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 0 D E J U N H O A 1 9 D E
SETEMBRO 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.

Este período de actividade municipal coincidiu com o tradicional período de férias de
Verão como vem sendo habitual no nosso País, não podendo deixar de serem descritos os actos e
os factos mais relevantes do Executivo Municipal:

1) MUNICÍPIO DE GOLEGÃ, MEMBRO FUNDADOR DA FUNDAÇÃO ALTER REAL
No passado dia 19 de Julho, no Salão do Marquês, do Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o Presidente da Câmara representando o seu
município, recebeu das mãos do Ministro da Agricultura e do Ministro da Economia, o Diploma
de Membro Fundador.
Depois de ter fundado a Rede Euro Equus com Jerez de la Frontera,( Espanha), Waregem
(Bélgica) e Pardubice (República.Checa), o Município da Golegã integra agora as entidades
e instituições que promoveram a Fundação Alter Real, onde se destacam, entre outras, a
EDP- Energias de Portugal SA, a Associação Turismo de Lisboa, o BES, o BPN, a
Companhia das Lezírias SA,

a PARPÚBLICA, Participações Públicas, SGPS, SA, e

Sociedade de Renovação Urbana do Campo Pequeno.

Desta Fundação agora criada

(Decreto-Lei 48/2007/27 Fevereiro) destaca-se a sua condição de autoridade nacional para o
sector da Equinicultura, e a sua responsabilidade pela preservação de um conjunto de valores
de enorme interesse nacional, ligados à produção equina nacional.
Essa elevada responsabilidade para a Fundação ora instituída é consequência da
transferência da maior parte dos elementos patrimoniais do agora extinto Serviço Nacional
Coudélico, na sequência do PRACE (Programa de Reestruturação da Administração Central
do Estado), que o integrou na Companhia das Lezírias, SA, e cujo Presidente irá presidir à
Fundação.
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Em termos patrimoniais, a Fundação herda uma diversidade de recursos singular e de
assinalável riqueza:
- Recursos de natureza económica e produtiva (coudelarias «Alter» e «Fonte Boa», áreas de
montado e infra-estruturas hípicas e desportivas);
- Recursos técnico-científicos e competências (laboratório de Genética Molecular e Unidades
que desenvolvem as tecnologias de reprodução, o desbaste e testagem dos animais –
sustentacúlos da prestação de serviços orientados para o controlo da identidade e/ou filiação
dos equinos nacionais, para a selecção e melhoramento das raças - e o pólo de educação/
formação profissional);
- Recursos de património histórico e cultural (Escola Portuguesa de Arte Equestre, bases
documentais de grande relevância histórica e técnica, recursos arqueológicos, etc.); e
- Recursos com potencial turístico (núcleos museológicos e zoológicos, recursos de ambiente
e paisagem e de observação da natureza susceptíveis de alimentar um produto turístico
compósito).
O perfil de recursos destas actividades – âncora gerará condições determinantes para a
atracção de fluxos de visitantes, de praticantes e de clientes económicos, promovendo o
desenvolvimento rural e o turismo ambiental e patrimonial.
Outro dos fins desta Fundação será a instalação e acompanhamento do sistema de apostas
mutuas sob as corridas de cavalos, que Portugal vem almejando!

