Paços do Concelho da Golegã, aos 19 de Fevereiro de 2010
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 actos de maior relevo, que ocorreram no período de 10 de
Dezembro de 2009 a 19 de Fevereiro de 2010.

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
1.

REUNIÃO DO CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO

Durante este período realizou‐se, uma vez mais, a reunião do CCA, com o objectivo de aferir e debater a
“harmonização das avaliações”.
2.

ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL

Com o objectivo de adaptar o quadro de pessoal às necessidades actuais do Município, face a novos
serviços, estruturas e equipamentos, a Municipalidade formulou uma proposta corrigida do Mapa de
Pessoal.
3.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 19/02/2010
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PELOURO DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1.

APRESENTAÇÃO DO NOVO “GOLEGÃ EM CARRO DE CAVALOS”

No início do ano 2010, a Câmara Municipal da Golegã com a Associação Nacional de Turismo Equestre
instituiu circuitos turísticos em Carro de Cavalos, integrado na Rota do Cavalo e do Ribatejo, patenteada
pelo Município da Golegã. Na realidade, à Capital do Cavalo faltava corroborar um espaço e um meio,
para a sua descoberta, pelos visitantes nacionais e estrangeiros, já que a Golegã vem promovendo o
turismo do cavalo e a cavalo.
Um breack tirado por um Cavalo estará agora disponível com regularidade, quer em dias úteis, de
quarta a sexta‐feira, quer ao fim‐de‐semana, com o horário das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas e
dois circuitos standard (Circuito da Pintura, Escultura e Fotografia e Circuito do Património Histórico e
Religioso), que permitem desde a simples excursão pelo Concelho até uma estadia mais prolongada.
2.

REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM SOBRE A CULTURA

AVIEIRA
Durante este período o Presidente da Câmara recebeu a Presidente do Instituto Politécnico de
Santarém, com o objectivo de debater a candidatura ao PROVERE/QREN, para valorização da Cultura
Avieira no Concelho da Golegã, nomeadamente na Freguesia de Azinhaga.
3.

NOVO CENTRO DE SAÚDE DA GOLEGÃ

Estando quase finalizado o acordo de colaboração entre a ARSLVT/ACES Ribatejo e a Câmara Municipal da
Golegã para a Construção do Novo Centro de Saúde da Golegã, o Presidente da Câmara Municipal da
Golegã em reunião com a Directora Distrital da Segurança Social de Santarém, Eng.ª. Anabela Rato,
debateu a cedência/doação/permuta do terreno à Eira do Núncio, que pertenceu à Casa do Povo da
Golegã e cujo legítimo herdeiro parece ser Segurança Social. O terreno em causa tem as condições ideais
para a construção das novas instalações do Centro de Saúde da Golegã.
4.

REUNIÃO COM O EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DA AZINHAGA
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Durante este período teve lugar uma reunião inter‐autárquica, na qual foi debatido, entre outros
assuntos, a candidatura PROVERE/Avieiros, que caso seja aprovada ditará a reabilitação do edifício
escolar no Jardim da Azinhaga, assim como, a requalificação do próprio jardim, nomeadamente da
retirada dos muros delimitadores, para uma integração plena daquele espaço verde, na praça que o
circunda, à semelhança do Jardim do Equuspolis.
5.

TOMADA DE POSSE COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DA COMUNIDADE E MEMBRO DO

CONSELHO EXECUTIVO DO AGRUPAMENTO DOS CENTROS DE SAÚDE DA LEZÍRIA I ‐ RIBATEJO
No dia 25 de Janeiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Golegã, na sequência da deliberação de 12
de Novembro de 2009 do Conselho Executivo da CIMLT, que designou o representante das cinco câmaras
municipais da área de actuação do Agrupamento, a saber, da Azambuja, Cartaxo, Golegã, Rio Maior e
Santarém, nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 23.º, alínea c), 31.º, n.º 1,
alínea a) e 33.º, todos do Decreto‐Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, foi empossado como Presidente do
Conselho da Comunidade e Membro do Conselho Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde da
Lezíria I – Ribatejo (ACES Ribatejo), o Presidente da Câmara Municipal da Golegã.
O actual Presidente do Conselho da Comunidade do ACES Ribatejo terá a sua actuação numa área de
1329 km2 que abrange mais de 150 mil utentes.
6.

