Paços do Concelho da Golegã, aos 21 de Junho 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 22 de Abril a 21 de Junho de 2010,
sendo de remarcar a morte de José Saramago, em 18 de Junho. A Câmara Municipal da Golegã não pode
deixar de manifestar o seu mais profundo pesar pelo desaparecimento de um dos mais ilustres filhos do
Concelho,

inegavelmente

o

autor

português

contemporâneo

mais

conhecido

e

distinguido

internacionalmente. Ao Município da Golegã resta-lhe a serenidade e a tranquilidade próprias de quem
soube durante a vida do escritor Azinhaguense, preitear a sua obra, quer através as municipalidades que
me antecederam (Medalha de Mérito Municipal), quer com aquelas que liderei (integração na toponímia
da Vila da Golegã e atribuição do seu nome à Biblioteca Municipal de Azinhaga e Sala da Biblioteca
Municipal da Golegã). Tenho a noção que José Saramago “não gostaria de grandes efusões a título
póstumo”, mas as municipalidades vindouras deverão assumir a responsabilidade de lhe prestar uma
permanente homenagem - a sensibilização das novas gerações para o génio literário de Saramago.

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
1.

REUNIÃO RVCC

Durante este período decorreu uma reunião, na sede da Divisão Municipal de Intervenção Social, sobre o
Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, que permite que cada adulto,
maior de 18 anos, aceda ao reconhecimento, validação e certificação das competências (escolares,
profissionais e outras) que adquiriu em diferentes situações de aprendizagem (vida pessoal, social e
profissional), para efeitos de atribuição de uma qualificação formal, escolar ou profissional.

2.

REUNIÃO DO CCA

O Conselho Coordenador de Avaliação reuniu com o objectivo de emitir pareceres sobre as reclamações
apresentadas relativamente à Avaliação do Desempenho 2009.

PELOURO DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO

1.

REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL

O Presidente da Câmara Municipal deslocou-se com a Vereadora dos Assuntos Jurídicos, a Lisboa, com o
objectivo de debater a aquisição do terreno da Eira do Núncio, pertença daquela instituição, a fim de nele
construir o novo Centro de Saúde.

2.

REUNIÃO ACES RIBATEJO/CMG

Durante este período entre os responsáveis do ACES Ribatejo e a Municipalidade da Golegã foram
debatidas as questões sobre o novo Centro de Saúde da Golegã, tendo sido já elaborado o protocolo
entre as duas entidades.

3.

ENTREVISTA PARA A TELEVISÃO E RÁDIO

Promover e divulgar o Concelho através da Comunicação Social é tarefa de que a municipalidade nunca se
alheia. Ao longo deste período o Presidente da Câmara foi entrevistado pela RTP1, pelo Rádio Clube
Português, pela Rádio Renascença e pela Lusa, tendo ainda a RTP2 realizado um programa sobre o
Centenário do Pintor Manuel Fernandes, no qual foi entrevistado o Vice-Presidente da Câmara.
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4.

RECEPÇÃO AOS ALUNOS DE ARQUITECTURA E DOCENTE DA ESAP DO PORTO

A visita à Golegã teve como objectivo explorar as várias componentes daquele trabalho de projecto. No
Salão Nobre dos Paços do Concelho, docente, discentes e autarcas debateram questões relacionadas com
o Centro de Alto Rendimento de Hipismo - Hippos Golegã, entre outros componentes do seu projecto.

5.

GOVERNO CIVIL DE SANTARÉM – CHARNECA RIBATEJANA

O Presidente da Câmara Municipal da Golegã esteve presente na sessão de entrega de contratos de
financiamento de operações aprovadas no âmbito do Subprograma 3 do PRODER - Dinamizações das
Zonas Rurais, presidida pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, Prof. Dr.
António Serrano, e a gestora do PRODER, Dr.ª Gabriela Ventura, no Governo Civil do Distrito de Santarém,
promovidas pela Charneca Ribatejana - Associação para a Promoção Rural, APRODER - Associação para a
Promoção do Desenvolvimento Rural do Ribatejo e ADIRN - Associação para o Desenvolvimento Integrado
do Ribatejo Norte.
De acordo com a “Charneca Ribatejana”, o Concelho da Golegã foi o que reuniu o maior número de
candidaturas perante aquela Associação, num investimento total de 2.144.375.00€, sendo a
comparticipação de 1.269.304€, prevendo-se a criação de cerca de três dezenas de postos de trabalho a
nível concelhio.

