Paços do Concelho da Golegã, aos 21 de Abril 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 5A/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 20 de
Fevereiro a 21 de Abril de 2010.

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
1.

REUNIÃO COM A SEGURANÇA SOCIAL DISTRITAL

Da actividade municipal é de salientar uma nova reunião entre a Autarquia e a Segurança Social Distrital
com o objectivo de se efectuar com celeridade um protocolo /permuta sobre o terreno daquela
instituição, à Eira do Núncio, para ali o Município fazer construir o Centro de Saúde da Golegã.

2.

REUNIÃO COM A DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Durante este período o Executivo Municipal convocou a todos os funcionários da Divisão Municipal de
Administração e Finanças, para apresentação do novo Chefe de Divisão, o Sr. António Carlos Costa Camilo,
e para debater normas e critérios de gestão, devidos à actual conjuntura.

PELOURO DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1.

UNIÃO DE EVENTOS

A Câmara Municipal e a Associação Feira Nacional do Cavalo deliberaram unir ExpoÉgua, o Salão do
Vinho, do Vinagre e do Azeite e a Mostra de Gastronomia Ribatejana. Fortalecer, ganhar escala e obviar
custos foi a base e o argumento da decisão.

2.

PRESIDENTE A CÂMARA MUNICIPAL DISTINGUIDO EM TROFA, PELA CONFRARIA DO CAVALO

Por ocasião da Feira Anual da Trofa os Presidentes das Câmaras Municipais da Trofa e da Golegã foram
tornados confrades honorários da “nobre guardiã da cultura equestre portuguesa”, que é a Confraria do
Cavalo. O Presidente da Câmara Municipal foi convidado de honra do Município da Trofa, liderado por
Joana Lima, para assistir à Feira, tendo sido distinguido, este ano, como “Pregão Mor” do evento.
A consideração pelo percurso que a Golegã vem fazendo como Capital do Cavalo e como sede do maior
evento que é a Feira Nacional do Cavalo, leva os municípios que agora organizam feiras equestres, a
elegerem o edil goleganense para nelas tomar parte como parceiro.

3.

1º ENCONTRO TERRA LAZER RIBATEJO

Durante três dias, o Município da Golegã mostrou aos visitantes do evento, a sua “força, carisma e
qualidade”, em termos de atracção turística. Entre outros, estiveram presentes elogiando a aposta
goleganense, a Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Município anfitrião, o Presidente
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da Câmara Municipal de Coruche e o Presidente do Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, que com Madalena
Ribeiro Telles, promotora do evento, apreciaram a nossa tradição e o sentir da alma ribatejana.
4.

1º LEILÃO WACOUCHE

O diálogo entre a Wacouche, representada pela Engª. Francisca de Vasconcelos e Sousa Chaves Ramos, e
a Câmara Municipal, ditou um evento de sucesso, que trouxe à Golegã muitos interessados nacionais e
estrangeiros.

5.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICPAL ENTREVISTADO NO PROGRAMA DA TVI 24, PORTUGAL

PORTUGUÊS
Durante este período Paula Magalhães entrevistou o Presidente da Câmara Municipal da Golegã no
programa Portugal Português, cujo tema se centrou nos benefícios e malefícios das cheias para o
Concelho.

6.

SEMINÁRIO SOBRE TURISMO EQUESTRE NO CESPOGA

“Turismo Equestre e dinamização da cultura local: o caso da Golegã, Capital do Cavalo”, foi o tema da
Oficina de Turismo e Cultura, promovida pelo CESPOGA, durante este período, para investigadores,
estudantes, agentes culturais e público em geral. Foram oradores o Doutor Carlos Costa da Universidade
de Aveiro, o Director do CESPOGA, o Presidente da ANTE e o Presidente da Câmara Municipal da Golegã.

7.

RCE VOLTA A TRANSMITIR MISSA DOMINICAL EM DIRECTO DA MATRIZ

O Presidente da Câmara Municipal reuniu com o Dr. Garcia Esparteiro, responsável pela RCE Golegã, com
o objectivo de lhe solicitar que a 88.4 FM voltasse a emitir, a Celebração Dominical, assim como notícias
sobre a actualidade do Concelho e em tempo de cheia, informação regular.

8.

GEMINAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE DE SANTIAGO (CABO VERDE) E O DE

GOLEGÃ
Manuel Monteiro de Pina, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago veio à Golegã
com o objectivo de geminar o seu Município com o da Golegã.
O Município da Ribeira Grande de Santiago, cuja sede é conhecida por Cidade Velha, hoje com a
designação original de Santiago de Cabo Verde, é o mais antigo Município de Cabo Verde e tem uma
população de 11.000 habitantes, sendo a grande maioria da faixa etária (60%), dos 0 aos 29 anos. A
inscrição da cidade Velha no Património Mundial da Humanidade abre boas perspectivas para um
turismo, gerador de riqueza. O Presidente deste Município Cabo-verdiano viu no Município da Golegã a
afinidade desejada em termos de história, identidade e cultura, as quais co-habitam com a modernidade,
características legitimadoras da geminação solicitada.
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9.

ASSINATURA DO PROTOCOLO ENTRE A T-LVT E OS CONCELHOS DA LEZÍRIA

“Potenciar o turismo na região e integrar a oferta turística numa estratégia comum”, são dois dos
principais objectivos do protocolo celebrado entre o Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (T-LVT) e os 11
municípios da sub-região Lezíria do Tejo. Em Vila Chã de Ourique, nas Adegas de Vale d’Algares, o
Presidente da Câmara assinou o Protocolo entre o T-LVT e o Município de Golegã.

10. GOLEGÃ, CONCELHO EM CONSTÂNCIA
O Concelho da Golegã fez-se representar mais uma vez nas Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, com
a embarcação avieira de Custódio Petinga.

PELOURO DA CULTURA

1.

CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE ALVES REDOL

O Executivo Municipal reuniu com o Eng. Alves Redol, entre outros, com o objectivo de preparar a
comemoração do Centenário do Nascimento do Escritor Alves Redol, cuja ascendência é goleganense.

2.

OPERETA “CAMPINOS MULHERES E FADO”

O Teatro Gil Vicente, que continua a cumprir os seus objectivos, foi palco da Opereta “Campinos,
Mulheres e Fado”, encenada por João Coutinho.

3.

“FADO CANTADO E BAILADO” NO GIL VICENTE

No passado dia 11 de Abril, teve lugar no Cine -Teatro Gil Vicente o Espectáculo “Fado, Cantado e
Bailado”, com a presença, entre outros, de Casimira, Manuel João Ferreira, João Chora, Liliana Redol,
Cristina Maria, Rodrigo Serrão (baixo), Custódio Castelo (Guitarra Portuguesa) e João Chora (viola de
fado), organizado pelo Rancho Folclórico da Golegã, com o apoio de Câmara Municipal, o espectáculo
contou com a presença de centenas de espectadores.

4.

PLANO DE ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

“A Importância do Desporto para uma Vida Saudável” e “A Importância da Música no Desenvolvimento
Infantil” foram duas das actividades realizadas no âmbito do Plano de Actividades da Biblioteca Municipal,
contando ambas com a presença de 11 adultos.

5.

FORAL E ELEVAÇÃO A VILA

O pintor azinhaguense Serrão de Faria executou os quadros de D. Manuel I e de D. João III para que a
partir de agora figurassem na sede do Município, na entrada do Salão Nobre dos Paços do Concelho.
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Imortalizados ficam, assim, o Rei Venturoso por ter dado o Foral à Golegã e o Rei Piedoso por a ter
elevado à categoria de Vila.

6.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA ALUSIVA À ARTE RUPESTRE

“A Imagem do Cavalo e do Homem na Arte Rupestre” e o “Cavalo e o Homem na Arte Rupestre – Uma
Visão Contemporânea”, foram os títulos e os temas da conferência e da exposição de pintura,
respectivamente pelo Prof. Doutor Fernando Coimbra e pela Dra. Maria do Rosário Mota de Sousa, que o
Auditório Eng.º. Ricardo Magalhães e a Galeria de Arte João Pedro Veiga receberam.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1.

INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE AZINHAGA

Durante este período foi inaugurado o Centro Escolar de Azinhaga, que contou com a presença de S.E. a
Ministra da Educação, Dra. Isabel Alçada, do Director Regional de Lisboa e Vale do Tejo, da Governadora
Civil, entre outros. A Ministra da Educação exaltou o Município pela sua preocupação e aposta em relação
à Educação e pelo novo equipamento escolar com que a Azinhaga foi dotada.

2.

REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

Neste período realizou-se mais uma reunião do Conselho Geral cujo objectivo passou pela aprovação do
Regulamento Interno do Conselho Geral, pela aprovação da Constituição da Comissão Restrita, entre
outros.

