Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal da Golegã
MUNICÍPIO DE GOLEGÃ

CÂMARA
MUNICIPAL

Largo D. Manuel I
2150 Golegã

Senhor Presidente
Eis, os principais actos e factos mais relevantes da Actividade Municipal de 28 de Abril a 25 de
Junho de 2021, para V. conhecimento e dos Senhores Membros da Assembleia Municipal a que
ilustremente preside:
Além do quotidiano da gestão da Câmara, são de destacar as seguintes intervenções:
COVID-19 – UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA…DEFENDER O CONCELHO, AS PESSOAS E
AS EMPRESAS! O Presidente da Câmara Municipal da Golegã manifestou a sua indignação
pelo Concelho da Golegã não ser integrado como Concelho de “baixa densidade” nos critérios
de avaliação das fases de desconfinamento relativas à COVID-19, já que esse conceito de
densidade populacional se insere no âmbito dos critérios definidos para a coesão territorial
(NUT’S), que em nem nada se enquadram na profilaxia de risco para a saúde pública.
Efectivamente a Golegã tem uma densidade demográfica de 63 pessoas por Km2 e Lisboa de
5081 pessoas por Km2, segundo os dados de 2019 da plataforma “Pordata”. Ou seja, no mesmo
espaço, no Concelho de Lisboa, co-habitam cerca de 100 vezes mais pessoas do que no
Concelho da Golegã. Logo, é absurdo considerar o nosso Concelho no mesmo patamar de
densidade de concelhos urbanos, como a Capital do País.
Assim, a Tutela da Saúde e o Governo reviram a possiblidade de desconfinamento para o
Concelho da Golegã com a brevidade que se impôs, com a abertura de todos os
estabelecimentos comerciais, nomeadamente a restauração, pois desde o dia 26 de Maio o
Concelho não voltou a ter qualquer caso activo da Covid 19, registando aquando do Conselho
de Ministros de 9 de Junho, somente 4 casos prestes a sair de desconfinamento.
É importante que todos tenhamos consciência que a luta da Golegã beneficiou todo o País, tanto
no que respeita à definição de baixa densidade, como no que tange à antecipação para 10 de
Junho das medidas de desconfinamento.
Sua Excelência, o Primeiro-Ministro implicou-se pessoalmente, em atenção aos argumentos do
Presidente da Câmara Municipal da Golegã, para que os restaurantes e os cafés do Concelho
pudessem reabrir no feriado, 10 de Junho e no fim-de-semana consequente, já que fez publicar
a deliberação do Conselho de Ministros, “na madrugada de 10 de Junho”, em Diário da
República, o que permitiu que a Golegã Concelho, desde logo abrisse em prol da economia, “que
sem esta acção poderia acontecer na 2.ª Feira seguinte.
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Esta é a diferença que proclamamos, promovemos e conseguimos, com um diálogo salutar e
frutífero com o Governo de Portugal.
Será importante os Srs. Deputados Municipais compreenderem uma situação, por muitos
“incompreendida” ou “desconhecida”, que o Concelho da Golegã foi definido como Concelho de
“alta densidade”, ao contrário da Chamusca, Constância, Vila Nova da Barquinha, entre outros,
não tendo sido contestado em 2016, aquando da discussão e aprovação da respectiva
regulamentação.
Acresce que, neste período, durante o qual, o actual Presidente da Câmara não esteve em
funções executivas, tão só em funções deliberativas, enquanto Presidente da Assembleia
Municipal, se manifestou com desagrado perante o então Edil, face à surpresa da publicação da
portaria nº 208/2017 de 13 de Julho.
Desde Outubro de 2017, aquando da Tomada de Posse do actual Executivo, tem sido levado a
cabo todos os esforços para reverter a situação em vigor, sendo que se aguarda o términus dos
Censos 2021 para que, esta regulamentação seja reapreciada. É que não tendo conhecimento
desta situação, não se pode imaginar as perdas de investimento, quer pelas candidaturas
comunitárias, quer pelos incentivos financeiros estatais, que o Município jamais poderá
recuperar.
Em relação à Pandemia, tratou-se de uma determinação de “coesão territorial”, logo não poderia
nunca funcionar como critério para normas de regulamentação. E aqui lutou-se para isso!
Assim, o Presidente da Câmara Municipal, explicou ao Governo de Portugal a sua incongruência
ao considerar o Concelho da Golegã, como “alta densidade”, numa vertente que nada tinha a
ver. E o Governo de Portugal, estimou, considerou e respeitou, a autoridade e legitimidade do
perfil e percurso do actual Presidente da Câmara Municipal, certamente, também, pela sua
vertente médica, “acabando por dar a mão à palmatória”,