6.

FESTIVAL INTERNACIONAL DO CAVALO PURO SANGUE LUSITANO

O Presidente da Câmara, a convite da APSL, esteve presente no FICPSL, em Cascais, ao longo da qual
debateu com os Presidentes da APSL e da Fundação Alter Real e criadores ali presentes, assuntos
relacionados com a Feira Nacional do Cavalo e a Feira Internacional do Cavalo Lusitano.
7.

DIA DO MUNICÍPIO NA FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA

O Concelho da Golegã marcou presença na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, a qual dedicou
ao Município da Golegã o dia 7 de Junho. Ao longo dos dias em que decorreu o certame além do
Presidente da República, do Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, entre outras
individualidades, o stand da Golegã registou um acentuado número de visitantes.

8.

FEIRA DO CAVALO, EQUESTRE E DO TOURO EM BADAJOZ

O Alcalde (Presidente da Câmara) de Badajoz fez questão que o seu homólogo da Golegã estivesse na
sessão inaugural da II Feira do Cavalo, Equestre e do Touro, na qual interveio como orador.
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9.

UCC LUSITANA E USF CAMPUS SAÚDE

O edifício do Largo das Divisões, que até à recente inauguração do Centro Escolar de Azinhaga albergou o
Jardim de Infância daquela Freguesia, vai agora acolher a sede da Unidade de Cuidados na Comunidade
(UCC) que abrangerá uma grande área do centro ao norte do Distrito de Santarém.
Prevê-se ainda que os clínicos do Centro de Saúde da Golegã constituam uma Unidade da Saúde Familiar
(USF), para uma resposta mais eficaz e permanente aos cuidados primários dos utentes dos Serviços de
Saúde, da Golegã, da Azinhaga e a equacionar, também do Pombalinho.

PELOURO DA CULTURA E TURISMO

1.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

Tiveram lugar as Comemorações do 25 de Abril de 1974. Além do programa tradicional desde a alvorada
até ao final do dia, no dia 24 de Abril, o auditório Eng. Ricardo Magalhães, ao Equuspolis, recebeu o
Coronel Eugénio de Oliveira, que deu a conhecer, a alguns, e a recordar, a outros, algumas “estórias”
daquela data histórica, marcante para o nosso País.
Se o 25 de Abril que está mais presente na nossa memória, é o de 1974, também a data de 25 de Abril de
1520 tem um significado histórico indiscutível para a Golegã, já que nela se tornou formalmente um
“concelho”, através da carta de Foral, concedida por D. Manuel I (1495-1521).
Deste modo, por ocasião das comemorações do 25 de Abril, o Município da Golegã homenageou, com
duas pinturas a óleo sobre tela, da autoria de Serrão de Faria, D. Manuel I, o Venturoso (Foral) e seu filho,
D. João III, o Piedoso, que elevou a Golegã à Categoria de Vila, no dia 5 de Novembro de 1534, ficando
assim para a posteridade e conhecimento das novas gerações, no átrio do Salão Nobre dos Paços do
Concelho, aquelas duas figuras ilustres que pugnaram pela dignificação da nossa urbe e concelho.

2.

XII EXPOÉGUA, 4º SALÃO DO VINHO, DO VINAGRE E DO AZEITE, E XII MOSTRA DE GASTRONOMIA

RIBATEJANA / ROMARIA A SÃO MARTINHO
A união num só evento dos três certames, contou com a presença da Governadora Civil e saldou-se por
um sucesso e êxito comprovado por todos.
A ExpoÉgua tem pouco mais de uma década. Tal como acontece com os homens, também ela cresceu.
Passada a fase da “infância” e entrada na “juventude”, adquiriu agora características e competências, que
já a distinguem e a afirmam, augurando-se-lhe um futuro prometedor.
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3.

