiu, em Lisboa, à apresentação pública do Plano Nacional de
Acção para a Inclusão (PNAI); Esteve presente na reunião do Grupo Local de Acompanhamento do
Rendimento Social de Inserção (RSI) que decorreu na Santa Casa da Misericórdia da Golegã;
Marcou presença na Cerimónia de descerramento da placa toponímica em homenagem ao Sr.
Fernando Cunha, promovida pela Agrotejo, integrada na comemoração do 20 Anos da mesma; Em
representação do Presidente de Câmara, esteve presente numa reunião de avaliação sobre o
impacto do programa Valtejo, promovida pela Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
Regional (CCDR), realizada no Centro Náutico de Constância; Na qualidade de Presidente do CLAS,
participou na 1ª reunião da Estrutura Supra-Concelhia da Lezíria do Tejo, fórum onde tem assento
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todos os CLAS da NUT III, bem como todos os parceiros distritais da Acção Social, passando a
integrar, por proposta da sua Coordenadora, Eng.ª Anabela Rato, o Grupo Operativo da mesma,
sendo assim reconhecido o trabalho desenvolvido pelo CLAS da Golegã e por todos os seus
técnicos. Em representação do Presidente de Câmara, esteve presente na Cerimónia de assinatura
da homologação das Cartas Educativas, que decorreu nos Paços do Concelho em Viana do Castelo
com a presença de Sua Exa. a Ministra da Educação.

Da actividade desenvolvida pelo Vereador António Pires Cardoso, salientam-se as presenças,
nas reuniões com a GNR para preparação de mais uma FNC, na entrega dos Prémios Literários que
decorreram na Biblioteca Municipal da Golegã, na Sede da Agrotejo aquando da comemoração do
20º Aniversário desta Associação. Também é de referir a sua presença, no do Júri do Concurso de
Montras 2006, realizado pela Junta de Freguesia da Golegã, acompanhou também sua Exa.
Secretário de Estado do Turismo na visita à FNC. Esteve presente na CULT para discussão do novo
contrato de comunicações, recebeu as operadoras móveis para conhecimento de novos tarifários.
Outras presenças, são ainda de referir como o acompanhamento ao Grupo Pégaso que decorreu em
Gerez, no 110º Aniversário da Sociedade Recreio Musical Azinhaguense 1º de Dezembro e no
Concerto da Padroeira organizado pela Associação Cantar Nosso, na Igreja Matriz da Golegã. Na
qualidade de Vereador do desporto, recebeu a Associação de Patinagem do Distrito de Santarém,
esteve presente na entrega de Prémios do Clube de Pesca da Golegã e da Sociedade Columbófila
Goleganense e ainda no âmbito do desporto esteve presente no Concurso de Resistência Equestre
que decorreu na Quinta do Álamos, no Estádio Municipal das Ademas onde decorreu o Convívio
entre antigos atletas e dirigentes do Clube na Homenagem, ao Futebolista Manuel Bento, no Torneio
de Encerramento da Associação Ténis de Leiria que mais uma vez se realizou no nosso Campo
Municipal de Ténis.

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 no Encontro
Anual de Avaliação da Actividade das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens no ano de
2005.
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Golegã durante este período reuniu
regularmente, tanto na modalidade de comissão restrita, bem como procedeu à divulgação dos
Direitos da Criança, junto dos Jardins-de-infância e das Escolas Primárias do Agrupamento de
Escolas do Concelho, no âmbito do planeamento do Dia Mundial da Criança de 2007.
No que tange ao 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. Procedeu ainda ao apoio jurídico e encaminhamento de Munícipes e Associações
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e iniciou o processo de Selecção dos Juízes Sociais para intervirem nas causas da competência do
Tribunal de Menores da Comarca da Golegã, cuja organização das candidaturas compete à Câmara
Municipal da Golegã, por ser a Câmara Municipal do Município da sede deste Tribunal.
A Vereadora, após ter sido designada representante da Câmara Municipal na Comissão
Arbitral Municipal da Golegã, iniciou, em cumprimento do disposto legalmente, a sua constituição.
Esteve presente nas diversas acções desenvolvidas e apoiadas pelo Executivo que
decorreram neste período.

Foram assim, relatados os factos mais importantes deste período de actividade municipal.
Aceite, Senhor Presidente, os melhores cumprimentos,

Paços do Concelho de Golegã, 20 de Dezembro de 2006

O Presidente da Câmara Municipal

(José Veiga Maltez, Dr.)
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