POMBALINHO, PRESIDENTE DA CÂMARA ASSUME A DEFESA DA FREGUESIA NO
CONCELHO DA GOLEGÃ! Confrontados com a Lei nº 39/2021 publicada em Diário da
República,que revoga a Lei nº 11-A/2013 de 28 de Janeiro, e que procede à reorganização
administrativa do território das freguesias, numa redacção em que a Freguesia do Pombalinho
aparece novamente no Concelho de Santarém, o Presidente da Câmara Municipal da Golegã
debateu de imediato a situação com o S.E. o Secretário de Estado da Descentralização e
Administração Local, Dr. Jorge Botelho.
O Presidente da Câmara Municipal fez questão de esclarecer o Secretário de Estado de que a
passagem da Freguesia do Pombalinho para o Concelho da Golegã foi tomada por decisão das
Assembleias Municipais, de Santarém, que aprovou a saída da freguesia do Pombalinho e da
Golegã, que aceitou, após escutada a população, não tendo nada ver com reorganização de
freguesias aprovada em 2013.
Confrontado com estes argumentos, o Governante deu a garantia de uma rápida resolução deste
equívoco, comprometendo-se a tornar prioritário este assunto para calma e serenidade da
população.
FASE FINAL DA OBRA ESTRADA DE SÃO MIGUEL/RUA TIMOR LOROSAE/ E.R. 242,
decorreram em bom ritmo as obras na Estrada de São Miguel que possibilitam ligar a Via Circular
Externa (VCE) à Estrada Regional 242 (Golegã-Riachos), num pavimento totalmente
requalificado, permitindo a ligação à E.R. 242 em rotunda, anulando assim o cruzamento que aí
existia e reforçando a segurança rodoviária de todos os utilizadores destas vias.
Esta obra foi fundamental para retirar definitivamente o trânsito pesado da urbe da Vila da Golegã
(Rua Timor Lorosae), constituindo também uma grande mais valia para o sector agro-industrial
ao nível da circulação rodoviária de produtos. Mais uma promessa cumprida, em prol da
qualidade de vida e segurança pública.
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FASE FINAL DA OBRA – EQUUSPOLIS, conforme prometido, finalizam-se as obras relativas
às “Margens da Lagoa da Alverca”, como é conhecida a obra “herdada”, do Jardim do Equuspolis,
o qual, alvo de reabilitação e alteração não pertinente e inoportuna, que o actual Executivo malgrado aceitou, apesar dos poucos benefícios em relação ao que estava à evidência de todos, o
qual, consumiu muito do Erário Municipal durante o actual Mandato, não se revertendo numa
grande mais valia para os nossos Munícipes e Visitantes, já que será sempre de relevar que,
nem a renovação do sistema de rega com duas décadas, constava do projecto.
REMOÇÃO FIBROCIMENTO – REABILITAÇÂO PARQUE ESCOLAR - ASSINATURA DO
CONTRATO, foi assinado o Contrato de Empreitada do Projecto de Remoção do Fibrocimento
– Reabilitação do Parque Escolar da Golegã, orçado em cerca de 200 mil euros.
Esta obra terá um prazo de execução de 2 meses, aproveitando as férias escolares, de modo a
não prejudicar o ano lectivo, nem a saúde da comunidade escolar.

PROCESSO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONCLUÍDO, a Câmara Municipal da Golegã
concluiu o processo de eficiência energética das infraestruturas de iluminação pública de
todo o Concelho, que resulta da passagem para a tecnologia LED de um total de 2165
iluminárias, candeeiros e projectores, abrangendo 241 arrumentos das freguesias de
Golegã, Azinhaga e Pombalinho.
Com um investimento total de quase meio milhão de euros, os objectivos desta intervenção
passaram por manter os níveis de iluminação adequados á circulação rodoviária e pedonal,
diminuir os encargos na factura energética da iluminação pública, reduzir as emissões de
CO2 e contribuir para o aumento da eficiência energética na iluminação pública procedendo
à actualização da tecnologia utilizada nesta área.
CINE-TEATRO GIL VICENTE, viu já montados os contentores/estaleiros, para início da obra de
reabilitação, que somente aguarda o visto do Tribunal de Contas, para o empreiteiro poder iniciar
a intervenção.