GOLEGÃ RECEBEU O CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO I.P.

O Presidente, Eng. Manuel Lacerda, fez questão que fosse na Golegã a reunião anual. O Auditório Eng.
Ricardo Magalhães recebeu os Conselheiros da ARH Tejo.

PELOURO DA CULTURA

1.

SOCIEDADE FILARMÓNICA GOLEGANENSE 1º DE JANEIRO

No dia 09 de Janeiro, no âmbito das comemorações do seu 77º aniversário, a Sociedade Filarmónica 1º de
Janeiro, realizou no Teatro Gil‐Vicente um concerto, com o apoio da Câmara Municipal da Golegã.

2.

“TEATRO CASA DA COMÉDIA” BODAS DE SONHO

Depois do êxito alcançado com a opereta Sol das Lezírias, a Casa da Comédia, com o apoio da Câmara
Municipal, apresentou no dia 30 de Janeiro e 6 de Fevereiro, na digna sala que é o Teatro Gil ‐Vicente,
uma nova opereta de Augusto Barreiros, “Bodas de Sonho”, uma viagem ao mundo das gentes da Lezíria.

3.

“A VER NAVIOS”
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Teatro de marionetas sobre o reinado de D. João VI e de D. Carlota Joaquina, no período das invasões
francesas, durante as quais o General Junot, do Exército de Napoleão Bonaparte, pernoitou na Golegã.
Uma acção didatico‐pedagógica, promovida pela Câmara Municipal da Golegã, através da sua parceria
com a Artemrede, no Cine‐Teatro Gil Vicente.

4.

“DRÁCULA” NO GIL VICENTE

A Companhia de Teatro do Chapitô, com o apoio da Câmara Municipal, trouxe à Golegã, ao Gil Vicente, a
sua versão do romance escrito por Bram Stoker.

5.

OFICINA DE CULTURA IMATERIAL NO CESPOGA

Subordinada ao tema “Expografia – a Golegã na objectiva de uma fotografa local: a obra de Tereza
Trancas”. Esta oficina contou na sua abertura com a intervenção do Presidente da Câmara Municipal da
Golegã.

6.

EDP ELEGEU O AUDITÓRIO DO EQUUSPOLIS PARA A REUNIÃO ANUAL DA AOSTR

Os responsáveis pela Área Operacional de Santarém da EDP, pela consideração e pelo diálogo saudável e
frutífero com o Município da Golegã, escolheram a Capital do Cavalo para reunirem com todos os seus
técnicos para analisarem o ano 2009 e programarem o ano corrente.

7.

COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE MESTRE MARTINS CORREIA

Durante este período deu‐se inicio às Comemorações do 100º do Nascimento de Martins Correia. O
Auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa foi pequeno para receber todos aqueles que se
quiseram implicar na comemoração e ouvir as intervenções da mesa composta pelo Prof. Eng.º Marçal
Grilo, Escultores José Aurélio e José Teixeira, Dr.as Joaquina Madeira e Gabriela Carvalho, e pelo
Presidente da Câmara Municipal da Golegã e responsável pelo Pelouro da Cultura.
Também o Auditório do Equuspolis esteve sobrelotado, aquando da apresentação do projecto “Um
Museu, Uma Escola”, Tese de Mestrado pela docente Elisabete Semedo, baseada no Museu e na Obra de
Mestre Martins Correia.
Com a presença da Municipalidade, junto ao Palácio do Pelourinho, decorreu uma homenagem ao célebre
escultor e pintor goleganense, durante a qual foram depositadas flores sobre a pedra que cobre as suas
cinzas, no dia do seu nascimento, 7 de Fevereiro.

8.

