RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

Ex m o . Senhor
Eng. Luís Cortez Vaz Godinho
M.I. Presidente da Assembleia Municipal
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 4 D E J U N H O A 2 2
DE

SETEMBRO DE 2008.

Para apreciação da Assembleia Municipal nos termos da alínea e) do nº1 do art.º 53º da Lei nº 5A/02, de 18 de Janeiro (Lei das Competências), junto informação escrita sobre a acção da
municipalidade, salientando os factos de maior relevo, que ocorreram no período em epígrafe.

Este período de actividade municipal coincidiu com as tradicionais férias de Verão, não podendo
por isso deixar de ser remarcado o trabalho e a dinâmica da Municipalidade, apesar do período
referido durante o qual habitualmente existe uma menor disponibilidade de recursos humanos.

PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONTROLE ELECTRÓNICO PARA PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE
A Câmara Municipal da Golegã durante este período implementou o Controle Electrónico
de Pontualidade e Assiduidade para todos os seus Serviços, que ficam assim em
igualdade. É uma questão de justiça social, para que quem cumpre não esteja em
igualdade de situação com quem não manifesta a atitude desejada.
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PELOURO DA CULTURA

1. EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE VITORALVES
Estará patente, até ao próximo dia 26 de Outubro, na Galeria de Arte João Pedro Veiga,
no Equuspolis, a exposição de pintura “Pégasos” de VitorAlves. A Galeria de Arte João
Pedro Veiga, ao Equuspolis, cumpre os seus objectivos patenteando ao público
exposições regulares!
2. EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE ELIAS RODRIGUES, “LEMBRANÇAS”
Elias Rodrigues expôs no Auditório João Pedro Veiga, no Equuspolis, a preto e branco,
sob o título de “Lembranças”.
O Arquitecto Elias Cachado Rodrigues trouxe uma vez mais à Golegã, sua terra natal,
sentimentos e emoções focados e registados através da sua “objectiva”.

