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 7
A

19 DE JUNHO DE 2007.

Para apreciação da Assembleia Municipal nos termos da alínea e) do nº1 do art.º 53º da Lei
nº 5-A/02, de 18 de Janeiro (Lei das Competências), junto informação escrita sobre a actividade
Municipal.
Obras e Urbanismo:
1. Os Diques de protecção e controle das “cheias” do Tejo e do Almonda, são infraestruturas essenciais e indispensáveis, que há décadas não têm uma conservação e
manutenção regulares !! E os perigos consequentes mereceram sempre uma atenção
e consideração do Presidente que vem liderando os Executivos Municipais desde
1998. A insistência constante no sentido de se conseguirem intervenções nos Diques
dos Vinte, da Malã, da Labruja, de S. João e de El Rei, levaram agora a Câmara a
estabelecer um Acordo de Colaboração de Cooperação Técnica e Financeira com a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
Além da reabilitação dos Diques serão integradas também as requalificações da
Lagoa Grande e da Marginal do Almonda, entre o Dique de S. João e o de El Rei, num
total de investimento de 1.000.000€ (mais de 200.000 contos!) comparticipado pelas
duas outorgantes do Protocolo.
2. A Extensão de Saúde de Azinhaga vê esta semana concluído o alçado posterior da
nova construção, que já está dotada de cobertura definitiva, conforme o cronograma
possível de execução.
3. a)Praticamente concluídos estão os passeios e o jardim que integra a nova ilha
ecológica do bairro dos Toureiros, à Baralha, na Golegã.
b) Também a reabilitação dos passeios do centro histórico da Azinhaga, progride a
bom ritmo.
4. A Nora, da rotunda na intersecção da EN243 com a rua do Casal Branco, viu agora a
drenagem da água, elevada pelo antigo e reabilitado mecanismo, através de bocas de
cantaria, em evidência, nas caleiras tradicionais de tijolo com a função de algerozes,
exaltando e divulgando o sistema.
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5. A construção do novo Centro de Estágio Desportivo da Golegã, decorre a bom ritmo e
dentro dos prazos previstos.
6. As obras do Museu Agrícola Rural cumprem também o previsto no cronograma.
7. Decorrem obras de reabilitação e manutenção do tanque grande das piscinas
municipais da Azinhaga.
8. A requalificação do complexo Desportivo das Ademas, decorre também a bom termo
com a construção do Edifício de Apoio.
9. A zona degradada na rua Luís de Camões, frente à Escola Mestre Martins Correia,
motivou nova reunião entre os promotores de uma nova edificação no local (Videira e
Almeida) e a Câmara Municipal, com o objectivo de planear e projectar um edifício ou
loteamento, que seja do consenso de ambas as partes.
10. A antiga Fábrica de Pimentos, na rua Dr. Branco vai ser substituída por uma nova
construção, após reunião entre os responsáveis da Câmara e os proprietários/
promotores do projecto.
11. Junto ao Parque da Juventude, no Equuspolis, foi instalada uma vedação/ picadeiro
com uma boxe anexa, com o objectivo de ali instalar um grupo de póneis/ garranos,
para atrair crianças e jovens durante o fim-de-semana, férias e tempos de lazer, para
o seu primeiro contacto com equinos e possível baptismo a cavalo.
12. No lado noroeste do Equuspolis, os Serviços da DOUA criaram um espaço vedado
para protecção de aves anseriformes, cuja população que vai nidificando na Alverca
se deve à persistência da autarquia.
13. A Azola, planta pteridófita aquática, que também como o jacinto de água, é invasora
da nossa lagoa da Alverca, tem merecido observação e controle por parte dos
Serviços Camarários. Uma grande parte já foi retirada mecanicamente e caso haja
uma acentuação da praga terá de se equacionar o tratamento químico com glifosato à
semelhança do procedimento para com os hidrófitos rizomatosos flutuantes que
invadiam a Alverca em 1998. O diagnóstico está feito e o tratamento programa-se
consoante a evolução. A acompanhar a situação de forma permanente a Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa, através do seu Prof.Francisco Carrapiço e
colaboradores, que neste período se deslocaram à Golegã com equipe de técnicos
europeus para monitorização e recolha deste feto anual de água doce, entre os quais,
o professor suíço de paleobotânica, Dr. André Lotter, da Universidade holandesa de
Utrecht, que com o seu parecer apoia a estratégia e acção camarária.
14. Durante este período para evitar gastos supérfluos e mal controlados este Executivo
Municipal deliberou implementar definitivamente os “negativos” que suportam em
todas as Festas do Bodo e do Espírito Santo, os prumos e varolas de suporte para
bandeiras e outros artefactos.
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15. Pela insistência da Câmara as estradas da rede viária nacional que dão acesso desde
o limite do Concelho da Golegã ao seu centro foram todas alvo de ceifa e limpeza de
resíduos. E a atestar esta intervenção solicitada pela Câmara da Golegã, a
proliferação de ervas e lixo da mesma rede viária nacional que atravessa os
Concelhos limítrofes.
16. O Presidente da Câmara reuniu-se com o Director de Estradas de Santarém e os
técnicos responsáveis pela obra de restauro e reabilitação da Ponte da Chamusca
sobre a programação e execução de trabalhos, com o objectivo de minorar os
contratempos aos automobilistas, pela obra de envergadura que vai ser alvo aquele já
monumento de arqueologia industrial. Daquela reunião sobressaiu também a
necessidade de vir a ser dotada de iluminotecnia própria para realçar aquela obra de
arte, de engenharia, da Escola de Eiffel, além da necessária para a segurança
rodoviária.
17. Depois do monumento ao Campino, a Câmara Municipal da Golegã homenageou
agora os Avieiros de Azinhaga, também através de um digno monumento, que integra
uma lápide em cantaria e a bateira “João Pedro”, adquirida pela Câmara, à
semelhança da Locomóvel que está na rotunda sul, na sede da Freguesia da
Azinhaga.