ESTRADA NACIONAL 365, GOLEGÃ - POMBALINHO, a Câmara Municipal antecipou-se
às Infraestruturas de Portugal, I.P./Estradas de Portugal, E.P., procedendo à limpeza das
árvores, valetas e espaços circundantes, através do corte de ramos, entre outros, que
colocava em perigo a circulação rodoviária, para evitar acidentes, nomeadamente aquando
de intempéries.
REMOÇÃO DE JACINTOS NA ALVERCA PISA-PAU, a Câmara Municipal da Golegã, após
reparação da sua ceifeira aquática, reiniciou a limpeza dos jacintos de água na Alverca PisaPau, dando seguimento ao que estava planeado e que só por avaria do equipamento não
havia sido efectivado.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, a Câmara Municipal da Golegã iniciou o processo para aquisição
de um imóvel situado nas Ruas João de Deus e Infante D. Henrique.
Esta aquisição irá permitir um reordenamento estrutural do local, assumindo um novo
enquadramento urbanístico que também beneficiará todos os eventos realizados no Largo
do Arneiro ao longo do ano, bem como a criação de um espaço multiusos para diversos
eventos, sendo esta uma clara aposta de futuro e progresso no quadro de investimentos da
autarquia, além de propiciar a edificação de apartamentos/casas, para fixar casais jovens.
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CRIAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA! Está já em funcionamento a
nova estrutura de captação de água do Rio Tejo para as alvercas da Golegã, num trabalho
integralmente planeado e executado pelos nossos serviços.
A nova plataforma de captação de água funciona em formato de jangada, permitindo assim
acompanhar a altura do caudal do Rio Tejo, de forma a garantir a trasfega necessária e
indispensável em alturas de seca, para que, por exemplo, a Alverca do Pisa-Pau (no
Equuspolis) esteja em Agosto apta a receber o evento internacional X-Terra.
O sucesso desta intervenção irá ainda permitir a execução de outros projectos de fruição das
nossas Alvercas.
O Estado de Emergência e todas as situações relacionadas com a pandemia Covid-19,
vêm exigindo da Câmara Municipal, um sobresforço para ultrapassar todas as diversas
circunstâncias, que não podem ser descuradas por ausência de serviços de qualidade e
quantidade.