RESERVA NATURAL DO PAUL DO BOQUILOBO CANDIDATA ÀS 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL

Durante este período a Câmara Municipal apresentou a sua candidatura às "7 Maravilhas Naturais de
Portugal", considerando esta uma oportunidade para promover em 2010, Ano Internacional da
Biodiversidade, a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, uma zona húmida, a primeira área protegida
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portuguesa a integrar a Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO e integrada como "de
importância internacional" na Convenção de Ramsar.
A Câmara Municipal da Golegã regozija‐se pelos olhos de Portugal se centrarem na nossa Reserva Natural,
não só pelo interesse estético, mas também pela sua preservação, promoção e divulgação. Para que
todos possamos protegê‐la é preciso que a saibamos apreciar. Maravilha Natural, património do Ribatejo,
de Portugal e do Mundo, com características singulares, é um espaço de eleição para descobrirmos a
valorização e a conservação da Natureza e da Biodiversidade, em Portugal e na Europa.

9.

COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DO PINTOR MANUEL FERNANDES

Durante este período foi considerada e eleita uma Comissão para a Comemoração do Centenário do
Pintor Manuel Fernandes.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1.

COLÓNIA DE FÉRIAS DE NATAL

Uma vez mais o Pelouro da Educação promoveu a ocupação dos tempos livres das crianças do Concelho,
com a valorização de actividades de carácter pedagógico, desportivo, lúdico e cultural, transmitindo‐lhe
valores, enquanto cidadãos. Uma panóplia de actividades ao gosto dos participantes, desde a visita a
Óbidos ‐ Cidade Natal, à confecção de Receitas de Natal, construção de bonecos em plasticina, entre
outras, até à Passagem de modelos, eleição de Miss e Mister Colónia 2009 e de Fotogenia e Simpatia.
2.

SESSÃO ESCOLAR DO PARLAMENTO DOS JOVENS

A pedido do Coordenador do Parlamento dos Jovens da Escola EB2,3/S Mestre Martins Correia da Golegã,
teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho a Sessão Escolar inerente à actividade do Parlamento
dos Jovens. Uma actividade cujos objectivos são incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica
e política; sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afectam o seu
presente e o futuro individual e colectivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder
político; dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão da Assembleia da
república (AR), enquanto órgão representativo de todos os cidadão portugueses e incentivar as
capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da
formação da vontade da maioria.

3.

TOMADA DE POSSE DO CONSELHO GERAL (NA ESCOLA)

6/16

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

Durante este período o Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara Municipal da Golegã, tomaram posse
na qualidade de Membros do Conselho Geral da E.B. 2,3/S Mestre Martins Correia, órgão que já reuniu
também nesta fase.

4.

ALUNOS DAS ESCOLAS DO CONCELHO DA GOLEGÃ, NO EQUUSPOLIS

Integradas nas Comemorações do Centenário do Nascimento do Mestre Martins Correia, têm sido
regulares as visitas dos alunos do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho ao espólio
de Mestre Martins Correia, no Museu que leva e eleva o seu nome.
Neste período decorreu ainda uma exposição de trabalhos de pintura dos alunos, alusiva à obra do
Mestre Goleganense, na Galeria de Arte João Pedro Veiga.

5.

ENTREGA DE FRUTA NAS ESCOLAS DO CONCELHO

Fruto de um projecto interministerial (Educação, Saúde e Agricultura) ao qual a Câmara Municipal da
Golegã se candidatou e é uma das primeiras a executar, a distribuição de fruta nacional das escolas do
ensino básico do Concelho é uma realidade que se concretiza duas vezes por semana.

6.

PROJECTO CHAMPIMÓVEL

O Projecto Champimóvel é uma acção da Fundação Champalimaud no sentido de, juntamente com a
Câmara Municipal da Golegã, de a tornar realidade na Escola Básica 2,3 Mestre Martins Correia. Trata‐se
de uma acção de divulgação e promoção da Ciência pela Fundação Champalimaud dirigida a crianças
entre os 9 e os 14 anos. Trata‐se de um filme 3D interactivo com 25’ – O Futuro da Ciência ‐ transmitido
num simulador transportável por camião TIR que pretende visitar todas as escolas do 2º e 3º ciclo do país.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL

1.