Educação e Cultura:
1. O Presidente da Câmara recebeu durante este período o Director Regional de
Educação de Lisboa (DREL), e o Coordenador respectivo da área de Santarém para
os sensibilizar das novas necessidades do parque escolar concelhio, devido ao
aumento da população estudantil nas E.B.1.
2. A Presidente e a Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, foram
recebidas pelo Presidente da Câmara, com o objectivo de equacionarem a
implementação de um pólo de Equinicultura, na Golegã, da Escola Superior Agrária,
cujo Director esteve também presente.
3. Durante este período o actual Presidente da Companhia das Lezírias reuniu com o
Presidente da Câmara com o objectivo de formular um convite ao Município da
Golegã, para ser sócio-fundador da Fundação Alter Real, que substituirá o Serviço
Nacional Coudélico.
4. O Pelouro da Cultura levou ao prelo mais uma edição, com um objectivo didácticopedagógico e também divulgador da identidade cultural do Concelho da Golegã. Os
“Avieiros de Azinhaga” é uma publicação que vem clarificar e promover o
conhecimento de uma comunidade com tradições e costumes próprios que se
integraram e se diluem já no modo de viver dos Azinhaguenses.
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5. Iniciativa da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da Golegã, com o
Agrupamento de Escolas GAP, teve lugar no Dia Mundial do Livro, na Biblioteca
Municipal da Golegã, a entrega anual do Prémio Literário. O actor Victor de Sousa, foi
uma das figuras proeminentes daquela sessão solene, declamando versos sobre os
Campinos do Ribatejo e lendo textos do livro “ Até p’rá semana” de Silvestre Fonseca,
que o quis apresentar no jardim daquele edifício, que comemorava o seu 1º
aniversário, ao serviço da Educação e Cultura concelhias, promovido e propiciado pelo
actual Executivo Municipal.
6. Durante este período na Galeria João Pedro Veiga, no Equuspolis, decorreu a e
exposição de pintura “Tradições” de Pedro de Noronha.
7. Realizou-se no Equuspolis, durante este período, o Encontro “O Ambiente no Mundo
Rural do Futuro”, promovido pelos pelouros da Cultura e do Ambiente da Câmara
Municipal da Golegã e pela Agromais. Os intervenientes, aquando da conclusão dos
trabalhos, pela satisfação como decorreram, acordaram formar um grupo de reflexão e
estudo sobre a temática que os trouxe à Golegã. Dos elementos que integraram
aquelas sessões cientificas, são de destacar, entre outros: o Eng. António Fonseca
Ferreira (Presidente da Comissão Coordenadora de Desenvolvimento da Região de
Lisboa e Vale do Tejo - CCDRLVT), o Eng. Ricardo Magalhães (CCDR-Norte, exSecretário de Estado do Ambiente),o Eng. Vítor Barros (Presidente do Conselho de
Administração

