Paços do Concelho da Golegã, aos 20 de Setembro 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 e os factos de maior relevo, ocorridos de 22 de Junho de 2010 a 21 de Setembro, que
apesar de coincidir com o tradicional período de férias de Verão registou um acentuado desempenho.

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS
1.

REUNIÃO CIMLT EM GRÂNDOLA

O Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã esteve em Grândola, com o Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional, Dr. Fernando Medina, numa sessão subordinada ao estado de execução do
actual Quadro Comunitário – QREN;

2.

REUNIÃO CCA

Durante este período o Conselho Coordenador de Avaliação reuniu com o objectivo de elaborar pareceres
relativamente à alteração do posicionamento remuneratório por Excepção de Diversos Trabalhadores.

PELOURO DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1.

ASSINATURA DO PROTOCOLO COM O ACES LEZÍRIA I - RIBATEJO

Neste ciclo de actividade municipal foi celebrado um protocolo entre a Câmara Municipal da Golegã e o
Agrupamento dos Centros de Saúde da Lezíria I – Ribatejo (ACES Ribatejo). Tendo em consideração a
necessidade de proceder à melhoria do acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, o referido
protocolo teve como objectivo a instalação de uma Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC
“Lusitana”), que servirá toda a zona norte do Distrito de Santarém. Esta UCC é já uma realidade, tendo a
sua sede na Azinhaga, no edifício que alojou o Jardim de Infância. Esta acção dignifica a Azinhaga, já que é
“pivot” de uma unidade de saúde tão necessária e indispensável à qualidade de vida da população em
geral e dos nossos munícipes em particular.

2.

REUNIÃO COM O DIRECTOR DO IGESPAR

O Dr. Gonçalo Couceiro, Director do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (exIPPAR), deslocou-se à Golegã a convite do Presidente da Câmara Municipal, o qual lhe transmitiu a
política do Executivo Municipal em relação ao património monumental e à cultura, solicitando o apoio do
IGESPAR, no argumento e sustento da candidatura junto da UNESCO, da Casa-Estúdio Carlos Relvas a
Património da Humanidade.
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3.

A GOLEGÃ RECEBEU O MINISTRO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO

O Presidente da Câmara Municipal da Golegã recebeu S.E. o Ministro da Economia, da Inovação e do
Desenvolvimento, Dr. Vieira da Silva, por ocasião da Assinatura do Contrato de Sistema de Incentivos com
a empresa Mendes Gonçalves, com sede na Golegã, no âmbito do sistema de incentivos do QREN, o que
se traduz num investimento de 2,5 milhões de euros, na implementação de um novo sistema de produção
que lhe permitirá duplicar a capacidade de produção e aumentar de 9 para 20% as suas exportações.

4.

O CONCELHO DA GOLEGÃ RECEBEU O MINISTRO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO

RURAL E DAS PESCAS ONDE ANUNCIOU O AUMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PARA A AGRICULTURA
O Executivo da Câmara Municipal da Golegã acompanhou a visita de S.E. o Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas ao Concelho da Golegã, por ocasião da inauguração das novas
instalações de secagem e armazenamento de milho da Agromais, na Azinhaga. O Ministro da Agricultura,
o Presidente da Agromais e o Presidente da Câmara Municipal descerraram a placa comemorativa do
acto.

5.

GOVERNO DE PORTUGAL LANÇA NA GOLEGÃ PROGRAMA DE COMBATE À CRIMINALIDADE EM

ESPAÇO RURAL COM A PRESENÇA DOS MINISTROS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E DA AGRICULTURA E
OS GOVERNADORES CIVIS DO PAÍS
A Golegã foi o local escolhido pelo Governo Civil de Santarém para a realização da reunião mensal entre o
Ministro da Administração Interna e os Governos Civis dos 18 Distritos de Portugal, estando também
presentes S. E. o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, o Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna e a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado
da Administração Interna. Por esta ocasião foi também celebrado um protocolo entre o Governo Civil de
Santarém, as Forças de Segurança e as Associações de Agricultores do Distrito, com vista a aumentar
segurança no meio rural.