2) MISSÃO DE ESTUDO DO PROJECTO PEGASO/ VINDA DOS OBSERVADORES
ESPANHÓIS À CAPITAL DO CAVALO PORTUGUESA, PARA ELABORAÇÃO DE
RELATÓRIO AO COORDENADOR CHEFE DE FILA DESTE PROJECTO COMUNITÁRIO
(INTERREG IIIB/ ESPAÇO ATLÂNTICO) EM JEREZ DE LA FRONTERA.
O Presidente da Câmara e a Vereação durante este período receberam a missão espanhola,
composta entre outros pelo criador e escultor D. Nicolas Domecq Ybarra e pelo mestre
equitador e também coudeleiro D. António Diosdado, enviada pelo Instituto de Promoção e
Desenvolvimento da Cidade de Jerez de la Frontera. De algumas conclusões desta visita, a
integrarem um relatório a elaborar, foram já veículadas por carta de Nicolas Domecq, datada
de 3 de Agosto, da qual transcrevemos alguns trechos, indubitavelmente motivadores de
orgulho para os autarcas goleganenses:
“(…)Me habeís dado la oportunidad de conocer a fondo la Villa de Golegã que me ha
encantado no solo por su belleza, su tranquilidad, su limpieza, su oferta turística y por ser la
capital del caballo, sino sobre todo por la hospitalidad y amabilidad se su gente. (…)La
iniciativa que habeís tenido, com los alumnos jóvenes, de tener la equitación como una
asignatura optativa es una gran idea para inculcar un ellos la afición al caballo y que el dia de
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mañana puedan dedicarse a este bello animal. También la terapia de los minusválidos com el
caballo me impresionó y me parece que es una gran obra.
Su trabajo como Alcalde es ejemplar. La restauración de monumentos, los parques, los
carriles para caballos y bicicletas, las señalizaciones com caballos en los comercios, y sobre
todo la limpieza, son dignos de admirar.( …)”

3) O CAVALO E O DESENVOLVIMENTO RURAL
O Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Eng. Daniel Campelo e outros
responsáveis empresariais liminianos, por ocasião da sua I Feira do Cavalo, receberam o
Presidente da Câmara da Golegã que convidaram a encerrar o Seminário “O Cavalo e o
Desenvolvimento Rural”, pelo reconhecimento e consideração pelo trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo Município da Golegã, na “fileira” do Cavalo.

4) IX MOSTRA DE GASTRONOMIA RIBATEJANA E 1º SALÃO DO VINHO, DO VINAGRE E
DO AZEITE DO RIBATEJO
À Mostra de Gastronomia Ribatejana que se vem realizando na Golegã, anualmente e desde
há uma década, deliberou a Câmara Municipal da Golegã, este ano, aditar-lhe o I Salão do
Vinho, do Vinagre e do Azeite do Ribatejo.
Na realidade, tanto o Vinho, como o Vinagre, assim como o Azeite, destacam-se como
complemento e alimento da dieta mediterrânica, a qual integra a identidade cultural
portuguesa, pela geografia, pelo clima, pela fauna e flora do nosso País, apesar de não ser
banhado pelo Mediterrâneo. Por isso, nele existem vinhas e olivais de norte a sul, não sendo
por acaso que Portugal é o maior produtor de cortiça, corroborando assim o facto de ser
considerado como país mediterrânico. Aqui, pratica-se esta dieta desde há séculos, mas só
se destacou e começou a tornar-se moda, na Europa Central e do Norte, assim como na
América, desde os estudos de Keys, em meados do séc. XX. Trata-se de uma combinação
harmoniosa entre elementos como o Sol, o mar e o rio, com os alimentos próprios das regiões
do País, das quais se destaca o Ribatejo. As suas vantagens alimentares, nutricionais,
económicas e ambientais, merecem ser promovidas, divulgadas, sobretudo porque estão
subjacentes a uma espécie de filosofia multivariada de vida, baseada numa cultura e estilos
tradicionais. Mas estes ingredientes típicos vêm sendo actualizados pela evolução tecnológica
a que são submetidas ao longo dos últimos tempos. E disso a Golegã quer também dar
conhecimento, implicando-se, pela identidade própria que esta dieta na sua variante
ribatejana lhe confere e também a diferencia.
A “marca” Ribatejo, e a qualidade que lhe é conferida pela elaboração dos seus vinhos,
vinagres e azeites, conta agora com um novo espaço de exposição, promoção e divulgação
anual, em pleno coração ribatejano, com o objectivo de dar a conhecer os nossos tradicionais
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aromas e sabores, num espaço também tradicional que é o nosso Arneiro da Feira.
Assim, durante este período cujo desempenho do Executivo Municipal descrevemos, de 13 a
16 de Setembro, decorreu com sucesso este evento, quer pela introdução do Salão do Vinho,
do Vinagre e do Azeite, quer pelo programa anímico-cultural, nomeadamente pelos festivais
taurinos e de folclore, e concerto de bandas, concorreu assim para elevar o prestigio que o
Concelho da Golegã vem granjeando através também dos seus certames, pelo nível que lhes
vem emprestando. S.E. o Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do
Consumidor, Dr. Fernando Serrasqueiro, em entrevista à comunicação social, elogiou a acção
da Autarquia goleganense, na estratégia e programação encontradas para a realização desta
edição que visitou.

