RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

Ex m o . Senhor
President e da Assembleia Municipal
Lg. D. Manuel I
2150 Golegã
AS S UNT O: R E L A T Ó R I O D A A C T I V I D A D E M U N I C I P A L D E 2 0 D E S E T E M B R O A 1 3
DE

DEZEMBRO DE 2007.

Para apreciação da Assembleia Municipal nos termos da alínea e) do nº1 do art.º 53º da Lei
nº 5-A/02, de 18 de Janeiro (Lei das Competências), junto informação escrita sobre a actividade
Municipal.

Durante este período de intensa actividade municipal são de salientar os factos mais relevantes para
o Município da Golegã:
1. CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POLITÉCNICOS DA GOLEGÃ (CESPOGA)
No dia 9 de Outubro, foi inaugurado pelo Governador do Distrito de Santarém, Paulo
Fonseca, o Centro de Estudos Politécnicos da Golegã (CESPOGA). Criado pela Câmara
Municipal da Golegã em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, será baseado no
ensino e investigação pós-graduados, na formação tecnológica e profissional e na divulgação
das tecnologias emergentes, materializará uma aposta no desenvolvimento sócio-cultural e
económico da região, instituindo-se como uma ferramenta qualificada, tendo em perspectiva o
reforço e contínua qualificação das potencialidades do tecido produtivo da região, suprindo
uma lacuna existente no concelho da Golegã, no que respeita à qualificação e formação
nessas áreas.
A Câmara Municipal da Golegã tem como objectivo, entre outros, o de contribuir na medida
do possível, para o desenvolvimento atrás preconizado, tanto através da disponibilização dos
meios que permitam prossegui-lo, como através da promoção de acções concreta. O Instituto
Politécnico de Tomar estabelecimento de ensino integrado no ensino superior público, está
especialmente vocacionado para a formação superior e para o desenvolvimento científico nas
áreas atrás referidas, sendo, portanto, um parceiro estratégico disponível para a prossecução
desses objectivos.
Na realidade, a implementação de iniciativas e de projectos que fortaleçam a importância
estratégica e consequente consolidação do desenvolvimento económico e social dos
Concelhos são obrigações das autarquias e de todos os seus parceiros sociais.
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O CESPOGA funcionará no Palácio do Pelourinho, pertencente à Câmara Municipal da
Golegã, que o cederá para esse efeito ao Instituto Politécnico de Tomar, gozando a Câmara
Municipal da Golegã da faculdade de utilizar o Palácio, sem encargos, para outras
actividades, devendo somente com uma antecedência pré-estabelecida comunicá-lo ao IPT.
São ainda de salientar alguma acções conjuntas de cooperação:
a. A utilização de Instalações/Equipamentos, nomeadamente em cursos de especialização
tecnológica, na formação contínua de activos e complemento prático de formação inicial;
b. As parcerias no desenvolvimento de Projectos Nacionais e Transnacionais;
c. A realização de Cursos de Especialização Tecnológica de manifesto interesse ao
desenvolvimento sócio-cultural e económico da região;
d. A realização de acções de certificação e creditação de competências, acções Formação
Contínua e cursos de formação avançada (Pós-Graduações);
e. A realização de seminários e acções de divulgação científica e cultural de manifesto interesse
ao desenvolvimento sócio-cultural e económico da região.
O IPT compromete-se a promover a execução do plano de actividades e a propôr à Direcção
Geral do Ensino Superior, a criação de um contingente especial de vagas, para todos os
formandos que concluam a sua formação nos Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
promovidos no Centro de Estudos Politécnicos da Golegã e que manifestem o interesse de
prosseguir os seus estudos nos Cursos de licenciatura do IPT, e ainda, a autorizar e afectar
membros dos seus corpos de docentes, investigadores e técnicos, necessários ao
desenvolvimento das actividades previstas para o CESPOGA.
2. RECEPÇÃO AO PROFESSOR, ABERTURA DO ANO LECTIVO 2007/08
Nesta data teve também lugar no Palácio do Pelourinho, a habitual recepção ao Professor por
ocasião da abertura do ano lectivo em curso. O Presidente da Câmara, na sua qualidade de
responsável pelo Pelouro da Educação aproveita aquela sessão solene para conhecer os
novos docentes e ouvir os anseios da comunidade educativa e escolar do Concelho.
3. “MEETING OF THE EUROPEAN UNION CHIEF MEDICAL OFFICERS”
A Golegã foi eleita para acolher no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia a
reunião dos Directores Gerais da Saúde da Comunidade e os responsáveis pela Organização
Mundial de Saúde, após diálogo entre o Presidente da Câmara e o seu colega Dr. Francisco
George, Director Geral da Saúde de Portugal. O Encontro decorreu nos dias 11 e 12 de
Outubro, na Sala Lusitânia do novo espaço goleganense, inserido na rede dos hotéis de
charme, o já célebre Hotel Lusitano. Esta reunião contribuiu para a promoção e divulgação da
Golegã, Concelho, acrescentando-lhe o seu mediatismo. O Equuspolis e a Casa-Estúdio
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Carlos Relvas mereceram palavras de louvor e de aplauso daqueles ilustres visitantes
europeus.