6.

A CAPITAL DO CAVALO ACOLHEU A MINISTRA DA SAÚDE

A ARSLVT (Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo) elegeu a Golegã para sede de
reunião de S.E. a Ministra da Saúde com os Conselhos Executivos de todas as Administrações Regionais de
Saúde do País.
7.

ASSEMBLEIA GERAL FNC

Durante este período teve lugar a Assembleia Geral da Feira Nacional do Cavalo, onde entre outros
assuntos, foi debatida a próxima edição da Feira Nacional do Cavalo. A presidência da Feira congratula-se
de ter em tempo oportuno e com a antecedência desejada, o Programa 2010, em português e em inglês,
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na página Web da Câmara e da Feira desde os princípios de Setembro, mais-valia indispensável para os
visitantes e integrantes nacionais e estrangeiros deste importante certame.
8.

ASSEMBLEIA GERAL NA ENE

A Assembleia Geral da Escola Nacional da Equitação contou mais uma vez mais com a presença do
Presidente da Câmara Municipal da Golegã, que integra os órgãos sociais, ao longo da qual foram
apreciados e votados os relatórios referentes ao exercício de 2009.
9.

ASSEMBLEIA GERAL DA LUSITANUS S.A.

Durante este período reuniu a Assembleia Geral da Lusitanus S.A. para apreciação e votação dos
relatórios relativos ao exercício desta sociedade, durante o ano transacto, tendo estado presente o
Presidente da Câmara Municipal da Golegã, na sua qualidade de Presidente do Conselho de
Administração.
10. 67º ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA GOLEGÃ
As comemorações do 67º aniversário dos Bombeiros Voluntários da Golegã contaram com o apoio da
Câmara Municipal da Golegã e com a presença do Executivo Municipal. O Presidente da Câmara, na sua
alocução exaltou o novo ciclo daquela corporação, que vem alcançando o sucesso desejado por todos,
elogiando o trabalho desenvolvido pela nova Direcção e pelo novo Comandante Operacional.
11. VISITA TÉCNICA IHC
Durante o período em epígrafe a Golegã acolheu a visita técnica organizada pela Associação Portuguesa
de Horticultura, no âmbito do 28º Congresso Internacional de Horticultura, tutelado pela ISHS
(International Society for Horticulture Science). Os congressistas nacionais e estrangeiros, foram
recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo Vereador António Pires Cardoso, tendo em seguida
iniciado a visita técnica ao campo da Golegã, aproveitando também a ocasião para conhecer o património
do Concelho, através de uma visita à Casa-Estúdio Carlos Relvas e ao Equuspolis.
12. A GOLEGÃ RECEBEU JORNALISTAS DA ESPECIALIDADE EQUESTRE EUROPEIA E AMERICANA
Numa iniciativa conjunta do Turismo de Lisboa e Vale do Tejo e Associação Portuguesa de Criadores do
Cavalo Puro Sangue Lusitano, um grupo de jornalistas estrangeiros da especialidade vieram à Capital do
Cavalo, tendo sido recebidos pelo Presidente da Câmara. Durante a visita tiveram oportunidade de
descobrir o “habitat” natural das nossas coudelarias e ainda de conhecer o património artísticomonumental da Golegã.

13. RECEPÇÃO AO GRUPO ABRS
Durante este período de actividade municipal foi recebida no Salão Nobre dos Paços do Concelho da
Golegã a ABRS (Association of British Riding Schools – Associação Britânica de Escolas de Equitação), uma
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associação que representa os proprietários de diversas escolas de equitação, que ficou agradada e
surpreendida com as estruturas e equipamentos hoje disponíveis na Capital do Cavalo.

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

1.

GEMINAÇÃO COM RIBEIRA GRANDE DE SANTIAGO, CABO VERDE

Durante o período em epígrafe foi concluída na Cidade Velha, Cabo Verde, a Geminação entre os dois
Municípios, acto selado com a presença do Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara
Municipal da Golegã e dos seus congéneres daquele Município de Ribeira Grande de Santiago.

