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Ex m o . Senhor
Eng. Luís Cortez Vaz Godinho
CÂMARA MUNICIPAL

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 e os factos de maior relevância, ocorridos de 15 de
Fevereiro a 19 de Abril de 2013.

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

Paços do Concelho da Golegã, aos 19 de Abril de 2013

o Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)
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PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA / PELOURO DA GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS
1.

CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO

Realizou-se mais uma Sessão do Conselho Coordenador da Avaliação para Harmonização das Avaliações dos
funcionários da Câmara Municipal, referentes ao ano de 2012.
2.

PORTAL DAS SUGESTÕES

A Câmara Municipal da Golegã, através da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), criou um
serviço de sugestões/ocorrências para os Municípios associados, onde os Munícipes/Cidadãos podem
georreferenciar no site do Município as suas sugestões.
O Portal das Sugestões tem a particularidade de permitir que as sugestões sejam georreferenciadas pelo
Munícipe/Cidadão, através de uma aplicação WebSIG, o que permite saber a localização geográfica da
respectiva sugestão. Esta ferramenta agora disponibilizada vem facilitar a resolução de problemas, de uma
forma mais rápida. Assim, basta aceder ao portal e inserir uma sugestão que agroa está apenas à distância de
um clique no ecrã, sobre o mapa, e preencher um pequeno formulário com a sua identificação e descrição
textual da ocorrência, sendo também possível ilustrar a ocorrência com uma fotografia do local. Após a
submissão da sugestão, receberá um e-mail com um identificador que lhe permitirá acompanhar o
desenrolar do processo, sempre pelo Portal. As sugestões poderão também ser submetidas através do
Android, Apple Iphone ou Ipad.
3. COMANDANTE DO COMANDO TERRITORIAL DA GNR DA SANTARÉM
Durante o período em epígrafe, o Presidente da Câmara Municipal recebeu o novo Comandante do Comando
Territorial da GNR da Santarém, que se deslocou à Golegã para tomar conhecimento de uma das realidades
que agora faz parte da sua jurisdição. Foi ainda transmitido a integração da nova Freguesia, que a seu tempo
irá ser patrulhada pela GNR do Posto da Golegã. Foi com regozijo que o recém-empossado Comandante
Territorial teve informação do sucesso testemunhado pela GNR, da medida tomada pela Câmara Municipal
em relação ao Acesso Condicionados a Estradas e Caminhos Municipais.
4.

