RELATÓRIO DA ACTIVIDADE
MUNICIPAL DE 23 DE
JUNHO A 27 DE AGOSTO
DE

2009.

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 a V. Exa. sobre a acção da Municipalidade,
salientando os factos de maior relevo, que ocorreram no período em epígrafe, coincidente com as
tradicionais férias de Verão, factor que não interferiu na dinâmica regular do Município, como se poderá
inferir pelo relatório.
Aceite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos,

pessoais

Paços do Concelho da Golegã, aos 27 de Agosto de 2009

do

Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

PELOURO

DA

PROMOÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

DO

CONCELHO
1.

ZONA INDUSTRIAL II
Com o objectivo de tornar realidade a expansão da Zona Industrial II, após o pedido em sede
do PDM, da alteração dos índices que se revelaram diminutos para a zona, pelos arruamentos
exigidos, o Executivo Municipal, em permanência, reuniu no passado dia 23 de Junho com os
proprietários dos terrenos que a integram, e que responderam à solicitação da Câmara
Municipal, para debaterem e equacionarem um loteamento industrial, com uma área de 10
hectares.

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
1. GEMINAÇÃO ÁGUAS DE LINDÓIA/GOLEGÃ
A Perfeitura de Águas de Lindóia, do Estado de S. Paulo, no Brasil, e o Presidente da Associação
Brasileira do Puro Sangue Lusitano, formularam um convite à Câmara M. da Golegã para uma
geminação entre os dois Municípios. Aquela zona brasileira, de eminente cariz turístico
(Estância Termal, entre outros), é um dos locais no Brasil onde se concentram importantes
criadores do Cavalo Lusitano e é sede de importantes manifestações equestres. Na realidade, a
geminação pretendida pelos Brasileiros releva-se de grande importância, entre outros factores,
pelas equipas brasileiras que disputam campeonatos internacionais necessitarem de “mínimos”
que passam por provas europeias. Um dos benefícios será o de a Golegã vir a ser “ponte” ideal
entre aquele país da América do Sul e a Europa. O actual projecto “Hyppos” será um futuro
espaço complementar aos existente e ideal para estágio e permanência das equipas, assim
como, ponto de partida para provas europeias em Espanha, França e Alemanha, entre outros
países, já que o nosso clima e os custos económico-financeiros nos colocam numa posição
vantajosa. Outras relações comerciais serão possíveis, tendo como consequência uma melhoria
de rentabilidade dos mais variados serviços instalados na Golegã e certamente a atracção e
captação de novos investimentos. Do intercâmbio proposto pelo Prefeito brasileiro são de
salientar as vertentes educacionais, culturais, turísticas, desportivas e sociais.
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PELOURO DA CULTURA
1.

DIA DA GOLEGÃ, NA FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA
O Presidente da Câmara Municipal de Santarém fez questão que o dia de recepção a Sua
Excelência o Presidente da República, na Feira de Santarém, fosse o Dia da Golegã, por ser um
Concelho referência no Distrito de Santarém. O Presidente da Câmara Municipal da Golegã, a
cavalo, ladeado por campinos, à velha usança ribatejana, recebeu o Chefe de Estado às portas
do CNEMA, onde se realizou o certame, tendo-o acompanhado com a sua comitiva, na visita aos
pavilhões, entre os quais estava o do Município da Golegã, que contou, entre outros, com a
presença de elementos do Rancho Folclórico da Golegã, que brindaram os visitantes com um
apontamento musical. Os “Campinos da Azinhaga” estiveram também presentes durante o
certame, representando o nosso Concelho.

2.

“ UM PASSEIO PELO RIBATEJO”. AGUARELAS DE MARIA C. VIEIRA
A pintora Maria C. Vieira expôs as suas aguarelas na Galeria de Arte João Pedro Veiga, que
mostraram a quem as observou a riqueza do património monumental edificado no Ribatejo e
sobretudo a forma como a autora o transmitiu.

3. EXPOSIÇÃO DE PINTURA E POESIA DE MASOFI E LUISA PERDIGÃO
Durante este período o Equuspolis abriu ainda a sua Galeria de Arte, para a exposição em epígrafe,
com o título “Sob o Olhar de Pessoa”, integrada na oferta que o Pelouro da Cultura promove
regularmente.

