RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

Ex m o . Senhor
Eng. Luís Cortez Vaz Godinho
M.I. Presidente da Assembleia Municipal
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 1 4 D E D E Z E M B R O D E
2007 A 21 DE FEVEREIRO DE 2008.

Para apreciação da Assembleia Municipal nos termos da alínea e) do nº1 do art.º 53º da Lei nº 5A/02, de 18 de Janeiro (Lei das Competências), junto informação escrita sobre a acção da
municipalidade, salientando os factos de maior relevo, que ocorreram no período em epígrafe.

CULTURA
1. Espólio Casa Estúdio Carlos Relvas
O Presidente da Câmara, na sua qualidade de responsável pelo Pelouro da Cultura,
deslocou-se ao IPM com o objectivo de dialogar com o respectivo presidente, Dr. Manuel
Bairrão Oleiro, sobre a transposição das espécies fotográficas (cerca de 10.000, entre
negativos e positivos) para a Golegã, das quais aquela entidade é fiel depositária. Esta
reunião deve-se à recente aprovação da candidatura da Câmara Municipal ao III QCA, que
vai permitir a instalação, no edifício anexo à Casa Estúdio, de equipamentos promotores do
grau higrométrico e Celsius ideais, para a preservação do singular património fotográfico do
nosso município.
Outra reunião, relacionada com a mesma vertente, teve lugar nos nossos Paços do Concelho,
entre o presidente do IPT, o responsável do respectivo Departamento de Fotografia e a
Vereadora, Dr.ª Ana Isabel Caixinha, que tutela o Pelouro do Património, a Chefe de Divisão
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de Intervenção Social, para definirem o protocolo que irá criar uma unidade funcional
interinstitucional, o CEFGA, Centro de Estudos de Fotografia da Golegã, que ficará sedeado
no anexo já acima referido.
O CEFGA terá especificamente como objectivos e atribuições:
a) Apoiar técnica e cientificamente o Casa-Estúdio Carlos relvas;
b) Afirmar-se como um centro de investigação capaz de disponibilizar a docentes, discentes e
investigadores, nacionais e estrangeiros, capacidade para a realização de estudos
conducentes à obtenção de graus de mestre e de doutor;
c) Promover acções integradas de divulgação e de formação em fotografia;
d) Contribuir para o desenvolvimento da região onde se inserem o IPT e a CMG;
e) Criar condições para a sua afirmação, implementação e dinamização nas áreas da
conservação da fotografia, da história e cultura da fotografia e da museologia e gestão de
colecções fotográficas;
f) Promover acções de formação de curta, média e longa duração e projectos de investigação
nos vários níveis de ensino, nomeadamente mestrados e doutoramentos, em parceria com
instituições de ensino superior, nacionais ou estrangeiras.
g) Prestar todo o apoio técnico, científico e pedagógico, necessário ao funcionamento da
Casa-Estúdio Carlos Relvas, nomeadamente na criação de laboratórios de conservação de
fotografia, na criação e manutenção de arquivo fotográfico com capacidade para a colecção
do museu e na organização de exposições permanentes e temporárias;
h) Organizar e implementar um serviço educativo específico para a área da fotografia, que
trabalhe em sintonia preferencial com as escolas da região de influência do concelho da
Golegã e do Instituto Politécnico de Tomar;
i) Promover e divulgar a Casa-Estúdio Carlos Relvas em Portugal e no estrangeiro e
estabelecer parcerias com instituições congéneres;
j) Elaborar um programa de actividades para a Casa-Estúdio Carlos Relvas, até 30 de
Outubro de cada ano, a ser revisto e aprovado pela CMG.

