RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

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 19 de Abril a 21 de Junho de 2011.

Aceite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos, pessoais

Paços do Concelho da Golegã, aos 21 de Junho de 2011

d’ O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)
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PELOURO

DA

ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA

E

GESTÃO

DE

RECURSOS HUMANOS
1. CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO
O Conselho Coordenador de Avaliação reuniu com o objectivo de emitir pareceres sobre a Avaliação do
Desempenho 2010.

2. LUSITANUS S.A.
Durante este período de actividade municipal teve lugar a reunião dos accionistas da Lusitanus S.A.,
cujo Conselho de Administração é presidido pelo Presidente da Câmara Municipal, cargo que exerce
sem qualquer remuneração ou ajuda de custo.

3. FUNDAÇÃO ALTER-REAL
Em finais de Maio, em Alter do Chão, realizou-se a reunião do Conselho de Fundadores da Fundação
Alter-Real, na qual a Câmara Municipal foi representada pelo seu Presidente.

4. ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SANTARÉM
O Presidente da Assembleia Distrital de Santarém convocou os Presidentes de Câmara para que
apresentassem aos municípios o projecto para a reabilitação do edifício da Colónia Balnear da Nazaré.
Orçado em 2,5 milhões de euros, o projecto já foi aprovado pela Câmara Municipal da Nazaré, tendo
todas as condições para ver aprovada a sua candidatura ao Quadro de Referência Estratégico
Nacional, tornando-se uma mais-valia para as crianças e idosos do nosso distrito. O Presidente da
Câmara Municipal transmitiu ao Presidente da ADS, que é o Presidente da Câmara Municipal de
Torres Novas, a intenção da Autarquia Goleganense de se associar a esta obra.

PELOURO DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO
1. MUNICÍPIO DA GOLEGÃ 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 4 de Junho. Os Municípios da Golegã e de Santarém promoveram no
mesmo dia e no mesmo espaço, as suas atractividades turísticas e gastronómicas.
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2. EMPRESÁRIOS BRASILEIROS NA GOLEGÃ

A Dra. Salomé Rafael, Presidente da Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT),
também elegeu a Golegã, pelas suas características actuais, que a vêm afirmando e distinguindo no
panorama nacional e internacional, para receber a delegação de Empresários brasileiros que
integrava, entre outros, o Presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Federal, o Deputado
Estadual de Goiás, o Secretário da Micro e Pequena Empresa e o Secretário Adjunto do Entorno do
Distrito Federal.
Uma oportunidade para dar a conhecer a estes Empresários, que vieram analisar possibilidades de
negócio, a nossa produtividade agrícola, na qual somos referência.
Depois de visitarem a Casa-Estúdio Carlos Relvas e o Equuspolis, deslocaram-se à empresa Mendes
Gonçalves, tendo-se juntado à comitiva a Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Dra. Maria
do Céu Albuquerque, que aproveitou para descobrir aquela importante indústria do Concelho.

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. XIII EXPOÉGUA / 5º SALÃO DO VINHO, DO VINAGRE E DO AZEITE / XIII MOSTRA DE
GASTRONOMIA RIBATEJANA E ROMARIA A SÃO MARTINHO
De 19 a 22 Maio, a Expoégua premiou e elevou as mães e filhas do efectivo equino de todas as raças
criadas em Portugal. Este ano, estiveram inscritos 112 animais no Concurso Nacional Expoégua 2011,
muitos dos quais concorreram à Égua de Ouro APSL – Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue
Lusitano, Troféu de Ouro APCRS – Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas e Troféu Criador
Prestígio APCA – Associação Portuguesa do Cavalo Árabe. Paralelamente, decorreram outras iniciativas
equestres como a Romaria a S. Martinho, que contou com a visita do Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas e da Governadora Civil do Distrito de Santarém, que visitaram
também o Salão do Vinho, do Vinagre e do Azeite e a Mostra de Gastronomia Ribatejana. Além dos
animais em concurso estiveram mais uma centena, nomeadamente aqueles montados por cavaleiros e
amazonas que integraram as diversas actividades equestres. Verifica-se um crescendo na afluência de
público de ano para ano, mostrando a consolidação deste jovem evento.