5) FESTEJOS DE S. PEDRO
Durante este período realizou-se uma vez mais o habitual “arraial” de S. Pedro, na zona de
Marvila na Golegã, organizado pela Filarmónica 1º de Janeiro que contou com o apoio
técnico-logístico da Câmara Municipal e a presença do respectivo Presidente.

6) EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - EQUUSPOLIS
A Galeria de Arte João Pedro Veiga abriu as suas portas para receber a sensibilidade da
goleganense Ana Paula Felício, traduzida através da sua objectiva fotográfica. Ainda patente
ao público a sua exposição “ Golegã, um olhar diferente…”

7) CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Presidente da Câmara na sua qualidade de Presidente do Conselho Municipal de
Educação convocou durante este período uma reunião daquele órgão, na qual expressou
junto dos intervenientes a vontade da Câmara em manter o prolongamento de horário no
Jardim de Infância de Azinhaga, apesar do número de crianças inscritas ser inferior ao
estipulado pelo regulamento (≥15).
Outro dos assuntos expostos foi o da necessidade da constituição de uma nova turma na E.
B. 1 de Azinhaga, já que os Pais e Encarregados de Educação se vinham manifestando com
grande ansiedade junto do Pelouro da Educação, na exequibilidade daquela sua pretensão.
Esta e as outras situações, como o enriquecimento curricular propiciado pela Câmara
Municipal, foram resolvidas com sucesso e de encontro ao bem-estar da comunidade escolar
e educativa local.

8) ÁGUAS DO RIBATEJO
O Presidente da Câmara reuniu com os responsáveis da CULT com os quais abordou a
integração do Município da Golegã naquela empresa inter-municipal. Durante aquela reunião,
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entre outros considerandos, referiu a necessidade de contrapartidas para o nosso Concelho,
nomeadamente a transferência para aquela empresa de cerca de duas dezenas de
funcionários da autarquia goleganense, integrados actualmente nos serviços de águas e
saneamento, instalação da sede da empresa em edifício a adquirir na Golegã, assim como, a
respectiva sede social, além da integração de um autarca do Município (Assembleia Municipal
ou Câmara) no respectivo Conselho de Administração.

9) OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE
São de destacar as seguintes intervenções e realizações durante este período de actividade
municipal:
a) Extensão de Saúde de Azinhaga – continuação a ritmo regular das obras de
construção civil (construção e ampliação).
b) Passeios do Loteamento da Baralha – concluídos.
c) Remodelação do antigo espaço da tesouraria das Finanças para instalação dos
Serviços Jurídicos, Património e Aprovisionamento.
d) Piscinas Municipais cobertas, intervenção e manutenção das caldeiras e maquina de
tratamento de ar.
e) Estádio das Ademas: 1. reforço da iluminação do estádio;
2. fiscalização e acompanhamento da construção do Edifício de
Apoio.
f)

Centro de Estágio da Golegã e Museu Rural – acompanhamento e fiscalização das
construções que evoluem a bom ritmo.

g) Etar’s – manutenção e substituição das duas bombas de captação de água.
h) Creche do Centro Social e Paroquial – acompanhamento, análise de propostas e
contrato. Inicio previsto da construção para princípios de Outubro.
i)

