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 26 de Junho a 3 de
Setembro 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:

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA RECTIFICA: POMBALINHO CONFIRMADO NO
CONCELHO DA GOLEGÃ!
Foi publicada em Diário da República, a DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO Nº 20/2021 da
Lei nº 39/2021, que atribuía a Freguesia do Pombalinho ao Concelho de Santarém,
GARANTINDO ASSIM QUE O POMBALINHO É PARTE INTEGRANTE DO CONCELHO DA
GOLEGÃ.
O esforço e tempo de reacção do Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Veiga Maltez,
juntamente com o entendimento e compromisso do Sr. Secretário de Estado da
Descentralização e Administração Local, Dr. Jorge Botelho, foram fundamentais para a
rectificação que foi publicada e faz jus à vontade que os Pombalinhenses sempre
manifestaram nos últimos anos.
JARDIM EQUUSPOLIS | GOLEGÃ, CAMPO DE JOGOS E PARQUE INFANTIL AO
SERVIÇO DA POPULAÇÃO!
O campo de jogos e parque infantil do Equuspolis já estão abertos e ao serviço da população,
dando assim seguimento ao plano de devolução deste espaço aos nossos Munícipes que,
como todos sabemos, viu a sua execução altamente condicionada pelos constrangimentos
da pandemia Covid-19, bem como outras adversidades circunstanciais entre o projecto e a
obra. Este é mais um passo no regresso à normalidade que todos ambicionamos e cujas
dificuldades, com a inestimável colaboração e dedicação de todos os recursos humanos
envolvidos, continuamos a superar.
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REMOÇÃO DO FIBROCIMENTO – PARQUE ESCOLAR DA GOLEGÃ
Tendo já sido removido o Fibrocimento de 3 edifícios, está-se neste momento a preparar as
estruturas para colocação em obra. As obras estão condicionadas em virtude da realização dos
Exames Nacionais, até ao próximo dia 8 de Setembro, sendo retomadas no dia seguinte.

PONTE DA CARDIGA | ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA REPARAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
A Câmara Municipal da Golegã e a D&A / Gespro, Arquitectura e Gestão de Projectos, Lda.,
assinaram o contrato para a ELABORAÇÃO DE PROJECTO COM SONDAGEM
GEOTÉCNICA E GEOLÓGICA com vista à REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PONTE
DA CARDIGA.
O projecto tem um prazo de execução de 45 dias e custará ao Município cerca de 27 000€,
sendo determinante para a apresentação de candidatura à obra, cujo custo final terá um
valor bastante significativo.
CEMITÉRIO DA GOLEGÃ | ALTERNATIVA À ESTRADA NACIONAL 365, AQUISIÇÃO DE
TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO ACESSO
Foi aprovada por unanimidade, em Reunião de Câmara, a aquisição de um prédio rústico,
que permitirá a construção de uma estrada alternativa ao percurso que é actualmente
efectuado nos funerais que se realizam para o cemitério da Golegã, evitando os incómodos
e riscos de circulação pedestre na Estrada Nacional 365.
A aquisição deste terreno representa para já um investimento de 12.500€, estando a ser
delineado o projecto para a reabilitação e construção do novo acesso, para que o trajecto
passe a ser efectuado a partir da Rua Dr. Branco.
CINE-TEATRO GIL VICENTE, somente aguarda o visto do Tribunal de Contas, para o
empreiteiro poder iniciar a intervenção.

INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL A 100 METROS DE PROFUNDIDADE!
A Câmara Municipal adquiriu e instalou uma nova bomba submersível no furo JK2 a cerca
de 100 metros de profundidade, devido ao colapso da anterior bomba.
Este tipo de equipamento não permite a aquisição de uma unidade suplente, sob pena de
perder a garantia antes de ser instalada, o que, em caso de avaria, representaria um prejuízo
de cerca de 10 mil euros, obrigando ainda a recorrer à solução encontrada, numa despesa
que ficaria duplicada, redobrando também o tempo de instalação, uma vez que a bomba
avariada teria sempre de ser retirada.
Ainda antes desta ocorrência a Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, havia já iniciado a
preparação de procedimento concursal para estudo de projecto de execução de um novo
furo de captação de água.
São, ainda, de referir:

