Relatório da Actividade Municipal

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO

1. XXXVIII Feira Nacional do Cavalo – XV Feira Internacional do Cavalo Lusitano –
Feira de São Martinho
A edição de 2013 da decana e secular Feira de São Martinho, que decorreu de 1 a 11
de Novembro, pautou‐se pelo sucesso e pelo êxito, atraindo à nossa urbe centenas de
milhar de visitantes como há muito não assistíamos. Com uma programação intensa e
diversificada ao longo dos onze dias, da qual destacamos o 1º Grande Prémio da
Golegã das Corridas de Cavalos, cujas provas, realizadas no Centro Nacional de Alto
Rendimento – Hippos Golegã, foram presenciadas por milhares de pessoas, o certame
recebeu, em visita oficial, S.E. o Senhor Secretário de Estado da Alimentação e
Investigação Agroalimentar, Dr. Nuno Vieira e Brito, presença que muito nos honrou.
2. MUSEU MUNICIPAL DA MÁQUINA DE ESCREVER (MMME)
A Biblioteca Municipal passou a albergar, desde 21 de Setembro, o Museu Municipal
da Máquina de Escrever, único no país, que integra a rede de museus disponibilizada
pelo Município, e que conta com mais de 350 máquinas expostas de uma coleção
particular de Artur Azinhais. Os mais de 3000 visitantes atestam e corroboram o
sucesso da sua abertura.
3. CONCURSO INTERNACIONAL DE ATRELAGEM DE TRADIÇÃO – CIAT OUTONO
A Golegã, e em particular a Quinta da Brôa, receberam mais uma edição desta prova
que vem marcando o calendário anual de certames que se realizam no Concelho e que
vem oferecendo a todos, um desfile magnífico de Carros de Cavalos.
4. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA
Em resultado de um protocolo com a Câmara Municipal da Golegã, o CPGP dispõe
agora de instalações (na antiga Escola de São Caetano, Golegã) para desenvolver um
projecto de divulgação e de investigação, constituído por um espaço museológico, uma
biblioteca e um laboratório de investigação em paleontologia e em arqueologia pré‐
histórica.
5. EXPOSIÇÕES NO EQUUSPOLIS
A Galeria de Arte João Veiga, no Equuspolis, continua com regular oferta cultural. A
exposição de pintura de Rebeca Rason Ferreira e a exposição de Frédérique Lavergne,
inaugurada e patente durante a Feira Nacional do Cavalo, são disso exemplo, estando
a decorrer, atualmente a exposição de pintura e desenho de Filipa Betes, em
simultâneo, com uma mostra de presépios alusiva à quadra natalícia que
atravessamos.
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6. ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANTAR NOSSO – CONCERTO À PADROEIRA
Conjuntamente com o Grupo Coral de Tavira, o Coro de Alvaiázere, o Coro da
Academia Sénior da Santa Casa da Misericórdia da Golegã, o Coro Polifónico da Golegã
da Associação Cultural Cantar Nosso ofereceu a todos os presentes mais um
extraordinário Concerto em honra de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da
Golegã.
7. MESTRE RUI FERNADES – EXPOSIÇÃO DE PINTURA E ESCULTURA
A Biblioteca da Nazaré abriu as suas para receber as pinturas e as esculturas do Mestre
Rui Fernandes, oportunidade para o Presidente da Câmara, perante muitos
Goleganenses ali presentes, elogiar os trabalhos expostos.
8. FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO
O Presidente da Câmara recebeu a Presidenta do Conselho de Administração da
Fundação, Pilar del Rio, acompanhada pelo Presidente da Junta de Freguesia da
Azinhaga, Senhor Vítor Guia, com o propósito de, futuramente, a municipalidade vir a
estreitar laços de cooperação com a mesma.