REFORÇO DOS RECURSOS HUMANOS DA DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E
AMBIENTE! Neste período, a Câmara Municipal da Golegã assinou contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com 15 novos funcionários, no âmbito de
procedimento concursal ou de Reserva, para reforço dos recursos humanos da Divisão de
Obras, Urbanismo e Ambiente, aumentando desta forma a operacionalidade e capacidade
de resposta desta Divisão Municipal.
EXPOÉGUA – CANCELAMENTO, pela importância de um desconfinamento progressivo,
evitando aglomerados, que o ponham em causa, por sempre se realizar em espaço de livre
acesso público, não delimitado.
ISENÇÃO DE LICENÇAS DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, até ao
final do Ano de 2021, pela situação pandémica que vivemos.
ISENÇÃO DE RENDAS, foi outra medida que se manteve até ao final de Abril, para todos os
espaços arrendados ao Município tivessem suspendida a sua actividade.
REDUÇÃO DE TARIFAS VARIÁVEIS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS,
para todos os utilizadores domésticos.
REDUÇÃO DE TARIFAS FIXAS E VARIÁVEIS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
SÓLIDOS, para todos os utilizadores não domésticos que cumpram as medidas de restrições
impostas por Lei.
ISENÇÃO DE TARIFAS FIXAS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS, para todos
os utilizadores não domésticos que tenham a sua actividade suspensa por Lei.
APOIO MUNICIPAL EMPRESARIAL – A.M.E., este novo programa é um incentivo a todos os
empresários em nome individual, micro e pequenas empresas.
Assim, a CMG, no âmbito do normativo aprovado, atribuiu aos beneficiários a verba equivalente
a 0,5 IAS (219,41€) por trabalhador.
Este programa é mais uma acção que a CMG toma a par das medidas de apoio social que vem
aplicando desde o início da pandemia, de forma a mitigar os efeitos colaterais da SARS-COV2.
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PROGRAMA COMPRE CÁ! - REFORÇO DE VALES, dando resposta à enorme adesão por
parte dos Munícipes e por ter esgotado a tiragem inicial de 1000 vales, para continuar a
apoiar economicamente as famílias e fomentando o consumo no comércio local, por decisão
da Câmara Municipal, o Programa sofreu um REFORÇO DE 1000 VALES, o qual já foi
totalmente utilizado, tendo sido um êxito, com uma injeção mínima de 10.000€ no APOIO ÀS
FAMÍLIAS e 20.000€ no APOIO À ECONOMIA.
“NÓS VAMOS POR SI! NÃO SAÍA DE CASA!” – É uma acção pioneira, criada em Março de
2020, pela CMG, com diversos parceiros sociais, que continuamos a manter para os nossos
Munícipes.
A DESINFECÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS, TAIS COMO ESCOLAS, ENTRE OUTROS, de
utilização, também pública, é uma aposta do quotidiano municipal.
SOS PALAVRA AMIGA, a linha de apoio psicológico, que continuamos a manter, surge com a
necessidade de adaptação à mudança, com o isolamento e afastamento social, que coloca a
todos os cidadãos uma pressão psicológica intensa e, por vezes, difícil de controlar. Esta LINHA
DE ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO individualizado permite ajudar os nossos Munícipes
que se encontrem em situação de vulnerabilidade.
GARANTIR A TESTAGEM DE GRUPO À COVID-19, após proposta da Câmara Municipal da
Golegã apresentada e após deferimento da ARSLVT, foi possível alterar alguns procedimentos
de testagem à COVID-19, nomeadamente no que diz respeito à necessidade de testagem de
grupo, que se vem efectuando na Clínica Médica do Hippos.
REFEIÇÕES ESCOLARES GRATUITAS PARA TODOS OS ALUNOS ATÉ AO FINAL DO ANO
LECTIVO, no âmbito das medidas extraordinárias de apoio às famílias para mitigação do impacto
da pandemia Covid-19, manteve-se a isenção do pagamento de refeições para todos os alunos
do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho, até final do ano lectivo.
APOIOS SOCIAIS, consciente de que é necessário actuar em favor dos mais vulneráveis,
atenuando a pobreza e a exclusão social, pretendendo promover a inclusão de cidadãos,