2.

VISITA DO PREFEITO DE ÁGUAS DE LINDÓIA À GOLEGÃ E INUAGURAÇÃO DA PRAÇA DA GOLEGÃ

NAQUELA CIDADE
Martinho do Rosário, Prefeito de Águas de Lindóia, Brasil, cidade irmã da Golegã, veio “descobrir” a
Capital do Cavalo.
Por ocasião do Festival Brasileiro do Puro Sangue Lusitano, em Águas de Lindóia, foi inaugurada naquela
cidade a Praça da Golegã, inspirada no Cavalo e nos ferros da nossa Praça do Cavalo. Aquele acto contou
com a presença do Presidente da Assembleia Municipal e do Vereador António Pires Cardoso, que
representaram o nosso Município.

3.

REDE EURO EQUUS

Em Waregem, parceira belga da Golegã na Rede Euro Equus, por ocasião da Waregem Koerse (corrida de
cavalos), que se realiza anualmente naquela cidade, o respectivo Presidente da Câmara recebeu o VicePresidente da Câmara Municipal da Golegã, naquele importante e modelar hipódromo, aproveitando o
momento para corroborar o projecto Euro Equus e debater perspectivas.

PELOURO DA CULTURA E TURISMO

1.

“DESCUBRA-NOS / FIND US”

Totalmente elaborado no GAP, a Golegã Concelho dispõe agora de uma edição bilingue, que permite a
qualquer visitante nacional e estrangeiro descobrir, de uma forma rápida e eficaz, as suas características e
potencialidades turísticas.

2.

FEIRA DO CAVALO DE PONTE DE LIMA
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Realizou-se uma vez mais a Feira do Cavalo em Ponte de Lima, que conta sempre com a parceria da
Golegã, que sente como conselheira e faz questão de ter a presença de um representante da nossa
Municipalidade. Nesta edição, na qual a Câmara foi representada pelo Vereador António Pires Cardoso, o
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, através do seu docente, Prof. Nuno Vieira e Brito nomeou o
Presidente da Câmara Municipal da Golegã, Embaixador da Candidatura do Garrano a Património
Nacional

3.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

Durante este período o Equuspolis recebeu na Galeria de Arte João Pedro Veiga, a exposição de pintura
de Abílio Marcos.

4.

GOLEGÃ NO SABOR & ARTE

Este evento que teve como tema principal a promoção da Gastronomia, foi um momento de fusão de
saberes e sabores de diversas áreas do mundo. Tendo como objectivo demonstrar uma arte que é
transversal a diferentes povos, nações, culturas e até religiões, realizou-se em Lisboa, nos Jardins do
Palácio de Santa Clara (Instituto de Novas Profissões), tendo sido eleita a Golegã para representar a nossa
região.

5.

LANÇAMENTO DO LIVRO “AZINHAGA DO RIBATEJO NA HISTÓRIA”

Durante este período teve lugar na Biblioteca Municipal José Saramago, o lançamento do “Azinhaga do
Ribatejo na História”, que a Câmara Municipal da Golegã financiou e apoiou.
6.

FESTIVAL FOLCLÓRICO DO RANCHO OS “CAMPONESES DA GOLEGÃ”

Realizou-se no Equuspolis o habitual Festival de Folclore, promovido pelo Rancho Etnográfico da Golegã,
com o apoio da Câmara Municipal da Golegã, contando com a presença da Associação Etnográfica
Independente de Sanfins de Ferreira (Douro Minho), do Rancho Folclórico de Cabeço de Vide, Fronteira
(Alto Alentejo), do Rancho Folclórico de Valadares, V. Nova de Gaia (Douro) e do Rancho Folclórico da
Ramalhosa, Alvorvinha, Caldas Rainha (Estremadura Norte).

7.