ASSEMBLEIA GERAL DA ENE E FNC

Durante o período em epígrafe o Presidente da Camara Municipal da Golegã, na sua qualidade de Presidente
do Conselho Fiscal, esteve presente na Assembleia Geral da ENE, onde foram eleitos os novos Órgãos Sociais.
Enquanto Presidente da Associação Feira Nacional do Cavalo, esteve também presenta na última Assembleia
desta entidade.
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PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. TROÇO DO CONCELHO DA GOLEGÃ CAMINHO DE SANTIAGO
A Câmara Municipal da Golegã foi relevada e elevada na Conferência Internacional sobre o “Caminho
Português de Santiago”, pela sua excelente sinalização no Concelho da Golegã. A Golegã, foi apresentada
pela Entidade de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (TLVT), como exemplo de sucesso, na identificação do
troço do Caminho de Santiago, já que além da sinalização e apoio direcionou-se para as conclusões deste
encontro internacional: evitar o máximo possível o asfalto, procurando estradas de campo; desviar-se o mais
possível dos centros urbanos, os quais devem estar indicados pela proximidade, caso o peregrino se queira
desviar para visitar; pernoitar em albergues; peregrinar não significa fazer turismo, não se tratando, neste
caso específico, de turismo religioso.
O evento, que decorreu no início de Abril, no Cine-teatro de Anadia, contou com a presença de diversos
especialistas internacionais e realizou-se no âmbito da estratégia de desenvolvimento dos produtos turísticos
“Turismo Religioso, Touring Cultural e Paisagístico” na região Centro. A organização do evento esteve a cargo
da Turismo Centro de Portugal (TCP), contando com a parceria do Turismo de Espanha, do Xacobeo Galicia,
da Associação de Peregrinos Via Lusitana e do Município de Anadia.
2. LIVRO DE MARIA TERESINHA TAVARES APRESENTADO NO EQUUSPOLIS
O Auditório Eng. Ricardo Magalhães foi o local escolhido por Maria Leonarda Tavares para apresentação do
seu livro “Maria Teresinha Tavares - Peregrina de Mil Sonhos”, onde estiveram presentes o Presidente da
Câmara Municipal, que abriu a sessão, e o Prof. Alves Jana, que introduziu o livro. Um livro onde se descreve
um perfil e um percurso notáveis da biografada (cidadã da Golegã), sempre em prol dos outros, numa
disponibilidade permanente, plena de energia e de perseverança no cumprimento dos seus objectivos
“motivados pela procura espiritual e empenhados na transformação do mundo numa comunidade global de
justiça e paz”. Dos testemunhos sobressai uma vida de luta e de entrega, própria da personalidade forte de
uma Mulher inteligente, corajosa e de vanguarda.
3. EQUUSPOLIS SEDE DE CICLO DE CONFERÊCIAS DO IPT/CESPOGA
O auditório Eng. Ricardo Magalhães foi palco de mais duas conferências, “Hotelaria, Turismo e
Desenvolvimento Económico” e “Economia, Territórios e Inovação”, realizadas no âmbito do Ciclo de
Conferências “Economia, Empreendedorismo e Turismo: Territórios Criativos”, um espaço de reflexão e de
discussão de significativa importância e qualidade para a região. O Professor Manuel Reis Ferreira, docente
do IPT, Dr. Vitor Pais, Director do Hotel dos Templários, Engª. Raquel Firmino, empresária (Solar do Espírito
Santo) e Dr. Vitor Vergamota, Presidente da ANTE, foram os conferencistas. A abertura das Conferências
contou com a presença e participação do Presidente da Câmara Municipal da Golegã.
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4. EXPOSIÇÕES NO EQUUSPOLIS
A Galeria de Arte João Pedro Veiga, ao Equuspolis continua com regular oferta de exposições. “Do Outro
Lado da Cor”, dos Fotografos Amadores do Ribatejo (até Abril) e Desenho, Escultura e Serigrafia, de Carlos
Aníbal Matos (patente até Maio) fazem parte dessa diversidade cultural.
5.

SEMINÁRIOS NO EQUUSPOLIS

Na sequência da assinatura do protocolo de colaboração institucional para a elaboração do Programa
Territorial Integrado (PTI) “Lezíria 2020”, celebrado no passado mês de Março por dezanove entidades, onde
estiveram presentes o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã, a CIMLT está a
promover uma série de seminários temáticos onde estão a ser recolhidos contributos para a elaboração do
PTI “Lezíria 2020”. Este documento tem como objetivo final formular uma estratégia de atuação que conduza
ao desenvolvimento integrado, equilibrado e sustentável da Lezíria do Tejo, para o período 2014-2020.
Assim, decorreram já, no Equuspolis, os Seminários “Competitividade das Empresas” e “Desenvolvimento
Rural”, com o objectivo de recolher os contributos dos diversos actores do território, respectivamente
abertos pelo Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal.
6.

SONS DO BARROCO NA GOLEGÃ

A Matriz Manuelina acolheu “Sons do Barroco”, no primeiro fim-de-semana de Abril. O Coro de Câmara, o
Coro Polifónico da Golegã e um duo feminino da Associação Cultural Cantar Nosso, acompanhados de uma
pequena Orquestra de Câmara, do Quarteto de Saxofones do Canto Firme, do Octeto de Clarinetes do Coral
Phydellius e do Grupo de Metais da Banda Filarmónica da A.H. dos Bombeiros V. de Vila Nova da Barquinha,
interpretaram grandes nomes, Pergolesi, Haendel, Bach, Allegri, Scarlatti e Vivaldi, em obras desde o
“Credo”, ao “Messias”, num singelo e esplendoroso momento, que ficará gravado na memória de quem quis
assistir e partilhar do 25º Aniversário do “Cantar Nosso”, ao qual a Câmara Municipal entregou a Medalha do
Concelho, pelo seu contributo didáctico-pedagógico à nossa comunidade.
7.

