RELATÓRIO DA ACTIVIDADE
MUNICIPAL DE 24 DE
ABRIL A 22 DE JUNHO DE
2009.

de/Presidente da Câmara Municipal/para:
em/ 22 de Junho
Ex m o . Senhor
Eng. Luís Cortez Vaz Godinho
M.I. Presidente da Assembleia Municipal
Golegã

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 acção da Municipalidade, salientando os
factos de maior relevo, que ocorreram no período em epígrafe.

PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS

1. REUNIÕES COM A COMISSÃO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA GOLEGÃ
Durante este período tiveram lugar algumas reuniões, entre a Câmara Municipal e a Comissão de
Gestão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã, para resolução de
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situações ocasionais e sintomáticas do foro técnico-financeiro daquela associação, tendo
culminado na composição dos Orgãos Sociais eleitos a 19 de Junho, após diligências efectuadas,
entre outros, pelo Executivo Municipal, em permanência, fruto da preocupação dos autarcas, na
resolução de um processo, que não podia mais arrastar-se.

2. HOMENAGEM AOS PRESIDENTES DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Iniciativa do Presidente da Assembleia Municipal, desde o primeiro momento corroborada e
apoiada pelo Presidente da Câmara Municipal, teve lugar no final da Sessão Solene das
Comemorações do 35º aniversário do 25 de Abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da
Golegã, a justa e merecida Homenagem, a todos aqueles que ocuparam a Presidência da
Assembleia Municipal, órgão nascido após 25 de Abril, de 1974. Foram assim homenageados
Jorge Manuel Lucas Caixinha (1977-1979), Dr. António Domingos do Rosário Braz (1980-1982),
(1994-1997), António José Martins Lopes (1983-1985), Manuel António da Silva Martins (19861989), Victor Manuel Gavino Pereira Galrinho (1990) e Carlos Alberto Vitorino Pinto (1990-1993),
que a partir de agora figuram nas paredes do Salão Nobre.

3. MEDALHA DE MÉRITO DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
Mais de duas centenas de pessoas estiveram presentes no “Central”, para preitear o conhecido
goleganense, agora aposentado, que ao longo da sua vida de trabalho, quer na Farmácia Salgado,
quer no domicílio de quem lhe requeria os seus préstimos, se dedicou à nossa comunidade de
corpo e alma, a qualquer hora, fosse de dia ou de noite. O Presidente da Câmara Municipal e o
Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, momentos antes do início do almoço, entregaram as
medalhas das respectivas autarquias ao homenageado. Após o acto de entrega da medalha CMG,
iniciativa da Presidência da Câmara, o Edil manifestou a sua intenção de ratificar aquele acto em
Reunião de Câmara, corroborando-o com a proposta de atribuição ao nosso cidadão António
Jorge Lince Correia, a Medalha de Mérito Municipal.

PELOURO DA CULTURA
1. “O CHALET DA FOTOGRAFIA NA GOLEGÃ”
A Golegã, uma vez mais, ecoou pelo País, através da TSF, no passado dia 13 de Junho, no
programa “Encontros com o Património”, promovido pelo Ministério da Cultura, durante o qual
Manuel Vilas Boas entrevistou no próprio Estúdio os Arquitectos Victor Mestre e Manuel Lacerda
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e o Eng. João Appleton, a Historiadora Cátia Fonseca e o Presidente da Câmara Municipal da
Golegã. Com detalhe foi dado a conhecer o edifício, nomeadamente o processo da sua
restauração e reabilitação.

2. EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE MARY ST. GEORGE
Durante este período teve lugar no Equuspolis a Exposição de Pintura de Mary St. Georg, esta
nasceu nos Estados Unidos da América, tendo-se licenciado em História da Arte pelo Connecticut
College, no ano de 1969, obtendo o Diploma de Arquitectura pelo Central London Polytecnic, em
1979. Leccionou e dirigiu “Art e Design” no St. Julian’s School, em Carcavelos. Integrou
variadíssimas exposições colectivas e expôs individualmente, quer no País, quer no estrangeiro. A
Pintora que reside no Concelho de Sintra, elegeu a Galeria João Pedro Veiga, do Equuspolis, para
dar a conhecer a sua obra na nossa região.

3. EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE MARIA DA CONCEIÇÃO VENTURA -“PASSEIO PELO RIBATEJO”
A Galeria de Arte João Pedro Veiga, no Equuspolis recebeu também durante este período a
pintura de Maria da Conceição Ventura, que ainda se encontra patente ao público. Uma
aguarelista que exalta o património edificado do Ribatejo, através de um “Passeio” pela nossa
região, no qual dá a conhecer a sua maneira de o observar, de o sentir e de o expressar através
das suas telas.

4. EXPOÉGUA
O êxito e o sucesso, foram alcançados pela perseverança da aposta num novo evento, que nasceu
há 11 anos e que agora definitivamente se consolidou. Na realidade, foi a edição que registou o
maior número de equinos inscritos para concurso, cerca de uma centena! Apesar dos tempos de
crise, a moldura humana no Arneiro, Sábado, dia 9 de Maio, foi expressiva do crescimento da
ExpoÉgua. Os Secretários de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e do Ordenamento
do Território e das Cidades, foram as visitas oficiais da XI ExpoÉgua, na qual, como vem sendo
habitual, foram atribuídos a Égua d’Ouro (APSL), o Troféu de Ouro (APCRS) e o Troféu Criador de
Prestígio (APCA).

5. ROMEIROS DE SÃO MARTINHO
No dia 8 de Maio, teve lugar mais uma Romaria, a oitava. Este ano teve como Romeiro Mestre o
Padre João Vergamota, que conduziu os Romeiros de São Martinho, pelo Paúl do Boquilobo até à
Quinta de Caniços na qual centenas de pessoas confraternizaram, após Missa Campal, na
seiscentista Capela de São Baptista.
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6. FEIRA DE MAIO, AZINHAGA /ESTÁTUA A SARAMAGO
A Feira de Maio da Azinhaga, que mereceu da parte da Câmara Municipal, o total contributo
pecuniário da instalação dos stands no jardim da sede da Freguesia, além do apoio técnicologístico, teve a sua abertura na sexta-feira à tarde (29), na qual estiveram presentes, entre
outros, do Presidente e Vereação da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da Golegã, que
acompanharam o Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga e alguns membros da Autarquia
Azinhaguense, na visita aos stands dispostos no Jardim Público. A nota alta dos festejos foi no
Domingo, dia 31, por ocasião do descerramento da estátua José Saramago, de autoria do Escultor
Armando Ferreira, promovida nomeadamente pela Junta de Freguesia da Azinhaga, pelo Grupo
Mais Saramago e José Miguel Noras. Uma cerimónia digna, à qual se associou a Câmara Municipal
da Golegã, conterrâneos do escritor, além de todos aqueles que vieram de fora para assistir ao
acto.

7. REDE EUROEQUUS
Golegã e Jerez de la Frontera uniram-se no El Rocio, fenómeno religioso e sócio-cultural de
dimensão invulgar. A Alcaldesa de Jerez de la Frontera e o Presidente da Câmara Municipal da
Golegã, acompanharam a Hermandad de Jerez e os Romeiros de São Martinho, nos dias 30 e 31
de Maio. “Golegã, Portugal” ecoaram pelos altifalantes do Rocio, tendo os Romeiros pelo seu
traje e apresentação despertado a atenção dos milhares de visitantes. A Câmara Municipal em
Reunião Ordinária deliberou enviar aos Romeiros que se deslocaram ao País vizinho, uma palavra
de louvor e de mérito, já que custearam a sua deslocação, estadia, funcionários, transporte e
alojamento de cavalos, durante os dias das festividades, nas quais representaram a Golegã, sem
onerar assim, a autarquia.