DECISÃO UNÂNIME DE TODAS AS FORÇAS POLÍTICAS - VICTOR MANUEL DA GUIA
DÁ NOME A RUA NA AZINHAGA!
Dando seguimento à decisão há muito tomada em Reunião de Câmara, com o voto unânime
de todas as forças políticas representadas, foi descerrada a placa toponímica que atribui o
nome de Victor Manuel da Guia, à rua que agora liga a Rotunda do Locomóvel à Rua 25 de
Abril, na Azinhaga.
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A cerimónia teve lugar após a inauguração do “Recanto do Lagarto Verde”, um novo espaço
verde que vem embelezar a entrada sul da aldeia, numa homenagem às “Pequenas
Memórias” de José Saramago e à população da Azinhaga, levada a cabo pela Junta de
Freguesia, e que inclui um mural idealizado por Diogo Narciso.
“BUSTO” DE RICARDO CHIBANGA E RUA JOSÉ DIAS TINOCA
A cerimónia de colocação do busto do matador moçambicano Ricardo Chibanga, prevista
para o dia 28 de Março de 2020 e impossibilitada pela Pandemia que nos assolou, e da Rua,
com o nome do bandarilheiro José Dias Tinoca, foram neste período concretizadas,
contando com a presença do Matador de Toiros, Don Jose Antonio Morante.
O busto foi oferecido à Autarquia pelo Maestro Morante de La Pueba, em gesto de
homenagem e apreço que nutria pelo matador Moçambicano, Goleganense por adopção, e
o pedestal que recebeu a Escultura, foi também oferecido pelo Senhor Manuel Veiga, tendo
a Câmara Municipal da Golegã, limitando-se à fixação das peças.
Anteriormente decidido em Reunião de Câmara, a atribuição de uma rua com o nome do
Bandarilheiro, natural do Pombalinho, tendo sido cumprida a deliberação.
EQUIPA OLÍMPICA DE DRESSAGE | TÓQUIO 2020 - ENTREGA DA MEDALHA DO
CONCELHO
No Salão Nobre dos Paços do Concelho da Golegã, procedeu-se ao acto de entrega da
Medalha do Concelho à Equipa da Disciplina Equestre de Dressage, cuja presença nas
Olimpíadas Tóquio 2020, foi digna num desempenho exímio, que elevou o nome de Portugal
e do Cavalo Lusitano, do qual a Golegã é Capital e ponto de encontro do mundo equestre
nacional e internacional.
GOLEGÃ ENTRE AS MELHORES AUTARQUIAS NO LICENCIAMENTO DE OBRAS!
O Município da Golegã está entre as melhores autarquias da Região de Lisboa e Vale do
Tejo, no que concerne à celeridade da submissão e aprovação de licenciamento de obras.
O estudo, que vem publicado na edição semanal do jornal “Expresso”, foi realizado pela
Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo da Ordem dos Arquitectos (OASRLVT),
abrangendo os 52 Municípios que integram esta divisão territorial.
CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ EM DEFESA DA PESCA LÚDICA - UNIDOS PELO
TEJO!
A Câmara Municipal da Golegã divulgou e apoiou o Movimento "Grupo Unidos Pelo Tejo"
na luta pelo direito à pesca lúdica no Rio Tejo.
CÂMARA MUNICIPAL E ESCUTEIROS DA GOLEGÃ - MISSÃO “VESPA ASIÁTICA”!
Foram distribuídas pelo Concelho da Golegã armadilhas artesanais de captura de vespas
velutinas, construídas pelo Agrupamento de Escuteiros da Golegã com o devido
acompanhamento e apoio do Serviço Municipal de Protecção Civil do Município, num
projecto inclusivo de colaboração que se realça e enaltece.
CAMPANHA MUNICIPAL DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS!
A Câmara da Golegã lançou até 30 de Setembro, uma Campanha Municipal de Esterilização
de Cães e Gatos, comparticipando parte do valor da cirurgia. Esta acção dá assim
seguimento à CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO E NÃO
ABANDONO DE ANIMAIS DE COMPANHIA que o Município levou a cabo em parceria com
Relatório da Actividade Municipal - Pág. 3