2. GOLEGÃ ASSINALA OS 100 ANOS DO TURISMO EM PORTUGAL COM EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA DE CARLOS RELVAS
A Câmara Municipal da Golegã, por ocasião de um momento turístico, a ExpoÉgua, o Salão do Vinho,
do Vinagre e do Azeite e da Mostra de Gastronomia, associou-se aos 100 anos do Turismo em
Portugal, abrindo a sua Casa-Estúdio, património nacional e destino turístico de excelência, para
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receber e expor o seu legado, patenteando ao público o “Portugal de Lés a Lés”, turístico-cultural, do
século XIX, até ao dia 31 de Julho.

3. FESTA DO BODO
Decorreu com sucesso a Festa do Bodo, na Azinhaga, que teve nesta edição como epicentro o Campo
Assunção Coimbra. Organizada pela Comissão de Festas e pela Junta de Freguesia da Azinhaga, contou
com o apoio técnico, logístico e pecuniário da Câmara Municipal da Golegã.

4. ORCHESTRE D’HARMONIE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE
O Executivo Municipal recebeu esta embaixada musical no Largo Imaculada Conceição, onde actuou.
Oriundos de uma cidade francesa geminada com a Vila de Riachos, o bom entendimento entre as
nossas autarquias, levou que a Golegã fizesse parte do roteiro daqueles franceses, que se fizeram
acompanhar pelo Presidente da Junta de Freguesia de Riachos.

5. UM DIA PELA VIDA – NOITE DE FADOS SOLIDÁRIA
Quer na Golegã, quer na Azinhaga, as iniciativas da Liga Portuguesa Contra o Cancro, contaram com a
Câmara Municipal como parceira, a qual se implicou com total apoio técnico e logístico.

6. OFICINA DE EVENTOS NO EQUUSPOLIS
Apresentar aspectos profissionais relacionados com a Organização e Gestão de Eventos, debater
questões pertinentes dos dois domínios do saber-saber e do saber-fazer, e compreender a
operacionalização de Eventos em dois cenários distintos: sector público e sector privado foram os
objectivos desta “Oficina”, cujos oradores foram o Dr. Leonoel Fernandes (Eventos Empresariais) e a
Dra. Elsa Lourenço (Eventos e Autarquias)

7. OFICINA DE TURISMO CULTURAL NO IPT
Integrado nas Comemorações dos 100 anos do Turismo em Portugal, teve lugar no Instituto Politécnico
de Tomar o seminário “Turismo, Património e Museologia”, onde o Presidente da Câmara Municipal da
Golegã proferiu uma lição sob o título “Carlos Relvas: um dos pioneiros da promoção e divulgação
turística em Portugal”. Os alunos do Curso de Gestão Turística e Cultural puderam reflectir sobre a
importância de Relvas numa perspectiva etnográfica e de fomento do turismo no nosso País.
8. ENCONTRO MÉDICO- VETERINÁRIO
A Golegã recebeu Encontro Médico-Veterinário, da responsabilidade da Clínica de Equinos da Golegã
(CEG), sedeada junto ao Picadeiro Lusitanus, o qual contou com o apoio técnico e logístico da Câmara
Municipal, cujo Presidente deu as boas-vindas e procedeu à abertura dos trabalhos. Na realidade, as
infra-estruturas e os equipamentos granjeados ao longo da última década, promoveram a possibilidade
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de realização de acontecimentos de debate científico com aplicação na prática, como o que ocorreu na
Capital do Cavalo, no início de Junho. “Células Estaminais - o Presente e o Futuro” foi um dos primeiros
temas do Encontro, apresentado pelo Dr. Tiago Pereira, médico-veterinário pelo Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. O palestrante, que estagiou também no Alamo
Pintado Equine Medical Center, na California (EUA), exerceu ainda actvidades como clínico de equinos no
Centro Veterinario Equino Casal do Rio, em Pontevedra (Espanha). O Dr. Eric Lévy abordou o
“Tratamento de Problemas Articulares com IRAP”, demonstrando o seu conhecimento e experiência pelo
trabalho desenvolvido na Selarl Clinique Equine des Perdreaux (França). A Dra. Susana Monteiro da CEG,
que colabora com o responsável daquele centro goleganense, Dr. Bruno Miranda, desenvolveu o tema
“Feridas em Cavalos - Reparação vs Regeneração”. O Encontro terminou com a intervenção do Dr. Rui
Mendes da portuguesa Clínica Equusvet, sobre a “Experiência Clínica dos Efeitos do PRP”.