8. SESSÃO FORMAL DE ENTREGA DO ESPÓLIO FOTOGRÁFICO DE CARLOS RELVAS
No Salão Nobre dos Paços do Concelho da Golegã decorreu a Sessão Formal de Entrega e
Apresentação do Espólio Fotográfico de Carlos Relvas, propriedade da Câmara Municipal, que
agora foi digitalizado pelo Departamento de Fotografia do Instituto Politécnico de Tomar.
Na Sessão estiveram presentes, entre outros, além dos Presidentes do Instituto Politécnico de
Tomar e da Câmara Municipal da Golegã, Prof. António Martiniano Ventura, Director do Curso
Superior de Fotografia, CSF, e Presidente do CEFGA, Prof. Cláudio Melo, do CSF e responsável pelo
Laboratório Digital do Departamento de Fotografia do IPT; Eng. Luís Pavão, professor no CSF e
responsável pelo Laboratório de Conservação de Fotografia do mesmo departamento e a Dra. Elsa
Lourenço, Chefe da Divisão Municipal, sob a qual estão adstritos os serviços respeitantes à CasaEstúdio. O espólio será depositado no anexo da Casa-Estúdio, “Atelier Digital”, no qual estão a
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decorrer monitorizações higrométricas e de temperatura, após a intervenção executada naquele
espaço. Dos cerca de 12.000 negativos, algumas centenas irão para o banco de imagem/site,
devidamente protegidos, ficando os restantes só para consulta no local, para investigadores e
interessados. A apresentação pública terá lugar no Cine-Teatro Gil Vicente, em Outubro, durante
a Semana da Fotografia 2009, que terá lugar de 1 a 3 de Outubro.

9. CULTURA RELIGIOSA/IDENTIDADE COMUNITÁRIA
Durante este período decorreram a Procissão dos Ramos, na Golegã, a Via Sacra e a Procissão à
Senhora da Piedade, na Azinhaga, com o apoio técnico-logístico da Câmara Municipal da Golegã.

10. GRUPO ETNOGRÁFICO DANÇAS E CANTARES DA NAZARÉ CONTRACENOU COM O RANCHO
FOLCLÓRICO DA GOLEGÃ, NO GIL-VICENTE
Durante este período o Rancho Folclórico da Golegã foi o anfitrião do Grupo Etnográfico Danças e
Cantares da Nazaré, que promoveram um digno espectáculo naquele espaço sob gestão
municipal.

11. MUSICAL “O NAZARENO”
A plateia e o balcão superlotados do nosso Cine-Teatro, aplaudiram nos dias 16 e 17 de Maio, o
bom desempenho dos actores que integraram aquele espectáculo de qualidade, quer pelo nível
emprestado às cenas, quer pela coreografia. A Associação Cultural Cantar Nosso que o promoveu
contou com o apoio da Câmara Municipal, do IPJ, e da Junta de Freguesia da Golegã.

12. MUNICÍPIO DA GOLEGÃ FEZ-SE REPRESENTAR EM CONSTÂNCIA
Uma vez mais, a Golegã esteve representada nas Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem com um
barco do avieiro Custódio Petinga, que subiu, o Tejo, de Almourol a Constância, por ocasião das
Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, levando hasteada a bandeira do Município da Golegã.

13. AGRUPAMENTO 1139 DA GOLEGÃ PROMOVEU FADO NA SUA SEDE
Durante este período os nossos Escuteiros organizaram, no passado dia 16 de Maio, “Noite de
Fados”, no Salão Paroquial, acção que contou com o apoio da Câmara Municipal, entre outros,
durante a qual actuaram, entre outros, Julieta Rodrigues, Ana Dório, Pinto de Oliveira e Feliciano
Dias, os quais foram acompanhados à guitarra por Joaquim Rocha e à Viola por Pinto Oliveira.

14. TERESA TAPADAS NO PICADEIRO LUSITANUS
Teresa Tapadas cantou o “Fado em Vários Andamentos”, no Picadeiro Lusitanus, por ocasião da XI
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ExpoÉgua, num espectáculo promovido pela Câmara Municipal da Golegã e Feira Nacional do
Cavalo.