da

Companhia

das

Lezírias

e

ex-Secretário

de Estado

do

Desenvolvimento Rural),o Eng. Armando Sevinate Pinto (Assessor [Agricultura] da
Presidência da República e ex-Ministro da Agricultura), oEng. Francisco Avillez (Prof.
Catedrático Instituto Superior Agronomia), o Eng. José Lima Santos (Prof. do Instituto
Superior de Agronomia),o Dr. Luís Braga da Cruz (ex-Ministro da Indústria),o Eng. Luís
Correia da Silva (ex-Secretário Estado do Turismo), a Prof.ª Dra. Teresa Andersen
(Docente da Universidade do Porto),o Eng. Macário Correia (Presidente da Câmara
Municipal de Tavira), o Eng. Rui Lince Medinas (Vice-Presidente da Câmara Municipal
da Golegã) e o Eng. Luís de Vasconcellos e Souza (Presidente da Agromais).
8. Decorreu a IX ExpoÉgua, que contou com a apresentação de quase uma centena de
éguas e poldras, além de mais de uma centena de equinos, cujos cavaleiros,
amazonas e condutores de carros de cavalos, integraram a IV Romaria a S. Martinho
que saiu da Golegã, passando pela Azinhaga e terminou na Ermida da Piedade, à
Brôa. Mais um evento co-organizado pelo Município da Golegã e pela Associação
Feira Nacional do Cavalo.
9. Neste período decorreu ainda a Festa do Bodo, na Azinhaga, que contou com a
presença diária e permanente de todo o Executivo Municipal. A Câmara Municipal
através de um sobre esforço técnico, logístico e pecuniário, não se alheou de todas as
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diligências e empenhos para que aquela digna festa da Azinhaga decorresse com o
sucesso constatado, que não teria tanta ênfase seguramente, não fosse o constante
apoio e ininterrupta intervenção, e que foram evidentes, do Município da Golegã.
10. O Centro de Estudos em Historia e Cultura da Fotografia, sedeado na Casa Estúdio
Carlos Relvas, fruto do Protocolo entre a Câmara Municipal da Golegã e o Instituto
Politécnico de Tomar vai promover a sua primeira acção integrada de divulgação e de
formação em fotografia. Durante os meses de Julho e de Setembro, irão ser
leccionados os primeiros cursos gerais e de especialização em fotografia, tendo como
formadores entre outros Francisca Costa Macedo, Luís Pavão, Luís Ribeiro e Duarte
Amaral Neto.
11. Durante este período, o responsável pelo Pelouro da Cultura do Município da Golegã
foi distinguido como “ Ribatejano Ilustre” pela Casa do Ribatejo, em Lisboa e
homenageado pelo Presidente da Câmara, Dr. Moita Flores e pela Cidade de
Santarém, no Dia de Portugal, na Monumental Celestino Graça, pela defesa dos
valores e da identidade cultural da nossa região.
12. Realizou-se no Equuspolis, com o apoio da Câmara Municipal, o Arraial de Folclore
promovido pelo Rancho Folclórico da Golegã, tendo os grupos convidados sido
recebidos pelo Presidente da Câmara e pelo rancho anfitrião, no Auditório Ricardo
Magalhães.
13. Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por ocasião da sua reunião
em Tomar, visitaram o Equuspolis e a Casa-Estúdio Carlos Relvas. De entre eles, de
destacar a presença da historiadora e museóloga, Drª Matilde Sousa Franco, que
teceu elevados elogios à municipalidade goleganense, pelo modo e forma como estão
expostos e divulgados, os elementos que integram aqueles espaços de cultura, que
promovem pela positiva, a nossa “diferença”!
14. Durante este período, o Presidente da Câmara convocou o Conselho Municipal de
Educação.
Toponímia :
1. Ao largo do Cine-Teatro, confluência das ruas Margarida Relvas, Elisa Bonacho, do
Teatro e Gil Vicente, foi deliberado que se denominasse Largo Fernanda Corte-Real.
Maria Fernanda Corte-Real de Almeida, nasceu no dia 07/ 06/1900, na Golegã, sendo
filha do médico goleganense, Dr. Fernando José de Almeida e de Maria Eugenia Leme
de Corte-Real. Estudou em Lisboa com Eugénia Mantelli e , mais tarde, com Ângela
Penchi. Após ter participado em alguns concertos, estreou-se como cantora de ópera,
em 6 de Janeiro de 1923, interpretando a parte de “Micaela” da Cármen, no Teatro de
São Carlos com Helene Sadoven e Stefan Belina. Nessa temporada, foi ainda
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“Princesa Xenia” da ópera de Boris Gordunov , levada então pela primeira vez à cena
em Portugal. No Março seguinte cantou no Teatro de São João no Porto, as mesmas
óperas e Rosas de Todo o Ano, com Alice Pancada. Actuou ao lado de ilustres figuras
como, Tomás de Alcaide e Alves da Silva. O seu ultimo concerto realizou-se em 9 de
Junho de 1940, no Sindicato dos Músicos Portugueses.
Uma vez mais, o Executivo Municipal homenageia os filhos ilustres da “terra”, dando a
conhecê-los às gerações actuais e vindouras. Acção cultural, didáctica e pedagógica!
2. Existindo já as ruas 5 de Outubro, do Casal Centeio e 25 de Abril, para as três ruas do
Casal Centeio, lugar da Freguesia da Azinhaga, que não tinham denominação, foi
deliberado atribuir-lhes os seguintes topónimos:
Rua 18 de Setembro. - naquele dia do ano de 1938, a Azinhaga num concurso
nacional granjeou o titulo de “ Aldeia mais Portuguesa do Ribatejo”
Rua 3 de Novembro. – naquela data do ano 1534, D. João III elevou o lugar da
Golegã, hoje Sede de Concelho, onde se insere o Casal Centeio, à categoria de Vila.
Em 25 de Abril de 1520 conforme rezam os “Livros dos Forais Novos da Estremadura”,
D. Manuel I deu Foral à Golegã.
Rua 21 de Novembro - No ano de 1895, naquele dia de Outono, a Azinhaga que
pertencia ao termo de Santarém, passou a integrar o Concelho da Golegã.
Recursos Humanos:
1. Foi admitida por concurso, a Drª. Maria do Carmo Carrão da Graça, licenciada em
Gestão de Empresas, para o cargo de Chefe da nossa Divisão Municipal de
Administração e Finanças, que iniciou funções durante este período de actividade
municipal.
Protecção Civil:
1. O Presidente da Câmara, acompanhado do Vice-Presidente, reuniu com o Inspector
Joaquim Chambel com o objectivo de debater assuntos inerentes aos Bombeiros
Voluntários da Golegã e ao Serviço Municipal de Protecção Civil, do qual o Presidente
da Câmara é o responsável máximo.