4. SEMINÁRIO “TERMINOLOGIAS ETNOGRÁFICAS E FOLCLORE”
No dia 03 de Julho, no Auditório do Equuspolis, com a presença de etnógrafos e folcloristas da nossa
região, foram debatidas as terminologias relacionadas com vertentes dos intervenientes, que
contaram entre outros, com a presença de docentes do Instituo Politécnico de Tomar/ CESPOGA.

5. VISITA À GOLEGÃ DA CASA VEVA DE LIMA
A poetisa Genoveva Lima Mayer começou a organizar serões literários na sua casa em Lisboa, o
Palácio Ulrich. A tradição passou para a filha, Maria Ulrich, e hoje a Associação Casa Veva de Lima
mantém esta tradição viva organizando serões literários e artísticos, nos quais, ainda, são debatidos
outros temas como, educação, economia e finanças. Durante este período de actividade municipal, e
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pelo interesse cultural dos seus associados que elegeram a Golegã, nomeadamente a descoberta da
Casa Estúdio Carlos Relvas, foram recebidos pelo Presidente da Câmara, ao qual elogiaram a forma
como está reabilitado o património monumental edificado e os espaços museológicos da sede do
Concelho e o modo como são vivificados.

6. VISITA E ESTADIA NA GOLEGÃ DO GRUPO DE FOLCLORE ITALIANO DE MONTE FALCONE
Durante este período o grupo italiano Toma Toma, que recebeu o Rancho Folclórico da Golegã no
seu país veio à Golegã, na sequência do intercâmbio cultural iniciado entre ambos. A Câmara
Municipal da Golegã apoiou os anfitriões na estadia dos convidados, os quais foram recebidos no
Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo Presidente da Câmara e pelo Vereador do Pelouro e ainda
pelo Presidente da Junta de Freguesia da Golegã. A estadia no SportHotel mereceu da parte dos
hóspedes um elogio pelas instalações modelares.

7. VISITA DE PRESIDENTES DE CÂMARA DA BRETANHA
Presidentes de algumas Câmaras da Bretanha (França) visitaram a Golegã durante este período,
ficando surpreendidos com o património desportivo e cultural existente no nosso Concelho, que
suplanta a maioria das infra-estruturas com que os seus municípios estão dotados. Salvo as grandes
cidades de França, a maioria das comunes não dispõe do conjunto total de equipamentos existentes
no município da Golegã.

8. FEIRA DO CAVALO DE PONTE DE LIMA
O Presidente da Câmara de Ponte de Lima e a Comissão Executiva da respectiva Feira do Cavalo
fazem questão da presença do Município da Golegã, como parceiro e apoiante, sempre que se
realiza aquele novo certame. O Presidente da Câmara Municipal da Golegã e Presidente da Feira
Nacional do Cavalo está sempre ao lado do seu homólogo limiano nos actos mais importantes
daquele evento. Esta edição contou, também, com a presença do Presidente da Assembleia
Municipal e do Vereador do Pelouro das Feiras, António Pires Cardoso. O stand da Golegã, entre
outros factores de promoção e divulgação do nosso concelho contou com a presença, também, do
escultor Rui Fernandes e das suas obras representativas da tradição e identidade do Município
Goleganense.

9. FESTAS DE SÃO PEDRO
Na Golegã, como vem sendo tradicional tiveram lugar as Festas de S. Pedro, as quais a Câmara
Municipal vem dando o apoio técnico-logístico. O Presidente da Câmara, padrinho das marchas e das
festas, por convite renovado, esteve presente naqueles animados festejos do bairro de Marvila.
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10. FESTAS DE SÃO JOÃO
Durante este período de actividade municipal, o bairro da Baralha renovou a tradição das festas de
São João, com o apoio da Câmara Municipal, entre outros. O Executivo Municipal, em permanência,
esteve presente naquelas festas que ditaram grande animosidade.