3. SOCIEDADE DE RECREIO MUSICAL AZINHAGUENSE EM DIGRESSÃO NOS AÇORES
O Executivo Municipal que se fez representar na Ribeira Grande pelo Vereador António
Pires Cardoso, o qual acompanhou os dirigentes e músicos daquela colectividade
azinhaguense, deliberou um subsidio extraordinário com o objectivo de propiciar a
viagem àquele arquipélago, dos elementos que compõem a Sociedade Musical
adoptando como procedimento o pagamento integral dos jovens da Escola de Formação
Musical desde que menores, residentes no Concelho e ainda sob a tutela dos pais/
encarregados de educação. A Câmara deliberou um subsidio extraordinário de 3.000€,
com o objectivo de proporcionar aos menores estudantes e residentes no concelho a
viagem por eles desejada, pela importância do intercâmbio e do confronto de realidades
concelhias diferentes.
O Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande recebeu o Vereador António Pires
Cardoso e os dirigentes da Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense 1º de
Dezembro, os quais receberam também os cumprimentos do Presidente da Junta de
Freguesia de Santa Bárbara e de outros autarcas.
4. VISITA DOS ALUNOS DO CURSO DE TRADUÇÃO CHINÊS-PORTUGUÊS À GOLEGÃ
Alunos do Curso de Tradução de interpretação Chinês-Português do Instituto Politécnico
de Macau foram acolhidos e alojados pelo Instituto Politécnico de Santarém, tendo
aproveitado a ocasião para conhecer a Capital Portuguesa do Cavalo.
A visita, em meados de Agosto, foi coordenada pelo Prof. Dr. Cândido de Azevedo,
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almeirinense, historiador doutorado e especialista na diáspora portuguesa oriental que
nesta sua estadia aproveitou para o lançamento do livro de sua autoria “Na lonjura, a
saudade – Por Terras do grande reino do Mar do Oeste”.
Os jovens universitários que poderão vir a integrar a carreira diplomática em países
lusófonos ou ainda vir a trabalhar na área da comunicação social/relações publicas,
foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo Vereador António Pires
Cardoso e pela Chefe da Divisão Municipal de Intervenção Social, Dra. Elsa Lourenço,
visitando ainda o Equuspolis. Um dos alunos presenteou os assistentes com Fado
cantado em exímio português e o coordenador da visita não deixou de bailar com os
elementos do Rancho Folclórico da Golegã, antes do almoço no típico “Cu da Mula”.
Muitos dos alunos escolheram o curso por influência dos pais, até porque em Macau o
ensino do português foi sempre gratuito.
5. PUBLICAÇÃO DO “O CANTO DA HORA PERFEITA”
No passado dia 19 de Julho, no Pátio da Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga, que
foi entrada de hospital quinhentista e é encimado por uma bonita loggia, o escritor
azinhaguense foi alvo de homenagem, numa iniciativa do Pelouro da Cultura do
Município da Golegã. A Câmara Municipal publicou o seu livro de poesia “O Canto da
Hora Perfeita”, que foi apresentado e divulgado naquela noite de sábado à comunidade
azinhaguense e a todos aqueles que se quiseram implicar naquele acto de tributo.
Augusto Manuel Serrão de Faria do Souto Barreiros nasceu na Azinhaga, a 15 de Março
de 1922. É descendente de proprietários agrícolas notabilizados na lavoura e no
entusiasmo por cavalos e toiros. Afinal, estes são os símbolos emblemáticos que, com os
campinos, representam o sentido épico da lezíria do Tejo. Contemporâneo de José
Saramago, iniciou-se muito novo na actividade literária, escrevendo para o teatro amador.
Publicou igualmente poesia e contos e foi por isso sócio da extinta Sociedade Portuguesa
de Escritores e mais recentemente, da Associação Portuguesa de Escritores e da
Sociedade Portuguesa de Autores.
A Editorial Adastro e a Livraria Ferin, os jornais "Diário Popular", "Diário Ilustrado", "Diário
de Noticias", "O Século", e "Comércio do Porto", e as revistas “Flama” e “Vida Rural”,
deram à estampa uma vasta obra que inclui a ode às gentes azinhaguenses, "Azinhaga,
Livro de Horas", além de outros títulos publicados. Está ainda representado nas
colectâneas "Cancioneiro do Vinho Português" e "Poemabril".
A homenagem tinha sido programada pela Câmara Municipal da Golegã para o mesmo
dia em que Pilar del Rio descerrou a placa toponímica que ostenta o seu nome e José
Saramago inaugurou o Pólo da sua Fundação. Por serem da mesma época,
conterrâneos com afinidades evidentes, o Pelouro da Cultura equacionou que tudo se
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passasse no mesmo dia. A “agenda” dessa data levou então o Presidente da Junta de
Freguesia da Azinhaga a solicitar ao Presidente da Câmara Municipal da Golegã que
adiasse a sua intenção para o mesmo dia em que a Casa da Comédia levaria ao palco o
“Sol das Lezírias”, na Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga. Como vem sendo
apanágio da municipalidade goleganense, a pretensão do autarca da Freguesia da
Azinhaga foi considerada e respeitada. Na mesma noite, o conhecido azinhaguense José
dos Reis foi também alvo de palavras de reconhecimento e gratidão por parte do edil
goleganense pela sua inspiração e criatividade musical, que serviu de fundo e “ilustrou” o
“Sol das Lezírias”.