15. ENCONTROS SOBRE “FICCIONAR…A HISTÓRIA”
No Sábado, 23 de Maio, o Auditório do Equuspolis, recebeu o “Encontro sobre... Ficcionar a
História”, durante o qual o romancista e historiador João Paulo Oliveira e Costa apresentou o seu
último romance histórico "O Império dos Pardais".

16. TEMAS ABORDADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Durante este período tiveram lugar durante três dias, na Biblioteca Municipal da Golegã, acções
como “A Higiene Oral”, o “Dia da Família” e os “Primeiros Socorros”, cujo público alvo foram as
crianças do Concelho.

17. EXPOSIÇÕES DE FRANCISCO DA CLARA E ORLANDO MEDINAS, NO COMPLEXO ESCOLAR DA
GOLEGÃ
No passado dia 15 de Junho, por ocasião da tomada de posse do novo Director do Agrupamento
de Escolas, teve lugar uma exposição dos artesãos Francisco da Clara e Orlando Medinas, que
mostraram a sua eximia arte de trabalhar a madeira, com a qual exprimem o mundo rural e da
borda d’água da nossa região.

18. LANÇAMENTO DO LIVRO “SABORES DAS NOSSAS MEMÓRIAS”
No passado dia 17 de Junho, no Museu Rural da Golegã, o Agrupamento de Escolas da Golegã,
Azinhaga e Pombalinho lançou o livro de gastronomia regional “Sabores das Nossas Memórias”,
que contou com a presença do Presidente e Vereação da Câmara Municipal da Golegã. O
conjunto de receitas da gastronomia tradicional das localidades abrangidas pelos autores é o
resultado de uma recolha efectuada por professores e alunos, junto de pessoas do Concelho, que
agora deixam um interessante legado, às gerações vindouras. As aguarelas que ilustram a capa e
contra-capa do livro são da autoria do Dr. Luis Mota, responsável pelo CESPOGA, surgindo ainda
no seu interior ilustrações do pintor e escultor Rui Fernandes. Este livro contou ainda com o
prefácio do Chefe António Silva e de Filipa Vacondeus.

19. ARRAIAL FOLCLÓRICO NO MUSEU RURAL
Uma vez mais, durante este período teve lugar o habitual Arraial Folclórico, no Museu Rural,
promovido pelo Rancho Folclórico da Golegã, com o apoio da Câmara da Golegã, naquele espaço
municipal sob a gestão daquele grupo.
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20. FESTAS DE SÃO JOÃO
Durante este período iniciaram-se as Festas de São João, à Baralha, frente à Capela, que contaram
com o apoio da Câmara Municipal da Golegã.

21. FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA, DIA DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Moita Flores, junto do Presidente da Câmara
Municipal da Golegã, fez questão que entre os Municípios da Lezíria do Tejo, fosse o Município da
Golegã, quer pela sua identidade, quer pelo seu percurso, a receber Sua Excelência o Presidente
da República, aquando da Sua visita à Feira Nacional da Agricultura, no dia 9 de Junho. Um dia
que ficará registado na memória de todos os que tiveram presentes, entre os quais, os elementos
do Rancho Folclórico da Golegã que bailou para o Prof. Aníbal Cavaco Silva e os demais
acompanhantes, e ainda pela noite dentro, com a actuação do Rancho Folclórico “Os Campinos da
Azinhaga”.

PELOURO DO TURISMO
1. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCELHO
Durante este período são de destacar alguns factos que promoveram e divulgaram o Município da
Golegã, sem custos para a Câmara, exigindo só a disponibilidade permanente, nomeadamente do
responsável pelo Pelouro Municipal do Turismo:
- Comunicação escrita – Revista Blue Travel, (custo zero),
- Comunicação áudio-visual – RTP “Alma e a Gente”, Prof. Hermano Saraiva (custo zero),
RTP 1 “Praça da Alegria”, Serenela Andrade (custo zero),
RTP 2 “Desporto na 2”, Taça Europeia do Pentatlo (custo zero),
Mirante.TV “Centro de Estudos Ribatejanos” (custo zero).