PELOURO DA SAÚDE
1. REUNIÃO ACES RIBATEJO
O Presidente da Câmara Municipal da Golegã na sua qualidade de Presidente do Conselho da
Comunidade do ACES Ribatejo esteve presente na respectiva assembleia geral, realizada na Unidade
de Saúde de São Nicolau, em Santarém, na qual foi aprovado o Relatório de Actividade de 2010, bem
como o Plano de Actividades para 2011.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. ENCERRAMENTO OFICIAL DO ANO LECTIVO NAS ESCOLAS DO CONCELHO
O Presidente da Câmara Municipal, como responsável pelo Pelouro da Educação, esteve presente nas
tradicionais actividades levadas a efeito pelas escolas por ocasião do encerramento do ano lectivo.

2. COLÓNIA DE FÉRIAS DE VERÃO
Durante este período foram programadas pela Divisão Municipal de Intervenção Social as actividades
da Colónia de Férias de Verão.
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PELOUROS DE OBRAS E URBANISMO
1. ALTERAÇÃO AO PDM
A Dra. Paula Santana, Vice-Presidente da CCDR LVT, responsável pela Área de Ordenamento do
Território, acompanhada pelo Dr. Carlos Pina, Chefe da Direcção de Serviços de Ordenamento do
Território e pelo Eng. Rui Sousa e Silva, Coordenador da Sub-Delegação Regional do Vale do Tejo,
deslocaram-se à Golegã, para junto do Executivo transmitirem o acolhimento e evolução favoráveis
do processo de alteração ao PDM para implementação do Centro de Alto Rendimento da Golegã –
Desportos Equestres.

2. LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DA GOLEGÃ –
DESPORTOS EQUESTRES
O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto esteve na Golegã, no terreno do futuro Centro de
Alto Rendimento da Golegã – Desportos Equestres, onde procedeu à cerimónia de lançamento da
Primeira Pedra.

3. VALA DAS BRAQUENIZES
Evolui a bom ritmo a desejada e prometida intervenção da Vala das Braquenizes (Braquenides).

4. REABILITAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO
Em pleno curso estão as obras de reabilitação total do Parque de Campismo da Golegã.

5. INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO EQUUSPOLIS
Durante este período completou-se mais uma fase de instalação de fibra óptica, desta feita no
Equuspolis.

6. AZINHAGA: “ODE AO ESPARGAL”
A Rua Eng. Manuel Tavares Veiga foi requalificada com passeios e estacionamentos, além da
colocação de laranjeiras. A sua confluência com a Estrada Nacional 365/4 foi também requalificada
com um espaço relvado/ mó de lagar e com a colocação de uma oliveira, da variedade galega, numa
“ode” ao espargal, exaltando assim mais uma vez, a história e identidade do Concelho.
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PELOURO DA PROTECÇÃO CIVIL
1. COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
Reuniu esta Comissão para, entre outros assuntos, aprovar o Plano Operacional Municipal para o ano em
curso.

2. TEMPERATURAS ELEVADAS – PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL
O Serviço Municipal de Protecção Civil promoveu uma reunião preparatória subordinada à elaboração de
um Plano Municipal de Contingência para fazer face ao aumento previsto de temperatura para os meses
de Verão, plano esse que pretende vir a dar resposta a situações de emergência face a grupos de risco,
que será oportunamente divulgado e publicitado.