Da actividade desenvolvida pela Vereação são de referir as principais acções e
intervenções:
O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Rui Medinas, dando continuidade ao papel que
as autarquias locais devem assumir em matéria de reinserção social, reuniu com Gabriela Mateus,
do Instituto de Reinserção Social – Equipa de Abrantes, com o objectivo de contemplar novos
6/10

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

acordos de colaboração entre aquele Instituto e a Câmara Municipal, no que concerne à inserção
social de alguns munícipes, bem como à avaliação dos processos já concluídos; Reuniu com o
Director do Centro de Emprego de Torres Novas, no intuito de avaliar e preparar novas candidaturas
a Programas Ocupacionais; Acompanhado pelo responsável da DOUA, recebeu os Sócios Gerentes
da Empresa Videira e Almeida a fim de com eles encontrar novas soluções que viabilizem o
investimento que os mesmos pretendem realizar na Rua Luís de Camões;
Participou regularmente em diversas reuniões da Junta da Comunidade Urbana da Lezíria do
Tejo (CULT), acompanhando assim todos os assuntos respeitantes ao Município da Golegã ali
tratados, bem como no Seminário Temático que decorreu em Sesimbra, nos dias 31 de Maio e 1 de
Junho.
Na qualidade de Vice-Presidente da Resitejo esteve presente em reuniões da Direcção e da
Assembleia-geral daquela associação. Participou na cerimónia de atribuição do Prémio Literário
2007, bem como no lançamento do livro de Silvestre Fonseca, iniciativas que marcaram e
assinalaram o 1º aniversário da Biblioteca Municipal da Golegã; Acompanhado do Responsável
Operacional Municipal da Protecção Civil, Comandante Pedro Silva, reuniu-se com os responsáveis
do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, onde foram
planeadas diversas acções a realizar no âmbito do Projecto “Protecção Civil – Clube Juvenil”;
Enquanto responsável pelo Pelouro do Ambiente e acompanhado pela nossa Técnica do Ambiente,
reuniu com os responsáveis do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas, bem como com os
seus diversos coordenadores, no intuito de em conjunto planearem as actividades do Dia Mundial do
Ambiente/VII Feira Ecológica, que como já vem sendo hábito envolveram as crianças do Pré-Escolar
e 1ª Ciclo do Ensino Básico, também apoiadas pelas juntas de freguesia do Concelho e do
Pombalinho, que este ano decorreram uma vez mais no Parque Municipal de Campismo, marcando
presença nas mesmas, no dia 5 de Junho; Esteve ainda presente em diversos eventos de cariz
desportivo e cultural que ocorreram no Concelho durante este período, nomeadamente na abertura
da exposição de Pedro de Noronha e na recepção aos ranchos folclóricos e etnográficos convidados
pelo Rancho Folclórico da Golegã, por ocasião do Arraial Folclórico;