garantindo o acesso aos recursos, bens e serviços considerados essenciais à melhoria da
qualidade de vida — individual e coletiva — e à sedimentação de uma coesão social duradoura,
continuamos a actuar ao nível da habitação, da saúde e da alimentação, nomeadamente, no
Banco Alimentar, Apoio à aquisição de medicamentos, Apoio financeiro ao arrendamento e
teleassistência, apoios cada vez mais significativos na conjuntura pandémica que vivemos. .
REABERTURA DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS, no dia 14 de Junho, com todos os
habituais serviços e com o cumprimento de todas as medidas impostas pela DGS.
REABERTURA DO PARQUE DE CAMPISMO, no dia 14 de Junho, com todos os habituais
serviços e com o cumprimento de todas as medidas impostas pela DGS
São, ainda, de referir:

ALTERAÇÃO DE PRIORIDADE DE TRÂNSITO, foi alterada a prioridade de passagem de
veículos no entroncamento das Ruas Margarida Relvas e Timor Lorosae, assim como, o da
Rua dos Álamos com a Rua Fernando Cunha, já que, a determinação anterior, agora
revogada, justificava-se pela então circulação de veículos pesados e agrícolas,
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nomeadamente ao nível de esforço de torção que teriam de fazer em caso de paragem
naqueles locais.
MUNICÍPIO DA GOLEGÃ ASSINALA O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA, por considerar
inoportuno proporcionar o envolvimento de pessoas estranhas aos espaços escolares, a
Câmara Municipal da Golegã e a CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
assinalaram este ano o Dia Mundial da Criança de forma diferente, oferecendo aos alunos
do JI, Ensino Básico e Centro Social Paroquial uma lembrança do seu próprio sorriso.
CÂMARA MUNICIPAL E BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA GOLEGÃ ASSINARAM
PROTOCOLO de cooperação e apoio financeiro entre as duas entidades, que vigorará até 31
de Dezembro de 2021.
PROTOCOLO COM O CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (CNE), a Câmara Municipal da
Golegã e o Corpo Nacional de Escutas-Escutismo Católico Português, no dia 1 de Maio de 2021,
um protocolo de cedência de instalações da Câmara Municipal para a sede do Agrupamento de
Escuteiros 1139 - Golegã. A cedência do espaço conhecido por “Cavalo Branco”, junto ao Parque
de Campismo, vem colmatar a necessidade de novas instalações que o Agrupamento de
Escuteiros da Golegã vinha manifestando para o exercício das suas actividades.
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO E NÃO ABANDONO DE
ANIMAIS DE COMPANHIA, a Câmara Municipal da Golegã, em parceria com a DGAV Direcção Geral de Alimentação e Veterinária e com o apoio da APABA - Associação Protectora
de Animais 'Os Bons Amigos' da Golegã, levou a efeito uma CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO
PARA A ESTERILIZAÇÃO E NÃO ABANDONO DE ANIMAIS DE COMPANHIA, junto dos alunos
do 1º Ciclo e Jardim de Infância da Golegã, campanha esta que na próxima semana continuará
junto dos alunos do Centro Escolar da Azinhaga e do Centro Social e Paroquial da Golegã.
CÂMARA MUNICIPAL E ESCUTEIROS DA GOLEGÃ NO COMBATE À VESPA
ASIÁTICA, a Câmara Municipal da Golegã, num projecto desenvolvido através do Serviço
Municipal de Protecção Civil, em parceria com o Agrupamento de Escuteiros da Golegã, criou
um conjunto de 70 armadilhas para detecção de vespas velutinas (vulgo vespa asiática). Estas
armadilhas, construídas de forma ecológica pelas mãos dos "nossos" escuteiros e com o apoio
da Câmara Municipal, serão distribuídas por todas as Freguesias do Concelho com base no
estudo de georreferenciado realizado, estando devidamente identificadas com um rótulo
amarelo.
CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ COLABOROU COM O CENTRO DE SAÚDE, para que
fosse realidade a vacinação dos Munícipes com mobilidade reduzida ou acamados, para tal, em
conjunto, os Técnicos da Área de Acção Social do Município, conhecendo o terreno e as pessoas
com a respectiva necessidade e os Enfermeiros do Centro de Saúde, deslocaram-se às
habitações para proceder à vacinação.