ARRAIAL FOLCLÓRICO DO RANCHO OS “CAMPINOS DE AZINHAGA”

Também o habitual Arraial de Folclore promovido pelo Rancho Folclórico “Os Campinos D’ Azinhaga”,
teve lugar no Jardim Municipal de Azinhaga, com apoio da Câmara Municipal da Golegã, contando com a
presença do Rancho Folclórico do Caçador, Viseu, do Grupo Folclórico de Portomar, Mira, do Grupo
Folclórico S. Salvador de Macieira da Maia, Vila do Conde e do Rancho Folclórico da Casa do Povo da Vila
Nova, Terceira, Açores.
8.

RECEPÇÃO AO RANCHO FOLCLÓRICO DE VILA NOVA, TERCEIRA
6/12

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

O intercâmbio entre o folclore continental e insular trouxe à Golegã o Rancho Folclórico da Casa do Povo
de Vila Nova, da Terceira. A Câmara Municipal da Golegã apoiou os anfitriões (Campinos da Azinhaga) na
estadia dos convidados, os quais foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo Executivo
Municipal. Instalados no SportHotel teceram rasgados elogios àquele equipamento municipal, que
referiram ser modelar.

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 e logístico. O Presidente da Câmara, padrinho das marchas e das festas, por
convite renovado, esteve presente nos festejos, os quais se destacaram pela inovação e organização.

10. FESTAS DE NOSSA SENHORA DA GUIA
Os Bombeiros Voluntários da Golegã tiveram a implicação do Município e da comunidade em geral, na
reabilitação das festas de Nossa Senhora da Guia, que tiveram uma forte adesão.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1.

CONSELHO GERAL NA ESCOLA B. 2, 3 /S MESTRE MARTINS CORREIA DA GOLEGÃ

Realizou-se neste período mais um Conselho Geral da E.B. 2,3/S Mestre Martins Correia que contou com
os representantes do Município.

2.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCÇÃO

O Presidente da Câmara, na sua qualidade de Presidente do Conselho Municipal de Educação e
responsável pelo Pelouro Municipal da Educação após ter ouvido as pretensões dos pais e encarregados
de educação, esgrimiu argumentos perante a Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo,
conseguindo conquistar para a Azinhaga uma “quarta turma” e o ensino “articulado” para a Golegã.

3.

ENTREGA DE DIPLOMAS NA ESCOLA B. 2,3/S MESTRE MARTINS CORREIA DA GOLEGÃ

O Presidente da Câmara Municipal da Golegã louvou os alunos que cumprem e se distinguem aquando da
entrega de Diplomas no início do ano lectivo na E. B. 2, 3/ S, saudando os responsáveis por aquele
estabelecimento de ensino.

4.

FINAL DO ANO LECTIVO NA ANTE

O Vice-Presidente da Câmara Municipal esteve presente na festa de final de Ano Lectivo da Associação
Nacional de Turismo Equestre, co-responsável pelo complemento curricular de equitação do Município.
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5.

COLÓNIA DE FÉRIAS DE VERÃO

Decorreu com sucesso a Colónia de Férias de Verão promovida pela Divisão de Intervenção Social.
Também o OTL da Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga contou com o apoio pecuniário da Câmara
Municipal da Golegã, para o monitor, além da cedência de transportes e de entradas gratuitas nos
equipamentos e estruturas municipais.

PELOUROS DE OBRAS E URBANISMO
1.

HIPPOS GOLEGÃ

Foi concluído durante este período de actividade municipal, o novo procedimento concursal para o
Centro de Alto Rendimento de Hipismo.

2.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O Executivo Municipal continua a apostar na dignificação das nossas urbes. O Largo de Sto. António, na
Golegã, foi requalificado com a colocação de lanternas/candeeiros, entre outros.

3.

SINALIZAÇÃO – SEGURANÇA RODOVIÁRIA

O Pelouro Municipal do Trânsito fez colocar no cruzamento da Rua José Farinha Relvas com a Rua do
Campo, sinalização luminosa/ led’s, com o objectivo de reforçar as regras de trânsito estabelecidas e
diminuir a sinistralidade naquele local, fruto do incumprimento do Código da Estrada.

4.