6. GRUPO “CASA DA COMÉDIA DE AZINHAGA”
A Câmara Municipal da Golegã após carta da Casa da Comédia a solicitar a atribuição de
um apoio, em 25 de Junho, havia deliberado por unanimidade, antes da estreia, num
reconhecimento da implicação e dedicação do elenco, em Reunião Ordinária do
Executivo Municipal, atribuir um subsídio no valor de quinhentos euros, disponibilizando,
segundo a deliberação, o Cine-Teatro Gil Vicente para a realização de um espectáculo,
devendo para o efeito ser cedidos à Autarquia cem bilhetes para poder propiciar a ida ao
teatro, de famílias mais carenciadas. Toda a restante receita será disponibilizada para a
Casa da Comédia, à qual logo foram solicitados os documentos necessários à atribuição
do apoio.
Os actores, pela sua dedicação e pela forma desprendida, já que é graciosa a sua
actuação, mereceram desde logo o reconhecimento e apoio da Câmara Municipal da
Golegã, cujos autarcas em regime de permanência estiveram presentes ao longo das
sessões realizadas neste período, testemunhando e honrando o grupo de amadores.
7. X GASTRONOMIA E 2º SALÃO DO VINHO, DO VINAGRE E DO AZEITE DO RIBATEJO
Este período coincidiu com a X Mostra de Gastronomia Ribatejana e o 2º Salão do Vinho,
do Vinagre e do Azeite do Ribatejo. Este evento continua a cumprir o seu objectivo e
excedeu mesmo as expectativas, apesar de um investimento muito reduzido para não
sobrecarregar o cofre da autarquia, além da filosofia que lhe está subjacente de a
sedimentação e a consolidação desta Mostra e Salão serem por mérito próprio e não por
injecção de técnicas de marketing e publicidade onerosas, como é vulgar em grande
parte das gestões financeiras municipais portuguesas. A transmissão televisiva quer pela
RTP 1, no “Portugal em Directo”, quer pela TVI, nas Sugestões para o Fim-de-Semana,
conseguidas sem qualquer contrapartida financeira, foram um factor, entre outros,
determinante.
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8. I ENCONTRO DE TURISMO EQUESTRE
No Auditório Eng. Ricardo Magalhães, no Equuspolis, realizou-se o I Encontro Nacional
de Turismo Equestre, promovido pela ANTE com o apoio do Município da Golegã.
Depois da abertura pelo Presidente da Câmara Municipal, os trabalhos foram iniciados
pelo Presidente da Associação Nacional de Turismo Equestre (ANTE), Dr. Victor Amaral
Vergamota, que apresentou a ”Intervenção futura e modelo de estruturação das
entidades intervenientes no Turismo Equestre”.
A Vice-Presidente da Federação Equestre Portuguesa (FEP), Dra. Anabela Reis abordou
o “Enquadramento legislativo do Turismo Equestre”. O Instituto de Turismo de Portugal
fez-se representar pelos Drs. Miguel Mendes e João Micael cuja intervenção foi sobre
“Perspectivas de desenvolvimento e enquadramento turístico do Turismo Equestre”.
Pelo Instituto do Desporto de Portugal esteve o Director Regional, Mestre A. Moreira, cujo
tema da sua palestra foi “Controlo das estruturas implicadas no Turismo Equestre”.
9. 2ª FEIRA DO CAVALO DE PONTE DE LIMA
A Municipalidade limiana vê na Capital do Cavalo um parceiro, com o qual partilha o
saber adquirido numa área e vertente em que a Golegã é referência nacional.
O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng. Daniel Campelo, faz questão
que o Presidente da Câmara Municipal da Golegã esteja presente naquela Vila, que é a
mais antiga de Portugal, aquando da abertura da sua Feira do Cavalo. O Município de
Ponte de Lima através dos seus Serviços preencheu os Muppies do seu Concelho já com
o cartaz da Feira Nacional do Cavalo 2008, oferecendo a execução, a colocação e a
exposição.
10. ATELIERS DE PINTURA, DESENHO E ESCULTURA PARA CRIANÇAS
Continuaram a decorrer no Equuspolis os Ateliers “Sensibilização para a Arte”,
promovidos pelo Serviço Educativo do Museu, com o objectivo de sensibilizar as crianças
para a escultura, desenho e pintura. Sob a direcção do Mestre Rui Fernandes, as
actividades integraram também uma visita ao Museu Martins Correia.
11. ATELIERS “EDUCAÇÃO PARA A ARTE”
Durante os meses de Julho e Agosto de 2008, às terças-feiras de manhã, decorreram os
Ateliers de Verão de Educação para a Arte dinamizados pelo Município na Golegã,
organizados pela Divisão Municipal de Intervenção Social. Os ateliers de Educação para
a Arte tiveram como objectivos essenciais despertar e sensibilizar as crianças para a
Arte, promover o contacto com diferentes formas de expressão artística e promover a
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valorização do património local e dos artistas do Concelho. Neste sentido, foram
realizados Ateliers de Arte, Pintura, Escultura, Arquitectura, Fotografia, Teatro/Cinema,
Música e Dança, sempre que possível com a colaboração de profissionais destas áreas.
Participaram nos Ateliers 25 crianças do Concelho com idades compreendidas entre os 6
e os 12 anos de idade.