3.

COLÓNIA DE FÉRIAS DE PÁSCOA

Uma vez mais a Divisão Municipal de Intervenção Social 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, tais como actividades desportivas, ateliers de Páscoa, visita à empresa Mendes Gonçalves,
entre outros.

4.

FEIRA DO LIVRO

Está a decorrer a Feira do Livro promovida pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia da Golegã,
uma iniciativa que conta este ano com uma nova dinâmica, integrando ateliers, projecção de filmes,
debates, entre outros.
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5.

SEMANA DA LEITURA

Actividade realizada no âmbito do Plano de Actividades da Biblioteca Municipal e da Biblioteca Escolar
(Agrupamento de Escolas), realizada nos dias 3 e 4 de Março, contou com a colaboração da escritora
Maria Helena Maia e com a participação de 130 crianças do 2º ciclo.
6.

HORA DO CONTO E OFICINAS

Foi deliberado que aos 2os Sábados de cada mês, a Biblioteca Municipal da Golegã, promove
actividades lúdicas e educativas, para crianças dos 3 aos 6 anos, às 10h15 e para crianças a partir
dos 7 anos às 11h15.

7.

UNIVERSIDADE JÚNIOR

A Divisão de Intervenção Social da Câmara Municipal da Golegã, em parceria com a Universidade do Porto
programou e efectivou as inscrições para os cursos de Verão para jovens do 9º ao 11º ano de
escolaridade.

8.

ESTUDANTES E PROFESSORES DA POLÓNIA, LITUÂNIA E ITÁLIA NO MUSEU RURAL

Durante este período, o Museu Rural, no qual esteve presente o Executivo Municipal, recebeu alunos e
docentes da Polónia, Lituânia e Itália, que além de descobrirem o seu espólio, ainda tiveram oportunidade
de provar as tradicionais sopas goleganenses de cagarrinhas e saramagos.

PELOUROS DE OBRAS, URBANISMO E DO AMBIENTE
1.

REVISÃO DO PDM

Após uma década a Câmara Municipal da Golegã deliberou iniciar a revisão do Plano Director Municipal
(PDM) com os objectivo de o adaptar e fazer convergir às exigências actuais do Município e às pertinentes
e oportunas solicitações de muitos concidadãos. Assim, a DOUA iniciou já alguns encontros com a CCDR
LVT, para equacionar algumas alterações prioritárias.

2. HIPPOS GOLEGÃ
Pelo não cumprimento de alguns termos de referência de alguns candidatos e por apresentação por
outros de valor superior ao preço base proposto, ficou “esvaziado” o Concurso de Concepção e
Construção do Centro de Alto Rendimento de Hipismo de Portugal. Assim, reinicia-se novo procedimento
concursal.

3. CENTRO DE SAÚDE DA GOLEGÃ
A DOUA iniciou a projecção do novo Centro de Saúde da Golegã.
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4. PORTO – ZONA DE LAVAGEM
Após reunião com os agricultores que exploram as terras do lado este do campo, que confinam com a
E.N. 365 e que é seu único acesso, entre o términos do dique da broa e o C.M. 31 (Lezírias), a Câmara
Municipal da Golegã fez executar uma zona de lavagem, que será partilhada por todos aqueles
confinantes, por entendimento com o proprietário, já que o objectivo é evitar acidentes causados pela
deposição de lamas na estrada. Todos os outros proprietários daquele quadrante e da zona oeste têm
saída pelas estradas e caminhos municipais.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL

1. CONSELHO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO (CNPV)
O Presidente do Conselho Local de Acção Social (CLAS), Eng.º Rui Medinas, Vice-Presidente da Câmara
Municipal acompanhado da técnica municipal da Rede Social, Dra. Fabiana Freire, deslocou-se a Lisboa,
à sede nacional do CNPV, onde reuniu com a Dra. Elisa Borges no intuito de se iniciar a formalização,
junto daquele Conselho, do processo do Banco Local de Voluntariado. A Câmara Municipal da Golegã
será a Entidade de Enquadramento ao nível do concelho, assumindo a sua coordenação e apoio
logístico. O protocolo a celebrar entre ambas as instituições permitirá integrar todos os voluntários que
já disponibilizam parte do seu tempo em projectos em desenvolvimento, bem como acolher outros em
novos projectos a desenvolver.

2. CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – TELEASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA E CERTAMES ANUAIS
A Câmara Municipal da Golegã, através da sua Divisão de Intervenção Social (DIS), reuniu com
representantes daquela instituição com a finalidade de equacionar uma eventual cooperação
institucional na área da teleassistência domiciliária e ainda sobre a presença de profissionais em
certames organizados pela C.M.G., nomeadamente a Feira Nacional do Cavalo e a ExpoÉgua.

3. INICIATIVA EMPREGO 2010
A C.M.G., através do técnico coordenador do Gabinete de Inserção Profissional, fez-se representar na
apresentação pública do programa que decorreu em Santarém. Algumas das medidas agora
apresentadas tem merecido total acolhimento por parte do Executivo Municipal, nomeadamente a
integração de beneficiários de prestações sociais diversas na realização de trabalho socialmente útil e
relevante, de estágios e ainda de diversas acções de requalificação de competências.

7/13

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

4. APOIOS SÓCIO-ECONÓMICOS: APOIO AO ARRENDAMENTO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E
APOIOS HABITACIONAIS
Durante este período deu-se continuidade à apreciação de 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, neste período
conjuntural adverso, as dificuldades de alguns agregados mas necessitados do nosso Concelho.

5. REDE SOCIAL
No âmbito da fase de diagnóstico da implementação do Plano Municipal de Prevenção das
Toxicodependências foi aplicado o inquérito aos alunos dos 2º e 3º Ciclos e Secundário da Escola EB 2,3
Mestre Martins Correia, que contou com a colaboração de técnicos de várias instituições parceiras da
Rede Social, Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga e Santa Casa da Misericórdia da Golegã,
encontrando-se o processo em fase de análise estatística.
Subordinado à mesma temática, e num contexto de realização de iniciativas que visam a sensibilização
dos jovens para esta problemática, teve lugar no Cine-Teatro Gil Vicente um Teatro – (In) Dependências
promovido pela Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga em parceria com o IPJ, iniciativa que atingiu os
seus objectivos e que encheu aquela sala de espectáculos do concelho.
Na última reunião do Núcleo Executivo da Rede Social foi deliberado pelos parceiros o estabelecimento
de uma parceria com a Associação Humana, representada pela Dra. Cristina Marques, que tem como
objectivo a colocação de equipamentos (contentores), dois na freguesia da Golegã e um na Freguesia de
Azinhaga, dando a possibilidade aos munícipes de se desfazerem de roupas usadas, contribuindo em
simultâneo, de forma solidária, para o financiamento de projectos de desenvolvimento nos PALOP
ligados a áreas como a educação, luta contra a SIDA, agricultura, etc. Pese embora já funcione um Banco
de Roupas no concelho, actualmente gerido pela Conferência de São Vicente de Paulo, e que continuará
em actividade, cria-se agora uma nova oportunidade e um novo conceito de doação, até porque, os
territórios e os destinatários são diferentes, com fins igualmente meritórios. Este novo projecto contará
com uma parceria activa por parte da Câmara Municipal da Golegã, Junta de Freguesia da Azinhaga e
Junta de Freguesia da Golegã.

PELOURO DO AMBIENTE

1. RNPB – CONSELHO ESTRATÉGICO
Teve lugar neste período mais uma reunião do Conselho Estratégico da Reserva Natural do Paul do
Boquilobo, presidido pelo Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Rui Medinas, com particular destaque para a
apresentação do novo coordenador da Reserva, o Senhor Arquitecto Ricardo Espírito Santo, bem como a
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definição de procedimentos inerentes à concepção do Plano de Gestão, instrumento fundamental ao
desenvolvimento de vários projectos, e ainda um balanço sobre as actividades realizadas no passado dia
5 de Fevereiro a propósito da comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas.

2. RIO ALMONDA – REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS
O Vice-Presidente da Câmara, o Vereador António Pires Cardoso e o Chefe de Divisão de Obras,
Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes, receberam na Azinhaga uma delegação da ARH do Tejo
composta pelo DR. Carlos Cupeto, Eng.º Laia Fernandes e Eng.º Abílio Valente, e ainda a Senhora
Arquitecta Marta Duarte do gabinete responsável pela concepção do projecto de reabilitação das
Margens do Almonda, para “in situ”, tomarem conhecimento do impacto deste projecto naquela
freguesia, bem como ultimar os últimos detalhes técnicos do projecto. Em simultâneo foi também dado
conhecimento da intenção do Executivo, no âmbito do Projecto da Cultura Avieira, em tornar realidade,
ainda durante o actual mandato, a construção do Núcleo Museológico do Avieiro – Borda-d’água, através
da recuperação de um edifício devoluto da Escola do 1º Ciclo, prosseguindo assim a exaltação da cultura
e identidade locais, como tem sido apanágio da actual municipalidade.