3º MASTER CLASS DE GUITARRA

Os “Cantares d’Outrora” da Secção Cultural da Associação “Arco-Íris” da Golegã realizaram o 3º Master Class
de Guitarra e de Música de Conjunto, em Março, cuja orientação foi da responsabilidade do conhecido
guitarrista e professor, Dr. Miguel Carvalhinho, onde esteve presente o Vereador do Pelouro.
8.

DEBATE SOBRE EQUITAÇÃO DE TRABALHO NO EQUUSPOLIS

O Fórum do Equuspolis foi o local escolhido pela Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro-Sangue
Lusitano para um encontro que teve como objectivo dialogar e esclarecer os cerca de trinta entusiastas da
Equitação de Trabalho, que participaram, sobre a época de 2013.
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9.

ETNOGRAFIA E FOLCORE

Durante este período o Rancho Folclórico da Golegã recebeu o Rancho Folclórico de São João da Lamarosa,
Coruche, o qual participou na recriação etonográfica, que teve lugar no Museu Rural da Golegã e deliciou a
assistência, contando com a presença do Executivo da Câmara Municipal.
10. OLÉ GOLEGÃ
A Câmara Municipal da Golegã apoio uma vez mais a realização do II Passeio Olé Golegã!, realizado em
Março passado, que teve como ponto de partida e chegado o Parque Equuspolis. O percurso, que incluiu
carros de cavalos, amazonas, cavaleiros, entre outros, fez-se pelos campos da Lezíria Goleganense, com
paragens para confraternização e merenda campera, seguindo-se a já habitual garraiada.
11. CIMLT
O Vice-Presidente da Câmara Municipal participou na reunião realizada da sede da Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo, a propósito da delimitação das Áreas de Vocação Turística (AVT), com
Bruno Soares Arquitectos, empresa contratada pela CIMLT para proceder aos serviços.

PELOURO DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO /
PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
1.

GOLEGÃ NA BTL

Durante este período a Golegã marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) para que quem a
visitasse pudesse descobrir a nossa história, os nossos pontos de interesse e o tipo de oferta disponível. A
opinião dos operadores turísticos também foi importante.
2.

NUCLEO DE INVESTIGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA EM SÃO CAETANO

Durante este período a Câmara Municipal da Golegã protocolou com o Centro Português de Geo-História e
Pré-História a criação de um centro de estudos avançados, nas áreas da paleontologia e da pré-história,
localizado na antiga escola primária de São Caetano.
Além da componente de investigação, que servirá de apoio à comunidade científica, em especial aos
investigadores do projecto na prossecução e desenvolvimento dos seus projectos de investigação, é de
salientar a viabilidade do projecto na vertente da dinamização da comunidade estudantil, com o acolhimento
de estudantes de Mestrado e Doutoramento para elaboração de teses, e do público estudantil de outros
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graus, pela dotação de infra-estruturas científicas de apoio, que possam servir os interesses da comunidade
escolar, do público e da comunidade goleganense em geral, através das diferentes actividades de divulgação.
3.

INTERCÂMBIO COM HEBDEN BRIDGE

A Associação Nacional de Turismo Equestre (ANTE) com o apoio da Câmara Municipal da Golegã recebeu
uma vez mais os alunos do Centro Hípico de Hebden Bridge, no Yorkshire, em Inglaterra, no âmbito do
intercâmbio entre as duas escolas de equitação. Os pais dos alunos da ANTE, a exemplo dos pais dos
congéneres ingleses, associaram-se para receber condignamente os jovens britânicos. No final do estágio, no
Museu Rural, o Rancho Folclórico da Golegã mostrou-lhes o espólio assim como as modas e os cantos da
nossa borda d’água ribatejana.
4.