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. “INVESTIGAR, AVALIAR E DESCENTRALIZAR”, X CONGRESSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
O Edil da Golegã, que além da Presidência da Câmara Municipal, assume também o Pelouro da
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Educação, entre outros, há mais de uma década, relatou a sua experiência ao longo de doze anos
como Autarca, mas sobretudo o papel do Município na Educação. Durante a sua intervenção no
X Congresso da SPC da Educação, sob o título “A Descentralização da Educação – Análise
comparativa desde o modelo vigente em 1998, à transferência de competências, em 2008”,
abordou a acção dos quadros normativos e a respectiva resposta político-social, debruçando-se
sobre as vantagens da responsabilização do poder local face às escolas, não deixando de
salientar a iminência do aligeiramento dos encargos governamentais, em várias vertentes, que
poderão produzir efeitos não desejados no interesse público. Por fim, referiu a inegável
vantagem da descentralização, como eixo fundamental da reforma do Ensino, em Portugal, no
séc. XXI.

2. REUNIÃO DO CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO
Durante este período tiveram lugar mais duas reuniões deste órgão, o qual é integrado também
pelo Presidente e Vice-Presidente da Câmara. Nas duas últimas duas reuniões da Comissão para a
eleição do Director, da qual faz parte o Presidente da Câmara, foi deliberado indicar o exPresidente do Conselho Executivo, único candidato ao cargo de Director.

3. TOMADA DE POSSE NO NOVO DIRECTOR DE AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
No passado dia 15 de Junho teve lugar na Escola E.B. 2, 3/S Mestre Martins Correia, a tomada de
posse do novo Director do Agrupamento de Escolas, na qual esteve presente o Presidente da
Câmara que fez uma alocução sobre o novo cargo.

4. 1.AS JORNADAS DO GRUPO DE TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO EM EQUÍDEOS (GTIE)
Por ocasião da ExpoÉgua realizaram-se as 1as Jornadas do Grupo de Trabalho de Investigação em
Equídeos, sob o tema “Investigação equina em Portugal - Presente e Futuro”. O Auditório do
Equuspolis, recebeu investigadores, técnicos e docentes nacionais e estrangeiros, que debateram
“Reprodução e Genética”, “Medicina e Saúde”, “Produção e Maneio” e “Nutrição e Alimentação”.
É de salientar a presença da Presidente da Horse Commission da EAAP/FEZ, Profª Nicoletta
Miraglia e do Dr. Martin-Rosset, autor de várias publicações sobre alimentação de equinos. A
Profª. Maria do Mar Oom e o Prof. Rui Caldeira, do GTIE, foram os principais promotores destas
Jornadas na Capital do Cavalo, cujos participantes exaltaram a sua importância, pelo debate e
conclusões conseguidos.
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5. ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO
Durante este período o Executivo Municipal, em permanência, esteve presente nas acções
respeitantes ao final do ano lectivo das Escolas do Concelho.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL
1.

PROHABITA
O Município da Golegã e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana estabeleceram um
acordo de colaboração no âmbito do Programa PROHABITA, Programa de Financiamento para
Acesso à Habitação, no qual a Câmara Municipal da Golegã beneficia de comparticipação a fundo
perdido pelo IHRU no valor de 580.000€ e empréstimo bonificado até 960.000€. O Município
propõe-se proceder à construção de 30 novas habitações e conforme os termos do acordo,
poderá ainda proceder à aquisição e reabilitação de fogos devolutos.
As habitações financiadas ao abrigo do PROHABITA destinam-se a residência permanente dos
agregados familiares e são-lhes atribuídas em regime de renda apoiada ou em regime de
propriedade resolúvel.
O Presidente da Câmara Municipal da Golegã assinou o Acordo de Colaboração no âmbito do
Programa PROHABITA, no passado dia 1 de Junho, no Centro Cultural de Belém, na presença do
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. A Câmara
atribuirá até 2013 a totalidade das habitações.

2.

REDE SOCIAL
Durante este período autárquico no âmbito da Rede Social e honrando o seu compromisso com o
Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém, a Câmara Municipal promoveu o transporte dos
alimentos que depois foram distribuídos a quem necessitava, pela Conferência de São Vicente
Paulo e Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga.