EDUCAÇÃO - MÉRITO E DISTINÇÃO, no dia 4 de Junho, o Presidente da Câmara esteve
presente na cerimónia de entrega do Prémio de Mérito e dos Diplomas de Excelência e
Diplomas de Final de Curso, do Ensino Secundário Regular e Profissional.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOLEGÃ, AZINHAGA E POMBALINHO - TOMADA DE
POSSE DA NOVA DIRECÇÃO, teve lugar no passado dia 17 de Junho, nas instalações da
Escola Mestre Martins Correia, a tomada de posse da nova Direcção do Agrupamento de
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Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho, a qual passará a ser liderada pelo Professor Mário
Olímpio Clemente Ferreira, de acordo com o resultado que emanou das eleições internas
realizadas em 19 de Maio.
A cerimónia marcou também a despedida emotiva da antiga Directora, Professora Lurdes
Pires Marques, cujo o trabalho foi enaltecido pelos diferentes intervenientes, tendo o
Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Veiga Maltez, agradecido o trabalho da Directora
cessante, louvando sobretudo o empenho e capacidade de reagir, nos últimos dois anos, às
dificuldades impostas pela pandemia Covid-19.
Destacam-se ainda:

REUNIÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DA GOLEGÃ, no
qual foi aprovado em plenário do CLASG – Conselho Local de Acção Social da Golegã, a
proposta de candidatura de Reestruturação e Ampliação da ERPI – Estrutura Residencial
Para Idosos – Dr. Francisco Mendes Brito da Santa Casa da Misericórdia da Golegã.
Este projecto junta-se assim à candidatura da ERPI, promovida pela Casa do Povo do
Pombalinho e à do alargamento da Creche do Centro Social e Paroquial da Golegã, cujas
aprovações pela Segurança Social, são consideradas pelo Município da Golegã, como
“âncoras” fundamentais para o apoio social à nossa população.
Numa reunião em que esteve presente o Director Regional da Segurança Social, Dr. Renato
Bento, o Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Veiga Maltez, reforçou a importância
destas estruturas para o futuro do Concelho, dando enfoque ao impacto que poderão ter,
não só no aspecto social, mas também do emprego e desenvolvimento económico.
O Presidente da Câmara Municipal da Golegã realçou ainda o trabalho e colaboração com
o Município que todas as entidades do sector social desenvolveram neste período de
Pandemia, que a todos exigiu trabalho suplementar no sentido de responder às situações de
emergência que surgiram.
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES NOMEIAM
OS SEUS REPRESENTANTES, a Câmara Municipal da Golegã reuniu com as entidades do
sector de apoio social, cultural e desportivo com vista à nomeação dos seus representantes
no Conselho Municipal de Segurança.
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DA GOLEGÃ, o Conselho
Municipal de Juventude (CMJG) reuniu no dia 29 de Abril, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho conforme convocatória do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
simultaneamente Presidente do CMJG.
Esta reunião serviu para a apreciação da prestação de contas do ano 2020, bem como para
a nomeação de representantes do CMJG no Conselho Municipal de Educação, tendo sido
designados os conselheiros Célia Abreu e Ricardo Correia. De igual modo, foram, ainda,
definidos os procedimentos a adoptar para a revisão do Regulamento e Regimento do
Conselho Municipal de Juventude da Golegã, encontrando-se os membros do Conselho a
elaborar os referidos documentos.
CÂMARA MUNICIPAL APOIA “OLÉ, GOLEGÃ”, a Câmara Municipal da Golegã reuniu
com representantes do “Olé, Golegã” no sentido de se inteirar da actual situação desta
associação que, devido à pandemia covid-19, tem visto a sua actividade bastante
condicionada com a suspensão de todos os eventos que a suportam.
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Entre os diversos assuntos abordados, esteve em destaque o modelo que pode vir a ser
aplicado para a eventual realização do evento “Olé, Golegã 2021”, num formato que estará
sempre condicionado pela evolução da pandemia, mas que permitirá assinalar a 10ª edição
do certame no fim de semana de 11 de Setembro.
Face às dificuldades que a associação atravessa pela inactividade forçada desde 2020,
considerando os custos fixos que se mantêm e a ausência de receitas, o Presidente da
Câmara Municipal assumiu o compromisso de apresentar em Reunião de Câmara, uma
proposta de subsídio mensal, de forma a garantir um apoio regular à gestão corrente da
associação. Subsídio este que mereceu provimento por parte da Câmara Municipal.
REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO TEJO D'HONRA | SECÇÃO DE TIRO COM ARCO E
BESTA, a Câmara Municipal reuniu com a Secção de Tiro com Arco e Besta da Tejo d’Honra
– Associação de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de dinamizar e desenvolver a
modalidade, estando no futuro, previsto a Golegã, receber provas dos campeonatos
regionais, nacionais e Internacionais, no âmbito da Escola Nacional de Tiro ao Arco a Cavalo.
REUNIÂO PARA DEFINIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DIGITAL DAS ESCOLAS – PADDE, a Câmara Municipal através da Divisão de Intervenção
Social, esteve reunida com o Agrupamento de Escolas para definição da estratégia para
a transição digital, que condensa a visão do Governo neste domínio, materializada numa
estrutura
que
contempla,
a
Capacitação
e
inclusão digital das
pessoas,
a
Transformação digital do tecido empresarial e a Digitalização do Estado, bem como uma
dimensão adicional de catalisação que cria as condições de base para uma acelerada
digitalização do País.
REUNIÂO PLATAFORMAS SUPRA CONCELHIAS LEZÍRIA DO TEJO, a Câmara Municipal
da Golegã, esteve reunida com os diversos membros dos Municípios da Lezíria do Tejo e com a
presença do Senhor Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Dr. Jorge
Botelho e do Senhor Director Regional da Segurança Social, Dr. Renato Bento, com principal
destaque para a apresentação do processo de transferência de competências da administração
central, da área social, para os Municípios.
PROJECTO EXPOSITIVO DO CENTRO DE INTERPRETAÇÂO DA RESERVA DO PAUL DO
BOQUILOBO, o Presidente da Câmara Municipal da Golegã, marcou presença na cerimónia de
inauguração do novo projecto expositivo, realçando no seu discurso, a importância da Reserva
para o Concelho da Golegã, sob o ponto de vista ambiental, turístico-cultural, desafiando o ICNF,
a um maior diálogo com as Autarquias, o qual, foi sempre desejado e agora começa a ser
conseguido.
São de realçar:

ALUNOS DO CONCELHO EXPÕEM TRABALHOS INSPIRADOS NA OBRA DE MESTRE
MARTINS CORREIA, inaugurado a de 25 de Junho e patente ao público de 25 de Junho a
30 de Setembro de 2021, na Galeria João Pedro Veiga (no Edifício Equuspolis - Museu
Municipal Martins Correia), encontra-se a exposição de trabalhos de alunos do Agrupamento
de Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho sob o mote "Martins Correia - O Olhar do Mestre
em Tempos de Pandemia".
Os alunos dos diferentes ciclos de ensino do Agrupamento de Escolas Golegã Azinhaga e
Pombalinho iniciaram os seus trabalhos de Expressão Plástica, através da pesquisa e do
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desenho, conhecendo o Mestre Martins Correia (MC) como artista, escultor e homem de
grande humanidade para com todos os que de perto consigo viveram e conviveram, não só
no seu País como na sua terra de nascimento, a Golegã, e além-fronteiras.
Em 7 de fevereiro de 2020 o Mestre MC celebraria o seu 110º aniversário de nascimento, no
ano em que a Humanidade transformou radicalmente a sua forma de vida devido à
aterradora pandemia da covid-19. Também a Escola se transformou e se adaptou a outra
forma de trabalhar, em particular com o recurso ao ensino @ distância.
Foi no seguimento dos trabalhos realizados pelos alunos durante a primeira fase de
confinamento que, a convite da Câmara Municipal da Golegã, surgiu o compromisso com o
Agrupamento de Escolas de se poder desenvolver um trabalho que culminasse numa
exposição de trabalhos realizados pelos alunos no Museu Municipal Martins Correia.
Do desenho à pintura, passando pela poesia e percorrendo o Museu MC à descoberta da
forma e da cor da obra, apresenta-se um conjunto de trabalhos realizados pelos alunos do
primeiro, do segundo e do terceiro ciclos de ensino, que demonstram o seu empenho, talento
e envolvimento na recriação estética do Mestre MC.
Eis o testemunho de um trabalho cooperativo que resultou do envolvimento de diferentes
áreas disciplinares, do português às línguas estrangeiras, da matemática ao desenho e à
pintura e de todo o apoio da Câmara Municipal da Golegã.
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA ESTEREOSCÓPICA - COMEMORAÇÕES DO DIA
INTERNACIONAL DOS MUSEUS - 18 DE MAIO 2021
O legado de Carlos Relvas (Golegã, 1838-1894) inclui uma coleção de fotografia
estereoscópica (uma técnica inovadora aplicada à fotografia durante a segunda metade do
séc. XIX) que contempla desde a recriação de ambientes fantásticos com efeitos 3D
(romanceados), à recriação do ambiente da envolvência da própria imagem, e adaptação da
imagem fotográfica a novos formatos evidenciando a conceptualização da realidade de modo
a poder ser captada pela máquina fotográfica binocular. É deste universo que apresentamos
uma breve “antevisão” nesta exposição e vamos de novo, em dia da Festa dos Museus, ao
encontro do visitante-espectador, neste caso com 20 estereoscopias selecionadas, fruto de
um projeto de parceria com os investigadores do laboratório ‘Early Visual Media’ da
Universidade Lusófona, que nos permitiu agregar as “vistas estereoscópicas” de Carlos
Relvas num “catálogo raisonné” digital que brevemente será disponibilizado online, e do qual
esta exposição é simultaneamente motivo e consequência.
Patente de 18 de Maio a 14 de Agosto 2021.
CENTRO PORTUGUÊS DE GEO-HISTÓRIA E PRÉ-HISTÓRIA INAUGURA EXPOSIÇÃO
NACIONAL EM SÃO CAETANO, o Centro Português de Geo-História e Pré-História
inaugurou, no Núcleo Museológico de São Caetano, a exposição "As Pegadas de
Dinossáurios no Cretácico Inferior da Formação de Areia de Mastro (Cabo Espichel)" onde,
para além de especialistas, marcaram presença os Presidentes das Câmaras Municipais da
Golegã e Chamusca, bem como uma representante da Câmara Municipal de Sesimbra.
Convidado a intervir, o Presidente da Câmara Municipal da Golegã, Dr. José Veiga Maltez,
enalteceu o Centro Português de Geo-História e Pré-História pela escolha de São Caetano
para a instalação do seu Núcleo Museológico, não só pela importância de ter no Concelho
um activo cultural de referência nacional, mas também pela forma como se inseriu na
comunidade local, agregando vontades e sabedoria colectiva ao conhecimento científico.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DA GOLEGÃ - MOSTRA BILHETE-POSTAL, o bilhete-postal
integra a história da comunicação e das tecnologias da informação pela imagem, sendo o
percursor dos postais eletrónicos (e-cards), das home page, dos jogos digitais e dos posts
em weblogues.
Muito adequados à imagem excursionista, os postais ilustrados são um dos principais
repertórios visuais do turismo do século XX, senão dos mais importantes. Com as versões
“Recordação de…” inicia-se na história deste meio de comunicação a busca da paisagem
física e humana, vertente que mantém os bilhetes-postal vivos, ainda hoje, nos quiosques e
lojas de souvenirs.
Em Portugal, o bilhete-postal ilustrado teve ampla difusão como instrumento visual na
promoção de regiões, monumentos, costumes, da cultura em geral.
Esta mostra inclui postais originais com destaque para os monumentos do património
nacional.
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Eis a SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ!