12. CONCERTO DE PEDRO BARRROSO
A Golegã e quem a visitou no primeiro fim-de-semana de Setembro, aplaudiu o
cantor/trovador que cantou e encantou no jardim do Equuspolis. Uma noite em que fez
ecoar canções e cantigas que floresceram o espírito e devolveram a paz interior de quem
o escutou. O Pelouro da Cultura do Município da Golegã, pela sua aposta numa oferta
diversificada com qualidade, trouxe à sede do Concelho, o conhecido cantor que em
termos de música, interpretação, presença em palco e voz, tem levado a um consenso
nacional.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Conselho Municipal de Educação reuniu no Fórum Manuel Fernandes, no Equuspolis,
debatendo as necessidades concretas da nossa escola, tentando adaptá-la aos
problemas da realidade do Concelho da Golegã.
Na Azinhaga, mercê do empenho do Pelouro da Educação da Câmara Municipal da
Golegã junto da Direcção Regional de Educação de Lisboa, criadas, uma vez mais,
condições de promoção do sucesso escolar e educativo aos alunos do 1ºciclo do Ensino
Básico. A Golegã, na E. B. 2, 3/S Mestre Martins Correia da Golegã também viu
contemplada a constituição de turma CEF Nível II Tipo III, assim como a abertura de
turmas do 10º ano do Curso de Ciências e Tecnologias e Profissional de Técnico de
Informática de Gestão.
A constituição de quatro turmas na E.B. 1 de Azinhaga é uma pretensão de ano para ano
dos Pais e Encarregados de Educação, que vem sendo conseguida pelo Dr. Veiga
Maltez, na sua qualidade de Presidente do Conselho Municipal de Educação, além de
tutelar o Pelouro da Educação da Câmara a que preside.
Não se trata de uma situação de novo que vem sendo resolvida, já que tem carácter
excepcional, fruto do diálogo saudável e frutífero com o Director Regional de Educação.
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O Presidente da Câmara sustentando e argumentando que se devem minorar os
problemas sócio-educativos na Azinhaga, tem merecido da parte daquele organismo do
Ministério da Educação a atenção e consideração devida, diminuindo assim a angústia e
a ansiedade dos responsáveis pelos discentes da Azinhaga, com a constituição de quatro
turmas, ao invés do que os serviços educativos propõem regularmente.
A pretensão da constituição da turma de Curso de Educação e Formação Nível II Tipo III
e da constituição das Turmas do 10º ano do Curso de Ciências e Tecnologias e
Profissional de Técnico de Informática de Gestão, foi solicitada à DREL, pelo Presidente
do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, Prof. Titular, Jorge
Saldanha Mendes, que a apresentou também em Conselho Municipal de Educação. Este
assunto motivou também o apelo para a sua exequibilidade do Presidente da Edilidade,
na mesma reunião em Lisboa, na DREL, pelas turmas pretendidas na Azinhaga.

2. CENTRO ESCOLAR DA AZINHAGA
Uma intenção e um projecto que viram a sua execução comprometidos. O Presidente da
Câmara não conformado com a possível inviabilidade anunciada pela tutela, sustentou e
argumentou junto da Direcção Regional de Educação de Lisboa, a necessidade da
construção de um novo complexo escolar na sede da Freguesia de Azinhaga, que
integrasse o Jardim de Infância e a Escola Básica, actualmente distribuídos por três
edifícios, sem plenas condições para as dignas funções a que se destinam. O Ministério
da Educação, através daquela sua Direcção, aceitou a pretensão da municipalidade
goleganense, aprovando o projecto e consequente co-financiamento.
O Centro Escolar da Azinhaga irá ver a sua construção num terreno adquirido pelo
Município da Golegã, junto às Piscinas Municipais, ao Court de Ténis, à Extensão de
Saúde de Azinhaga e à Biblioteca Municipal, complementando assim as infra-estruturas e
equipamentos, que têm vindo a ser prometidos, programados e executados, tornando a
Azinhaga uma Freguesia que se vem diferenciando pela positiva das suas congéneres,
pelo progresso e desenvolvimento.
Durante este período a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo, Dra. Maria Leal Monteiro e o Presidente da Câmara Municipal da
Golegã, Dr. José Veiga Maltez, na Biblioteca Municipal de Beja assinaram o Protocolo de
Execução do Centro Escolar da Azinhaga, na presença do Ministro do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Prof. Eng. Francisco Nunes
Correia e do Secretário de Estado da Educação, Dr. Valter Lemos, que cumprimentaram
o Presidente da Câmara Municipal da Golegã e felicitaram o Executivo Municipal,
também representado pelo Vereador azinhaguense, António Pires Cardoso e pela
Vereadora, Dra. Ana Isabel Caixinha.
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3. TRANSFERÊNCIA DE NOVAS COMPETÊNCIAS
A Câmara Municipal da Golegã aposta no conhecimento e na inteligência dos seus
cidadãos, como base indispensável para o futuro sucesso económico que a nossa região
e o País necessita. Assim, a capacidade reformista da actual Câmara Municipal permitiu
a assinatura do Contrato de Execução de Transferência de Competências do Ministério
da Educação, no dia 16 de Setembro, no Centro da FIL, ao Parque das Nações, na
presença do Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e da Ministra da Educação. É o
reforço e a qualificação do poder local. A experiência desenvolvida pelo Município da
Golegã no âmbito do Sistema Educativo, levou o Director da DREL, já em Julho, a elegêlo como “piloto” na região, para receber a transferência de competências em paralelo com
a alocação dos recursos correspondentes.
Entre outras, serão transferidas para o Município da Golegã as atribuições e
competências em matéria de educação, nas seguintes áreas:
· Pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré-escolar;
· Componente do apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio
ao prolongamento de horário na educação pré-escolar;
· Actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico;
· Gestão do parque escolar nos 2º e 3º ciclos do ensino básico;
· Acção social escolar nos 2º e 3º ciclos do ensino básico;
· Transportes escolares relativos ao 3º ciclo do ensino básico;
· Recrutamento, afectação e colocação de pessoal, gestão de carreiras e renumerações e
poder disciplinar do pessoal não docente dos 2º e 3º ciclos do ensino básico;
· Atribuição de construção, manutenção e apetrechamento das escolas básicas.