“BARRIGA DA SEMENTE … CRUZ DA VIDA” / “EROS BICHOS”, ZAUG

O Dr. José Augusto Coimbra (ZAUG), Médico, Clínico Geral (Arganil), doou a imagem que cinzelou à
Câmara Municipal da Golegã, a qual assumiu somente o molde e a fundição da obra. O ilustre Médico
goleganense, Prof. Dr. Manuel João Quartilho foi o “arguente” (ele próprio também autor de um conto
em “Nós Bichos”), perante todos aqueles que assistiram ao descerrar da escultura, no Largo Fernanda
Côrte-Real, no passado dia 22 de Maio.
No mesmo dia, na Galeria de Arte João Pedro Veiga, ao Equuspolis, ficou patente ao público a exposição
de pintura “Eros Bichos”, do mesmo autor, o qual fez questão de celebrar o momento, com a oferta do
seu “Amigos de Torga, Nós Bichos”, numa edição comemorativa da ExpoÉgua 2010.

4.

2º ENCONTRO EUROPEU DE TURISMO EQUESTRE

Os Municípios de Waregem e de Pardubice, Turismo de Portugal, Turismo de Lisboa e Vale do Tejo,
Instituto Politécnico de Tomar e Escola Superior de Elvas, Escola Nacional de Equitação, entre outras
instituições, estiveram presentes, na Golegã, para debater a vertente de Turismo Equestre, no dia 22 de
Maio, no auditório do Equuspolis, no 2º Encontro Europeu de Turismo Equestre, promovido pela Câmara
Municipal.

5.

FESTAS DE SANTO ANTÓNIO

A Câmara Municipal da Golegã apoiou a Comissão de Festas de Santo António, que engalanou o Largo 5
de Outubro, na Golegã, enfim, para receber os festejos do Santo Casamenteiro e Doutor da Igreja, ao qual
os Goleganenses sempre manifestaram grande devoção. As Festas de Santo António tiveram o êxito
merecido pelo empenho e dedicação emprestados por quem as tornou realidade.

6.

20º ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE CONVIVIO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ

O Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã esteve presente nas comemorações do 20º Aniversário
do Centro de Convívio da Santa Casa da Misericórdia da Golegã, no Gil Vicente. Além do edil é de salientar
a intervenção de Júlio Isidro, o conhecido apresentador de televisão, e a presença do Dr. Rui Carreteiro,
Adjunto da Governadora Civil do Distrito de Santarém, do Provedor da Santa Casa, Martins Lopes e do
Padre Lucílio Guerra.

7.

“AZINHAGA DO RIBATEJO NA HISTÓRIA”

A Câmara Municipal da Golegã apoiou a “Azinhaga do Ribatejo na História”, da autoria do Doutor
Martinho Vicente Rodrigues, uma publicação pertinente, cuja apresentação está prevista para o primeiro
fim-de-semana de Julho, na Azinhaga.
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8.

“O NAZARENO”

A plateia superlotada do Cine-Teatro Gil Vicente, aplaudiu mais uma vez, no dia 29 de Maio, o bom
desempenho dos actores que integraram aquele espectáculo de qualidade, quer pelo nível emprestado às
cenas, quer pela coreografia. Uma actividade cultural promovida pela Associação Cultural Cantar Nosso
com o apoio da Câmara Municipal, do IPJ, e da Junta de Freguesia da Golegã.

9.

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 Municipal, contando com a presença do Grupo
Folclórico C.P. Lanheses - Alto Minho, do Grupo Folclórico Crastovães – Águeda, do Rancho Folclórico Ass.
Desp. de Mindelo – Douro Litoral Norte e do Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros – Arrimal Alta
Estremadura.
10. A IMPORTÂNCIA DO FOLCLORE COMO PATRIMÓNIO DA CULTURA POPULAR
Durante este período teve lugar no Centro de Estudos Politécnicos da Golegã (CESPOGA), a conferência
em epígrafe, que contou com a presença do Professor Doutor Roberto Benjamin (Brasil), entre outros.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

A Câmara Municipal da Golegã em parceria com as Juntas de Freguesia, proporcionou às crianças do
Concelho uma comemoração do seu Dia Mundial, atractiva e apelativa.
Ainda, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, a ANTE e a Câmara Municipal da Golegã,
cederam o seu carro de cavalos à Unidade de Pediatria do Hospital de Torres Novas.

2.