CENTRO DISTRITAL DA SEGURANÇA SOCIAL DE SANTARÉM

Por iniciativa da Câmara Municipal, a Senhora Directora, Eng.ª Anabela Rato, deslocou‐se à Golegã para se
inteirar do funcionamento da Rede Social do Conselho, bem como de algumas preocupações do executivo
relativas ao Serviço Local daquele organismo e ainda sobre a cedência de um terreno de sua propriedade
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que poderá destinar‐se à futura localização dos novos Centro de Saúde e Serviço Local, como foi atrás já
referido no Pelouro da Promoção e Desenvolvimento do Concelho. Foi ainda dado conhecimento àquela
responsável distrital de alguns processos mais complexos em matéria de apoio social que requerem a
intervenção directa do Centro Distrital.

2.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)

Foi já aprovado o Plano de Actividades para o ano em curso que contempla, entre outras, iniciativas
dirigidas à certificação de competências e à requalificação profissional, bem como acções destinadas a
empresas e IPSS’s. Durante este período, o técnico do GIP, Dr. José Carlos Duque, realizou diversas
entrevistas com beneficiários das prestações sociais de desemprego, com jovens que procuram o primeiro
emprego e ainda a instrução de processos de candidatura no âmbito das Empresas de Inserção em que a
CMG é parceira e de programas ocupacionais para desempregados, tendo sido já integradas diversas
pessoas.
3.

BANCO ALIMENTAR

Neste período foi assinado pelos parceiros envolvidos na distribuição alimentar a saber, Câmara
Municipal da Golegã, Junta de Freguesia da Golegã, Conferência de São Vicente de Paulo e Santa Casa da
Misericórdia da Azinhaga, representados no acto pelo Presidente do Conselho Local de Acção Social, Eng.º
Rui Lince Medinas, pelo Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, Prof. Constantino Gaudêncio Lopes,
pela Presidente da Direcção, Eng.ª. Arminda Aurora Luz e pelo Provedor Eng.º João Saldanha, um
Protocolo de Colaboração que institui os procedimentos a adoptar pelas entidades parceiras na
distribuição de géneros alimentares no Concelho da Golegã.
4.

APOIOS SÓCIO‐ECONÓMICOS: APOIO AO ARRENDAMENTO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Durante este período foram apreciadas diversas candidaturas, tendo sido já aprovados os respectivos
apoios aos agregados familiares que se candidataram. Cumpre‐se assim mais um compromisso assumido
pelo actual Executivo com o propósito de ajudar a minorar, nesta conjuntura adversa, as dificuldades de
alguns agregados mais necessitados do nosso Concelho.
5.

CAMINHE PELA SUA SAÚDE

A Câmara Municipal, através do Serviço de Desporto da Divisão Municipal de Intervenção Social (DIS),
organiza nos últimos Domingos do mês, passeios pedestres com o objectivo de promover a saúde e o
bem‐estar de quem neles quiser participar.
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6.

TURISMO SÉNIOR

A Câmara Municipal da Golegã, através da sua Divisão de Intervenção Social (DIS), apoiou e comparticipou
a deslocação de 28 idosos a um passeio a realizar ao Luso, no âmbito de um programa destinado ao
Turismo Sénior promovido pelo INATEL.

7.

REDE SOCIAL

Durante este período realizaram‐se diversas reuniões do Núcleo Executivo e ainda um Plenário do
Conselho Local de Acção Social (CLAS), tendo sido já aprovado o Plano de Acção para o ano 2010, entre
outras, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social. Entre outros, destaca‐se a constituição de dois
grupos de trabalho subordinados à implementação dos Planos Municipais de Prevenção das
Toxicodependências e da Violência Doméstica, que entretanto já reuniram. Relativamente ao primeiro, foi
concluído e aprovado um inquérito que será aplicado na Escola EB 2,3 Mestre Martins Correia ainda no
decorrer do 2º Período aos alunos dos 2º e 3º Ciclos e Secundário. No intuito de alargar e diversificar a
representatividade dos parceiros no CLAS foram convidadas várias instituições e empresas,
nomeadamente a Nersant, Mendes Gonçalves SA., IPT/Cespoga, CRI – Ribatejo, Conselho Municipal de
Juventude, entre outras.

