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2150 Golegã

CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Presidente
Eis, os principais actos e factos mais relevantes da Actividade Municipal de 22 de Setembro de
2018 a 20 de Novembro de 2018, para V. conhecimento e dos Senhores Membros da Assembleia
Municipal a que Ilustremente preside:
No mês de Outubro são de referir alguns momentos, que elevaram o Concelho da Golegã, com o
apoio e contributo da Câmara Municipal, salientando-se a Final do Campeonato Regional Centro
de Equitação de Trabalho, Concurso Internacional de Atrelagem de Tradição – CIAT, que decorreu
nas Freguesias da Golegã e da Azinhaga, tendo sido esta sede também, das Comemorações dos 20
Anos de Atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago, com a presença de Sua
Excelência o Primeiro-Ministro.

Ainda, durante o mês de Outubro tiveram lugar várias reuniões de discussão e auscultação, para
elaboração do Orçamento 2019, nomeadamente com as Juntas de Freguesia, Agrupamento de
Escolas GAP e no cumprimento da Lei com o Conselho Municipal da Juventude.

Neste mês ainda, o Executivo Municipal reuniu com as Autarquias da Azinhaga, do Pombalinho e
da Golegã, também, no âmbito da Delegação de Competências.
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Em 15 de Outubro, o Executivo, em permanência, dirigiu-se ao Comando Territorial de Santarém,
para cumprimentar o Comandante respectivo, Coronel Paulo Silvério, aproveitando a ocasião para
sensibilizar aquele Comando, da necessidade de um diálogo premente para a estratégia e
programação da então intenção, de interditar a circulação de Equinos, em algumas ruas da Vila,
entre as 2 horas e as 7 horas, durante o período da Feira Nacional do Cavalo. O Presidente da Câmara
Municipal, esteve ainda, em Rio Maior, na Cerimónia Militar Comemorativa do 10º Aniversário,
daquela Unidade.
Outubro, foi ainda palco e testemunho de atitudes altruísta e humanista, tendo como cenário o Salão
Nobre dos Paços do Concelho da Golegã, no qual se procedeu à entrega de Equipamentos de
Protecção Individual aos Bombeiros Voluntários da Golegã, doados pelo Proprietário do Intermarché.
Manuel Jorge Santana, recebeu da parte da Câmara Municipal da Golegã, um Diploma de Mérito e
de Louvor, pelo acto de coragem demonstrado aquando do Olé, Golegã 2018, quando impediu um
acidente, que poderia ser fatal, quando Campinos, Cabrestos e Toiros corriam na manga, estando no
meio dela, indefesa uma criança de 5 anos.

Além da Final do “Torneio de Petanca Mais Lezíria”, que se realizou no Campo de Futebol do
Pombalinho, na Golegã, a Sociedade Columbófila Goleganense, contou com a presença do Vereador,
Eng. Carlos Godinho, na sua entrega de prémios por ocasião do Seu 83º Aniversário e referente
também à Campanha 2018.
A Câmara Municipal recebeu e apoiou a vinda do Grupo Cultural Italiano “ The Voices”, que esteve na
Golegã, a convite da Associação Cultural Cantar Nosso, tendo sido recebido no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, com a Adida Cultural da Embaixada Italiana, Luisa Violo, que fez questão de estar
presente.
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Nos finais de Setembro e nos meses de Outubro e de Novembro a Câmara Municipal continuou com
a mesma perseverança, na sua aposta de devolver a operacionalidade e eficácia dos Serviços de
Águas, de Tratamento de Águas Residuais e dos Resíduos Sólidos Urbanos. Eis, uma síntese dos
trabalhos e actividades desenvolvidas neste período, pois continua-se ainda a colmatar o estado
deplorável das infra-estruturas e equipamentos que nos “legaram”, num atentado à saúde pública e
aos requisitos legais exigidos para o respectivo funcionamento:
SERVIÇO DE ÁGUAS
- Desenvolvimento dos Planos de Controlo de qualidade da água para o abastecimento em alta e em
baixa;
- Desenvolvimento de Plano de Monitorização Operacional para 2019;
- Acompanhamento dos valores obtidos no controlo operacional do desinfectante residual existente
na rede, com vista à sua melhoria.
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
- Colocação de contentor para deposição de estrumes, pela empresa Leal e Soares
- Aspiração de lamas do decantador n.º 1 da ETAR da Golegã e do decantador da ETAR de Azinhaga
visando a sua posterior reabilitação;
- Lavagem e Higienização dos contentores de superfície e semienterrados pela empresa RVU;
- Recuperação de contentores de resíduos indiferenciados pela empresa Proplástico.
SISTEMA DE ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE GOLEGÃ
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
- Recuperação do modo de funcionamento automático da bombagem na estação elevatória n.º 3;
- Aquisição e colocação em funcionamento de electrobomba submersível na estação elevatória n.º1;
- Colocação em funcionamento do tamisador da Estação Elevatória n.4.
ETAR GOLEGÃ
- Colocação de grade de limpeza manual no canal paralelo da obra de entrada da ETAR da Golegã;
- Colocação em funcionamento do tamisador da Estação Elevatória da ETAR da Golegã;
- Recuperação dos volantes e apoios das válvulas dos diferentes órgãos de tratamento da ETAR da
Golegã;
- Pintura dos edifícios de apoio e todos os órgãos da ETAR da Golegã;
- Início da recuperação do desengordurador;
- Conclusão da reparação do rotor de arejamento da Vala de oxidação n.º 1 efectuada pela empresa
OLIMAR;
- Após entrega de peças de substituição para o decantador n.º1 da ETAR da Golegã, fornecidas pela
Empresa Filtramassa, procedeu-se à sua recuperação pela empresa Aziagri;
- Fornecimento de pedestais pela empresa Sulzer e sua colocação na estação elevatória de drenados.
ETAR AZINHAGA
- Fornecimento e montagem de rotores de arejamento na ETAR;
- Reabilitação do trem de arrastamento do decantador pela empresa INOVAQUA
COMUNICAÇÕES COM A APA
Envio de relatórios à APA relativos aos trabalhos efectuados nas ETAR’S.
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De relevar ainda, neste período a preparação do sistema de recolha de óleos alimentares usados no
decorrer da Feira Nacional do Cavalo em colaboração com operador licenciado, Oleotorre, reunião
com o Agrupamento de Escolas no âmbito da Participação no Programa Ecoescolas e da
calendarização de acções de sensibilização ambiental sobre a temática dos resíduos em colaboração
com a Resitejo.
Conforme promessa eleitoral continua a reabilitação da Estrada de São Miguel, evitando já a
circulação de pesados no sentido Torres Novas – Azinhaga e no sentido Azinhaga – Entroncamento /
Chamusca, na Rua Timor Lorosae.