Durante este período, foi inaugurada a exposição de pintura de Fernando D´F. Pereira, na
galeria de arte João Pedro Veiga, no Equuspolis, que estará patente ao público até ao
próximo dia 13 de Abril.
EDUCAÇÃO

1. ASSEMBLEIA DE ESCOLA
O Presidente da Câmara, na sua qualidade de responsável pelo Pelouro da Educação,
teve presente na reunião da Assembleia de Escola, que se realizou durante este período,
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na qual foram debatidas as principais situações que preocupam a nossa comunidade
escolar e educativa. À semelhança das anteriores reuniões, o nosso município perante o
GAP e os elementos daquela Assembleia, assumiu as suas responsabilidades de parceiro
permanente e efectivo.

2. CARTA EDUCATIVA
Durante este período, foi elaborada uma pré-candidatura ao QREN, que aguarda
aprovação da DREL, para alteração do futuro Centro Escolar da Golegã, que integrará um
maior número de salas, pelo aumento de crianças, um centro de recursos/biblioteca e uma
sala polivalente, e a construção do novo Centro Escolar de Azinhaga.

OBRAS
1. EXTENSÃO DE SAÚDE DE AZINHAGA
Neste período de actividade municipal, foram inauguradas as novas instalações da Extensão
de Saúde da Azinhaga, cujas obras foram integralmente delineadas, projectadas e assumidas
pela Câmara Municipal da Golegã, ao invés, do que seria natural, de serem financiadas pela
Administração Central. A municipalidade actual promoveu assim a continuidade dos cuidados de
saúde primários, já que em prol dos azinhaguenses, inverteu a actual directriz nacional, que é a
de encerrar unidades de saúde. Os azinhaguenses testemunharam com a sua presença o seu
reconhecimento pela atitude da Câmara Municipal, em tempo de crise financeira, na oferta de
mais um espaço de qualidade para quem serve e se serve dos serviços de saúde no Concelho da
Golegã. O novo módulo e a reabilitação do edifício existente respeitaram a traça própria da urbe
rural, redundando no equilíbrio desejado com a arquitectura envolvente e numa integração bem
conseguida no limite das piscinas municipais.

2. ZONA ANTIGA DA AZINHAGA (CENTRO URBANO)
Reiniciaram-se os trabalhos de colocação de calçada à portuguesa nos passeios da zona do
Miradouro.
3. RUAS JOSÉ RELVAS E LUÍS DE CAMÕES
Também na Golegã, nomeadamente nestas duas artérias, continua a manutenção e
reabilitação dos passeios.
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4. CENTRO DE ESTÁGIO DESPORTIVO
Neste período, a obra do novo Centro de Estágio Desportivo entrou na fase terminal.

5. MUSEU RURAL DA GOLEGÃ
Com boa evolução, esta obra entra agora na fase pré-final.

6. EDIFÍCIO DE APOIO E SEDE DO FCG
A bom ritmo progride também este equipamento ansiado por todos aqueles que utilizam o
espaço municipal das Ademas.

7. ESTRADA REAL
O troço deste caminho municipal, entre o JK2, EN 365-4 e a EM 585, foi totalmente reabilitado.

8. LIMPEZA DAS MARGENS, DO LEITO E REABILITAÇÃO DO PERCURSO DO RIO
ALMONDA
O Presidente e o Vice-Presidente da Câmara, e os Vereadores António Pires Cardoso e Dr.ª
Ana Isabel Caixinha deslocaram-se à Escola Prática de Engenharia, com o objectivo de
procederem à assinatura do protocolo interinstitucional, que possibilitou e promoveu a rápida
acção das máquinas do Exército, que em conjunto com os recursos humanos e mecânicos da
Câmara Municipal, iniciaram os trabalhos de limpeza do rio Almonda.

9. GRUDAL
Por iniciativa da Câmara Municipal foi constituído o GRUDAL, Grupo Municipal e Concelhio de
Defesa e Protecção do Rio Almonda, que é presidido pelo Vice-Presidente da Câmara, o Eng.º
Rui Medinas, e engloba os vereadores residentes na Azinhaga, além de um representante da
autarquia azinhaguense e de elementos representativos da comunidade, cuja acção e
desempenho estão relacionados com o Rio.
10. EP, ESTRADAS DE PORTUGAL
O representante do EP, Estradas de Portugal, Dr. Rui Gonçalves, reuniu-se, durante este
período, com o Executivo Municipal, em regime de permanência, para debater os problemas
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actuais das EN 365 e 243, referidos pela Câmara ao Director de Estradas do Distrito de
Santarém.