a DGAV - Direcção Geral de Alimentação e Veterinária e com o apoio da APABA Associação Protectora de Animais 'Os Bons Amigos' da Golegã.
COLÓNIAS DE GATOS NO CONCELHO - JUNTOS PELA DEFESA DOS ANIMAIS E DA
SAÚDE PÚBLICA!
Confrontada com o aumento de colónias de gatos silvestres no Concelho da Golegã, a
Câmara Municipal procedeu ao levantamento dos locais com maior incidência deste
fenómeno, e actuou em defesa dos animais e da saúde pública.
VACINAÇÃO | COVID-19 - CERTIFICADO DIGITAL É NA CÂMARA MUNICIPAL!
A Câmara Municipal da Golegã, face às dificuldades que alguns Munícipes sentem na
obtenção do seu certificado de vacinação, disponibilizou um serviço dedicado ao apoio no
preenchimento da documentação necessária para o efeito, garantindo todo o esclarecimento
e apoio necessários.
MUNICÍPIO DA GOLEGÃ CELEBROU O DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE
No dia 12 de Agosto, celebrou-se o Dia Internacional da Juventude. A Câmara Municipal da
Golegã juntou-se às comemorações com ENTRADAS LIVRES nas Piscinas Municipais da
Golegã e Azinhaga (onde decorreram os jogos aquáticos e provas de natação), Casa-Estúdio
Carlos Relvas, Museu Municipal Martins Correia e Museu Municipal da Máquina de Escrever.
ESCULTURA DO TOIRO “A INVESTIDA” À NOVA ROTUNDA, V.C.E./E.R. 365
Procedeu-se à recolocação da Escultura, que estava em local pouco visível, a qual foi alvo
de requalificação e melhoramentos, para um espaço no centro da nova rotunda, onde tem o
seu merecido destaque.
INSTALAÇÂO DA ESCULTURA "GENOMA"!
De autoria do Escultor Rui Fernandes, o “GENOMA”, na Av. D. João III, é a expressão e a
dinâmica do Artista, na leitura do mundo e do seu contexto, onde se inclui o Código Genético
do Homem, num repto à contemporaneidade, exibindo a dupla hélice de Watson e de Crick,
que traduz o ADN, como molécula, que tem uma informação única, propiciando assim, um
diálogo mais, entre a Arte e o Cidadão. Este grupo escultórico estava já há alguns anos, no
estaleiro Municipal, tendo sido reabilitado para ocupar o lugar onde estava a Escultura do
Toiro “A Investida”, já que, a perspectiva e volumetria se adaptava melhor ao local.
COGESTÃO REFORÇADA - NA DEFESA E PROMOÇÃO DO PAUL DO BOQUILOBO
Foi assinado, na presença do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das
Florestas e do Ordenamento do Território, Eng. João Paulo Catarino, o protocolo de cogestão
da Reserva Natural do Paul de Boquilobo que envolve a Ongatejo e o ICNF-Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas através do apoio do Fundo Ambiental.
Este protocolo junta-se a assim ao anteriormente assinado pelas Câmara Municipais de
Golegã e Torres Novas na cogestão da Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo
(UNESCO), possibilitando uma maior intervenção de meios e sinergias na defesa, protecção,
divulgação e desenvolvimento de toda a área protegida e envolvente.
As dinâmicas e processos que agora se assumem irão permitir uma intervenção mais
abrangente de todos os parceiros envolvidos, nomeadamente ao nível dos recursos
humanos e financeiros que ficarão ao dispôr dos intervenientes, possibIlitando o
desenvolvimento de outros projectos agregados ao turismo e à economia local.
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No Desporto e Cultura, é de realçar:

JOGOS DE VERÃO/SUMMER GAMES 2021
Envolvendo perto de uma centena de participantes e mais de uma dezena de modalidades,
os jogos disputaram-se este ano em formato "skills", de forma a evitar o contacto físico entre
equipas nas disciplinas colectivas, mantendo uma interligação de gerações onde a amizade
e o convívio são nota dominante. Ao longo de duas semanas, com actividades que
abrangeram todo o Concelho, dezenas de participantes fizeram desta actividade uma grande
festa do desporto e do convívio inter-geracional, proporcionando uma jornada inesquecível
de aprendizagem e partilha.
GOLEGÃ | X-TERRA 2021 | CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLO CROSS
Teve lugar mais uma edição do X-Terra Portugal, uma das etapas do circuito mundial que, a
par do Campeonato Nacional de Triatlo Cross, trouxe à Golegã mais de 300 atletas de todo
o mundo para uma grande festa do desporto, numa organização conjunta da Câmara
Municipal da Golegã, Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã e Federação de
Triatlo Portugal.
Em destaque estiveram diversos atletas do Concelho, com particular relevo para os
resultados obtidos pelos atletas do Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã que se
sagrou Vice-Campeão Nacional por equipas, Beatriz Ferreira que foi Vice-Campeã Nacional
Absoluta, e para Rui Galinha que se sagrou Campeão Nacional do seu escalão.
HIPPOS | GOLEGÃ 2021 - CONCURSOS DE VERÃO
O Hippos - Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres Centro de Alto Rendimento,
recebeu entre 12 a 15 de Agosto os Concursos de Verão de Atrelagem, Dressage, Horseball
e Equitação do Trabalho.
CÂMARA MUNICIPAL APOIOU XXV FESTA DO TÉNIS
Decorreu nos Campos de Ténis da Golegã e Azinhaga, a XXV Festa do Ténis, organizada
pelo Clube de Ténis da Golegã com o apoio da Câmara Municipal, no âmbito dos torneios
da Federação Portuguesa de Ténis (Associação de Ténis de Leiria).
Este torneio contou com a participação de 35 tenistas dos escalões sub-16 e sub-18 nas
variantes de singulares e pares masculinos e femininos, sendo de realçar o bom
desempenho dos tenistas do Clube de Ténis da Golegã, com particular realce para Matilde
Francisco que atingiu a final de singulares femininos sub-18, apesar de ainda pertencer ao
escalão inferior.
WORKSHOP DE ARTE URBANA - AZINHAGA | MURAL A JOSÉ SARAMAGO
No passado dia 30 de Julho, foi apresentado ao público um mural dedicado ao Nobel José
Saramago, resultado do Workshop de Arte Urbana com o artista BIGOD, que teve lugar no
âmbito da Programação em Rede da Lezíria do Tejo, resultado de uma candidatura
apresentada pela CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.
No ano em que entramos nas comemorações do centenário do nascimento de José
Saramago, este mural, que se situa no Parque de Merendas, é mais um motivo de interesse
para quem visita a Azinhaga.
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EMOÇÃO COM MEMÓRIA E RAÍZ | GOLEGÃ - "A LEZÍRIA A GOSTAR DELA
PRÓPRIA..."
A memória e raiz das tradições e vivências da Lezíria Ribatejana, fizeram-se sentir no Jardim
do Equuspolis, num espectáculo de imagem e música promovido pela Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo, pela "batuta" Tiago Pereira e Sílvio Rosado, numa recolha
apaixonante de imagens a que o Concelho da Golegã se associou.
TRIBUTO A MESTRE MARTINS CORREIA!
Patente até 30 de Setembro, na Galeria João Pedro Veiga do Edifício Equuspolis, uma