PRÉMIO AGRICULTOR AGROMAIS 2012

Durante este período o Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Prof. Eng. Francisco
Gomes da Silva, veio à Golegã, por ocasião da entrega do Prémio Agricultor Agrmoais 2012 a João Geada,
tendo sido recebido pelo Presidente da Câmara Municipal e restante Executivo, como manda a tradição
goleganense, em Carro de Cavalos.
5.

PRÉMIOS PERSONALIDADE DO ANO DE O MIRANTE

O Presidente da Câmara Municipal esteve presente no Cine-Teatro de Abrantes a convite do jornal “O
Mirante” para a entrega do prémio Personalidade do Ano de Tauromaquia, ao empresário António Manuel
Cardoso.
6.

123º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA PRÁTICA DE CAVALARIA

O Presidente da Câmara Municipal, a convite do Comandante da Escola Prática de Cavalaria, Coronel de
Cavalaria Vitor Manuel dos Santos, marcou presença nas comemorações do 123º Aniversário daquela
instituição.

PELOURO DOS ASSUNTOS DE FREGUESIA E ASSEMBLEIA
1. FREGUESIA DO POMBALINHO NO CONCELHO DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara Municipal da Golegã foi recebido pelo seu homólogo de Santarém, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, iniciando-se assim a transferência de competências, processos e procedimentos, de
forma progressiva. Neste seguimento, também a Secretária de Estado da Administração Local recebeu o
Executivo Municipal de Golegã e Santarém.
A Câmara Municipal da Golegã que tinha já procedido à sinalização dos novos limites concelhios a sul e
estendido àquela Freguesia o Serviço de Transfer, prossegue agora com o Serviço de Acção Social,
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nomeadamente através do apoio a estratos sociais desfavorecidos com o Banco Alimentar Contra a Fome e
ainda com a acção no terreno da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.
Ainda com o objectivo da plena integração e de um conhecimento mais profundo da realidade desta
Freguesia, o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã confraternizaram com os utentes
da Casa do Povo do Pombalinho, aproveitando para ouvir os anseios e pretensões da Directora Técnica, Dra.
Fátima Rodrigues, e do respectivo Presidente da Assembleia Geral, Victor Costa, bem como do Presidente da
Junta de Freguesia, Dr. Luís Filipe Júlio. A Extensão de Saúde do Pombalinho foi também visitada pelo
Presidente da Câmara Municipal e responsável pelo Pelouro da Saúde.
Reconheça-se também o papel da Câmara Municipal da Golegã na remoção e limpeza imediatas das artérias
da Freguesia do Pombalinho afectas pelas cheias e colocação de placas de sinalética da Estrada Real, que
agora ficará integrada no C.M. 7 (Caminho Municipal).

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1.

REUNIÃO CONSELHO GERAL

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

UNIVERSIDADE JUNIOR

Estão já inscritos os 10 alunos que irão participar na Universidade Junior e que a Câmara Municipal da Golegã
apoiará com transporte e alojamento. A Universidade Júnior tem como principal finalidade a promoção do
gosto pelo conhecimento e o despertar de potencialidades entre os jovens dos 10 aos 18 anos. Abrange
áreas tão diversificadas como as ciências, as tecnologias, as humanidades, as artes e o desporto, apoiando o
processo de escolha vocacional dos estudantes
3.

DIAS DA CULTURA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GAP

Durante este período de actividade municipal a Câmara Municipal apoio o Agrupamento de Escolas de
Golegã, Azinhaga e Pombalinho (AEGAP) na realização dos “Dias da Cultura”, uma semana dedicada à
literatura, à música, à matemática, ao desporto, às linguas, às artes, entre outros.
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PELOURO DA PROTECÇÃO CIVIL
1. CHEIAS
Em plena cheia, ao fim de 72 horas, promovemos a comunicação entre as três Freguesias, pela via mais
rápida e mais curta, tendo ao longo das inundações, estabelecido serviços de apoio, nomeadamente na
saúde e na técnico-logística para resolução imediata de situações pontuais, respondendo aos anseios das
populações.

PELOUROS DE OBRAS E URBANISMO
1.