11. REUNIÃO CEFGA (II SEMANA DA FOTOGRAFIA)
Neste período decorreram várias reuniões do Centro de Estudos em Fotografia da Golegã, ao longo
das quais, entre outros temas, foram debatidos o espólio fotográfico de Carlos Relvas, já digitalizado
e a II Semana da Fotografia, a realizar em Outubro.

PELOURO DO TURISMO
1.

ROTA DO CAVALO E DO RIBATEJO

O Ribatejo foi uma antiga província de Portugal, formalmente instituída pela reforma administrativa
de 1936, que desapareceu do vocabulário administrativo com a entrada em vigor da Constituição de
1976. Mas não desapareceu do vocabulário do quotidiano dos portugueses! E porquê? Porque se
trata de uma região natural! As diversas tutelas vem-no omitindo, não respeitando o termo e
recentemente o próprio vinho da região passou a apelidar-se simplesmente de “Tejo”. A
municipalidade da Golegã não pode conluir com o desaparecimento do topónimo da região da qual é
o seu coração e expressão. A Golegã, o Cavalo e o Ribatejo são indissociáveis e a rota turísticocultural do Ribatejo deverá continuar a ser “patente” do nosso concelho e ser formalizada, como
deliberado, recentemente, em reunião de Câmara, já que a actual divisão turística nacional perdeu o
nome de Ribatejo, para Lisboa e Vale do Tejo.

2. PASSEIO “JAGUAR”
O conhecido clube dos Clássicos da célebre marca inglesa Jaguar elegeu a Golegã como ponto de
destino, em Junho. Recebidos pelo Presidente da Câmara aproveitaram para descobrir o património
de um Concelho, que como aquela marca faz a simbiose entre a tradição e a modernidade.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Durante este período realizou-se o Conselho Municipal de Educação onde foram analisados os
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principais momentos e acções relativos à comunidade escolar/educativa, referentes ao ano escolar
transacto, bem como foram dados a conhecer os objectivos pretendidos para o próximo ano escolar,
tanto em termos de apoio social escolar, como em termos de actividades de enriquecimento
curricular. Nesta reunião, foi ainda abordado o assunto relacionado com a constituição das turmas
nos primeiros ciclos da Golegã e da Azinhaga. Face à preocupação existente e manifestada por todos
os representantes no Conselho e face à falta de resposta por parte de representante da DREL,
presente na reunião, o Presidente da Câmara prontificou-se, à semelhança dos anos anteriores, a
reunir com o Director Geral da DREL, com o objectivo de o sensibilizar para a realidade local e referirlhe de viva voz a necessidade de contrariar a constituição de turmas mistas.

2.

REUNIÃO DO CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO (CGT)
A eleição do Director do Agrupamento e o Regulamento Interno do Agrupamento foram temas da
reunião do CGT, na qual estiveram presentes o Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal e a
Chefe da Divisão Municipal de Intervenção Social.

3.

QUADROS INTERACTIVOS NOS CENTROS ESCOLARES
As Escolas Básicas do Concelho, foram dotadas de quadros interactivos, através de uma aquisição
que permite agora que cada sala de aula dos nossos Centros Escolares disponha daquela inovação
tecnológica, mais valia para os educandos.

4.

REUNIÃO COM O DIRECTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO
O Presidente da Câmara e responsável pelo Pelouro da Educação, deslocou-se à DREL,
conseguindo com sucesso, a deliberação favorável do Director Regional, uma vez mais, para a
constituição de 4 turmas na EB1 Azinhaga e constituição de 9 turmas na E.B.1 de Golegã.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL
1. COLÓNIA DE FÉRIAS “É FANTÁSTICO DESCOBRIR”
Decorreu com sucesso a iniciativa da Câmara Municipal, através dos Pelouros da Educação e Acção
Social, a qual permitiu que cerca de uma centena de crianças de todo o Concelho, com idades
compreendidas entre 6 e 12 anos, durante os meses de Junho a Agosto, fruíssem de uma ocupação
dos tempos de férias, com um objectivo didáctico-pedagógica adicional, além do lúdico.