URBANISMO

1. PDM
a) Os técnicos da DOUA organizam e compilam os processos de alteração (regime
simplificado) possíveis ao actual Plano Director Municipal;
b) A Câmara inicia agora a estratégia e a programação para a revisão, dentro de dois
anos, do PDM.

AMBIENTE

1. RESERVA NATURAL DO PAÚL DO BOQUILOBO
Ao longo deste período, a responsável do ICNB pela Reserva do Paúl do Boquilobo, Dra.
Maria João Burnay, reuniu com o Executivo Municipal para avaliar e debater acções
conjuntas entre o ICNB e a Câmara Municipal (candidaturas ao QREN) para defesa,
protecção e valorização ambiental daquele espaço catalogado pela UNESCO, como
Reserva da Biosfera, único no país com este estatuto e inscrito nas zonas húmidas pela
Convenção de Ramsar. Desta reunião ficou acordada um diálogo com o Presidente da
Câmara Municipal de Torres Novas para equacionar uma candidatura tripartida com o
município a que preside, que veio a ter lugar uma semana depois.

2. VALA DAS BRAQUENIZES
A Câmara Municipal da Golegã, ainda com o ICNB, programa a limpeza e reabilitação
desta vala, além de uma ciclovia e percurso pedestre do Equuspolis à Reserva, passando
pela Lagoa da Alverca do Campo e pela VCE.

3. ESTAÇÃO DE RECOLHA DE ÓLEOS VEGETAIS
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Ao abrigo de protocolo entre a Resitejo e a empresa Óleotorres, o Município da Golegã, à
semelhança do que aconteceu com a implementação das ilhas ecológicas, será o primeiro
a instalar os oleões.

4. NOVO REGIME DA REN
O Vice-Presidente da Câmara Municipal esteve presente numa reunião promovida pela
ANMP, em Coimbra, para debate sobre as novas proposta do regime da Reserva
Ecológica Nacional.
5. CENTRAL DE VALORIZAÇÃO ORGÂNICA
O Vice-Presidente da Câmara, Eng. Rui Medinas, esteve presente, na sua qualidade de
Vice-Presidente da Resitejo, numa reunião com a Ecolezíria, com o objectivo de
apresentar o projecto da futura CVO da nossa região.

6. PROGRAMA NACIONAL DE VISITAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS
Teve lugar, durante a BTL, a apresentação do programa nacional dirigido à descoberta e à
divulgação das áreas protegidas, na qual o Vice-Presidente esteve presente.

7. PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
No Equuspolis, decorreu, durante este período, mais uma reunião com a equipa do IPT,
onde foram debatidas as propostas sobre novas ciclovias, estacionamento, alteração de
sentidos, bolsas intermodais, entre outras.

ACÇÃO SOCIAL
1. IHRU – ACORDO DE COLABORAÇÃO
Foram apresentados os ante-projectos de arquitectura, localização e implementação da
Habitação Social (no âmbito da 2ª fase do acordo de colaboração a estabelecer entre
aquele Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana e o Município da Golegã), da
autoria das Divisões de Intervenção Social e Obras, Urbanismo e Ambiente.

2. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA
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O Provedor e o Tesoureiro da SCMA deslocaram-se aos Paços do Concelho para pedir
apoio técnico-logístico para ampliação do Centro de Dia daquela instituição.

3. FÁBRICA DA IGREJA-AZINHAGA
O pároco e outros elementos responsáveis da Fábrica da Igreja, reuniram com o
Executivo Municipal para corroborar o compromisso da Câmara no apoio da reabilitação
da Igreja da Azinhaga.