PELOURO DO AMBIENTE
1. II SEMANA DO AMBIENTE
De 13 a 17 de Junho, numa co-organização da Câmara Municipal da Golegã e do Instituto de Conservação
da Natureza e da Biodiversidade, tendo ainda o apoio da EDP, realizou-se a II Semana do Ambiente. Na
Biblioteca Municipal realizaram-se os ateliers “Fauna do Concelho” e “Flora do Concelho”, tendo lugar no
primeiro, entre outros, a construção de caixas de ninho para peneireiros, com a participação do
Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho, já que no dia 17 procedeu-se à cerimónia de
colocação daqueles ninhos no Campo da Golegã. Os seminários que contaram na abertura com a
presença do Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã (responsável pelo Pelouro do
Ambiente), tiveram como oradores o Eng. João Arsénio (DRAP-LVT), o Eng. Mário Antunes
(Agrotejo/Ongatejo), o Dr. Carlos Rochinha (EDP), a Dra. Alexandra Azevedo (Plataforma Trangénicos
Fora), o Dr. Francisco Sabino (CCDR Alentejo), p Dr. José Paulo Martins (Quercus), o Dr. João Carlos
Farinha e o Arq. Paisagista Fernando Faria Pereira (ICNB), o Eng. Pedro Serafim (AltriFlorestal), o Prof.
Pedro Teiga (FEUP), o Eng. Rui Arsénio (Achar), o Prof. João Paulo Fernandes (Uevora) e a Dra. Teresa
Álvares (ARHTejo)

2. PROJECTO ECO-FAMILIAS
Durante este período de actividade municipal teve início o projecto Eco-Familias, desenvolvido pelo
Serviço de Ambiente da Câmara Municipal, com o objectivo de monitorizar os hábitos das famílias
relativamente ao consumo de energia, nomeadamente no que se refere à separação selectiva de
resíduos.
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3. RESITEJO
Tiveram lugar durante este período, nas instalações da Resitejo, diversas reuniões de Direcção e também
da Assembleia Geral, nas quais esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, na sua qualidade
de Vice-Presidente daquela Associação.

PELOURO

DOS

ASSUNTOS

DE

FREGUESIA

E

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL
1. COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
Decorreram no nosso Concelho as solenidades respeitantes às Comemorações do 25 de Abril de 1974,
com a dignidade habitual.

2. REUNIÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA GOLEGÃ
Prosseguindo uma política de proximidade e de implicação com aquela autarquia, reuniu uma vez
mais com o Executivo da mesma, dando continuidade à abordagem de assuntos de interesse de
ambas as autarquias, nomeadamente à colocação futura de dispensadores de sacos para dejectos
caninos bem como à colocação de grelhas em caldeiras de árvores no Largo da Imaculada Conceição e
no Largo 25 de Abril.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL
1. PROJECTO VIDA SAUDÁVEL
O Projecto que surgiu na sequência das intervenções levadas a cabo pela Autarquia na área da Educação
para a Saúde, através dos Serviços de Educação e Desporto, ao longo dos últimos anos, assumindo uma
relevância cada vez maior, consequência das sucessivas transferências de competências para os
Municípios na área da educação.
Na sequência da reorganização das ementas escolares, das campanhas de sensibilização da população
escolar e do Projecto “Fruta Escolar” (financiado pelo Instituto do Financiamento da Agricultura e das
Pescas), o Projecto Vida Saudável pretende implementar nos diversos níveis de ensino, a promoção da
saúde através da reeducação alimentar e do incentivo à actividade física, contrariando o crescimento da
taxa de prevalência da pré-obesidade e da obesidade infantis.
O Projecto é da responsabilidade da Divisão Municipal de Intervenção Social e teve início no presente
ano lectivo em termos experimentais com duas turmas do 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, nas
freguesias de Golegã e Azinhaga, tendo já conquistado crianças e professores. Contemplou acções
9/11

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

dirigidas às crianças e alargar-se-à ainda este ano aos pais e a toda a comunidade escolar. Está ainda
previsto que, no próximo ano lectivo, as crianças identificadas com obesidade e pré-obesidade sejam
convidadas a beneficiar, a título gratuito, de um Plano Individual de Educação para um Estilo de Vida
Saudável que englobará sessões de reeducação alimentar, apoio psicológico e actividade física.