Na Estrada de São Caetano – Pedregoso iniciou-se, também, a reabilitação do respectivo troço.
Com o contínuo objectivo de diminuir os gastos de consumo de energia eléctrica, concluíram-se os
trabalhos de reparação de uma das torres de iluminação do Picadeiro Central e reconversão total de
todas as Torres existentes, com projectores de iluminação Led!!
Após a insistência junto das Infra-Estruturas de Portugal, todos os troços das EN 243 e EN 365, que
atravessam o nosso Concelho, foram alvos de ceifa, limpeza e desmatação .
Os Jardins da Casa-Estúdio Carlos Relvas, assim como os Lagos, viram concluídas as obras de
reabilitação e recuperação, que não tinham sido integradas no Projecto.
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Na EB 2/3 S, foi reabilitada a cobertura da Associação de Estudantes (era em amianto), assim como,
o sistema de águas residuais do refeitório escolar. Foi, ainda, preparado um terreno para o Ensino
Agrícola.
Também a Freguesia do Pombalinho foi alvo de trabalhos de limpeza, desmatação e corte de árvores
na principal vala de drenagem de águas fluviais que por ausência destes trabalhos se encontrava em
mau estado, com diversas obstruções ao longo da sua linha.
Em Novembro, como é da tradição realizou-se a Feira de São Martinho, a Feira Nacional do Cavalo e
a Feira Internacional do Cavalo Lusitano, que registaram (só os inscritos!) 2562 Equinos, ou seja, mais
800, que a de 2017. Incluindo uma maior diversidade de manifestações, tais como, entre outros, o
Folclore e Etnografia Goleganense, que pela primeira vez pisou o Picadeiro Central, em espectáculo
durante a Feira. Um dos maiores êxitos foi a exequibilidade da Deliberação da Câmara Municipal da
Golegã em interditar a circulação de Equinos, entre as 2 horas e as 7 horas. Com firmeza e sem
cedências, promoveu-se mais e melhor a segurança de pessoas, de bens e o bem-estar animal. As
ocorrências relatadas pelos Bombeiros reduziram-se a metade e houve uma redução de 70% dos
casos mais graves, durante aquele período de interdição.

Das 2H às 7H
durante o período
da Feira

O Open Ténis FNC, decorreu com sucesso, contando com mais um “court”, cuja marcação foi
corrigida pelo actual Executivo e que assim, permitiu a realização de provas oficiais.
Os Espaços Culturais da Golegã estão mais enriquecidos! No Palácio do Pelourinho, abriu a Galeria
de Pintura Professor Doutor Vassalo Pereira, com cerca de 30 obras, sob o tema “Cavalos”!!
A Pintora e Fotógrafa, Frédérique Lavergne expôs no Equuspolis e o Dr. José Fontes mostrou a sua
arte, em fotografia, na Galeria da Casa-Estúdio Carlos Relvas.
Ainda, neste mês, com a presença do Senhor Director do Centro Distrital de Santarém da Segurança
Social, Dr. Renato Bento, reuniu o CLAS da Golegã, onde muitos dos parceiros apresentaram o seu
diagnóstico. O Conselho Municipal da Juventude, reuniu mas, por falta de quorum, lamentavelmente
procedeu-se somente à Acta da reunião, já que, pela ausência da maioria dos seus elementos, não
Lhe foi possível, emitir parecer sobre o Orçamento.
Tendo sido, assim, relatadas as principais acções do Executivo, a que muito me honra presidir,
aceite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos, pessoais
Paços do Concelho da Golegã, aos 20 de Novembro de 2018

O Presidente da Câmara Municipal da Golegã
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