extraordinária exposição de trabalhos realizados pelos alunos do Agrupamento de Escolas
de Golegã, Azinhaga e Pombalinho sobre a obra e alma de Mestre Martins Correia.
A cerimónia de abertura desta exposição contou a com a presença da Banda Juvenil da
Sociedade Filarmónica Azinhaguense “1º de Dezembro”, cujos muitos elementos também se
fazem representar nos trabalhos agora expostos, e que emprestaram ao momento uma
singularidade muito própria do trabalho realizado em conjunto pela autarquia, agrupamento
escolar e associações.
Esta exposição reflecte um projecto iniciado em 2020 e que, por via da pandemia, só agora
pode ser apresentado, numa perspectiva devidamente realçada pelo Presidente da Câmara
Municipal e pelo Director do Agrupamento GAP, de exaltação, conhecimento e ligação da
comunidade escolar à história e memória do Concelho da Golegã.
A abertura da exposição incluiu dois momentos expressivos e intimistas com a recriação de
uma entrevista realizada em tempos ao Mestre Martins Correia, bem como uma carta
póstuma dirigida ao escultor pela Professora Lurdes Pires Marques, publicadas no Jornal da
Escola “Encontro”.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DA GOLEGÃ - MOSTRA BILHETE-POSTAL – PRAIAS DE
PORTUGAL, DÉCADAS 50, 60 E 70
A mostra patente de 23 de Julho a 11 de Setembro, inclui bilhetes-postais originais das
décadas de 1950 a 1970 que são exemplo das magníficas praias de Portugal e do ambiente
veraneano destes tempos.
CASA-ESTÚDIO CARLOS RELVAS CELEBRA DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA!
A Casa-Estúdio Carlos Relvas associou-se à celebração do Dia Mundial da Fotografia,
anualmente assinalado a 19 de Agosto, data da apresentação pública da invenção do
primeiro Daguerreótipo na Academia Francesa de Ciências.
No dia 19 de Agosto, inaugurou-se e com visitas gratuitas ao museu, Dia Mundial da
Fotografia, uma exposição com o olhar fotográfico de Cláudia Andrade e toda a emoção da
fotografia transmitida a partir da arte e da técnica da fotógrafa.
AZINHAGA | FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO - CINEMA GRATUITO AO AR LIVRE
No ano em que têm início as comemorações do Centenário do Nascimento de José
Saramago, a sua Fundação proporcionou, no páteo do Núcleo da Azinhaga, diversas
sessões de cinema ao ar livre com o apoio da Nós Audiovisuais, Junta de Freguesia da
Azinhaga e Câmara Municipal da Golegã, através da projecção de diversos filmes.
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CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ - UNIDOS PELA LEZÍRIA!
Depois dos Projetos, Rede de Bibliotecas e Rede de Museus, a CIMLT assume agora o
desafio de uma programação cultural partilhada entre os Municípios que a constituem.
Suportada por uma candidatura com o valor facial de 600 mil euros e com um prazo de
execução de 18 meses, a Programação em Rede envolve os onze Municípios, unindo toda
a Comunidade da Lezíria.
Tendo como objetivo promover a dinamização do património cultural, enquanto instrumento
de diferenciação e competitividade do território, através da qualificação e valorização
turística e procurando potenciar o aumento do número de visitantes e a participação da
população em acções de animação cultural e artística, a ação privilegia a participação
conjunta (CIMLT – Municípios) e a capacidade artística e criativa do território, com uma
aposta mais forte no Património Imaterial.