Jardins de Infância - Preparação do piso para colocação de pavimentos anti-queda
junto aos aparelhos.

j)

Igreja Matriz de Azinhaga – reformulação do projecto de electricidade, de arquitectura
e execução de medições e orçamento para uma obra prevista em três fases:
Cobertura/ Arquitectura/ Electricidade.

k) Gestão Territorial: 1. Abertura dos planos de pormenor:
a) ordenamento das margens da Alverca da Golegã;
b) ordenamento das margens do rio Almonda;

2. Abertura do processo de alteração de PDM.
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l)

Loteamentos – Execução de projectos: 1. Casal Centeio
2. Videira & Almeida (zona de prédios

degradados, na Rua Luís de Camões, frente ao complexo escolar que acusam ruína com
perigo para a saúde pública. Prevista demolição a curto prazo)
m) Conclusão do processo que conduzirá à certificação do Serviço de Obras Particulares
(DOUA)

10) ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL
O Presidente da Câmara recebeu o Presidente da Direcção da Nersant, Eng. Eduardo
Carvalho com o objectivo de protocolar um futuro acordo de parceria entre a Nersant e a
CMG. O Presidente da Nersant após a sua visita ao Concelho da Golegã, por escrito
traduziu a sua impressão após a sua deslocação ao nosso Município:
“ Agradeço-lhe a amabilidade que teve comigo na apresentação dos equipamentos e das
infra-estrutruras que V. Exa. conseguiu construir e implementar no Concelho da Golegã.
Gostaria de lhe reconhecer a capacidade e o mérito que teve em transformar essa Vila num
espaço urbano com grande qualidade de vida e com características diferenciadoras.” J. E.
C. 11/09/07 ref.1491 (cnp)

11) ACTIVIDADE RESPEITANTE AOS PELOUROS DELEGADOS NO SENHOR VICEPRESIDENTE DA CÂMARA, ENG. RUI MEDINAS, E NOS SENHORES VEREADORES
ANTÓNIO PIRES CARDOSO E DRA. ANA ISABEL CAIXINHA
1. Conselho Local de Acção Social da Golegã (CLAS)
a. Projecto de Intervenção Precoce,
b. Plano de Desenvolvimento Social,
c. Base de Dados,
d. Guia de Recursos,

O Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Rui Medinas, na sua qualidade de Presidente do
Conselho Local de Acção Social da Golegã (CLAS), participou em diversas reuniões do
Núcleo Executivo e no Plenário do mesmo Conselho. Neste período é importante destacar o
arranque do Projecto de Intervenção Precoce, há muito ambicionado pela autarquia,
iniciativa que visa dar uma resposta integrada a diversas problemáticas em crianças
necessitadas, em acordo a celebrar muito brevemente com a Segurança Social. Foi também
apresentado no II Workshop da Rede Social, o Plano de Desenvolvimento Social,
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documento que contém as orientações estratégicas em matéria de Acção Social para o
Concelho. Em simultâneo foi já apresentada a Base de Dados da Rede Social da Golegã,
ferramenta essencial para aglutinar toda a informação relativa aos apoios sociais do
Concelho, estando também já a decorrer a preparação do Guia de Recursos. Durante este
período realizou também várias reuniões de trabalho com os Srs. Provedores das Santas
Casas de Misericórdia do Concelho, tendo como objectivo o acompanhamento periódico do
dia-a-dia destes parceiros da Rede Social. Paralelamente, manteve contactos regulares com
o director do Centro de Emprego de Torres Novas, Dr. António Lopes, dando continuidade à
política deste executivo, em matéria de integração de beneficiários de prestações de
subsídio, nos Programas Ocupacionais.