ASSINATURA DO PROTOCOLO DO PLANO NACIONAL DE LEITURA

Elevar os níveis de leitura, de interpretação, de informação e de aceder ao conhecimento científico e
literário, foi o objectivo da Câmara Municipal da Golegã, através do seu Pelouro da Educação e Cultura, ao
assinar o Protocolo com a Comissão do Plano Nacional de Leitura. O Comissário Prof. Doutor Fernando
Pinto do Amaral, esteve no Salão Nobre dos Paços do Concelho, para firmar a parceria, referindo que “é
preciso pôr os jovens a ler e devemos estimular a leitura desde o pré-escolar (…) quebrar rotinas e
aumentar o entusiasmo nas crianças.”
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3.

COLÓNIA DE FÉRIAS DE VERÃO

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 proporcionando-lhes inúmeras actividades.

4.

ENCERRAMENTO OFICIAL DO ANO LECTIVO

Durante este período as Escolas Básicas do Concelho, com o apoio da Câmara Municipal da Golegã
fizeram as suas festas de encerramento do ano lectivo 2009/2010.

PELOUROS DE OBRAS, URBANISMO E DO AMBIENTE
1.

REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO

Neste período o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto recebeu a Câmara Municipal da Golegã,
pela pretensão desta em solicitar o aumento da participação do QREN, no projecto do Centro de Alto
Rendimento de Hipismo – Hippos Golegã, já que foi anulado o concurso pelo facto dos concorrentes
terem ultrapassado o plafond.

2.

REUNIÃO COM O CONSELHO CINEGÉTICO

Durante este ciclo de actividade autárquica teve lugar uma reunião do Conselho Cinegético Municipal.

3.

1ª SEMANA DO AMBIENTE

No período de 14 a 18 de Junho a Câmara Municipal, através dos Serviços de Ambiente, organizou e
desenvolveu a 1ª Semana do Ambiente, tendo sido realizadas diversas actividades como seminários,
Workshops, ateliês temáticos, subordinados a questões como as energias renováveis, resíduos,
biodiversidade, entre outros. As actividades desenvolvidas contaram sempre com elevada participação de
público, desde os mais jovens aos mais idosos.

4. GOLEGÃ EXEMPLO DE BOA PRÁTICA, NO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
O Vice-Presidente da Câmara esteve presente na sessão pública de apresentação do Manual de Boas
Práticas para uma Mobilidade Sustentável que decorreu em Lisboa, no auditório da Agência Portuguesa
para o Ambiente (APA), que o editou. Este manual incorpora o Serviço de Transfer, implementado pela
Câmara Municipal da Golegã, como uma boa prática a adoptar e replicar por outros municípios,
constituindo-se como uma referência no domínio dos transportes.
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5.

AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EDIDÍCIO DE APOIO (CEMITÉRIO DA GOLEGÃ)

Entrou em fase de conclusão a intervenção no Cemitério da sede do Concelho.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL

1.

REDE SOCIAL

A Carta de Equipamentos Sociais do Concelho da Golegã, documento estruturante que perspectiva a rede
de equipamentos sociais no horizonte 2021, foi apresentada e analisada pelos parceiros da Rede Social,
tendo sido aprovada pelos respectivos órgãos, Núcleo Executivo e Plenário.
Na sequência da reunião tida com a Dra. Elisa Borges, do CNPV, no intuito de se iniciar a formalização,
junto daquele Conselho, do processo do Banco Local de Voluntariado, na última reunião do Núcleo
Executivo do CLAS foi criado um Grupo de Trabalho que tem como missão desenvolver todos os
procedimentos conducentes à instituição deste projecto da Rede Social.
No âmbito do Plano Municipal contra a Violência Doméstica, a Câmara Municipal, a Rede Social e a
Comissão para Igualdade de Género organizaram um Curso de Formação, que tem como destinatários os
técnicos da área social, aberto também a técnicos de outras redes, subordinado ao tema “ Violência
Doméstica no âmbito da Conjugalidade”. Esta formação pretende, entre outros objectivos, dotar aqueles
técnicos de mais conhecimentos e competências neste domínio.

2.

PROJECTO RE (VER) A PROBREZA

O Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Rui Lince Medinas, esteve presente na cerimónia de apresentação do
Projecto Distrital Re (Ver) a Pobreza, que se realizou no Salão Nobre do Governo Civil e Santarém,
projecto que conta também com a implicação e participação da Rede Social Local, em que estiveram
presentes, entre outros, a Senhora Governadora Civil, Dra. Sónia Sanfona e o Presidente do Instituto da
Segurança Social, Dr. Edmundo Martinho.