4. RECEPÇÃO AO EMBAIXADOR DO SENEGAL
O Embaixador do Senegal solicitou ao Presidente da Câmara Municipal que o recebesse (o
que veio a acontecer durante este período), pelo interesse que a Golegã vem despertando em
alguns dos cidadãos do seu país, pela sua qualidade de Capital do Cavalo de Portugal.

5. CONGRESSO DA APH. HOMENAGEM, NA NERSANT, PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA

DE

HORTICULTURA

À

AGROTEJO

E

A

HORTO-INDUSTRIAL

GOLEGANENSE.
O Presidente da Câmara deslocou-se ao Congresso da APH, no auditório da Nersant, em
Torres Novas, por convite dos responsáveis daquela associação para o discurso de
encerramento dos trabalhos. Durante aquele encontro que mereceu o apoio da Câmara
Municipal da Golegã, além da Agrotejo foi homenageado o agricultor goleganense Francisco
Manuel Gonçalves Marques, que mereceu da parte do Presidente da Câmara da Golegã, por
ocasião da entrega do prémio de mérito, um elogio pelas suas qualidades de empenho e
desempenho no progresso e desenvolvimento do sector primário.

6. OBRA DE JOÃO REIS (1899-1982) EXPOSTA NO EQUUSPOLIS
Após diálogo do responsável pelo Pelouro da Cultura do Município da Golegã com a sua
congénere de Torres Novas que tutela o Museu Municipal Carlos Reis, foi possível trazer à
Golegã as obras do ilustre pintor João Reis, integrantes do espólio e acervo museológico
daquele nosso concelho vizinho.

7. ENCONTRO LUSO-FRANCÊS NO EQUUSPOLIS
O Pelouro da Cultura e responsáveis pela École Nationale d’Equitation, da cidade francesa de
Saumur, levaram a efeito, durante este período, o Colóquio “A Descontracção da Maxila” - a
sua importância na funcionalidade do cavalo. Bastante participado, o auditório do Equuspolis
encheu-se com veterinários e técnicos dos dois países. Na mesma semana teve lugar no
mesmo local, o Encontro «“Dressage” e o Lusitano- que futuro?», promovido pela Associação
Portuguesa de Dressage e pela Federação Equestre Portuguesa.
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8. CONFERÊNCIAS DA CASA-ESTÚDIO CARLOS RELVAS
O Pelouro da Cultura, através da Divisão de Intervenção Social, promoveu as Conferências
da Casa-Estúdio Carlos Relvas que se realizaram no Equuspolis. “O fotógrafo Carlos Relvas
e a Casa Museu da Golegã”, “A reabilitação da Casa Museu Carlos Relvas” e “Os primeiros
métodos e técnicas da Fotografia na Europa e em Portugal”, foram os temas que cativaram a
assistência que nos três dias em que tiveram lugar contaram com José Soudo, Sofia Aleixo e
Luís Pavão, como oradores.

9. CONCERTO DA PADROEIRA E 111º ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE DE RECREIO
MUSICAL AZINHAGUENSE 1º DEZEMBRO
Durante este período e com a presença do Executivo Municipal a Associação Cultural
Cantar Nosso da Golegã, com o apoio da CMG realizou na Matriz, o tradicional Concerto da
Padroeira, assim como, a Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense promoveu o seu
habitual Concerto no dia 1 de Dezembro.