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DA GOLEGÃ – DESPORTOS EQUESTRES (CAR)

A bom ritmo e na recta final, prevê-se a inauguração do CAR na primeira quinzena do próximo mês
de Maio, por ocasião da ExpoÉgua.
2.

CENTRO DE SAÚDE DA GOLEGÃ

Em fase final de construção, o novo edifício do Centro de Saúde foi visitado pela nova Directora do
Agrupamento dos Centros de Saúde da Lezíria I Ribatejo, Dra. Paula Crisitna Lopes Rodrigues que se deslocou
à Golegã, tendo sido recebida pelo Presidente da Câmara Municipal, também Presidente do Conselho da
Comunidade dos ACES Ribatejo, pelo restante Executivo Municipal, pelos Chefes das Divisões Municipais de
Intervenção Social e de Obras, Urbanismo e Ambiente e ainda pelos responsáveis pela Unidade de Saúde
Familiar CampuSaúde, prevendo-se a inauguração para finais de Junho próximo.
3.

EQUUS GOLEGÃ TUR

Em bom ritmo de construção, prevendo-se a sua inauguração por ocasião da ExpoÉgua 2013, está em fase de
conclusão, no Largo Marquês de Pombal, o EquusGolegãTur, pólo da Câmara Municipal da Golegã (Turismo e
Cultura) em tempo de Feira e outros eventos.

PELOURO DO AMBIENTE
1.

ORDENAMENTO DAS MARGENS DO RIO ALMONDA E INSTALAÇÃO E AÇUDE E ESCADA DE PEIXES

Após recurso e insistência da Câmara Municipal, a candidatura “Reabilitação das Margens do Rio Almonda e
Instalação de Açude”, foi já considerada pelo Presidente da Comissão Directiva do INALENTEJO uma
operação de “mérito adequado a receber apoio financeiro, correspondente ao investimento elegível apurado
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e comparticipação do FEDER”. Deste modo, o processo foi já lançado na plataforma e encontra-se a aguardar
a entrega de propostas.
2.

TEJO D’HONRA

Durante este período o Vice-Presidente da Câmara Municipal com a Associação Tejo D’Honra, por solicitação
da mesma, a fim de tratar de diversos assuntos relacionados com os seu funcionamento.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL
1.

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)

Na sua qualidade de Presidente da CPCJ, o Vice-Presidente da Câmara Municipal esteve presente nas
reuniões da Comissão, quer na sua modalidade restrita quer na sua modalidade alargada.
A convite do Presidente da CPCJ da Golegã, o Professor Eliseu Raimundo, Presidente da CPCJ de Santarém,
apresentou na Golegã o Projecto “Tecer a Prevenção”.
2.

REDE SOCIAL

Já com a integração plena da Junta de Freguesia e da Casa do Povo do Pombalinho nos órgãos sociais da
Rede Social, o Vice-Presidente da Câmara Municipal esteve presente nas reuniões ordinárias do Núcleo
Executivo bem como na reunião do Plenário do Conselho Local de Acção Social, que uma vez mais contou
com a presença do Exmo. Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Santarém, Dr. Tiago Leite. Foram
entretanto aprovadas as Normas de Funcionamento das Cantinas Sociais e do Serviço de Teleassistência
Domiciliária.
3.

SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA

A Câmara Municipal da Golegã, em articulação com os parceiros da Rede Social, disponibiliza agora o Serviço
de Teleassistência destinado a idosos e a pessoas portadoras de deficiência física em situação de carência
económica e/ou vulnerabilidade social, ou extraordinariamente a outras pessoas que manifestamente dele
necessitem. Os Munícipes, para usufruírem do referido apoio tem de reunir os seguintes requisitos: residir e
ser recenseados na área do Município da Golegã, fornecer todos os elementos de prova que sejam
solicitados, com vista ao apuramento da situação de carência económica e social, nomeadamente ao nível da
avaliação da situação patrimonial, financeira e económica do requerente e dos membros do seu agregado
familiar que possam beneficiar do apoio, não usufruir de outros apoios para o mesmo fim, não apresentar
rendimentos per capita superiores a 50% do salário mínimo nacional, definido para o ano em vigor.
A Teleassistência vai ser ministrada pela empresa HELPPHONE, que presta um serviço de assistência
permanente, baseado numa central de atendimento telefónico vocacionada para responder a qualquer
situação de emergência, através de um sistema de comunicação rápido e seguro, 24 horas por dia, 365 dias
11/15