4. AMPLIAÇÃO DA E.B. 1 DA GOLEGÃ
Este projecto reveste-se de enorme importância para a autonomia do Complexo Escolar,
concedendo maiores e melhores condições de comodidade e disponibilidade de
instalações para actividades “complementares” a desenvolver, estas tiveram uma forte
adesão por parte da população escolar. O novo espaço de Ocupação de Tempos Livres
irá contemplar: Uma sala polivalente para Prolongamento de Horário do Jardim-deinfância e Actividades de Tempos Livres do 1º Ciclo (±80m2), uma Biblioteca (±50m2)
uma instalação sanitária de apoio (±8,5m2) e um hall (±7m2). O edifício existente será
ampliado com mais duas salas de aula (±50m2 cada), para a 9ª e 10ª turma do 1º Ciclo, a
9ª turma funciona há 3 anos no Jardim-de-infância. Umas instalações sanitárias para
apoio às novas salas de aula (±18m2).Um espaço para arrecadação de material e um
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espaço para arrumos de utensílios de limpeza (±8m2). Será criada uma sala para
educação plástica (±25m2) e reformulada a sala de professores (±25m2) O telheiro
existente para recreio coberto será reinstalado a norte.

5. BOLSAS DE ESTUDO ATRIBUIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ
A Câmara Municipal da Golegã, enquanto Autarquia local, visa a prossecução de
interesses próprios das populações respectivas. Tendo em consideração este objectivo a
Câmara Municipal tem tido um importante papel na dinamização de processos de
intervenção, com vista a um desenvolvimento local sustentado, e na promoção de um
conjunto de medidas de âmbito social, com o intuito de melhorar o nível de vida da sua
população. Assim, a Câmara Municipal da Golegã atribui bolsas de estudo a estudantes
cujo

agregado

familiar

resida

no

Concelho

da

Golegã

e

que

frequentem

estabelecimentos de ensino superior. As bolsas destinam-se a apoiar o prosseguimento
de estudos a estudantes oriundos de famílias economicamente carenciadas e com
aproveitamento escolar que, por falta de meios se vêem impossibilitados de o fazer.
Entende-se, por estabelecimentos do ensino superior todos aqueles que ministrem
cursos reconhecidos pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior, aos quais seja
conferido

o

grau

académico,

de

licenciatura,

bacharelato

ou

equivalente,

designadamente: Universidades e Institutos.

6. SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE DIPLOMAS NA E.B. 2, 3/ S MESTRE MARTINS CORREIA
A Escola E.B. 2, 3/S Mestre Martins Correia, durante este período, em sessão solene,
promovida pelo Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, dirigida
pelo Prof. Titular Jorge Saldanha Mendes acompanhado pelos docentes e dirigentes da
Escola, entre outros, e ainda na presença do Presidente da Câmara Municipal da Golegã
e responsável pelo Pelouro da Educação, entregou os Diplomas aos alunos que
integraram os Quadros de Excelência e Valor respeitantes aos anos lectivos 2006/2007 e
2007/2008, e ainda o Prémio de Mérito.

7. ENRIQUECIMENTO CURRICULAR COM NOVO MODELO
A Câmara Municipal da Golegã, entidade responsável pela gestão das actividades,
estipula “pacotes” contendo a cada um ocupações diferentes. Inglês, Música,
Actividades Físico-Desportivas (Equitação e Natação)e Informática integram a oferta.
Foi alargado o prazo de inscrição dos alunos do 1º ciclo do ensino básico, nas
actividades de enriquecimento curricular. Inicialmente, a data limite estava apontada
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para o passado dia 18 de Agosto, tendo sido informados os Pais e Encarregados de
Educação através de oficio acompanhado da ficha de inscrição, informação
pormenorizada das novas condições impostas pela legislação, bem como proposta de
regulamento das AEC. Dado o período de inscrições ser durante o período de férias foi
alargado o mesmo até ao início das aulas. O primeiro pacote, destinado aos alunos dos
quatro anos lectivos, contém as actividades de apoio ao estudo, ensino de inglês, prática
desportiva e ensino da música. O segundo, exclusivamente para alunos dos 3.º e 4.º
anos, mantém as mesmas actividades, mas o ensino da música é substituído pela
informática. O terceiro pacote, novamente destinado a todos os alunos do primeiro ciclo,
contém apoio ao estudo e ensino do inglês. Dentro das actividades desportivas estão a
ginástica, natação e equitação, actividades distribuídas pelos três períodos escolares.