2. OTL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA
A Câmara Municipal, como vem sendo hábito, apoiou através de subsídio para pagamento a monitor,
cedência de transportes e entradas gratuitas em todos os espaços municipais, a OTL da SCMAzinhaga.
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PELOURO DA SAÚDE
1.

GRIPE A

Durante este período, foi elaborado plano de contingência dos Serviços Municipais, estando a
decorrer a Fase 1, na qual foram distribuídos cartazes e panfletos contendo informação sobre como
prevenir e como actuar em caso de Gripe A, em todos os locais de acesso público. Foram ainda
dotados os serviços de luvas, máscaras, sabão e gel anti-bacteriano. A Divisão de Intervenção Social
vem acompanhando a elaboração do Plano de Contingência para as Escolas.
O Presidente da Câmara e responsável pelo Pelouro da Saúde tem mantido diálogo constante com os
responsáveis locais do Centro de Saúde. A Câmara Municipal, assumiu os custos da reprodução de
um desdobrável da responsabilidade dos Bombeiros Voluntários da Golegã, para ser distribuído à
população.

PELOUROS DE OBRAS E URBANISMO E DO AMBIENTE
1. PROJECTO HYPPOS GOLEGÃ
O Presidente da Câmara foi recebido no início de Agosto por S.E. o Secretário de Estado da Juventude
e Desporto, junto do qual apresentou o projecto Hyppos, solicitando ao governante o seu apoio na
criação do primeiro e único Centro de Alto Rendimento de Hispismo, do nosso país, já que a Golegã é
o local mais adequado e pertinente pelas infra-estruturas equestres e desportivas em geral, para
sede de um equipamento deste tipo.

2. RELVADO SINTÉTICO e PISTA DE ATLETISMO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DAS ADEMAS
A bom ritmo e respeitando o cronograma temporal estão a entrar na fase final as obras no
Estádio Municipal, cujas novas infra-estruturas e equipamentos têm inauguração prevista
para o dia 19 de Setembro.
3. VALA DAS BRAQUENIDES
A Candidatura da CMG com ARHTejo para limpeza, tratamento e requalificação da Vala das
Braquenizes, foi já aceite pelo POAlentejo, aguardando agora a sua aprovação ao QREN.
4. CENTRO ESCOLAR DA GOLEGÃ
Foram concluídas durante este período as obras de ampliação da EB1 da Golegã.
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5. CENTRO ESCOLAR DA AZINHAGA
Evolui a bom ritmo a construção do novo Centro Escolar da Azinhaga

6. PREVENÇÃO RODOVIÁRIA
Durante este período para maior segurança dos nossos peões, foram colocadas lombas para redução
da velocidade, na Estrada de Stª Inês , na entrada Sul de Mato Miranda, na Estrada Real e da Cholda.

7. ESTRADA DE VALE PINTOS
Foram concluídos os colectores pluviais desta estrada municipal, aguardando agora a pavimentação
betuminosa que será da responsabilidade da Junta de Freguesia da Golegã

8. ESTRADA DA CHOLDA
Durante este período foi concluída a pavimentação betuminosa e sinalização da estrada municipal
JK2 – EN 365-4, obra que se revelou de grande interesse para a população de Mato de Miranda, a
qual, vê agora encurtada a distância à sede do Concelho.
9. REQUALIFICAÇÃO DA DIOGO BOITACA
Terminaram as obras de intervenção na Rua Diogo Boytaca, a qual está agora dotada de
candeeiros/lanternas compatíveis com a dignidade urbana que vem sendo imprimida por todo o
Concelho. Mais uma artéria da Golegã , uma entrada nobre do Concelho, sem os inestéticos postes
de cimento e respectivos postaletes e já com a rede eléctrica subterrânea, aguardando que as
telecomunicações enterrem também a sua rede no espaço disponível .
10. CEMITÉRIO DA GOLEGÃ
Teve início durante este período a obra de ampliação do Cemitério da Golegã.

11. NOVAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO LARGO DA FEIRA
Encontram-se em fase final de acabamento as instalações sanitárias e espaço multibanco no Arneiro
da Feira.