3.

COLÓNIA DE FÉRIAS “É FANTÁSTICO DESCOBRIR”
A Câmara Municipal através da sua Divisão de Intervenção Social com o objectivo de promover a
ocupação dos tempos livres das crianças dos 6 aos 12 anos, na qual a prioridade é a valorização de
actividades de carácter pedagógico, desportivo, lúdico e cultural, transmitindo-lhe valores,
enquanto cidadãos. Também a descoberta e o conhecimento das tradições e património cultural,
integrantes da Colónia, em conjunto com generalização da prática desportiva no seu seio, tornase num factor primordial para a melhoria da qualidade de vida, constituindo-se como um
fundamento base para a formação pessoal, social e desportiva dos jovens. Assim, de 23 de Junho
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a 28 de Agosto, o Município da Golegã, proporcionará aos jovens uma oportunidade para
experimentarem e vivenciarem um conjunto de actividades de âmbito desportivo e cultural, de
modo a que fiquem sensibilizados para a continuidade da prática desportiva e para que
estimulem o desenvolvimento de valores para a sua formação pessoal.
Além desta acção, a Câmara Municipal apoiará a OTL da Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga,
com o pagamento dos assessores (900€), dos transportes, das entradas nas piscinas, na cedência
do pavilhão, na disponibilização da Engenheira do Ambiente, Sónia Casemiro, nas aulas de
Equitação, nos ateliers de escultura e de fotografia.

4.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
No passado dia 1 de Junho realizou-se o Dia Mundial da Criança, promovido pela CPCJ, o qual foi
partilhado pelas crianças do Concelho.

PELOURO DAS OBRAS E DO URBANISMO
1. PROJECTO HIPPOS GOLEGÃ
O Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Luís Patrão, recebeu o Presidente e o Vice-Presidente da
Câmara da Golegã, que expuseram a actual pretensão da Câmara, o Hyppos Golegã, a qual foi
corroborada pela projecção do DVD que continha o pré-projecto encomendado pela Edilidade.
Além do apoio previsível do Turismo de Portugal, está já agendada uma reunião com o Secretário
de Estado do Desporto, com o objectivo de angariar um maior número de co-financiamento, que
torne possível a concretização do Hyppos Golegã.
A Golegã é indiscutivelmente a Capital do Cavalo de Portugal. Vilas, como Alter do Chão e algumas
cidades, como Ponte de Lima, entre outras, vão tentando captar o “mercado” que até há poucos
anos estava fidelizado à Golegã. De norte a sul do País, as Câmaras Municipais, como a de Oeiras,
a de Alenquer e a do Cartaxo, e outras instituições vêm apostando no Cavalo e nas suas diversas
vertentes, desde a clássica à desportiva. Constroem hipódromos, “carrières” para treino e provas
e instalações para estágios, quer para os cavaleiros, quer para os cavalos. O espaço da Feira
Nacional do Cavalo, na Golegã, é único e cumpre a sua missão, sendo já complementado pelos
Picadeiros Lusitanus e Municipal, e respectivas boxes, assim como, de instalações para alojar os
frequentadores dos “clinics” e outros profissionais.
Para que a Golegã continue a granjear a sua “marca” tem de ter a competitividade necessária.
Hoje a preparação de um cavaleiro e de um cavalo, para provas nacionais ou internacionais, ou
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mesmo olímpicas, exige características específicas, quer nas medidas das pistas, quer no piso. Os
espaços privados das Quintas da Labruja e de Santo António, que a Autarquia vem solicitando
aquando da Feira e os respectivos proprietários cedem graciosamente, além de não terem já os
requisitos necessários, com o evoluir dos tempos, por vários motivos, deixarão a sua função
complementar, num grande número de provas que lá se realizam. As medidas do Picadeiro
Central da Feira, mas sobretudo as mangas laterais não têm as dimensões exigidas para a
preparação das provas e em algumas circunstâncias para a sua execução.

2. RELVADO SINTÉTICO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DAS ADEMAS
A bom ritmo decorrem as obras do arrelvamento sintético do Estádio Manuel Galrinho Bento.