8. CURSO DE REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Durante este período também teve lugar nos Ateliers do Equuspolis o Curso de
Reparação de Instrumentos Musicais, ministrado pelo brasileiro, José Vieira Filho e
promovido pelo INATEL em parceria com a Câmara Municipal da Golegã, este contou no
primeiro dia, com a presença do Delegado Regional do INATEL, António M. Rola, e com
os Autarcas.

9. FORMAÇÃO PARA AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA
As

Auxiliares

de

Acção

Educativa

adquiriram

competências

nas

áreas

do

desenvolvimento infantil e atitudes educativas, assim como na área da pedagogia, num
tipo de formação contínua que integrou reciclagem, actualização e aperfeiçoamento.
Às Auxiliares de Acção Educativa da rede municipal, foi estabelecido um plano curricular,
sob a orientação das formadoras Dras. Maria João Sampaio e Sofia Esteves, que
integrou temas, tais como: Educar é…; Fases do desenvolvimento infantil; Atitudes
educativas; Educação emocional; Processo educativo; A influência da educação na
qualidade de vida; Ser educador é…; O caminho que se deve seguir na educação.

PELOURO DO AMBIENTE
1. WORKSHOP “JACINTO-DE-ÁGUA, UMA AMEAÇA PERMANENTE”
O Workshop “Jacinto-de-Água, uma ameaça permanente!” realizou-se no dia 8 de Julho,
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promovido pelo ICNB, com o apoio da Câmara Municipal da Golegã. Na abertura do
Workshop estiveram presentes na mesa da abertura a Responsável do ICNB pela
Reserva do Paúl do Boquilobo, o Vereador da Câmara Municipal de Torres Novas, Arq.
Lobo Antunes e o Presidente da Câmara Municipal da Golegã. De salientar, que durante
o Workshop se comprovou que a atitude e a acção do Presidente da Câmara Municipal
da Golegã em 1998, em relação à praga de jacintos-de-água da Alverca, foi oportuna,
pertinente, correcta e eficaz, não sendo apresentada pelos investigadores presentes
qualquer alternativa mais válida.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL

1.

REUNIÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E O CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL
A Directora do CDSS de Santarém, Eng. Anabela Rato, reuniu com o Presidente e o
Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã. Naquele encontro foram debatidas as
principais áreas de colaboração e parceria entre as duas instituições, nomeadamente a
Rede Social e a CPCJ, bem como o Complemento Social para Idosos (CSI), referindo a
Directora do CDSSS que a Golegã é um exemplo de referência a nível distrital. O Eng.
Rui Medinas, Presidente do Conselho Local de Acção Social (CLAS), com a Eng.
Anabela Rato programaram a reunião da Plataforma Supra-Concelhia da Lezíria do Tejo,
para a Golegã, no próximo dia 29 de Setembro, para dar a conhecer o comportamento e
a acção goleganense às outras Câmaras.

2. COLÓNIA BALNEAR DA NAZARÉ
A Colónia Balnear da Nazaré é um projecto promovido pela Assembleia Distrital de
Santarém que todos os anos, a Câmara Municipal da Golegã integra, comparticipando a
participação de crianças e idosos. Em 2008 participaram, de 1 a 12 de Agosto, 10
crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos e, de 22 a 26 de Setembro,
8 pessoas reformadas e maiores de 65 anos
3. ENCONTRO DE ARTESÃOS
A rede social promoveu um encontro com os artesãos do concelho com o objectivo de
promover e divulgar a sua arte e o seu trabalho num local no qual todos em conjunto
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exponham e vendam, além da sua integração em todos os eventos realizados pela
autarquia, à semelhança do que já aconteceu na X Mostra de Gastronomia Ribatejana