2. Águas Recicladas da Etar da Golegã

Na área do Ambiente, iniciou-se neste período a utilização das Águas Recicladas da Etar de
Golegã para rega de árvores e de alguns espaços ajardinados, só possível pelo correcto
processamento dos afluentes neste equipamento, bem como das análises químicas e
bacteriológicas periodicamente efectuadas. A utilização desta água resulta numa poupança
anual que se cifra nos 1000 m3, colocando, uma vez mais, o município da Golegã na
primeira linha das práticas ambientalmente sustentáveis. As Etar’s e as Estações
Elevatórias estão a ser alvo de uma intervenção diversificada, que passa pela limpeza,
conservação e pintura dos equipamentos, implicando nestas tarefas os próprios operadores
dos mesmos, tornando-os mais atractivos e aprazíveis para o desempenho das suas
funções diárias. Dando continuidade à política de higienização dos equipamentos
(contentores) de recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos procedeu-se a mais um limpeza dos
mesmos efectuada pela empresa Cespa.

3. Intervenção Social

Acompanhado pela Chefe de Divisão de Intervenção Social (DIS), Dra. Elsa Lourenço, o
Vice-Presidente da Câmara visitou todos os Estabelecimentos Escolares do Pré – Primário e
do 1º Ciclo, no intuito de verificar o estado das intervenções pedidas pelos responsáveis do
Agrupamento de Escolas, antes do inicio do Ano Lectivo.

4. Protecção Civil

Durante este período o Vice-Presidente da Câmara acompanhado pela Vereadora Dra. Ana
Caixinha e pelo Eng.º Acácio Galrinho Nunes, recebeu por diversas vezes, os Sócios
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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,
tendo-se já estabelecido uma plataforma de entendimento entre as partes, o que vai permitir
efectuar a demolição dos imóveis localizados na Rua Luís de Camões muito em breve,
eliminando definitivamente uma fonte, já antiga, de preocupações em matéria de protecção
civil e saúde publica.

5. Qren / Resitejo

O Vice-Presidente da Câmara 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, nomeadamente, o futuro Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN), o projecto Águas do Ribatejo e o projecto da
Lezíria em Rede que visa ligar vários edifícios/equipamentos do Concelho através de fibra
óptica, entre outros. Na qualidade de Vice-Presidente da Resitejo esteve presente em
reuniões

da

Direcção

e

da

Assembleia-geral

daquela

associação,

onde

foram

acompanhados, entre outros, o processo da construção da Nova Central de Valorização
Orgânica (CVO), o acordo de colaboração com a HLCTejo, e ainda a recolha dos óleos
alimentares usados. Sobre este assunto, uma vez mais abordado nas reuniões de direcção
por sua iniciativa, ficou decidido que a Resitejo asseguraria apenas a colocação de alguns
oleões em cada município associado, em locais a indicar pelos mesmos, mas não
asseguraria com meios próprios a recolha dos mesmos, podendo, caso fosse esse o
entendimento dos municípios, celebrar um protocolo com alguma empresa que já faz
actualmente a recolha junto do canal HORECA. Assim sendo, cabe agora a cada município
adoptar o sistema de recolha mais ajustado à sua realidade. No mesmo período reuniu com
o Eng.º André Ferreira, da empresa Óleotorres, e com o Eng.º Pedro Barbosa da Caima
Energia, no intuito de a Câmara Municipal vir a estabelecer relações com aquelas duas
empresas no que diz respeito à gestão dos resíduos, óleos alimentares usados e resíduos
verdes, respectivamente.