2. UNIÃO DISTRITAL DAS IPSS – CHAMA DA SOLIDARIEDADE
A CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, no passado dia 20 de Maio, esteve na
Golegã, tendo sido recebida com a “Chama da Solidariedade” que transportava, pelo Presidente da
Câmara Municipal, em São Caetano.

3. IRHU – ACORDO DE COLABORAÇÃO
Neste contexto, e no que à reabilitação diz respeito, o Vice-Presidente da Câmara reuniu e deu
orientações aos serviços da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente (DOUA), para que, em articulação
com os serviços da Divisão de Intervenção Social (DIS), procedessem a um levantamento exaustivo sobre
o estado de conservação das habitações sociais da autarquia, no intuito do mesmo vir a constituir-se
como base de trabalho às negociações com aquele instituto no âmbito do acordo existente.

PELOURO DO DESPORTO
1. 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,
Atletismo, Futebol de 7 Veteranos, Super Team, Cicloturismo e “Caminhe pela sua Saúde” que se realiza
no último domingo de cada mês.

2. FUTEBOL CLUBE GOLEGANENSE
O Futebol Clube Goleganense realizou durante este período um torneio de Futebol 7 que contou com a
presença de várias equipas do Distrito, tendo recebido ainda nesta fase, o conhecido Estrela da Amadora,
com o qual jogou e confraternizou, num convívio que teve a presença do Presidente e do Vice-Presidente
da Câmara Municipal, além da habitual presença do Vereador do Desporto nestes acontecimentos.

3. PASSEIO DE CICLOTURISMO NO ÂMBITO DO PROJECTO MAIS LEZÍRIA
O Passeio de Cicloturismo, realizado no passado dia 12 de Junho, na Golegã, encerrou a edição deste ano
do “ MAIS Lezíria”. O projecto arrancou no passado mês de Fevereiro, contemplando diversas actividades
que tiveram lugar nos Municípios da Lezíria do Tejo e envolveram a participação de cerca de 5 mil
pessoas de todas as faixas etárias.
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4. MARIETTE WITHAGES NA GOLEGÃ
A Presidente do “International Dressage Official Club”, juíza de nível olímpico, que foi Chairman de
Dressage da Federação Equestre Internacional, esteve na Golegã, onde ministrou um estágio no
Picadeiro da Lusitanus S.A.

PELOURO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
1. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO
Na Golegã, este Dia Universal da Criança, que foi comemorado pela primeira vez em todo o mundo a 1
de Junho de 1950, é dia de “trabalho”, de aprendizagem! De ensino de regras, de explicação de prácticas,
que concorrem para que no presente e no futuro, as crianças estejam imbuídas de deveres de cidadania
e de civismo que as protejam e as integrem na comunidade onde estão inseridas. Uma jornada didácticopedagógica, cuja iniciativa partiu da Comissão de Protecção de Crianças Jovens em Risco/ Divisão de
Intervenção Social da Câmara Municipal, que contou com o apoio das Juntas de Freguesia de Golegã,
Azinhaga e Pombalinho, e com a colaboração da Guarda Nacional Republicana local, da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã e do Gabinete Municipal de Protecção Civil, e com a
participação do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho.

2. FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO
O Serviço de Fiscalização continuou a organizar e programar a segurança de pessoas e bens do Concelho,
assim como o Serviço de Património continuou a proceder à legalização e actualização do património do
Município.
No âmbito da Sociedade de Reabilitação Urbana Lezíria do Tejo, continuou-se o trabalho de campo, em
que se pretende proceder ao levantamento e diagnóstico do Edificado e Espaço público e que durará até
finais de Junho.

3. REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS
A Vereadora Dra. Ana Isabel Caixinha acompanhou a elaboração de diversos concursos públicos, bem
como de diversos protocolos e normas necessárias ao bom funcionamento dos serviços.

4. SERVIÇO JURÍDICO
O Serviço Jurídico, de forma regular, procede ao acompanhamento dos munícipes que junto da Câmara
Municipal procuram apoio nas mais diversas áreas jurídico-administrativas.
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