Na Educação e Acção Social, destacaram-se:

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ OFERECE CADERNOS DE ACTIVIDADES A TODOS
OS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GOLEGÃ, AZINHAGA E
POMBALINHO!
A educação tem sido um pilar importante das políticas municipais, quer no apoio à
comunidade escolar, quer no apoio às crianças, aos jovens e às suas famílias, através dos
diversos apoios sociais do Município da Golegã.
Desta forma, todos os alunos do 1º ao 12º ano do Agrupamento de Escolas Golegã,
Azinhaga e Pombalinho tiveram acesso gratuito aos Cadernos de Actividades para o ano
lectivo 2021/2022, em complemento à gratuitidade dos manuais principais, instrumentos
fundamentais dos processos de aprendizagem, que significam relevantes quantias dos
orçamentos familiares assumidos até há anos por cada agregado.
A atribuição dos Cadernos de Actividades foi desenvolvida através do sistema de “vouchers”,
que podem ser levantados no Edifício Equuspolis e utilizados na Vila Papelaria, Golegã.
PROGRAMA DE PARENTALIDADE POSITIVA E CONSCIENTE DO PLANO INTEGRADO
E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR DA LEZÍRIA DO TEJO MISSÃO CUMPRIDA!
A Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária da Golegã dinamizou o 3º Grupo de
Pais com pais de pré-adolescentes e adolescentes entre os 8 e os 18 anos de idade, de
acordo com o Programa de Parentalidade Positiva e Consciente do Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo.
Ao longo de 12 sessões em formato presencial o Grupo traçou o seu caminho rumo a uma
parentalidade ainda mais positiva e consciente e "plantou as sementes" do elogio, da escuta
ativa, das mensagens eu, dos sistemas de pontos, de estabelecer limites, de desligar os
botões de alarme e de estabelecer contratos.
ATELIERS DE VERÃO
ATELIER RECICLAGEM - O CAVALO DE CARLOS RELVAS
VISITA À CASA-ESTÚDIO CARLOS RELVAS
Foram bem animadas as férias das nossas crianças que, com o apoio da ampla Rede de
Museus do Município, englobando diversas instituições, tomaram contacto com a realidade
e os espaços do Concelho da Golegã.
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AVENTURA DE VERÃO
Durante as Férias de Verão, o Serviço Educativo do Museu Casa-Estúdio Carlos Relvas
desenvolveu um conjunto de atividades para ocupar os tempos livres dos mais jovens onde
a diversão, a aprendizagem e o conhecimento das nossas coleções estiveram sempre
presentes!
CAÇA AO TESOURO NA CASA-ESTÚDIO CARLOS RELVAS
A Casa-Estúdio Carlos Relvas acolheu a visita do Centro Social e Paroquial da Golegã onde,
para além da visita ao Museu, foi organizada uma emocionante caça ao tesouro.
CRIANÇAS EM MOVIMENTO - FÉRIAS CRI(ATIVAS)!
De 12 de Julho a 27 de Agosto de 2021 destacaram-se as FÉRIAS CRI(ATIVAS) na
Azinhaga e Golegã para as crianças de todo o concelho, divididas pelas categoria etárias
dos 3 aos 6 anos e dos 6 aos 10 anos, com um limite máximo de 20 crianças por escalão.
TEATRO INFANTIL | COLÓNIAS DE FÉRIAS
As colónias de férias do Concelho receberam o espetáculo infantil “Tejo por um Fio”, uma
produção da companhia de teatro “Aqui Há Gato”, no âmbito da Programação em Rede da
Lezíria do Tejo.
REABERTURA DO BANCO DE ROUPA
O Banco de Roupa da Conferência Nossa Senhora da Conceição da Sociedade São Vicente
de Paulo em parceria com o Município da Golegã, reabriu ao público, em novas instalações,
no antigo talho junto à praça de táxis, no Largo da Imaculada Conceição, na Golegã.
É, ainda, de salientar:

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
No Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a reunião do Órgão em epígrafe, que
integra cerca de duas dezenas de membros.
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CINEGÉTICO
Teve lugar durante este período, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Golegã, a
Reunião deste Órgão Consultivo.
REUNIÃO DO CONSELHO ESTRATÉGICO RNPB
Teve lugar durante este período, no auditório do Equuspolis, a Reunião deste Órgão, onde
entre vários assuntos, esteve em debate a Lei Orgânica do ICNF e a composição da
Comissão da Cogestão.
REUNIÃO COM O DELEGADO REGIONAL DA EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO
TEJO
A Câmara Municipal reuniu com o Dr. Bruno Santos, Delegado Regional da Educação de
Lisboa e Vale do Tejo, com vários assuntos em mesa, nomeadamente a Candidatura para
a Requalificação do Parque Escolar da Golegã, o início do Ano Lectivo e a transferência de
competências.
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REUNIÃO COM A CASA DO BENFICA DA GOLEGÃ, ONDE APRESENTOU O
PROJECTO DESPORTIVO 2021/22
A Câmara Municipal reuniu com os directores e seccionistas da Casa do Benfica em Golegã,
que vieram apresentar o seu projecto desportivo e associativo para a época 2021/22.
A reunião visou sobretudo elucidar a Câmara Municipal do trabalho que a CBG pretende
desenvolver no futuro próximo, de forma a avaliar o apoio que a autarquia possa prestar na
execução do plano de actividades desta associação que, no corrente ano, garantiu a
manutenção nas competições nacionais de seniores em futsal masculino.
REUNIÃO ENTRE CMG E TEJO D’HONRA, PARA A AVALIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
ESCOLA PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO A CAVALO, NA GOLEGÃ
A Câmara Municipal da Golegã reuniu com a secção de Tiro com Arco da Associação Tejo
D’Honra, com vista à possibilidade de criar no Município, aquela que será a primeira “Escola
de Tiro com Arco a Cavalo”, em Portugal.
Os responsáveis da Associação Tejo D’Honra consideram que o concelho da Golegã tem
potencialidade e as infraestruturas necessárias para o efeito, assim como para a realização
de provas que fazem parte do Circuito das Competições Europeias.
A International Horse Archery Alliance (IHAA), promotora dos Campeonatos a nível europeu
e mundial, gostaria de incluir Portugal nos seus circuitos, para a realização das provas
durante os meses de Inverno. A futura Escola Portuguesa de Tiro com Arco a Cavalo
(EPTAC) apresenta-se assim como uma mais-valia desportiva, turística e cultural para o
nosso Concelho, estando a ser analisadas as parcerias necessárias de forma a dar corpo a
este projecto.
REUNIÃO ENTRE CMG E “CANTAR NOSSO”
A Câmara Municipal da Golegã reuniu com a Associação “Cantar Nosso”, relativo à parceria
no Projecto 7. Mosaico da Programação em Rede, apresentando-se como uma abordagem
multidisciplinar artística visando reunir uma cultura actual e contemporânea com as vivências
e memórias do lugar enraizadas na Lezíria do Tejo.
REUNIÃO COM O AZINHAGA ATLÉTICO CLUBE, ONDE APRESENTOU O PROJECTO
DESPORTIVO 2021|22
A Câmara Municipal da Golegã reuniu com representantes do Azinhaga Atlético Clube, que
vieram dar conhecimento da situação da associação e apresentar o seu projecto para a
época 2021/22.
De acordo com os responsáveis, o AAC irá apresentar na próxima época uma equipa de
seniores de futebol, bem como equipas de infantis e iniciados em futsal, tendo acordado com
a autarquia diversos apoios, nomeadamente ao nível da intervenção no piso do Campo de
Futebol Assunção Coimbra.
REUNIÃO COM O NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DA GOLEGÃ
A Câmara Municipal e o Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã prepararam o XTERRA PORTUGAL, uma das etapas mundiais de um circuito que já tem tradição na Golegã.
O evento, que envolveu verbas financeiras substanciais para o Município, continua a ser uma
parceria e aposta na divulgação do Concelho e de todas as sinergias que lhes estão
agregadas, assumindo e transferindo integralmente para o Núcleo do Sporting Clube de
Portugal da Golegã, conforme protocolo, as verbas dedicadas a :
Pagamento da licença Anual do X-Terra {$7500 sete mil e quinhentos dólares)
Pagamento do Valor do Prize Money {10.000€ dez mil euros)
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Pagamento das Taxas Federativas e arbitragem {5.000€ cinco mil euros)
De igual forma, a Câmara Municipal assumiu também os custos com policiamento, parte das
estadias e logística protocolada, num evento que tem vindo crescer e que é, em Portugal,
uma referência da modalidade.
O DIÁLOGO SALUTAR ENTRE A GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E A CÂMARA
MUNICIPAL DA GOLEGÃ, O QUAL, TEM DETERMINADO A EFICÁCIA NO TERRENO.
O actual Comandante do Comando Territorial de Santarém, Senhor Tenente-Coronel
Gonçalo Carvalho, o novo Comandante de Destacamento Territorial de Torres Novas,
Senhor Capitão João Ferrão, acompanhados pelo cessante Comandante de Destacamento
Territorial de Torres Novas, Senhor Capitão Fábio Lopes e pela Comandante do Posto
Territorial da Golegã, Senhora Primeiro Sargento, Vera Pereira, foram recebidos pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal da Golegã, Dr. José Veiga Maltez, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, num momento de apresentação e cumprimentos, aproveitado, também,
para discussão sobre a estratégia e programação da actuação, face aos eventos e outras
circunstâncias do nosso Concelho, nomeadamente a Feira Nacional do Cavalo.
CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÂ ASSOCIOU-SE À COMEMORAÇÃO DO 78º
ANIVERSÁRIO ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
GOLEGÃ
Fundada no dia 22 de Julho de 1943, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Golegã celebrou o seu 78º aniversário, tendo recebido a visita e os cumprimentos do
Presidente da Câmara Municipal.
Todas as situações relacionadas com a pandemia Covid-19, continuam a exigir da Câmara
Municipal, um sobresforço para ultrapassar todas as diversas circunstâncias, que não
podem ser descuradas por ausência de serviços de qualidade e quantidade. Assim,
continuam em vigor:
ISENÇÃO DE LICENÇAS DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, até ao
final do Ano de 2021, pela situação pandémica que vivemos.
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.
“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.
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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.
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. .
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Eis a SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ:

Município da Golegã
Câmara Municipal
SITUAÇÃO FINANCEIRA - DIA 03/09/2021
Valores em Euros €

Situação
Actual

Situações Anteriores
CARACTERIZAÇÃO DA DÍVIDA
1

26/04/2021

25/06/2021

OBS.