10. PRÉMIOS DO CLUBE DE PESCA DA GOLEGÃ
Com a presença do Presidente, Vice-Presidente e do Vereador do Desporto, António Pires
Cardoso realizou-se o encontro anual daquele Clube durante este período.

11. CAMPEONATO NACIONAL DE RESISTÊNCIA EQUESTRE
Realizou-se durante este período o Campeonato Nacional de Raids que contou com a
presença do Vereador do Desporto.

12. JOGO INAUGURAL DO CAMPEONATO DISTRITAL DA 2ª DIVISÃO
No Estádio Municipal das Ademas realizou-se a abertura do Campeonato Distrital da 2ª
Divisão, no qual esteve presente a Câmara Municipal, representada por quem tutela o
Pelouro do Desporto do nosso Município.

13. X OPEN DE TÉNIS / FNC
Durante este período realizou-se, o já instituído e bem consolidado no calendário do ténis
nacional, X Open de Ténis da Golegã, que contou com a presença do Vice-Presidente da
Câmara, Eng. Rui Medinas, o qual testemunhou o interesse e o mediatismo daquele torneio,
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participado pelos mais importantes atletas daquela modalidade que concorrem a um Prize
Money atractivo, promovido pelo Município da Golegã e pela Feira Nacional do Cavalo.

14. REUNIÃO

COM

ASSOCIAÇÃO

EMPRESARIAL

DE

TORRES

NOVAS,

ENTRONCAMENTO, ALCANENA E GOLEGÃ E COM A CP
O Vereador António Pires Cardoso durante este período reuniu uma vez mais com os
responsáveis da ACIS e também com uma delegação da CP que veio a propiciar a criação de
comboios especiais durante a Feira de São Martinho.

15. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA GOLEGÃ
Sob a presidência da Vereadora Drª. Ana Isabel Caixinha reuniu durante este período a CPCJ
nas modalidades de comissão restrita e alargada.

16. REUNIÃO COM A ASAE
A Drª. Ana Isabel Caixinha, na sua qualidade de Vereadora dos Assuntos Jurídicos, além de
continuar a proporcionar o apoio jurídico aos munícipes, reuniu com a Delegada da ASAE, Drª
Fernanda Ferreira, com o intuito de receber e posteriormente fornecer a mais ampla
informação aos nossos concidadãos e visitantes relativa ao comércio durante o período da
Feira anual da Golegã. Ainda respeitante àquele evento anual, organizou e programou com o
Serviço de Fiscalização e Protecção Civil, a segurança de pessoas e bens.

17. XXXII FEIRA NACIONAL DO CAVALO, IX FEIRA INTERNACIONAL DO CAVALO
LUSITANO E FEIRA DE SÃO MARTINHO 2007
Decorreu com êxito e sucesso a 32ª FNC e a Feira de São Martinho que se realiza na Golegã
desde 1571! Este ano a Feira viu as suas regras mais cumpridas, fruto de um trabalho intenso
da municipalidade em consonância com as forças de fiscalização e segurança. A decisão de
implementar uma nova manga externa revelou-se de extrema eficácia, além da sua função
acessória de possível utilização de corredor de emergência para os Serviços de Protecção
Civil. Maior número de visitantes, satisfação do comércio, menor vandalismo e maior
serenidade e tranquilidade para quem viveu a Feira.
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18. OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE
O Pelouro de Obras, através da DOUA, promoveu durante este período os factos que se
descriminam:
a) Elaboração durante este período o projecto de candidatura para o Centro Escolar da
Azinhaga,
b) Projecto em curso da ampliação da EB1 da Golegã,
c) Manutenção, conservação e reabilitação da Estação Elevatória da Azinhaga.
As Etar’s e as Estações Elevatórias continuam a ser alvo de uma intervenção
diversificada, que passa pela limpeza, conservação e pintura dos equipamentos,
implicando nestas tarefas os próprios operadores dos mesmos, tornando-os mais
implicados no desempenho das suas funções diárias
d) Fiscalização da obra da Creche do Centro Social Paroquial,
e) Execução dos esgotos pluviais e domésticos da Santa Casa da Misericórdia da
Golegã,
f)