RELATÓRIO ATIVIDADE MUNICIPAL

por ano. Estão já a beneficiar do referido apoio quatro Munícipes, estando diversos processos a serem
agilizados.

PELOURO DO DESPORTO
1.

ROTA DO TEJO

Durante este período a Golegã recebeu a 1.ª Poule da Rota do Tejo de 2013, resultado de uma parceria entre
a ANTE - Associação Nacional de Turismo Equestre, a Escola Prática de Cavalaria de Abrantes, o Centro
Equestre de Abrantes, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, nas Mouriscas e ainda o
Centro Hípico de Santa Bárbara, em Constância, competindo a cada entidade organizar uma prova. A Poule
da Golegã teve a participação de 122 conjuntos e contou com o apoio da Câmara Municipal da Golegã.
2.

CAMPEONATO REGIONAL DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO

Durante este período realizaram-se as primeiras provas do Campeonato Regional de Equitação de Trabalho
2013, que contaram com apoio técnico-logístico da Câmara Municipal da Golegã, estando sempre presente o
Vereador com o Pelouro do Desporto.
3.

POULE DE DRESSAGE

Também com o apoio técnico-logístico da Câmara Municipal da Golegã teve lugar durante este período a
Poule de Dressage organizada pela ANTE.
4.

TORNEIO DE PETANCA

Integrado no Projecto Mais Lezíria a Divisão Municipal de Intervenção Social, através do Serviço de Desporto,
levou a efeito o 3º Torneio de Petanca, que teve lugar no Parque de Merendas, ao “Km 71”, tendo
participado quatro equipas, duas masculinas e duas femininas.
5.

AQUATLO JOVEM

As Piscinas Municipais da Golegã receberam o “2ºAquatlo Jovem”, com cerca de 60 participantes
provenientes da Escola Municipal de Natação da Golegã, do Triatlo do Núcleo Sportinguista da Golegã e do
Grupo de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas, realizaram natação nas piscinas, e, sem intervalo,
saíram em corrida pelas estradas de campo. No final os altetas receberam os certifiacados de participação
com as respetivas classificações.
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6.

TORNEIO JOVEM NADADOR

Também nas Piscinas Municipais da Golegã teve lugar a 2ª etapa do Torneio Jovem Nadador, destinado aos
alunos das diversas escolas de natação associadas a este projecto (Abrantes, Mação, Sardoal, Golegã e
Tomar), onde realizaram três técnicas, Costas, Bruços e Crol. Entre os cerca de 100 atletas, destaca-se a
participação da Escola Municipal de Natação da Golegã, que foi representada por 20 alunos.
7.

CIRCUITO DE CADETES

Promovido pela Associação de Natação do Distrito de Santarém, decorreu ainda nas Piscinas Municipais da
Golegã o 5º Torneio de Circuito de Cadetes, com 207 atletas masculinos e femininos.
8.

MANHÃ DESPORTIVA DA 3ª IDADE

O Serviço de Desporto da Divisão Municipal de Intervenção Social colaborou uma vez mais na realização de
um projeto organizado pela IPSS, Santa Casa da Misericórdia da Golegã, destinado aos seus utentes.
9.