Interveio no Seminário “ O Ambiente no Mundo Rural do Futuro”, promovido e organizado
pela Câmara Municipal da Golegã e pela Agromais Plus, acontecimento que reuniu algumas figuras
ilustres da academia, ex. governantes, autarcas e responsáveis de instituições públicas e privadas.
Aproveitou aquela oportunidade única para se reflectirem temáticas tão importantes como o ambiente
e o desenvolvimento do mundo rural, face aos novos instrumentos que vão sustentar os
investimentos a efectuar até 2013 (QREN, FEADER, LEADER, entre outros). Encerrou a reunião da
Subcomissão 2 – Economia, que decorreu no Auditório Eng.º Ricardo Magalhães, no edifício
Equuspolis, no âmbito dos trabalhos de elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território
(PROT) do Oeste e do Vale do Tejo; Ainda no âmbito da elaboração do PROT, e acompanhado pela
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respectiva técnica da Câmara, participou na reunião da Subcomissão 5 – Ambiente e Recursos
Naturais, que decorreu no Entroncamento. Ainda no domínio do PROT, esteve presente em Rio
Maior numa reunião com a equipa coordenadora do estudo e onde os municípios da Lezíria fizeram
um balanço do trabalho desenvolvido até ao momento, bem como um conjunto de sugestões a
considerar na elaboração do mesmo. Enquanto responsável pelo Pelouro do Ambiente esteve
presente em duas reuniões dos municípios com áreas protegidas, promovidas pela Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) na sua sede em Coimbra, uma delas com a presença
de S. Exa. o Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Humberto Rosa, a propósito do novo Instituto da
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, da organização e dos órgãos de gestão das áreas
protegidas, matérias em que a associação entende que os autarcas estão a ser deixados
deliberadamente de fora dos órgãos de decisão, contestando por isso veementemente estas
iniciativas legislativas; A monitorização de algumas infestantes aquáticas das Lagoas (Queimados e
Campo), bem como a análise dos respectivos sedimentos, continuam a ser uma realidade e a
merecerem a atenção do Executivo. Assim, acompanhou o Professor Francisco Carrapiço, da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o Professor André Lotter da Faculdade de
Ciências da Universidade de Utrecht, académicos e investigadores de reconhecida valia a nível
mundial, no seu estudo e investigação que desenvolveram na Golegã, sinal evidente da importância
de que se revestem aqueles recursos naturais. No âmbito do Projecto “Europe Direct”, deslocaramse à Golegã, Emílio Mateus, Coordenador de Centro de Informação de Santarém, Fabricía Pereira,
responsável do mesmo Centro e Pedro Henriques, actual Secretário da Escola Superior de Gestão
de Santarém e ex-Chefe de Divisão da Câmara da Golegã, no intuito de estudarem a possibilidade
do Município da Golegã vir a integrar aquele projecto. Neste período decorreu ainda uma reunião da
Comissão Municipal de Defesa Contra Incêndios, onde, entre outros, foi aprovado o Plano
Operacional Municipal (POM) 2007.