12. IGREJA DA AZINHAGA
As obras de intervenção na Igreja da Azinhaga é uma realidade actual pela Câmara Municipal ter
assumido junto da Comissão da Fábrica da Igreja a verba que faltava para a intervenção por todos
desejada. Também foram da responsabilidade da Câmara Municipal a elaboração dos procedimentos
concursais que possibilitaram o início da obra.

13. CONSELHO ESTRATÉGICO DA RESERVA NATURAL DO PAÚL DO BOQUILOBO
Durante este período teve lugar mais uma reunião do Conselho Estratégico da Reserva do Paúl, que
contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara.
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PELOURO DO DESPORTO
1. TORNEIO PEDRO COSTA
Decorreu no Pavilhão Municipal da Golegã a V Edição do Torneio Pedro Costa em FutSal, entre os
dias 5 de Junho e 11 de Julho. Ao longo de quase cinco semanas de competição desfilaram pelo
pavilhão alguns dos melhores jogadores dos distritos de Santarém e Leiria, num total de cerca de
meio milhar de atletas, entre jogos de exibição de escolinhas, femininos e torneios de seniores,
veteranos e sub-16, num total de trinta equipas.
Pedro Costa esteve presente e deu ainda mais brilho e relevo ao evento, destacando a sua
importância para a divulgação e desenvolvimento do FutSal distrital. O jogador da Selecção Nacional
contribuiu ainda para entusiasmar as duas dezenas e meia de jovens da Golegã e Ferreira do Zêzere
que disputaram um jogo de apresentação das academias “Pedro Costa e Gonçalo Alves”, das duas
localidades.
Este torneio, que actualmente é uma das maiores manifestações desportivas do concelho da Golegã,
e uma das melhores provas do género disputadas na região, é uma organização conjunta do Futebol
Clube Goleganense e da Casa do Benfica da Golegã com o apoio da Câmara Municipal.
2. CENTRO DE ALTO RENDIMENTO “PAVILHÃO MUNICIPAL DA GOLEGÃ”
Karate - O Distrito da Guarda através de Rui Jerónimo, Treinador de diversos clubes de Karate e
atleta da Selecção Nacional da Federação Nacional de Karate – Portugal, juntamente com mais 4
instrutores, realizaram o passado fim-de-semana o 1º Acampamento de Karate Desportivo. Este teve
lugar no Centro de Alto Rendimento da Golegã (SportHotel) e presentes estiveram mais de 70
Karatecas de diferentes zonas do país.
Akido -O estágio da Golegã de 27 JUN 2009, organizado pelo Miguel Sendim, decorreu de forma
excelente a vários níveis e porquê? Primeiro, porque foi bastante participado, com praticantes de
praticamente todos os dojos das nossas escola. Estiveram praticantes dos dojos da Ajuda (LPDM),
Almeirim, Santarém, Paivas, Vitória Futebol Clube, Tomar e Montijo.
Segundo, porque a sala de tatamis é bastante ampla, foi possível treinar à vontade, apesar dos 32
praticantes presentes e por fim, porque houve tempo para que os professores da escola se
reunissem e reflectissem em conjunto sobre algumas questões de carácter pedagógico.
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PELOURO

DO S

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.

2. FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO

A Câmara Municipal da Golegã através deste serviço continuou a organizar e programar, a
segurança de pessoas e bens do Concelho.
Os serviços jurídicos durante este período continuaram a legalização e actualização do património
do Município

3. REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS
A Vereadora acompanhou a elaboração de diversos regulamentos e normas necessárias ao bom
funcionamento dos serviços.
A Câmara Municipal da Golegã continua na vanguarda das actualizações imposta pelas várias
alterações introduzidas na legislação em vigor, pelo que a Vereadora, esteve presente em diversas
reuniões no âmbito dos novos regimes legais da administração pública e da urbanização.

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

5. JULGADOS DE PAZ
A Câmara Municipal da Golegã deliberou candidatar-se à instalação dos Julgados de Paz, visando
esta candidatura a obtenção de co-financiamento por parte do Ministério da Justiça para a
criação do Julgado de Paz no nosso concelho, pretendendo-se com a sua instalação proporcionar
aos nossos munícipes uma justiça de proximidade, rápida e a custos reduzidos.

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