PELOUROS DE OBRAS, URBANISMO E DO AMBIENTE
1.

CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO, RESTAURO E CONSERVAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE AZINHAGA

Durante este período a Igreja da Azinhaga reabriu ao culto após as obras de restauro e conservação, que
mereceram o apoio pecuniário e mão‐de‐obra da Câmara Municipal da Golegã.
2.

REQUALIFICAÇÃO NO CASAL CENTEIO

Foi concluída durante este período a intervenção na entrada do Casal Centeio pela EN 365 que integrou
além da construção de passeios e plantação de laranjeiras, a colocação de um abrigo de paragem para o
Transfer e para os Transportes Escolares.
3.

CONSTRUÇÃO DA PRACETA FRENTE AO NOVO CENTRO ESCOLAR DA AZINHAGA

Estando em fase de conclusão o Centro Escolar da Azinhaga foi já implementada a praceta de acesso que
integrará a junção das ruas Pilar del Rio e Ângelo José de Carvalho.
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4.

INTERVENÇÃO NA RUA JOSÉ RELVAS (RUA DOS ANJOS)

Durante este período o troço final daquela importante artéria da Golegã viu o troço final sul corrigido com
o aumento de passeio para protecção de peões e melhor ordenamento do estacionamento e do trânsito
rodoviário, com protecção da ciclo Via.

5.

TRAVESSA DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS

Quem aborda a Rua José Farinha Relvas com o objectivo de se dirigir ao Largo Imaculada Conceição, quer
vindo do sul, quer vindo do norte, ao optar pela mudança de direcção pela Rua Agostinho de Macedo
(Rua do Norte), aos semáforos, vem criando situações de conflito com quem aguarda no sinal. Assim,
recria‐se uma nova situação de “shunt”, união, de sentido único entre a Rua José Farinha Relvas e a Rua
José Relvas pela Travessa da Capela de Nossa Senhora dos Anjos, com o objectivo de evitar acidentes. A
Rua do Norte manterá os dois sentidos com a Rua Gil Vicente, ficando interdita a sua abordagem se
obrigar a mudar de direcção a quem circula pela Rua José Farinha Relvas.

Rua
do
Norte

Rua José Relvas
Rua José Farinha

Travessa N.S. dos Anjos

Rua José Farinha Relvas

6.

ATELIER DIGITAL CARLOS RELVAS

Estão a ser aferidas as últimas medições de temperatura e higrométricas no edifício anexo à Casa‐Estúdio,
que foi recentemente restaurado e reabilitado com as características e tecnologia necessárias, para o
arquivo do espólio fotográfico (negativos) de Carlos Relvas, assim como parte do de Frederico Bonacho.
7.

ESTRADA DE VALE PINTOS
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Está concluída a reabilitação da Estrada Vale Pintos até ao limite do Concelho.
8.

ESCULTURA DE HOMENAGEM A MANUEL GALRINHO BENTO

A Câmara Municipal solicitou ao escultor Rui Fernandes a execução de uma obra que simbolizasse a figura
e o percurso de célebre guarda‐redes goleganense. Um pedestal, em pirâmide‐quadrangular ostenta
agora no seu topo uma peça circular em bronze que evidencia a vertente de Manuel Bento, no futebol
português, para que as gerações presentes e vindouras, dela tenham conhecimento.
9.

ESTRAGOS DO CICLONE DE 23 DE DEZEMBRO

A queda do Cedro de Himalaia, das Palmeiras‐Tamareiras (perda irreparável para o nosso património) e
consequentes danos no jardim da Casa Relvas, assim como os estragos nas habitações sociais, sanitários
do Parque da Juventude, cobertura das bancadas do Estádio Municipal, entre outras pelo Concelho,
foram situações reparadas em tempo recorde, pela Câmara Municipal.