3. CENTRO ESCOLAR DA AZINHAGA
A obra do Centro Escolar da Azinhaga vai cumprindo o programa cronológico previsto.

4. CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA E.B. 1 DA GOLEGÃ
Praticamente concluída está a obra da E. B. 1 da Golegã, já que só carece de acabamentos
exteriores.

5. REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO
A Capela de São João na Golegã foi alvo de intervenção numa obra co-financiada pela Câmara
Municipal e pela Junta de Freguesia da Golegã.
A Capela de São José, na Azinhaga, viu concluída a obra de reabilitação e restauro da cobertura,
com o objectivo de perseverar a memória e a história de uma edificação no Concelho, classificada
de interesse nacional. Os custos foram assumidos pela Câmara Municipal.

6. NOVAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO LARGO DA FEIRA
Durante este período iniciou-se a construção das novas instalações sanitárias e espaço
multibanco, equipamentos e infra-estruturas, indispensáveis ao nível granjeado pela Feira
Nacional do Cavalo.

7. IGREJA MATRIZ COM ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
Além dos edifícios públicos, a Câmara tenta facilitar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida
a qualquer espaço que seja fruído pela comunidade. À semelhança do que já foi efectuado
nalguns locais, como os espaços Multibanco, foi agora a vez de tornar o acesso mais fácil ao
templo manuelino. O Município implantou agora uma estrutura, sem ferir a estética do
11/15

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

Monumento Nacional (desde 1910), eliminando a “barreira arquitectónica”.

PELOURO DO AMBIENTE
1. DIA MUNDIAL DO AMBIENTE
No passado dia 5 de Junho, no Jardim Municipal da Azinhaga, a Câmara Municipal da Golegã,
através do Pelouro do Ambiente, levou a efeito um conjunto de actividades, nomeadamente
ateliers temáticos, teatro, entre outros, dirigidas às crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo do
Concelho, bem como, aos idosos de algumas instituições do Concelho.

2. PAÚL DO BOQUILOBO E SAPAL DE CASTRO MARIM
Intercâmbio de crianças e jovens cujos Municípios têm nas suas áreas concelhias espaços afectos
ao Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade.
Inserido no Projecto do ICNB "Descobrindo novas realidades, rumo a novas experiências", ao
qual a Câmara Municipal aderiu convidando as Escolas Básicas do Concelho a participar. Os alunos
do 3º e 4º anos da Azinhaga, visitaram Castro Marim, a 23 de Abril, visitando a sede da Reserva do
Sapal de Castro Marim, a Mata de Monte Gordo, Vila Real de Sto. António. No dia 12 Maio foi a
vez do Algarve vir à Golegã. Os alunos 4º e 5º anos de Castro Marim visitaram a sede do Paúl, a
Casa-Estúdio Carlos Relvas, Baptismo a Cavalo na ANTE e o Equuspolis.

3. CONSELHO ESTRATÉGICO DA RESERVA NATURAL DO PAÚL DO BOQUILOBO
Durante este período realizou-se mais uma reunião deste órgão consultivo da Reserva Natural do
Paúl do Boquilobo, onde entre outros, se iniciaram os procedimentos conducentes à elaboração
do Plano de Gestão daquela área protegida.

PELOURO DO DESPORTO
1. 19ª MINI VOLTA A PORTUGAL EM CICLOTURISMO
O Grupo Cultural e Recreativo de Cicloturismo do Vale do Tejo, em colaboração com a Federação
Portuguesa de Ciclismo e o Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã, escolheu o nosso
Concelho para o encerramento desta prova que decorreu no dia 31 de Maio, a 15ª etapa entre a
Vila de Rei – Golegã, com o apoio da Câmara Municipal da Golegã.
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2. III PASSEIO DE CICLOTURISMO DO AZIBYKE
No dia 14 de Junho O Grupo de Cicloturismo Azybike realizou o III Passeio de Cicloturismo de
Azinhaga, que contou com a presença de mais de 150 ciclistas.