3. VALA DAS BRAQUENIZES E VALA DO CEMITÉRIO – LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
O procedimento concursal encontra-se em fase de audiência prévia pelo que, é previsível que a obra
tenha o seu início durante o mês de Maio, indo também ao encontro de uma estabilização climatérica
que permita o bom desenvolvimento dos mesmos.

4. PROJECTO “LIMPAR PORTUGAL”
Esta iniciativa que a Câmara Municipal liderou e coordenou traduziu-se num enorme sucesso, em muito
devido à adesão e participação de mais de uma centena de voluntários, cidadãos e empresas, que ao
longo do dia recolheram mais de 60t de resíduos indevidamente depositados em diversos locais do nosso
Concelho. Foi, sem dúvida, um exemplo de cidadania, digno de registo, por parte de todos aqueles que
se implicaram activamente nesta iniciativa, contribuindo decisivamente para um Concelho mais limpo.

5. NÚMERO VERDE – 800 29 30 31
Desde 2006, ano em que foi disponibilizado este número, tem-se verificado uma média anual superior a
700 serviços de recolha que abrange diversos tipos resíduos (biodegradáveis – verdes,
electrodomésticos, sofás, entre outros), devidamente triados e enviados para reciclagem, sinal evidente
da adesão por parte dos munícipes. Também devido às muitas solicitações que temos recebido, no
sentido de ser possível efectuar chamadas a partir das redes móveis, a Câmara Municipal entendeu ser
chegado o momento de introduzir essa nova funcionalidade, perspectivando assim uma maior adesão a
este número. Simultaneamente, foram também disponibilizados dois novos serviços associados ao
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Número Verde que se traduzem na recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD’s), a efectuar
às Quartas-feiras, provenientes de obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação
prévia, e ainda a comunicação de avarias na iluminação pública identificadas através da colocação de
autocolante por parte dos serviços da Câmara Municipal.

6. PROJECTO ESCOLA E AMBIENTE
Através do Serviço de Ambiente da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente (DOUA), e com a implicação
do Executivo Municipal, tem sido concretizados vários projectos em parceria com o Agrupamento de
Escolas, merecendo particular destaque as temáticas relacionadas com a poupança de água e com a
reciclagem de materiais, tendo, esta última, proporcionado um concurso de espantalhos, actualmente
em exposição na Biblioteca Municipal no decorrer da Feira do Livro.

PELOURO DA PROTECÇÃO CIVIL

1. PROTECÇÃO CVIL

A Câmara Municipal da Golegã e os seus Serviços, em estreita articulação e colaboração com os
agentes de protecção civil, Comando Distrital de Operações e Socorro, Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários da Golegã, e em especial com o Comando, Guarda Nacional
Republicana, Agrupamento de Escolas, bem como com a Junta de Freguesia da Azinhaga,
asseguraram de forma tranquila os impactos negativos da submersão da EN – 365,
nomeadamente através da colocação em permanência de uma ambulância de socorro e de um
carro de combate a incêndios na freguesia de Azinhaga, assumindo na íntegra os custos
relativos ao dispositivo ali sediado.

2. REUNIÕES

Durante este período, o Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Rui Medinas, esteve presente com
regularidade em diversas reuniões do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da
Lezíria do Tejo (CIMLT), da Comissão Directiva da Lezíria do Tejo, da Resitejo e da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional da Lezíria e Vale do Tejo (CCDRLVT), entre outras.
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PELOURO DO DESPORTO

1. ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO SPORTINGUISTA
O Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã comemorou o seu 10º aniversário, no passado dia 27 de
Fevereiro, levando a efeito um jantar com os seus associados e simpatizantes, no Restaurante Lusitanus.
Com a presença do Eng. Rogério Brito, Vice-Presidente do SCP, esteve também presente no jantar o
Vereador Pires Cardoso.

2. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Durante este período a Divisão Municipal de Intervenção Social realizou várias actividades nos
complexos desportivos do Concelho que contaram com a presença de dezenas de participantes, das
quais destacamos a Semana do Pai, o Dia Internacional da Mulher, as Férias da Páscoa Desportivas que
decorreram de 29 Março a 09 de Abril, para crianças dos 12 aos 16 anos e “Caminhe pela sua Saúde”
que se realiza no último domingo de cada mês.

3. TAÇA EUROPA DE JÚNIORES EM PENTATLO MODERNO
O Vereador António Pires Cardoso iniciou contactos com a Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno,
com o objectivo de trazer para o Concelho o Campeonato Nacional, que irá decorrer no fim-de-semana
de 8 e 9 de Maio e o Campeonato da Europa de Juniores que irá decorrer durante a semana de 24 a 30
de Maio.

4. ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SANTARÉM
O Vereador António Pires Cardoso esteve presente na cerimónia de inauguração da nova sede da
Associação de Futebol de Santarém, que decorreu no sábado 21 de Fevereiro, presidida pela
Governadora Civil do Distrito de Santarém e que contou com a presença do Presidente da Federação
Portuguesa de Futebol (FPF). Estiveram presentes dezenas de convidados, entre dirigentes associativos,
directores dos clubes filiados, árbitros e antigos e actuais directores da AFS.

5. ANTE “ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TURISMO EQUESTRE”
Esta associação, em parceria com a Câmara Municipal, realizou nos dias, 20 de Fevereiro e 27 de Março,
as jornadas do Campeonato Regional de Equitação de Trabalho as quais contaram, com mais de uma
dezena de participantes.

6. FUTEBOL CLUBE GOLEGANENSE “SECÇÃO DE GINÁSTICA”
Realizou-se no passado dia 13 de Março, no Pavilhão Municipal da Golegã, um encontro de saltos de
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Trampolim, que contou com a presença de mais de uma centena de atletas divididos pelos clubes de S.
Estêvão, Gualdino Pais, Salvaterra de Magos e F. C. Goleganense.

7. 1ª POULE DE ENSINO
Realizou-se, no dia 2 de Abril, a 1ª Poule de Ensino, de Dressage e Equitação de Trabalho, que atraiu um
grande número de participantes e espectadores.

PELOURO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS, SEGURANÇA E
PATRIMÓNIO
3. REUNIÃO COM O DIRECTOR DE ESTRADAS DE SANTARÉM

Durante a reunião o Presidente da Câmara Municipal da Golegã manifestou a sua preocupação
face à pouca segurança na E.N. 365, requerendo ao Director de Estradas a sua atenção e
consideração para as propostas concretas que apresentou na Direcção de Estradas do Distrito
de Santarém:
- Limite de velocidade para 70 km/h entre a Golegã e a Brôa, pelo movimento agrícola de
entrada e saída dos “portos” de acesso às propriedades;
- Medidas de abrandamento de velocidade dentro da Azinhaga, através de lombas/semáforos,
para complementar aquelas já implementadas pela Câmara Municipal, com a construção da
Rotunda da Locomóvel e da Rotunda do Campino;
- Apoio para construção de rotunda na E.N. 243, cerca dos Álamos, para ligação ao futuro
prolongamento da VCE, para retirada do trânsito pesado da Rua Timor Lorosae, na Golegã.
4. REUNIÃO NA AGROTEJO

A Câmara Municipal da Golegã convocou os associados da Agrotejo para juntos equacionarem
medidas de prevenção contra os frequentes roubos de que os agricultores, que exploram as
terras do Concelho, vêm sendo alvo com frequência. Foi eleita uma Comissão pelos agricultores
constituída pelos Eng.os Abílio Pereira e João Veiga Maltez, e por Manuel Marques, com o
objectivo de encontrarem, em parceria com o Município, a melhor solução.

5. 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 esteve presente nas várias reuniões realizadas no âmbito
da elaboração do Plano Municipal de Combate à Violência Doméstica.
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6. FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO

A Câmara Municipal da Golegã através deste serviço continuou a organizar e programar, a
segurança de pessoas e bens do Concelho, sendo que na actualidade se continua a registar uma
diminuição das situações ilícitas de atentado tanto a pessoas como a bens.
Os serviços jurídicos durante este período continuaram a legalização e actualização do património do
Município.

7. REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS
A Vereadora acompanhou a elaboração de diversos normas necessárias ao bom funcionamento dos
serviços.
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 das alterações legialativas e dos novos regimes legais.

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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