PELOURO DO AMBIENTE

1.

COMEMORAÇÕES DO DIA DAS ZONAS HÚMIDAS

A Reserva Natural do Paul do Boquilobo e a Câmara Municipal da Golegã assinalaram no passado dia 5 de
Fevereiro, o Dia Mundial das Zonas Húmidas através de um programa que, durante a manhã, na Reserva,
proporcionou aos alunos da Golegã e de Torres Novas, um conjunto de actividades intituladas “À
Descoberta do Paul”, prosseguindo durante a tarde com um Workshop, de carácter mais técnico e
cientifico, realizado no Auditório Eng.º Ricardo Magalhães, em que intervieram, entre outros, o
Presidente da Câmara Municipal da Golegã, a Directora do Departamento de Gestão de Zonas Húmidas,
Dra. Maria João Burnay e o Vereador do Pelouro do Ambiente e Vice‐Presidente da Câmara, Eng.º Rui
Lince Medinas. Foram ainda apresentados os projectos de Requalificação das Margens da Lagoa da
Alverca e da Ciclovia Temática que ligará o Equuspolis à Reserva.

2.

Rio Almonda – Requalificação das Margens

Realizou‐se neste período mais uma reunião com a equipa de projecto que acompanha esta candidatura,
estando presentes por parte da Autarquia o Vice‐Presidente da Câmara e o Vereador António Pires
Cardosso, bem como o Chefe DOUA, Eng.º Acácio Nunes, tendo sido sugeridas algumas alterações,
nomeadamente sobre a localização do açude, o acesso da plataforma/passeio ao Largo do Miradouro, a
sinalética alusiva aos Avieiros e ainda a integração, que se deseja coerente e integrada, de um projecto
submetido pela Junta de Freguesia da Azinhaga ao programa PRODER (Parque de Merendas), entretanto
já aprovado, o que motivou a articulação com aquela autarquia na pessoa do seu Presidente. Ficou ainda
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definido com aquela equipa projectista que o Projecto de Execução deverá ser entregue à Câmara
Municipal até ao dia 15 de Abril do corrente ano.

3.

VALA DAS BRAQUENIZES E VALA DO CEMITÉRIO – LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO

O Vice‐Presidente da Câmara, acompanhado do Chefe de Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º
Acácio Nunes, deslocaram‐se a Lisboa à ARH do Tejo, para em conjunto com o Eng.º Laia Fernandes
fazerem um ponto de situação relativo ao procedimento concursal que está a decorrer e que resulta de
uma parceria entre a autarquia e aquela administração hidrográfica. A obra tem início previsto para a 1ª
Quinzena do mês de Abril e terá um período de execução de 6 meses.

4.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – EQUIPAMENTOS

Encontram‐se em fase de conclusão (1ª Quinzena de Março), na Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente
(DOUA), os projectos de execução relativos à colocação de painéis solares para aquecimento de águas em
diversos equipamentos da autarquia, nomeadamente nas Piscinas Municipais Cobertas (prevê‐se também
a aquisição de coberturas térmicas para os dois tanques), Golegã Sport Hotel, Complexo de Ténis,
Pavilhões Desportivos da Golegã e Azinhaga e Estádio Manuel Galrinho Bento. Este investimento, com
verba há muito contemplada na contratualização assumida com a CCDR Alentejo, absolutamente
determinante para o Concelho no que diz respeito à utilização de fontes energéticas alternativas, mais
limpas, mais amigas do ambiente, tem também como objectivos a redução da dependência em relação
aos combustíveis fósseis e ainda uma significativa redução de custos.

5.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Na sequência de uma reunião que foi solicitada pelo actual Executivo à empresa Energia Viva, empresa
que integra um consórcio que produz luminárias com tecnologia LED, o Vice‐Presidente da Câmara
Municipal, acompanhado pelos Engº’s Acácio Galrinho Nunes e Paulo Rodrigues, deslocaram‐se às
instalações da Exporlux, em Águeda, onde tiveram oportunidade de efectuar uma visita às unidades de
produção daquela empresa, estando também já marcada uma reunião com a EDP no intuito de articular
procedimentos relativos à substituição das actuais luminárias por luminárias LED.