Fiscalização do novo Centro de Estágio, Museu Rural e Edifício de Apoio nas
Ademas,

g) Execução de condutas para cablagem na ampliação da Extensão de Saúde de
Azinhaga,
h) Fiscalização do projecto Ribatejo Digital, para implementação da rede de fibra óptica
para interligação dos edifícios municipais,
i)

Colocação de mobiliário urbano para segurança dos utilizadores das esplanadas da
Praça da Azinhaga,

j)

Demolição de edifícios na rua Luís de Camões (Rua das Escolas) que punham em
perigo a saúde pública. O Vice-Presidente da Câmara, Eng. Rui Medinas,
acompanhado pela Vereadora Dra. Ana Caixinha e pelo Eng.º Acácio Galrinho Nunes,
recebeu, por diversas vezes, os Sócios Gerentes da Empresa Videira e Almeida,
tendo sido concluídas as negociações e celebrado um acordo entre as partes, como
propósito de demolir o imóvel situado na Rua Luís de Camões, facto que veio a
verificar-se no inicio do mês de Novembro, estando prevista a sua conclusão para a 2ª
quinzena do Mês de Dezembro, eliminando definitivamente uma fonte, já antiga, de
preocupações em matéria de protecção civil.
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O Presidente da Câmara na sua qualidade de responsável pelo Pelouro de Obras, reuniu com
o responsável da EDP, Eng. Paulo Cristino com o intuito de serem retirados os postes de
suporte das linhas de média tensão, que além de inestéticos e incómodos, podem
comprometer a saúde dos moradores através da influência dos campos magnéticos. Pela
obra em curso do projecto Ribatejo Digital é óbvia a vantagem pela diminuição de custos, de
se poder efectivar no mesmo período!
A Vereadora dos Assuntos Jurídicos acompanhou o processo de legalização e regularização
de alguns lotes do loteamento do Casal Centeio e de outros imóveis, património do Município.
Acompanhou ainda o processo de alterações ao Plano Director Municipal.
O Vice-Presidente da Câmara recebeu a Associação de Pais da Escola do 1º Ciclo do Ensino
Básico da Golegã, auscultando os seus anseios e preocupações, informando-os também de
que a autarquia irá proceder, no período de férias do Natal e Passagem de Ano, a reabilitação
dos pavimentos das salas de aula, bem como à implementação de uma estrutura de ligação
entre o edifício da EB1 e o Jardim de infância, minimizando por essa via os incómodos que as
condições climatéricas adversas provocam nas crianças.

19. ACÇÃO SOCIAL
O Vice-Presidente da Câmara, Eng. Rui Medinas, na sua qualidade de presidente do
Conselho Local de Acção Social da Golegã (CLAS), participou em diversas reuniões do
Núcleo Executivo e no Plenário do mesmo Conselho. Neste período é importante destacar a
celebração do acordo do Projecto de Intervenção Precoce, há muito ambicionado pela
autarquia, iniciativa que visa dar uma resposta integrada a diversas problemáticas em
crianças necessitadas. Em sede de Núcleo Executivo e de Plenário, órgãos da Rede Social,
foram apresentadas e aprovados o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social
para o período 2008 -2010, documento que contém as orientações estratégicas em matéria
de Acção Social para o Concelho, bem como os objectivos específicos e medidas a
implementar. Em simultâneo foi já apresentada a Base de Dados da Rede Social da Golegã,
ferramenta essencial para aglutinar toda a informação relativa aos apoios sociais do
Concelho, estando também já a decorrer a preparação do Guia de Recursos e do Guia de
Respostas Sociais. Paralelamente, manteve contactos regulares com o director do Centro de
Emprego de Torres Novas, Dr. António Lopes, dando continuidade à política deste executivo,
em matéria de integração de beneficiários de prestações de subsídio, nos Programas
Ocupacionais.
O Vice-Presidente da Câmara recebeu a Direcção e o Comando da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários da Golegã, com o propósito de ouvir as sua dificuldades na gestão
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diária da associação, promovendo também, na sua qualidade de Vereador responsável pelos
Assuntos de Freguesia, uma reunião entre a Direcção e os Presidentes de Junta de
Freguesia do Concelho, para em conjunto encontrarem soluções para fazer face às
necessidades da mesma, tendo sido já aprovado pelo Executivo Camarário, um Protocolo a
estabelecer com a Associação para o ano de 2008..