3.

ASSEMBLEIA DISTRITAL

O Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Rui Lince Medinas, esteve presente na reunião daquele órgão onde,
entre outros assuntos, foi abordado e deliberado o futuro do edifício da Colónia Balnear da Nazaré.
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4.

INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES

Neste período, o Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Rui Lince Medinas, esteve presente em diversas
iniciativas, nomeadamente no 1º Encontro de Coros, no Dia da Academia Sénior, integrado na semana das
comemorações do aniversário, também organizados pela mesma instituição, bem como no espectáculo
promovido pela Pastoral Social da Golegã.

PELOURO DA PROTECÇÃO CIVIL

1. COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
Uma vez mais realizou-se na Golegã a reunião daquela Comissão, tendo sido aprovado o Plano
Operacional Municipal (POM), 2010, de defesa da floresta contra incêndios.

2. SEGURANÇA
Sob o alto patrocínio da Senhora Governadora Civil do distrito de Santarém, Dra. Sónia Sanfona, a
reunião realizada sobre esta temática envolveu os autarcas e os representantes das diversas forças de
segurança a operar no distrito, resultando um compromisso de editar um manual de boas práticas
adoptar quer em ambiente urbano, quer em ambiente rural.

PELOURO DO DESPORTO

1. NÚCLEO SPORTINGUISTA DO CONCELHO DA GOLEGÃ
O Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã, com o apoio da Câmara Municipal da Golegã, realizou no
dia 6 de Junho o seu IX Passeio de Cicloturismo da Golegã, que contou com a presença de mais de duas
centenas de participantes.

2. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Durante este período a Divisão Municipal de Intervenção Social realizou várias actividades nos
complexos desportivos do Concelho com a participação de dezenas de participantes, das quais
destacamos, o Torneio Jovens Nadadores, o Encontro Inter-escolas, o 1º Super Triatlo Jovem e o
habitual “Caminhe pela sua Saúde” que se realiza no último domingo de cada mês.
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3. CAMPEONATO EUROPEU DE JUNIORES DE PENTATLO MODERNO / CAMPEONATO NACIONAL E
PENTAKID
No mês de Maio, a Golegã foi palco de um Campeonato Europeu - o de Pentatlo Moderno, que trouxe à
Capital do Cavalo, jovens atletas de 22 países! E também foi sede do Campeonato Nacional da mesma
disciplina e do Pentakid.
Acontecimento impossível há uma década atrás, por falta de infra-estruturas e pela ausência de
equipamentos. Hoje a Golegã, Concelho, tem um complexo municipal de piscinas que integra seis
tanques. Na actualidade, a Golegã tem três picadeiros, sendo dois cobertos, de utilidade pública. No
presente, o Concelho tem três pavilhões desportivos, três courts de ténis, um relvado sintético e pista
de atletismo, e um moderno centro de estágio desportivo, entre outros espaços e equipamentos.
A Golegã nesta vertente está acima da média da União Europeia. “Excelentes condições desportivas,
unanimemente reconhecidas por todos, traduzidas em infra-estruturas de primeira qualidade, que
abrem as melhores perspectivas para a competição”, conforme referiu Manuel Barroso, Presidente da
Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno. Foi possível granjear uma competição deste nível pelo
desempenho ditado pela perseverança da acção e da intervenção das municipalidades, cuja liderança
teve início em 1998.

4. CAMPEONATO REGIONAL DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO
A Associação Nacional de Turismo Equestre, com o apoio da Câmara Municipal, realizou no dia 19 de
Junho, mais uma jornada do Campeonato Regional de Equitação de Trabalho as quais contaram, com
mais de uma dezena de participantes.

PELOURO DOS 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 nas
modalidades de comissão restrita, organizou, em parceria com a Câmara Municipal, as Juntas de
Freguesia do Concelho, Associações de Pais, CSP e Agrupamento de Escolas, as comemorações do Dia
Mundial da Criança e esteve presente no Encontro Regional de Comissões de Protecção de Crianças e
Jovens.
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2. 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.
3. REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS
A Vereadora acompanhou a elaboração de diversos protocolos e normas necessárias ao bom
funcionamento dos serviços
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.

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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