PICADEIRO MUNICIPAL

O Picadeiro Municipal, sede de Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), foi alvo de intervenção no
piso, ao qual foi aditado um material tipo “geotrack”.

5.

ANTIGO GINÁSIO DA ESCOLA B. 2,3/S MESTRE MARTINS CORREIA DA GOLEGÃ

O pavimento, tecto, instalações sanitárias e eléctricas, do antigo ginásio da E.B. 2,3/S, sede actual das AEC
foram reabilitados pela Câmara Municipal da Golegã.

6.

ALTOS MONTIJOS – AZINHAGA

Iniciaram-se os trabalhos de execução de lancis, caldeiras e estacionamento na Rua Eng. Manuel Tavares
Veiga, à Azinhaga, na urbanização que a Câmara Municipal da Golegã é co-proprietária.
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PELOURO DO AMBIENTE

1.

POLIS TEJO

O Vice-Presidente da Câmara deslocou-se a Lisboa e reuniu com os responsáveis do Grupo Coordenador
do Polis Tejo, Dra. Ana Lopes e Eng.º Jorge Honório, no intuito de lhes transmitir e dar conhecimento das
expectativas da Câmara Municipal da Golegã em relação àquele programa, bem como dos projectos que a
autarquia pretende que venham a ser integrados no mesmo e que constarão no documento a aprovar
pelo Ministério do Ambiente.

2.

RESERVA NATURAL DO PAUL DO BOQUILOBO – ICNB

A alteração na estrutura directiva da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, esteve na origem de uma
reunião entre o Vice-Presidente da Câmara Municipal e o novo Director da mesma, Dr. João Carlos
Farinha, momento que proporcionou o estreitamento de relações entre as duas instituições, tendo
também sido definida uma agenda de trabalho para o futuro imediato que contempla, entre outros
assuntos, projectos comuns a apresentar ao Polis Tejo e o Plano de Gestão daquela Reserva.

3.

RIO ALMONDA – ARH TEJO

Perante mais um crime ambiental ocorrido no Rio Almonda no passado Domingo, dia 19 de Setembro,
consequência de mais uma descarga ilegal, este de proporções verdadeiramente catastróficas, tal a
quantidade de peixes mortos, o Vice-Presidente da Câmara Municipal contactou de imediato a Guarda
Nacional Republicana – SEPNA (Serviço de Protecção da Natureza) e a ARH Tejo de Santarém que,
prontamente se deslocaram à Azinhaga, tendo sido recolhidas várias amostras de água para análise. Em
simultâneo solicitou de imediato ao Presidente da ARH Tejo, Eng.º Manuel Lacerda, uma reunião com
carácter de urgência com o objectivo de, no imediato, ser definido e implementado um Plano de Acção
para a Bacia do Rio Almonda. A reunião teve lugar na passada terça-feira, dia 21 de Setembro, para o qual
foi convidado a estar presente o Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga.

4.

EQUIPAMENTOS COLECTIVOS – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Os procedimentos concursais relativos a todas as componentes desta candidatura estão em fase de
Relatório Final para Adjudicação, prevendo-se assim o inicio das obras para o mês de Outubro. A
candidatura financiada a 80% pelo QREN permitirá no futuro uma redução significativa nos custos de
exploração nos vários equipamentos municipais, nomeadamente nas Piscinas Cobertas.
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PELOURO DA PROTECÇÃO CIVIL
1. SEMINÁRIO SOBRE “SEGURANÇA EM MEIO RURAL”, PROMOVIDO PELO GOVERNO CIVIL DE
SANTARÉM
A convite da Governadora Civil do Distrito de Santarém, o Presidente da Câmara Municipal da Golegã
participou como orador no seminário em epigrafe, manifestando a sua preocupação face à insegurança
nos nossos campos, alvo de roubos e vandalismo.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL
1.