6.

RESITEJO – RECOLHA DE EMBALAGENS AO DOMICILIO

Encontra‐se já concretizado e em desenvolvimento este projecto que tem como parceiros a Resitejo, a
Sociedade Ponto Verde e a Câmara Municipal da Golegã, tendo‐se verificado uma enorme adesão de
empresas do Concelho, nomeadamente as ligadas à restauração, e que se reveste da maior importância
para o sistema de recolha selectiva no Concelho, uma vez que a recolha é efectuada semanalmente às
Quintas‐feiras, aliviando assim a deposição nos equipamentos colocados na via pública.
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7.

RESITEJO – CENTRAL DE VALORIZAÇÃO ORGÂNICA (CVO)

Durante este período realizaram‐se Reuniões da Direcção, da qual é Vice‐Presidente, o Engº Rui Medinas,
e da Assembleia‐Geral daquela associação, tendo sido deliberado por unanimidade avançar para a
Construção da Central de Valorização Orgânica, projecto que a concretizar‐se permitirá introduzir um
novo conceito de gestão de resíduos, nomeadamente ao nível do aproveitamento energético.

8.

PROJECTO “LIMPAR PORTUGAL”

Como é apanágio da Câmara Municipal da Golegã, quando se trata de melhorar cada vez mais o
desempenho ambiental, que a vem distinguindo das outras autarquias, pela positiva, através dos Pelouros
do Ambiente, Educação e Acção Social irá associar‐se à iniciativa nacional que decorrerá no próximo dia
20 de Março, sob o lema “Golegã Limpa – Vamos Limpar Portugal”. Esta iniciativa tem prevista para o
próximo dia 27 de Fevereiro uma sessão de esclarecimento aberta a todos os interessados/voluntários,
que se realizará no Equuspolis.

PELOURO DO DESPORTO

1.

A TOMADA DE POSSE DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO DE PORTUGAL FOI NA GOLEGÃ

No passado dia 20 de Janeiro, decorreu no Equuspolis, a tomada de posse dos novos dirigentes da
Federação Portuguesa de Judo (FPJ), que contou com a presença, entre outros, do Secretário‐Geral da
Confederação dos Desportos, Ilídio Trindade. Todos os órgãos sociais daquela Federação Portuguesa
fizeram questão que fosse na Golegã a cerimónia que ditou o início das suas funções, em prol do Judo
Nacional.

2.

XV TAÇA DO RIBATEJO/NATAÇÃO

As Piscinas Municipais Cobertas foram, uma vez mais, sede da Taça do Ribatejo, a 14ª, que decorreu no
dia 30 de Janeiro, integrando 120 atletas, que representaram diversos clubes do distrito, tendo saído
vencedor o Clube de Natação de Torres Novas.

3.

TORNEIO DE VETERANOS, TÉNIS

De 30 de Janeiro a 31 de Janeiro o Clube de Ténis da Golegã realizou o XI Torneio de Veteranos, torneio a
nível nacional inscrito no Calendário Oficial da Federação Portuguesa de Ténis, disputando‐se nas
variantes de + 35 anos, + 45 anos e + 55 anos.
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4.

II TORNEIO DE CADETES

As Piscinas Municipais da Golegã receberam o II Torneio de Cadetes, com a participação de 15 clubes e
140 participantes, no dia 19 de Dezembro. O Circuito Regional de Cadetes é constituído por um conjunto
de 6 competições distribuídas ao longo da época desportiva, para nadadores entre os 8 e os 12 anos. O I
Torneio realizou‐se em Mação e o VI realizar‐se‐á em Julho, nas piscinas municipais de Sines.
5.