ENCONTRO DE PESCA INTER-AUTARQUIAS

O encontro organizado pelo Núcleo de Pesca dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Golegã, que teve o
apoio técnico-logístico da Autarquia, contou com a participação de 14 autarquias, das quais sairam
vencedoras Vendas Novas, Mora, Parededes e Golegã, pela respectiva ordem. O Executivo da Câmara
Municipal marcou presença na cerimónia de entrega de prémios.
10. MEXA-SE PELA SUA SAÚDE
A 2ª actividade do ano 2013 do programa "Mexa-se Pela Sua Saúde", iniciativa da Câmara Municipal da
Golegã, através da Divisão Municipal de Intervenção Social, teve início no Largo da Praça na Azinhaga, num
percurso de baixa dificuldade, devido à distância de 7 km, pelas estradas do campo de Azinhaga, passando
pela Quinta da Cholda, Mato de Miranda e Pombalinho.

PELOURO DA JUVENTUDE
1.

FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA ACIS NA GOLEGÃ

No âmbito da parceria encetada entre o Município da Golegã e a ACIS, Associação Empresarial para os
Concelhos de Torres Novas, Alcanena, Entroncamento e Golegã, com o objectivo de proporcionar aos activos
empregados do nosso Concelho, formação profissional gratuita, o Vereador com o Pelouro da Juventude
participou na cerimónia de entrega dos certificados aos cerca de sessenta formandos que concluíram os
primeiros três cursos de formação profissional ministrados, desde o mês de Dezembro de 2012, no Palácio
do Pelourinho na Golegã, a saber, curso de formação profissional Inglês Atendimento, curso de formação
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profissional Primeiros Socorros e curso de formação profissional Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho.
Nesta cerimónia estiveram também presentes, além de formandos e formadores, o Presidente da ACIS,
Associação Empresarial, e o Sócio Gerente da empresa de Formação.

PELOURO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
1.

PROCESSO 253/11.9 TAGLG |

No âmbito da queixa, pelo crime de difamação agravada, apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal
da Golegã contra a deputada da Assembleia Municipal, Vera de Jesus Gomes Varela Monteiro, por aquela, no
dia 29 de Abril de 2011, na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Golegã, a si se dirigindo, ter
proferido a seguinte expressão: “Primeiro, porque o Senhor Presidente da Câmara, eu tive pena de não
contar as palavras que disse, medíocres, falsas e mentirosas. Tive pena de não fazer essa contagem,
principalmente com os medíocres… Porque o Senhor Presidente da Câmara relacionou que as pessoas que
ficam em casa, questão nos cafés a jogar cartas, são uns medíocres, uns mentirosos”. Foi proferido despacho
de arquivamento pela Senhora Procuradora Adjunta do Tribunal Judicial da Comarca da Golegã por conforme
teor, entre outros, “a afirmação da arguida, atendendo ao contexto, circunstâncias e lugar em que foi
proferida é reflexo da crítica política”.
Do referido despacho consta que “in caso, das diligências investigatórias levadas a cabo, resulta que a
arguida proferiu, na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Golegã, a expressão descrita na queixa
apresentada, sendo que o queixoso, no discurso comemorativo do 25 de Abril, em momento algum do seu
discurso utilizou as expressões medíocres, falsos e mentirosos imputadas a Munícipes”.
Mas, por constar ainda e também do referido despacho que “com efeito, sendo certo que a arguida atribuiu
ao queixoso uma declaração que não foi efectivamente por si proferida”, não se poderá concordar, já que
“crítica política” não tem nada a ver com mentira, ou seja imputar a outro declarações que não proferiu,
motivo pelo qual foi requerido ao Juiz de Instrução competente a respectiva abertura de instrução.
2.

FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO

A Câmara Municipal da Golegã através deste Serviço continuou a organizar e programar, a segurança das
pessoas e bens no Concelho, sendo que face a alguns actos de vandalismo, de que muitos não se apercebem
porque os arranjos são feitos no próprio dia ou no dia seguinte, mas que acontecem, foram reforçadas as
medidas de vigilância, de forma mais firme e inflexível.
A Vereadora Dra. Ana Isabel Caixinha durante este período continuou a legalização e actualização do
cadastro patrimonial do Município.
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3.

REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS

Elaboraram-se diversos processos fundamentais para o melhor desempenho interno e externo dos serviços
da Câmara Municipal, adequando as normas em vigor às exigências legais, bem como à conjuntura sócioeconómica que se vive na actualidade.
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.
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