Da actividade desenvolvida pelo Senhor Vereador António Pires Cardoso, são de salientar as
presenças no 1º aniversário da Biblioteca Municipal da Golegã, nas Comemorações do 25 de Abril
Golegã e Azinhaga, nas reuniões com a Associação Caça e Pesca da Azinhaga e Azybike, Grupo de
Cicloturismo do Azinhaga Atlético Clube.
É ainda de referir a sua presença, com o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, na Feira
Internacional de Lisboa “Alimentaria”, onde a empresa goleganense “Mendes & Gonçalves” foi
galardoada com o prémio inovação na gama dos vinagres, merecendo assim a deferência e
consideração dos edis. Acompanhou também, o planeamento do Encontro de Famílias que decorreu
mais uma vez em São Caetano, motivando a estadia do Prémio Nobel da Paz, D. Ximenes Belo
durante dois dias na Golegã. Além de estar presente na visita do Director Regional da DRELVT às
Escolas do Concelho, acompanhou a visita do Administrador do Município de M’banza Kongo,
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Coronel Manuel Cristóvão (Paciência), da Província do Zaire, da República Popular de Angola, que
se deslocou à Golegã, por ocasião da IX ExpoÉgua, com o objectivo de futura geminação entre os
dois Municípios para intercambio sócio-cultural e económico. Além da sua participação e implicação
permanente naquele evento equestre, esteve presente no dia-a-dia da Festa do Bodo, para que
aquela decorresse com sucesso. No âmbito do desporto esteve presente no 2º Encontro (Projecto
Especial), onde foi homenageado o ex-atleta Olímpico Pedro Soares, realizado pela Associação de
Judo D. Santarém e com o apoio da CMG no Pavilhão Municipal da Golegã, no VI Passeio de
Cicloturismo do Núcleo de Sporting da Golegã, nas Piscinas Municipais onde decorreu o Festival
Convívio entre Escolas de Natação do Distrito de Santarém e ainda nas Piscinas ao ar livre no
Festival de Encerramento. Na qualidade de Vereador dos transportes, planeou as visitas das Escolas
de Azinhaga e do Pombalinho, à Biblioteca Municipal da Golegã, onde se celebrou o “Dia da
Criança”, assim como, para o “Dia do Ambiente “ que decorreu no Parque de Campismo da Golegã.

A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Isabel Caixinha concluiu o processo de elaboração da lista de
candidatura a Juízes Sociais da Comarca da Golegã que, após aprovação por esse digníssimo
órgão, passará a ser uma realidade no nosso Concelho, essencial ao são andamento dos processos
judiciais em que intervenham menores.
A Comissão de Crianças e Jovens em Risco da Golegã organizou, este ano, com a
colaboração da Câmara Municipal da Golegã, das Juntas de Freguesia de Azinhaga, Golegã e
Pombalinho, do Agrupamento de Escolas e do Centro Social e Paroquial da Golegã as
comemorações do Dia Mundial da Criança, que se realizaram na Biblioteca Municipal da Golegã e
que se consubstanciaram num verdadeiro sucesso pela participação e implicação das nossas
crianças e jovens, bem como pela presença de pais e educadores na acção de formação parental
realizada no mesmo dia com a presença do palestrante Luís Miguel Caetano.
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco da Golegã durante este período
reuniu regularmente nas modalidades de comissão restrita e alargada. Reuniu, uma vez mais, com
os técnicos do PETI, no sentido de integrar naquele programa e no próximo ano lectivo alunos,
Goleganenses e Azinhaguenses, sem aproveitamento escolar.
A mesma Comissão, em parceria com a respectiva Comissão Nacional, organizou durante
este período, no Edifício Equuspolis, uma acção de formação no campo das competências das
Comissões de Protecção.

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.
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Uma vez mais, organizou e apoiou todo o processo relativo à remoção de veículos
abandonados e em fim de vida, no concelho da Golegã, sendo que é hoje uma realidade que vai
acontecendo a não existência de “sucatas” nas ruas do nosso concelho.
A Vereadora procedeu ao apoio jurídico e encaminhamento de Munícipes e Associações,
além de ter estado presente nas várias actividades e eventos organizados e/ou apoiados pela
Câmara Municipal.

Foram assim, relatados os factos de maior relevância deste período de actividade municipal.
Aceite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos,

Paços do Concelho da Golegã, aos 19 de Junho de 2007

O Presidente da Câmara Municipal

(Dr.José Veiga Maltez)
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