6. Eventos Culturais e Desportivos

No que concerne ao acompanhamento e presença nos eventos culturais e desportivos,
promovidos quer pelo Município quer por outras instituições do Concelho, oportunidades
únicas para acompanhar o dia-a-dia das mesmas, o Vice-Presidente da Câmara marcou
presença na Festa anual de Encerramento de Época do Clube de Pesca da Câmara
Municipal da Golegã, tendo estado também presente no encerramento das Comemorações
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da Festa do Bodo, que se realizou na Quinta de Miranda, a convite da Comissão de Festas.
Marcou também presença, na Rua do Lobo, na cerimónia de descerramento da placa
alusiva à rua mais bem ornamentada durante as festas em honra do Divino Espírito Santo.
Esteve presente ainda na cerimónia de recepção aos Grupos folclóricos convidados pelo
Rancho Etnográfico “Os Camponeses da Golegã”, por ocasião do seu Festival de Folclore,
que decorreu no auditório Eng.º Ricardo Magalhães no edifício Equuspolis. Participou na
cerimónia de entrega de prémios do Torneio de Futsal – Pedro Costa, organizado pela Casa
do Benfica em Golegã e pelo Futebol Clube Goleganense. Esteve ainda presente na
abertura da exposição fotográfica “Golegã – Um Olhar Diferente”, da autoria da
Goleganense Paula Felício que decorreu na Galeria de Arte João Pedro Veiga, no edifício
Equuspolis. Também a cerimónia de entrega de prémios do Torneio de Juniores e Cadetes
organizado pelo Clube de Ténis da Golegã contou com a presença do Vice-Presidente da
Câmara.

7. Instituto Politécnico de Macau

O Vice-Presidente da Câmara acompanhado dos Vereadores António Pires Cardoso, e Dra.
Ana Isabel Caixinha recebeu no Salão Nobre dos Paços do Concelho o Doutor Cândido
Azevedo e os alunos do Instituto Politécnico de Macau, que visitaram a Golegã. Aos
mesmos foi propiciado uma visita à Casa – Estúdio Carlos Relvas, ao Equuspolis e à
Associação Nacional de Turismo Equestre (ANTE), onde alguns deles obtiveram o seu
baptismo a cavalo. Esta foi pois uma oportunidade única, para que os alunos tomassem
contacto com a nossa identidade, através do património edificado, do património cultural e
gastronómico.

8. Projecto da Mobilidade Sustentável

No dia 19 de Junho, realizou-se no auditório do Instituto Politécnico de Tomar, com a
presença do Vice-Presidente da Câmara, o 1º Workshop promovido pela equipa
coordenadora do Projecto da Mobilidade Sustentável, projecto que o Município da Golegã
integra desde o inicio, fórum privilegiado para serem apresentados os primeiros contributos
e informações resultantes do diagnóstico efectuado.

9. Acordo de Colaboração a realizar entre a CCDR – LVT e a Câmara Municipal da
Golegã no âmbito da Conservação de Diques
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Acompanhado da Arquitecta Joana Carvalho e do Eng.º Acácio Galrinho Nunes, o VicePresidente da Câmara reuniu em Lisboa, na Comissão de Coordenação de Lisboa e Vale do
Tejo (CCDR – LVT), com o Eng.º Laia Fernandes, no intuito de ultimarem todos os
preparativos para a celebração do Acordo de Colaboração a realizar entre a CCDR – LVT e
a Câmara Municipal da Golegã no âmbito da Conservação de Diques no Concelho. Também
na CCDR – LVT, e acompanhado dos mesmos técnicos, reuniu com a Sra. Eng.ª Anabela
Cortinhal, responsável pelo acompanhamento dos Planos de Pormenor (PPs) do Concelho
da Golegã, instrumentos de ordenamento do território que se relevam decisivos e
estratégicos para o desenvolvimento futuro do nosso Concelho, para efectuar um balanço e
uma análise a cada um deles, no sentido de acelerar a sua publicação.

10. Emparcelamento Rural

O Vice-presidente da Câmara, Eng Rui Medinas, em representação do Presidente da
Câmara Municipal da Golegã, na reunião da Comissão de Apreciação do projecto de
emparcelamento rural das freguesias de Azinhaga, Golegã e Riachos que decorreu na sede
da Agrotejo.