3. CANOAGEM NA ALVERCA DO EQUUSPOLIS
Durante este período a Câmara Municipal da Golegã, com o apoio da Associação de Canoagem
de Santarém, proporcionaram um dia de canoagem na lagoa da Alverca, que contou com a
presença de cerca de meia centena de participantes.

4. TAÇA EUROPA DE JÚNIORES EM PENTATLO MODERNO
A Golegã recebeu a Taça da Europa Júnior em Pentatlo Moderno pelas condições ideais para a
prática desportiva, conseguidas na última década, fruto de uma estratégia que se revelou de
sucesso.
Terminou em ambiente de festa a 1ª Taça da Europa Junior em Pentatlo Moderno, prova
organizada pela Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno em estreita colaboração com o
Município da Golegã e que integrou pela primeira vez também o programa da ExpoÉgua local.
O Pentatlo Moderno é um desporto multidisciplinar constituído por cinco modalidades: tiro,
esgrima, natação, hipismo e corrida. Os pentatletas vêm os seus resultados em cada disciplina
transformados em pontos que são somados, cabendo ao vencedor o maior quantitativo de
pontuação.
Esta Taça da Europa teve um outro atractivo importante que consistiu na estreia em território
nacional do formato competitivo do “Combinado”, uma ligação non stop das disciplinas de tiro e
corrida que conferiu uma maior dinâmica competitiva, emotividade e espectáculo e que foi
realizado no magnífico enquadramento do Parque Equuspolis.
Como se esperava Rússia, Itália e França conferiram à competição um elevado nível técnico
dominando por completo todas as disciplinas deixando apenas para Ricardo Rego (Clube Natação
Interior Norte) uma vitória lusitana na prova de natação, atleta que viria a ser também o melhor
português na classificação geral masculina concluindo na 10ª posição.
No sector feminino Joana Nunes (Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar) continua a ser
a atleta portuguesa mais eclética terminando no 7º lugar, apenas logrando contudo na prova de
esgrima se bater de igual para igual com as atletas estrangeiras.
Na Golegã também os escalões mais jovens estiveram em actividade, numa prova de promoção
PentaKID, envolvendo cerca de sete dezenas de jovens a partir dos 5 anos de idade que
mostraram já toda a sua apetência e qualidades para a actividade multidisciplinar do pentatlo
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moderno. A participação de um número significativo de jovens goleganenses deixa antever a
possibilidade real de criação de um projecto de ensino e treino regular do pentatlo moderno com
os apoios da Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno e da Câmara Municipal da Golegã.
O Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, esteve presente na entrega de
Prémios da vertente Hipismo, do Pentatlo Moderno. O Equuspolis, as Piscinas Municipais
Cobertas, o Picadeiro Central e o Picadeiro Lusitanus, foram sede das várias provas
desempenhadas pelos Pentatletas, que ficaram no Golegã SportHotel, recentemente inaugurado,
que mereceu um grande elogio, dos nacionais e estrangeiros, que ali se alojaram, quer pelos
recursos humanos, quer pelo nível das instalações e equipamentos, e ainda pela localização, ideal
para o relaxe psíquico - físico.

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 continuou a desenvolver as suas
competências dentro da normalidade, acompanhando as crianças e jovens do concelho que
necessitam da sua intervenção.

2. FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO

Com este serviço a segurança de pessoas e bens do Concelho tem sido uma realidade
permanente e garantindo-se, assim, o aumento do bem-estar dos Goleganenses e dos
Azinhaguenses.

3. REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS
A Vereadora procedeu à elaboração de diversos processos referentes à regulamentação,
protocolização e normalização essenciais ao maior desenvolvimento que a Câmara Municipal da
Golegã pretende alcançar para o concelho.

4. SERVIÇO JURÍDICO
Os serviços continuam a proceder ao acompanhamento dos munícipes e associações que junto da
Câmara Municipal procuram apoio nas mais diversas áreas jurídico-administrativas.
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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,

pessoais

Paços do Concelho da Golegã, aos 22 de Junho de 2009

do

Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)
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