PELOURO DAS OBRAS, E DO URBANISMO

1. PÓRTICO DE ENTRADA DA VILA (PORTA DO NORTE)
De identidade bem marcada, a aposta das municipalidades entre 1998 e 2008, centrouse na preservação da arquitectura própria da urbe rural ribatejana, motivando e
promovendo novas construções e requalificações urbanas de acordo com a manutenção
de uma traça de carácter homogéneo, diferenciando a urbe goleganense da dos
Concelhos e Freguesias vizinhos, dando-lhe uma “marca” e uma individualidade que a
fazem ser procurada pelas suas características que a distinguem das outras de cariz
suburbano. E essa “mancha” dignificada e requalificada pelo trabalho desenvolvido na
última década, merece agora ser delimitada e anunciada, surgindo assim o projecto para
implementação de um pórtico de entrada, no seu acesso da A1 /A23. A Golegã Vila, ao
contrário de Óbidos, de Marvão e de Monsaraz, entre outras, pela sua estrutura plana,
não possui nem muralhas, nem castelos. Mas cerca de quinhentos anos de história
concelhia contribuíram para a construção de templos, donde sobressai o ex-líbris do
manuelino rural, fomentaram a construção de palácios setecentistas e oitocentistas e
também um estúdio novecentista, único no mundo. Mas sobretudo uma urbe, à
semelhança do modo medieval, que irradia da Matriz, que se foi construindo baseada nos
usos, nos hábitos e nos costumes, que ditaram casas, quintas e celeiros, os assentos
agrícolas, que lhe deram uma traça singular. O Pórtico da Entrada de Vila, a PORTA DO
NORTE, abre e “encerra” tudo isso! A construção vê a sua pertinência pela Golegã,
entrar agora no seu meio milénio de elevação a Vila. Será edificado com notas da
arquitectura local, com artefactos de pedra e outros ornamentos pintados em branco de
cal e de ocre. Serão retirados ainda os inestéticos postes de iluminação, que serão
substituídos por candeeiros tradicionais, além de serem “enterradas” as actuais linhas
aéreas.

2. PAVILHÃO DO TURF CLUB CEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL
O Turf Club, Sociedade Promotora de Apuramento de Raças Cavalares, com sede em
Lisboa, é proprietário do Pavilhão de dois andares construído em pinho, na década de
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sessenta do século passado, que foi então projectado para promoção e divulgação da
Coudelaria do Dr. Miguel Quina, durante a Feira da Golegã. À época distinguia-se pelo
material e pelo preciosismo, que foram emprestados à sua execução. Durante anos foi
considerado um “ícone” da Feira de São Martinho. Esteve ainda montado na Feria del
Caballo, em Jerez de la Frontera, nos anos setenta, tendo sido utilizado como
“embaixada” da identidade cultural portuguesa, no qual esteve presente Amália
Rodrigues, divulgando o Fado, junto da comunidade Andaluza, por ocasião daquele
evento na Capital Espanhola do Cavalo.A Direcção do Turf Club solicitou à Câmara
Municipal da Golegã que recebesse, a titulo de cedência gratuita, o referido Pavilhão, já
que o espaço por ele ocupado em Benavente, passou a estar indisponível para o efeito.
Entendeu a Direcção do Turf Club que o local onde se realiza o maior evento de
expressão nacional e internacional em Portugal, com o objectivo de promover as raças
cavalares, isto é o Largo Marquês de Pombal (Arneiro da Feira), na Golegã, seria o mais
adequado, até porque o digno Pavilhão regressaria assim ao cenário para o qual havia
sido imaginado e projectado.
A Assinatura do Protocolo entre Francisco Costa Lobo, Vice-Presidente do Turf Club e o
Presidente da Câmara Municipal da Golegã, realizou-se durante este período, na
presença dos Drs. Jorge Avillez, Alexandre Lencastre e Luís Maria de Almeida, e do VicePresidente e Vereadora da Câmara Municipal.

3. PISCINA MUNICIPAL (TANQUE PEQUENO)
Mais um Complexo na Golegã, programado e, também, já concluído: Piscinas de Lazer,
Piscinas Cobertas, Campos de Ténis e Centro de Estágio Desportivo numa integração
conseguida e harmoniosa. Planeado e reprogramado (o Complexo Desportivo à Câmara
que engloba piscinas, courts de ténis e centro de estágio), pelas oportunidades que a
Câmara Municipal da Golegã não esgota junto dos responsáveis pelos quadros
comunitários, a piscina infantil abriu a tempo e horas, como é apanágio da acção da
municipalidade goleganense, cumprindo o seu objectivo, proporcionando a alegria das
crianças que a utilizaram. O Complexo Desportivo às Ademas será concluído em 2009.