03/09/2021

Fornecedores e Outros

1.1. Fornecedores c/c

186 534,48

123 013,15

9 327,75

20 709,82

23 850,52

1.3. Fornecedores de imobilizado

138 280,42

272 461,12

96 186,92

1.4. Fornecedores de Leasing
1.5. FAM - Fundo Apoio Municipal

0,00
0,00

0,00
0,00

334 142,65

416 184,09

2.1. - Empréstimo - CGD- 117.881.00 Euro s

3 720,99

3 720,99

3 720,99 Intempéries-Termina em 2021

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

5 562,00

5 562,00

2 781,00 P isc.M un.A zinhaga-Termina em 2021

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

3 706,00

3 706,00

23 066,60

15 377,73

1.2. Outras Dívidas

SOMA (1) ………
2

193 532,21

0,00
0,00 Impo sição Legislativa-termina em 2020
313 569,65

Empréstimos
Empréstimos - MLP

2.4. - Empréstimo - CGD- 299.278,74 Euro s
2.5. - Empréstimo - B P I - 305.905,00 Euro s

1 853,00 Reab.Urb.A zinhaga-Termina em 2021
15 377,73 Reab.Urb.Go legã-Termina em 2021

92 528,56

92 528,56

2.6. - Empréstimo - M illennium -709.490,00 Euro s

317 424,43

309 521,03

301 615,98 Invest. Co mparticipado s - Termina em 2032

2.7. - Empréstimo - M illennium - 473.073,86 Euro s

197 596,96 Invest. s/ Co mparticipação - Termina em 2032

210 208,75

205 164,82

2.8. - Empréstimo B EI- 84.246,96 Euro s

14 492,38

7 315,51

2.9. - Empréstimo - Santander - 161.738,95 Euro s

96 032,53

90 978,19

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

85 949,05 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

132 995,02

2.11. - Empréstimo -B P I-76.524,00 Euro s

53 321,32

51 270,50

2.12. - Empréstimo -B P I-238.301,96 Euro s

135 458,96

130 249,00

125 039,04 Estudio Fo to gráfico Carlo s Relvas-Termina em 2027

2.13. - Empréstimo -B IC- até 284.128,09Euro s
2.14. - Empréstimo -B P I - 320.120,00 Euro s
Empréstimos - Curto Prazo

152 623,14
-

147 853,67
-

147 853,67 Reabilitação do s Diques - Termina 2029
320 120,00 Reabilitação da VCE - Termina 2031

2.13. - Empréstimo -Curto P razo - B P I

-

-

127 675,22 Reab. M argens da Lago a A lverca - Termina em 2027
49 219,68 Reserva P aul B o quilo bo -Termina em 2027

-

SOMA ………

1 241 140,68

1 196 243,02

1 477 096,02

TOTAL GERAL ………..

1 575 283,33

1 612 427,11

1 790 665,67

Movimentos até 03/09/2021

Em Euros €

- Receitas Correntes.......................................................................................................................
3 898 883,02
- Receitas de Capital.................................................................................................................
1 015 962,40
TOTAL DA RECEITA ..........................................................

4 914 845,42

- Despesas Correntes...............................................................................................................
3 698 447,44
- Despesas de Capital......................................................................................................................
1 285 732,26
TOTAL DA DESPESA .........................................................

4 984 179,70

SALDO NA GERÊNCIA....................................................................................................................
-69 334,28
SALDO TRANSITADO DA GERÊNCIA ANTERIOR...................

125 866,40

SALDO ACTUAL - ORÇAMENTAIS (03/09/2021).............

56 532,12

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

38 880,29

Saldo TOTAL ………………..

95 412,41

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

O Presidente da Câmara,

José Veiga Maltez, Dr.

Paços do Concelho, aos 3 de Setembro de 2021
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