11. Conselho Executivo do Programa Operacional Regional do Alentejo

O Vice-Presidente da Câmara esteve presente na reunião convocada pela Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que decorreu em Évora, para eleger o
representante dos municípios no Conselho Executivo do Programa Operacional Regional do
Alentejo, uma vez que a Lezíria do Tejo integra aquela NUT II. No âmbito da futura Área de
Localização Empresarial do Concelho da Golegã, o Presidente da Direcção da Nersant, Dr.
José Eduardo Carvalho, foi recebido pelo Presidente e pelo Vice-Presidente da Câmara, no
intuito daquela associação, através de um acordo de parceria a celebrar futuramente, vir a
colaborar com a Câmara Municipal da Golegã na implementação deste projecto.

12. Festa de Encerramento do Bodo

Na Quinta de Miranda e na Rua do Lobo, o Vereador António Pires Cardoso esteve presente
nas festas de encerramento do Bodo 2007, a qual sem o apoio técnico, logístico e monetário
da Câmara Municipal da Golegã não teria alcançado o nível e o prestigio desejado pelos
azinhaguenses.

10/12

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

13. Torneio de Futebol

O Vereador Pires Cardoso esteve presente no Campo das Ademas onde decorreu o
Torneio de Futebol na categoria de Infantis com a presença do Futebol Clube Estoril Praia.

14. Actividades nas Piscinas cobertas

Durante este período o Vereador Pires Cardoso, como responsável pelo Pelouro do
Desporto reuniu com a Associação de Natação do Distrito de Santarém com o objectivo de
elaborar as actividades que irão decorrer naquele complexo desportivo municipal.

15. XI Festa de Ténis (sub14 e sub18)

Realizado pelo Clube de Ténis da Golegã e com o apoio da CMG, contou com a presença
do Vereador Pires Cardoso que esteve também na Associação de Futebol de Santarém, na
organização do Seminário de Juízes da Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos
Acrobáticos (FPTDA), no X Convívio de Pesca Desportiva Inter-Autarquias, organizado
pelos funcionários da Câmara Municipal.

16. Visitas (Transportes)

Vereadores Pires Cardoso, com a tutela dos Transportes, entre outros, programou as
deslocações das visitas promovidas pela Santa Casa da Misericórdia da Golegã, pela OTL
da Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga e do Centro Social Paroquial da Golegã.

17. Projecto “Lezíria em Rede” (CULT)

Além da presença na recepção aos estudantes do Politécnico de Macau e à Associação de
Jovens Cidadãos da Europa e à Missão Pégaso, o Vereador Pires Cardoso reuniu com os
responsáveis da CULT sobre o Projecto Lezíria em Rede.

18. Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ)
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A Vereadora Dra. Ana Isabel Caixinha, na sua qualidade de Presidente da CPCJ durante
este período fez reunir aquele órgão, quer na sua comissão restrita, quer na sua comissão
alargada.

19. Fiscalização e Protecção Civil.

A Vereadora Dra. Ana Caixinha além de ter procedido ao apoio jurídico e encaminhamento
de Munícipes que procuraram os serviços da Câmara Municipal no âmbito de questões
jurídico-administrativas, continuou a organizar e programar a prevenção (segurança) de
pessoas e bens do Concelho.

20. Normas e Regulamentos

A Vereadora dos Assuntos Jurídicos, além do acompanhamento do processo de legalização
de loteamentos e de regularização de alguns lotes e imóveis do Concelho da Golegã,
procedeu à elaboração de diversos regulamentos e normas necessárias ao bom
funcionamento dos serviços camarários:

a. Normas de Prevenção e Controlo do Consumo Excessivo de Álcool
b. Regulamento da Actividade de Comércio a Retalho Exercida pelos Feirantes no
Concelho da Golegã
c. Regulamento para a realização de Fogueiras e Queimadas no Concelho da
Golegã
d. Normas de funcionamento da IX Mostra de Gastronomia Ribatejana / I Salão do
Vinho, do Vinagre e do Azeite

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 Setembro de 2007

O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)
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