20. AMBIENTE
Dando continuidade à política de higienização dos equipamentos (contentores) de recolha dos
Resíduos Sólidos Urbanos o Eng. Rui Medinas promoveu uma vez mais a limpeza dos
mesmos efectuada pela empresa Cespa, tendo a última sido efectuada após a realização da
Feira de S.Martinho. Na qualidade de Vice-Presidente da Resitejo esteve presente em
reuniões da Direcção e da Assembleia-geral daquela associação, onde foram acompanhados,
entre outros, o processo da construção da Nova Central de Valorização Orgânica (CVO), o
acordo de colaboração com a HLCTejo.
Pelo estado actual de poluição do Rio Almonda, por iniciativa da Câmara Municipal constituiuse o Grupo Municipal e Concelhio de Defesa e Protecção do Rio Almonda – GRUDAL,
presidido pelo Vice-Presidente da Câmara, que irá assumir inequivocamente este problema
como um “grande desafio” para o Concelho da Golegã, e em particular para a freguesia de
Azinhaga, tendo-se inclusivamente promovido uma visita ao “terreno”, conjuntamente com os
responsáveis da Escola Prática de Engenharia de Tancos, na pessoa da Capitão Diana
Morais, que efectuou um primeiro reconhecimento com vista a planear a intervenção de
limpeza de Jacintos Aquáticos.

21. SEMINÁRIO “ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS”, NO EQUUSPOLIS
Após várias reuniões de preparação da Semana das Alterações Climáticas, com os
responsáveis do Centro Europe Direct de Santarém, da Escola Superior de Gestão de
Santarém, a Dra. Fabricía Pereira e o Dr. Emílio Mateus, ficou acordado que a mesma se
realizaria na semana de 21 a 25 de Novembro, tal qual veio a verificar-se, com um programa
diversificado que integrou a exposição de ar livre “ Uma Visão a 360º das Alterações
Climáticas”, no Largo da Imaculada Conceição, a projecção do Documentário “Uma Verdade
Inconveniente”, do Prémio Nobel da Paz, All Gore, e ainda um Seminário na Golegã, onde
marcaram presença o Professor José António Profirio, assessor do Ministro da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, e o Dr. Jorge Durão Neves, Director Geral da Agromais
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22. ATELIER DIGITAL
Neste período merecem ainda referência particular alguns acontecimentos: Acompanhado
pela Chefe de Divisão de Intervenção Social (DIS), Dra. Elsa Lourenço, deslocou-se à CCDRLVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
para, em reunião com o Eng.º António Marques, coordenador do Programa Valtejo, para
preparar a apresentação da candidatura do Projecto Atelier Digital Carlos Relvas, que a
concretizar-se, projectará Carlos Relvas, a sua vida e obra, bem como a Golegã, no mundo
global e virtual.

23. CULT E PROT
O Vice-presidente da Câmara participou regularmente em diversas reuniões da Junta da
Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT), acompanhando assim todos os assuntos
respeitantes ao município da Golegã ali tratados, nomeadamente, o futuro Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN), o projecto Águas do Ribatejo e o projecto da Lezíria
em Rede que visa ligar vários edifícios/equipamentos do Concelho através de fibra óptica,
tendo-se já dado inicio às obras, com a abertura de valas e colocação da tubagem. Esteve
ainda presente em diversas reuniões da CMC – Comissão Mista de Acompanhamento de
elaboração do Programa Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo
(PROT-OVT). Os responsáveis da empresa Domus-Reabita, reuniram com o Vice-Presidente
da Câmara, no intuito de preparar uma eventual participação do Município da Golegã numa
Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), intermunicipal, promovida pela CULT.

24. SIADAP E SGQ
Durante este período, a Câmara Municipal com a empresa Sinase implementou o novo
sistema de avaliação do desempenho na Administração Pública. No mesmo período, com a
Nersant, através da empresa Iberscal implementou o sistema de gestão de qualidade na
DOUA para o licenciamento de obras particulares.
Foram assim referidos os factos de maior interesse deste período de actividade municipal.
Aceite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos, e permita-me aproveitar
a ocasião para desejar a V. Exa. as Boas Festas e um Bom Ano 2008.
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Paços do Concelho da Golegã, aos 13 de Dezembro de 2007

O Presidente da Câmara Municipal
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