4. OBRAS DE INTERVENÇÃO NA MÉDIA E BAIXA TENSÃO
Durante este período iniciaram-se os trabalhos de colocação subterrânea da rede
eléctrica na Rua Infante D. Henrique e continuação no Largo do Arneiro, até à Rua de
São Martinho.
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5. TV CABO NA GOLEGÃ
A Câmara Municipal da Golegã implicada na promoção dos actuais meios tecnológicos
da comunicação propiciou a instalação na zona urbana de uma rede subterrânea, que irá
permitir o acesso dos munícipes a um pacote que integra TV, Telefone e Internet, por
preços muito mais acessíveis. Até à presente data só era possível através de sinal de
satélite a captação da TV daquela rede. Assim foi iniciada a intervenção nas ruas da
Golegã que terá um limite de 30 dias de execução. O percurso que foi já intervencionado
recentemente para a fibra óptica digital está já preparado. Foi pedido à TV Cabo para
equacionar a zona urbana da Azinhaga num futuro próximo.

6. COLOCAÇÃO DE LANTERNAS E DE CANDEEIROS
Durante este período foram requalificadas a Rua José Farinha Relvas desde a sua
intersecção com a Rua Agostinho de Macedo até à Rua do Campo, com candeeiros e
lanternas tradicionais. O mesmo procedimento aconteceu também na Rua D. João IV
desde a sua intersecção com a Rua Heróis de Mucaba até ao Equuspolis. A inestética
rede aérea naquelas zonas nobres, foi “enterrada”.

PELOURO DO DESPORTO

1. TORNEIO DE FUTSAL PEDRO COSTA
Durante este período teve lugar no Pavilhão Desportivo da Golegã o IV Torneio de Futsal
Pedro Costa, do qual saiu vencedora a equipa da Casa do Benfica.

2. ENCONTRO DE JUÍZES
O Encontro de Juízes de Trampolim, Tumbling e Ginástica Acrobática, teve lugar no
Equuspolis, organizado pela Federação Portuguesa de Trampolim e Desporto Acrobático
em parceria com a Câmara Municipal da Golegã.

3. FESTA DA AREIA
Promovida pelo GRAC e pela Casa do Benfica, com o apoio da Câmara Municipal e da
Junta de Freguesia da Golegã. Durante este período, o Equuspolis e o Picadeiro
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Lusitanus foram assim, sede de insufláveis, esgrima, vólei de praia, passagem de
modelos, entre outras actividades.

ASSUNTOS JURÍDICOS, SEGURANÇA E PATRIMÓNIO

1.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA GOLEGÃ
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Golegã durante este período reuniu
regularmente na modalidade de comissão restrita, bem como na modalidade de
comissão alargada.

2.

FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO
No que tange ao Serviço de Fiscalização e Protecção Civil, a Vereadora Dr.ª Ana Isabel
Caixinha continuou a organizar e programar, a segurança de pessoas e bens do
Concelho. Acompanhou ainda o processo de legalização de Loteamentos, bem como a
regularização de alguns lotes do loteamento do Casal Centeio e de outros imóveis do
concelho propriedade da Câmara Municipal.

3.

REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS
A Dr.ª Ana Isabel Caixinha esteve presente, em representação da Câmara Municipal da
Golegã, no Governo Civil de Santarém, na assinatura dos Protocolos referentes ao
Sistema de Mediação Familiar e ao Sistema de Mediação Laboral. Também, em
representação da Câmara Municipal da Golegã a Vereadora esteve na cerimónia de
instalação do Gabinete de Resolução Alternativo ao Litígio do Ministério da Justiça.
A Vereadora acompanhou a elaboração de diversos regulamentos e normas
necessárias ao bom funcionamento dos serviços, nomeadamente, o Regulamento de
Tabela de Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais e Tabela de Taxas, Tarifas e
Outras Receitas Municipais do Município da Golegã, o Regulamento de Resíduos
Sólidos Higiene e Limpeza Pública do Município da Golegã, as Normas de
funcionamento da X Mostra de Gastronomia Ribatejana / II Salão do Vinho, do Vinagre
e do Azeite e o Protocolo Turf Club/CMG.
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4.

SERVIÇO JURÍDICO
A Vereadora Dr.ª Ana Isabel Caixinha procedeu ao apoio jurídico e encaminhamento de
Munícipes que procuraram os Serviços da Câmara Municipal no âmbito de questões
jurídico-administrativas. Para que a Câmara Municipal da Câmara Municipal da Golegã
acompanhe e continue na vanguarda das actualizações imposta pelas várias alterações
introduzidas na legislação em vigor, a Vereadora, esteve presente em diversas reuniões
no âmbito do novo Regime Jurídico do Código de Contratos Públicos.

Foram assim referidos os factos de maior relevância que tiveram lugar neste período de
actividade municipal.

Aceite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos.

Paços do Concelho da Golegã, aos 22 de Setembro de 2008

O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)
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