ANO EUROPEU DE COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL

O Município da Golegã, o Núcleo Distrital de Santarém da Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal e as
entidades parceiras do Projecto (Re) Ver a Pobreza, no âmbito do Ano Europeu do Combate à Pobreza e
Exclusão Social levaram a efeito o Ciclo de Cinema de Verão 2010, que se realizou nos meses de Julho,
Agosto e Setembro, no Auditório Eng. Ricardo Magalhães no Edifício Equuspolis. Os filmes visaram a
sensibilização da sociedade civil para a problemática da Pobreza e da Exclusão Social, sendo seguidos de
comentários e debate.

2.

REDE SOCIAL

Está concluído o Manual de Procedimentos a adoptar em situações de Violência Doméstica, documento
que contou com uma larga contribuição de todos os parceiros, e que permitirá, não só a estes mas
também à comunidade, uma abordagem mais pragmática a esta problemática.

3.

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO

Perante a conjuntura difícil que teima em manter-se em Portugal, a Câmara Municipal decidiu manter no
presente ano lectivo, que agora se iniciou, todos os apoios às famílias que vigoram nos anos lectivos
2008/2009 e 2009/2010. Assim, todos os agregados familiares que reúnam condições para tal
continuarão a usufruir da redução na mensalidade na componente de apoio à família no Pré-Escolar, bem
como da bonificação aos alunos beneficiários da Acção Social Escolar destinada à aquisição de material
escolar diverso. A manutenção destes apoios complementares abrange um universo de cerca de 350
alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Relativamente ao 1º Ciclo do Ensino Básico manter-se-á a distribuição de fruta, uma vez que a Câmara
Municipal viu a sua candidatura aprovada para o ano lectivo 2010/2011.
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PELOURO DO DESPORTO

1.

TORNEIO PEDRO COSTA

Decorreu no Pavilhão Municipal da Golegã a VI Edição do Torneio Pedro Costa em FutSal, entre os dias 28
de Maio e 03 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.
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.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ANDEBOL NO SPORTHOTEL

A Federação Portuguesas de Andebol escolheu a Golegã para a preparação da Selecção Nacional de sub20, que esteve presente na fase final do Campeonato da Europa, que decorreu de 29 de Julho a 8 de
Agosto, na Eslováquia, tendo-se sagrado Vice Campeã da Europa.

3.

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTARÉM

Rui Manhoso, Presidente da Associação de Futebol do Distrito de Santarém, reuniu com o Vereador do
Pelouro, António Pires Cardoso, no sentido desta Associação, em conjunto com os Municípios, realizar um
Torneio Inter-Selecções Regionais na categoria de Sub-15 de FutSal.

4.

XV FESTA DO TÉNIS

O Clube de Ténis da Golegã realizou mais um torneio de ténis de nível C, grupo juvenil, nos escalões de
Sub-14 e Sub-18, integrado no calendário de provas da Federação Portuguesa de Ténis. O torneio
decorreu de 16 de Julho a 18 de Julho de 2010 e contou com o apoio da Câmara Municipal da Golegã.

PELOURO DA JUVENTUDE

1. DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE
Promovido pelo Vereador do Pelouro, Dr. Bruno Medinas e pela Divisão Municipal de Intervenção Social,
o Município da Golegã, celebrou pela primeira vez o Dia Internacional da Juventude, associando-se a um
conjunto de entidades públicas e privadas, de âmbito local e nacional, que assinalaram a data. Apesar de
estarmos em pleno mês de Agosto, com muita gente de férias, incluindo funcionários do Município, não
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deixámos de apresentar um programa ao nível dos melhores, com um leque de actividades que
preencheram todo o dia, nas duas freguesias do concelho. Entradas e visitas gratuitas aos museus Casa
Estúdio Carlos Relvas e Mestre Martins Correia, nas piscinas municipais da Golegã e da Azinhaga,
utilização gratuita dos campos de ténis municipais, t-shirts, bonés e pequeno-almoço para os
participantes no peddy paper, provas de natação e hidroginástica nas piscinas municipais da Golegã e da
Azinhaga e festa de encerramento, à noite com banda e Dj, no parque da juventude, jardim do
Eqquspolis. Pela forma como as actividades decorreram e pela adesão que tiveram será certamente
uma data a registar nos próximos anos.

PELOURO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
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, 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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