Município da Golegã
Câmara Municipal
SITUAÇÃO FINANCEIRA - DIA 25/06/2021
Valores em Euros €

Situação
Actual

Situações Anteriores
CARACTERIZAÇÃO DA DÍVIDA
1

22/02/2021

26/04/2021

Fornecedores e Outros

1.1.

281 347,07

186 534,48

1.2.

4 710,46

9 327,75

20 709,82

152 685,63

138 280,42

272 461,12

0,00
0,00

0,00
0,00

438 743,16

334 142,65

Fornecedores c/c
Outras Dívidas
1.3. Fornecedores de imobilizado
1.4. Fornecedores de Leasing
1.5. FAM - Fundo Apoio Municipal
SOMA (1) ………
2

OBS.

25/06/2021

123 013,15

0,00
0,00 Impo sição Legislativa-termina em 2020
416 184,09

Empréstimos
Empréstimos - MLP

2.1.

- Empréstimo - CGD- 117.881.00 Euro s

7 440,71

3 720,99

3 720,99 Intempéries-Termina em 2021

2.2.

- Empréstimo -No vo B anco - 104.747,56 Euro s

8 343,00

5 562,00

5 562,00 P isc.M un.A zinhaga-Termina em 2021

2.3.

- Empréstimo - No vo B anco .- 69.831,71Euro s

5 559,00

3 706,00

2.4.

- Empréstimo - CGD- 299.278,74 Euro s

23 066,60

23 066,60

2.5.

- Empréstimo - B P I - 305.905,00 Euro s

92 528,56

92 528,56

2.6.

- Empréstimo - M illennium -709.490,00 Euro s

325 326,18

317 424,43

309 521,03 Invest. Co mparticipado s - Termina em 2032

2.7.

- Empréstimo - M illennium - 473.073,86 Euro s

215 251,63

210 208,75

205 164,82 Invest. s/ Co mparticipação - Termina em 2032

2.8.

- Empréstimo B EI- 84.246,96 Euro s

14 492,38

14 492,38

2.9.

- Empréstimo - Santander - 161.738,95 Euro s

101 086,87

96 032,53

2.10. - Empréstimo -Santander - 175.553,42 Euro s

138 314,82

132 995,02

53 321,32

53 321,32

135 458,96
152 623,14

135 458,96
152 623,14

SOMA ………

1 272 813,17

1 241 140,68

1 196 243,02

TOTAL GERAL ………..

1 711 556,33

1 575 283,33

1 612 427,11

2.11. - Empréstimo -B P I-76.524,00 Euro s
2.12. - Empréstimo -B P I-238.301,96 Euro s
2.13. - Empréstimo -B IC- até 284.128,09Euro s
Empréstimos - Curto Prazo
2.13. - Empréstimo -Curto P razo - B P I

-

3 706,00 Reab.Urb.A zinhaga-Termina em 2021
15 377,73 Reab.Urb.Go legã-Termina em 2021
92 528,56 INH - Termina em 2027

7 315,51 M argens do Rio A lmo nda - Termina em 2021
90 978,19 Rua Stº A ntó nio P o mbalinho - Termina em 2026
132 995,02 Reab. M argens da Lago a A lverca - Termina em 2027
51 270,50 Reserva P aul B o quilo bo -Termina em 2027
130 249,00 Estudio Fo to gráfico Carlo s Relvas-Termina em 2027
147 853,67 Reabilitação do s Diques - Termina 2029
-

Movimentos até 25/06/2021

Em Euros €

- Receitas Correntes.......................................................................................................................
2 971 276,60
- Receitas de Capital.................................................................................................................
423 908,68
TOTAL DA RECEITA ..........................................................

3 395 185,28

- Despesas Correntes...............................................................................................................
2 755 786,87
- Despesas de Capital......................................................................................................................
607 193,43
TOTAL DA DESPESA .........................................................

3 362 980,30

SALDO NA GERÊNCIA....................................................................................................................
32 204,98
SALDO TRANSITADO DA GERÊNCIA ANTERIOR...................

125 866,40

SALDO ACTUAL - ORÇAMENTAIS (25/06/2021).............

158 071,38

Saldo Actual de Operações de Tesouraria ………………..

9 483,17

Saldo TOTAL ………………..

167 554,55

O Presidente da Câmara,

(José Veiga Maltez, Dr.)
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Certo de ter apresentado os factos mais relevantes deste período, aceite, Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos, do

Presidente da Câmara

José Veiga Maltez, Dr.

Paços do Concelho, aos 25 de Junho de 2021
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