PROGRAMA TVI 24 – LUGAR CATIVO

No passado dia 10 de Fevereiro, o Presidente da Câmara Municipal da Golegã e o Presidente do Futebol
Clube Goleganense estiveram durante uma hora nos estúdios da TVI, numa entrevista de Fernando
Correia, promovendo o Concelho da Golegã, por ocasião da Homenagem a Manuel Galrinho Bento,
“patrono” agora do Estádio Municipal.
A entrevista poderá ser vista no site da TVI através do link:
http://www.tvi.iol.pt/mediacenter.html?mul_id=13218347&load=3&pos=7&pagina=3

6.

HOMENAGEM A MANUEL GALRINHO BENTO

Depois da Viúva e dos filhos do Homenageado, do Presidente do Sport Lisboa e Benfica, do Presidente da
Câmara Municipal da Golegã e do Presidente do Futebol Clube Goleganense terem descerrado a estátua
executada por Rui Fernandes, iniciou‐se o jogo disputado pelas velhas guardas do Benfica e do
Goleganense, no novo relvado sintético do Estádio Municipal baptizado naquele dia 14 de Fevereiro com
o nome do célebre guarda‐redes do Benfica e de Portugal, que foi Manuel Galrinho Bento.

PELOURO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS, SEGURANÇA E
PATRIMÓNIO

1. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DOS TERRENOS PARA O CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE
HIPISMO DE PORTUGAL ( HIPPOS GOLEGÃ)
As reuniões efectuadas entre a Municipalidade Goleganense e S.E. o Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto, Dr. Laurentino Dias, culminaram na consolidação de um projecto de relevo para a Capital
do Cavalo, que é o Hippos Golegã. No último encontro com o governante conseguiu‐se um aumento do
valor total elegível da candidatura que ficou definido no valor de três milhões e cento e vinte cinco mil
euros, sendo 70% de comparticipado pelo POVT e 5% pelo IDP, cabendo à Câmara Municipal os
restantes 25% do investimento. As datas e os prazos requeridos para aprovação da candidatura
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motivaram que a Câmara procedesse à aquisição do espaço ideal para a concretização do projecto, em
tempo “record”! Após análise detalhada de locais que melhor serviam os objectivos, a Câmara Municipal
optou por dois terrenos contíguos situados entre a Av. D. João III e o futuro troço do IC3, rodeado pelo
Espargal da Golegã, tendo como horizonte a Charneca sobranceira à margem esquerda do Tejo. Na
realidade, além do propósito do Hippos Golegã, havia também que considerar a sua complementaridade
como espaço de muitas provas desportivas que hoje integram a Feira Nacional do Cavalo, devendo por
isso estar a curta distância do Arneiro. Os acessos rodoviários e parqueamento automóvel pesaram
também na opção. Assim, durante este período teve lugar a escritura de compra e venda para que o
HIPPOS Golegã seja uma realidade o mais breve possível.
2. ESCRITURA DE DOAÇÃO AOS BOMBEIROS
Uma das primeiras acções do recém‐empossado Executivo Unicolor foi a de proceder à escritura de
doação do dos terrenos do Quartel e envolvente à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
da Golegã. Na assinatura estiveram presentes, entre outros, o Presidente da Direcção da AHBVG e o
Presidente da CMG.

3. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA GOLEGÃ
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Golegã durante este período reuniu regularmente nas
modalidades de comissão restrita e comissão alargada, tendo sido aprovado o respectivo relatório de
actividade.
4. FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO
A Câmara Municipal da Golegã através deste serviço continuou a organizar e programar, em parceria com
a Guarda Nacional Republicana, a segurança de pessoas e bens do Concelho.
Os Serviços Jurídicos durante este período continuaram a legalização e actualização do património do
Município.
5.

REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS

A Vereadora, Dra. Ana Isabel Caixinha, acompanhou a elaboração de diversos protocolos e normas
necessárias ao bom funcionamento dos serviços, nomeadamente criou o Manual do Utilizador de Viaturas
da Câmara Municipal da Golegã.
6. SERVIÇO JURÍDICO
Os serviços continuam a proceder ao acompanhamento dos munícipes que junto da Câmara Municipal
procuram apoio nas mais diversas áreas jurídico‐administrativas.

15/16

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

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

do Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)
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