ADMINISTRAÇÃO
1. SIADAP
Durante este período foram realizadas várias acções com os funcionários, para definição
dos objectivos estratégicos do Executivo, das Divisões, dos Serviços e dos Funcionários
para o ano de 2008.

2. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A DIRECÇÃO DE FINANÇAS DE SANTARÉM
Está em apreciação o protocolo de cooperação ente a CMG e a DFS, que compreende
todos os operadores económicos ligados ou intervenientes nos processos de
licenciamento de obras públicas e particulares e toda a informação com relevância fiscal
desses processos de licenciamento.

DESPORTO

1. XIII TAÇA DO RIBATEJO
Teve lugar, neste período de actividade municipal, no complexo das Piscinas Municipais,
mais uma edição da Taça do Ribatejo. O Presidente da Associação de Natação do Distrito
de Santarém teceu grandes elogios aos equipamentos municipais, transmitindo mesmo ao
Vereador do Pelouro do Desporto, António Pires Cardoso, a singularidade dos
instrumentos cronométricos, não habituais em estruturas desportivas da região.
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2. X TORNEIO DE VETERANOS – GOLEGÃ
Muito participado, o X Torneio de Veteranos de Ténis, decorreu nos courts municipais da
Golegã e Azinhaga, tendo da parte dos tenistas, vindos de vários pontos do país, havido
manifestações de apreço e louvor à acção da municipalidade, nesta vertente desportiva.

2. 2º PEDIROAD BOOK “PERCURSOS DA NATUREZA”
Os “Percursos da Natureza” foram desfrutados e partilhados pelos goleganenses e
azinhaguenses que se implicaram nesta iniciativa do Pelouro do Desporto e da Divisão de
Intervenção Social da Câmara Municipal.

3. NA GOLEGÃ FORA D´ÉPOCA, CARROS SEM CAVALO
O Vereador Pires Cardoso reuniu com o responsável pelo CPAA, Clube Português dos
Automóveis Antigos, Carlos Dionísio, com o objectivo de realizar, em Abril, mais uma
edição daquele evento que já é tradicional no nosso concelho e o vai tornando também
mais mediático.

4. FÓRUM NACIONAL DE FUTEBOL E CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS
COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO
O Vereador do Desporto esteve presente no CNEMA, no fórum sobre futebol que
decorreu, durante este período, em Santarém. Recebeu ainda, nos Paços do Concelho,
os responsáveis da CPCCRD, para promover e dinamizar as relações interinstitucionais
públicas e privadas.

ASSUNTOS JURÍDICOS, SEGURANÇA E PATRIMÓNIO
1. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA GOLEGÃ
A Vereadora Dra. Ana Isabel Caixinha, fez reunir durante este período, na sua qualidade de
Presidente da CPCJ, a comissão restrita deste órgão.
Em parceria com o Serviço de Acção Social, a CPCJ da Golegã trouxe ao nosso concelho, no
âmbito do Dia Europeu da Vítima, a discussão e sensibilização para a problemática da vítima
nos e dos dias de hoje.

2. FISCALIZAÇÃO E PROTECÇÃO CIVIL
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A Dra. Ana Isabel Caixinha, na sua qualidade de Vereadora do Pelouro do Património,
organizou e programou, com o Serviço de Fiscalização e Protecção Civil, a segurança de
pessoas e bens do concelho.

3. APOIO JURÍDICO
A Vereadora, no âmbito dos Serviços Jurídicos, continuou a apoiar e a encaminhar os
munícipes e associações que procuram este serviço, com o objectivo de defender os seus
direitos, liberdades e garantias. São de salientar ainda a elaboração dos protocolos com a
EPE e com o IPT, já referidos.

Foram assim referidos os factos de maior relevância neste período de actividade municipal.
Aceite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos.
Paços do Concelho da Golegã, ao 21 de Fevereiro de 2008

O Presidente da Câmara Municipal
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