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS,
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO

PROMOÇÃO

E

1. EMBAIXADA DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
A convite de S. E. o Senhor Embaixador dos Emirados Árabes, Saqr Nasser Al Raisi, o
Presidente da Câmara esteve presente nas comemorações oficiais do 42º dia dos
Emirados em Portugal.
2. EMBAIXADA DO IRAQUE
A convite de S.E. o Senhor Embaixador do Iraque, Hussain Sinjari, o Presidente da
Câmara esteve presente na cerimónia de homenagem aos jornalistas portugueses,
Maria João Ruela e Carlos Raleiras, que à uma década atrás, foram baleados e raptados
na Guerra do Iraque.
3. MUNICIPIO DE IDANHA‐A‐NOVA – MUNDO RURAL
A convite do Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Idanha‐a‐Nova e do Conselho
de Administração da Naturtejo (Geoparque), o Presidente da Câmara teve
oportunidade de conhecer e visitar, na Herdade do Couto da Várzea, a Incubadora de
Base Rural, um projecto inovador que conta com mais de quatro dezenas de
empresários, alguns deles jovens empresários.
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4. HOMENAGEM A RICARDO CHIBANGA
O Presidente da Câmara esteve presente na cerimónia de homenagem ao Maestro
Ricardo Chibanga que decorreu na Praça de Toiros da Azambuja, por ocasião do
Festival de Bandarilheiros.
5. TELENOVELA “SOL DE INVERNO”
A SP, Sociedade Produtora de Televisão, filmou, por ocasião da Feira de São Martinho,
um episódio especial, exibido no dia 9 de Novembro e que contribuiu, uma vez mais,
para exaltar o prestígio e notoriedade da Golegã, nomeadamente através das
filmagens realizadas na Casa‐Estúdio Carlos Relvas e no Hippos – Golegã.
6. NERSANT BUSINESS 2013
A Golegã recebeu a convite da Nersant a comitiva de empresários Brasileiros,
Moçambicanos, Sul‐Africanos e Espanhóis, dando‐lhes a conhecer o Centro Nacional
de Alto Rendimento – Hippos Golegã, Equuspolis, o Museu Mestre Martins Correia e a
Casa Estúdio Carlos Relvas. No decurso desta iniciativa houve ainda oportunidade de
visitar vários empresários locais.
7. MERCADO DE NATAL
Apoio na dinamização do Mercado de Natal que está a ser levado a efeito, por forma a
promover o artesanato e o comércio local.

PELOURO DA EDUCAÇÃO

1. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESCOLAS GOLEGÃ, AZINHAGA E POMBALINHO
Reunião de apresentação com a Direção do Agrupamento, onde o Vice‐Presidente, na
qualidade de Vereador do Pelouro da Educação se inteirou das principais necessidades
do Agrupamento.
Visita às instalações escolares, acompanhado pelo Eng. Francisco Duarte, técnico da
Câmara Municipal a fim de fazer o levantamento das necessidades de intervenção nos
equipamentos, de acordo com as prioridades definidas pelo Agrupamento e a sua
respetiva calendarização.
Reunião com a Direção do Agrupamento a fim de apresentar um projeto entre o
Agrupamento e a Escola de Águas de Lindoia, com vista à criação de uma plataforma
on‐line, onde sejam divulgados os trabalhos dos alunos destas terras irmãs.
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Solicitação de vistorias/certificação dos equipamentos desportivos e rede de gás das
escolas.
Solicitação de informações técnicas e de análise comparativa de custos à DIS, no
sentido de se aferir da possibilidade de reabertura da cantina escolar da Azinhaga,
tendo também solicitado parecer à Direção do Agrupamento. Na posse dessas
informações foi possível ao executivo deliberar, favoravelmente a reabertura da
cantina no início do próximo período letivo.
Visita do Executivo da Câmara Municipal à Escola Martins Correia a fim de
conhecermos os funcionários e equipamentos.
2. CONSELHO GERAL
Participação enquanto elemento nomeado pela Câmara Municipal no Conselho Geral
da Educação.
3. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO
Reunião com a Direção do Agrupamento para apresentação do projeto “Ruas da
Lezíria”, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.
4. OUTROS ASSUNTOS
Análise dos pedidos de apoio para visitas de estudo propostas pelo Agrupamento.
Reunião com a Direção do Agrupamento para tomar conhecimento do “Projeto do
Carvão às cores”, bem como, das necessidades de apoio ao Agrupamento na
implementação do mesmo.
Reunião com a Bibliotecária coordenadora, com a professora Bibliotecária e com
membros da Direção do Agrupamento, tendo sido solicitado auxilio a nível de
catalogar os livros e para o projeto “Poetrix“.
Entrega de presentes aos alunos do JI e 1º Ciclo do Concelho.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL

1. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
Durante este período, o Presidente da Câmara e da CPCJ esteve presente nas reuniões
da Comissão restrita e na reunião da Comissão Alargada.
Realizou‐se ainda uma reunião com a presença da Direcção do Agrupamento de
Escolas e da Escola Segura, da Guarda nacional Republicana, com o propósito de
articular procedimentos entre as instituições envolvidas na proteção de crianças e
jovens.
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2. REDE SOCIAL
Por iniciativa dos técnicos de Acção Social da Câmara Municipal e com apoio de
diversos parceiros da Rede Social, de voluntários, de empresas e de particulares,
realizou‐se o I Natal Solidário.
Durante este período, o Presidente da Câmara e Presidente da Rede Social esteve
presente nas reuniões do Núcleo Executivo.
3. BAILE DA JAQUETA – ENTREGA DE DONATIVOS
O Presidente da Câmara e os organizadores do Baile da Jaqueta entregaram os
donativos resultantes daquela iniciativa à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Golegã, Associação Protetora dos Animais e Centro Social e Paroquial.
4. VII VENDA DE NATAL
O Hotel Lusitano organizou, uma vez mais, esta iniciativa solidária para com alguns
agregados familiares mais necessitados, através da entrega de cabazes de Natal. O
Presidente da Câmara e o Presidente da Junta de Freguesia da Golegã marcaram
presença.
5. CASA DO POVO DO POMBALINHO
O Executivo Municipal esteve presente no almoço de Natal daquela instituição, convite
que a todos honrou, associando‐se assim a mais um momento de partilha e de
confraternização com utentes daquela IPSS.

JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. REUNIÕES COM ASSOCIAÇÕES
O Vice‐Presidente da Câmara, durante este período, reuniu com o Azinhaga Atlético
Clube, Clube de Ténis da Golegã, Clube Desportivo em Movimento, Sociedade
Filarmónica da Golegã e Sociedade Recreio Musical Azinhaguense.
2. PARTICIPAÇÃO EM CERIMÓNIAS E EVENTOS
Participação em diversos eventos, entre os quais Almoços de Aniversário do Azinhaga
Atlético Clube, da Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense, do Rancho Folclórico
da Golegã, Concerto à Padroeira, Jogos de Futsal quer do AAC, quer da Casa do
Benfica, jogos de Futebol do Futebol Clube Goleganense, prova de cicloturismo
organizada pelo Núcleo Sportinguista da Golegã, entre outros.
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3. OUTROS ASSUNTOS
Visita às obras nos campos de Ténis de Golegã e Azinhaga e ringue polidesportivo do
Pombalinho.
Acompanhamento das obras de requalificação do Campo Assunção Coimbra;
Visita ao Estádio Municipal Manuel Bento, detenção de alguns problemas e
calendarização da sua correção.
Visita ao pavilhão polidesportivo de Azinhaga, deteção de problemas e calendarização
da sua correção.

AMBIENTE E ENERGIA
1. RESERVA NATURAL DO PAUL DO BOQUILOBO
Enquanto Vereador nomeado pela Câmara Municipal para o Conselho Estratégico da Reserva
Natural do Paúl do Boquilobo, foi o Vice‐Presidente eleito para Presidente do mesmo, onde
defendeu um modelo de cogestão dos espaços fora da área de proteção total da Reserva.

2. RIO ALMONDA
Participação às autoridades competentes na sequência das descargas efetuadas no Rio
Almonda, bem como, agendamento de reuniões de trabalho com a Câmara de Torres
Novas e Águas do Ribatejo, às quais apresentamos e apresentaremos, formalmente o
nosso repúdio e indignação pelo sucedido.
3. RESITEJO
Participação numa campanha de sensibilização ambiental vocacionada para a
reciclagem que decorreu durante a Feira Nacional do Cavalo, em conjunto com a
Resitejo e a Eng. Sónia Casimiro, dos serviços técnicos da Câmara.
O Vice‐Presidente Rui Cunha na qualidade de membro nomeado pelo Executivo
Municipal foi eleito um dos Vice‐Presidentes da RESITEJO.
4. OUTROS ASSUNTOS
Visita ao estaleiro municipal, e identificação de potenciais problemas ambientais.
Início de um processo de participação de todos os serviços da Câmara no projeto de
restruturação do estaleiro municipal, de modo a que, o mesmo dê resposta a todas as
exigências ambientais em vigor, e ao mesmo tempo, o torne significativamente mais
organizado e funcional.
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Visita ao centro de compostagem de “verdes” da C.M. Entroncamento, no sentido de
conhecer outras realidades e formas de minimizar custos e até de obter proveitos para
o Município.
Visita à ETAR e ao Centro de Transferência de Resíduos, identificação de problemas
ambientais.
Reunião com o Eng. Tiago Neves da EDP, agendamento de estudo de necessidades
energéticas a nível de potências contratadas e outras possibilidades de redução de
custos. Análise de relatório elaborado pelo Eng. Paulo Rodrigues, sobre a instalação de
painéis fotovoltaicos.

ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
1. FREGUESIA DO POMBALINHO
Reunião com o Presidente da Câmara de Santarém e Empresa Águas de Santarém, no
sentido de assegurarmos aos fregueses do Pombalinho o pagamento dos serviços de
água, saneamento e resíduos, ao mesmo valor da freguesia da Golegã e Azinhaga.
Estabelecimento de um protocolo de entendimento, que levou a que no início do mês
a água, o saneamento e os resíduos ficassem já a cargo ca CMG, tendo‐se procedido à
substituição dos contentores.
2. NÚMERO VERDE
Criação de novas informações sobre o Número Verde por forma a minimizar o
depósito de resíduos verdes ao lado dos contentores. Acompanhamento mais efetivo
da recolha de resíduos, por forma a otimizar a sua eficácia.
3. RECOLHA DE ÁGUAS PLUVIAIS
Calendarização de intervenções a nível de sumidouros, implementação de outros para
melhorar a capacidade de escoamento de água e eliminação de odores.

ESPAÇOS VERDES E JARDINS
1. DIAGNÓSTICO
Verificação dos espaços existentes, avaliação de necessidades e calendarização de
intervenções, sendo que, tem sido dado um maior acompanhamento, por forma, a
tentar melhorar a qualidade dos serviços prestados.
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2. INTERVENÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO
Foram ainda identificadas zonas de intervenção mais profunda, a qual tem vindo a ser
realizada quer a nível dos espaços existentes, quer na criação de novos (junto à
Rotunda do Locomóvel em Azinhaga) ou, na requalificação de outros que foram
recentemente integrados no concelho (Jardim do Pombalinho).

LIMPEZA E HIGIENE URBANA
Acompanhamento dos trabalhos, avaliação de necessidades e estudo de alternativas,
sendo, que em relação à varredoura estão a ser consideradas diversas opções. Ainda
nesse âmbito estão a ser avaliadas as viaturas afetas ao serviço e a sua adequação ao
mesmo.

REDES VIÁRIAS, SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO
1. DIAGNÓTICO DE NECESSIDADES
Foi solicitado um relatório de necessidades de intervenção sendo que, tem vindo a ser
definido um grau de prioridade e executadas intervenções nas mesmas (ex: Estrada de
Santa Inês ou Rua 5 de Outubro no Pombalinho).
2.SINALIZAÇÃO
A nível da sinalização foram já identificadas zonas que necessitam de reforço de
sinalização (processo a ser elaborado pela DOUA), bem como colocação de espelhos e
recuperação de sinalética existente, processo em curso.

TRANSPORTES
1. TRANSPORTE ESCOLAR
Após reclamação da APEE de que os alunos viajariam de pé e sem condições de
segurança, situação que se repetia ano após ano, foi agendada uma reunião de
urgência com a diretora da Rodotejo e com o coordenador de zona da mesma
empresa, tendo sido criado um novo horário que permitiu eliminar essa situação,
sendo que o Vice‐Presidente, na sua qualidade de Vereador do pelouro realizou
diversas viagens, por forma a aferir da eficácia da medida.
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Ainda assim, e porque alguns alunos ou não poderiam sair a tempo das aulas ou
porque não utilizavam o horário que lhe estava destinado, a CMG colocou um
funcionário, durante dez dias, a fazer o controlo de entradas e saídas dos alunos sendo
que, foi possível concluir que fora das situações acima descritas, e que para as quais
foram, quer os pais quer a Direção do Agrupamento, alertados para que fossem
minimizadas, que existe disponibilidade em cada horário de um lugar sentado, por
aluno.
Por último, o protocolo celebrado com a “Rodotejo” e que estaria em vigor,
encontrava‐se por assinar, e sendo que o único documento existente era uma minuta
quer na Câmara Municipal quer na empresa, procedeu‐se à assinatura do mesmo
dando desta forma legalidade a uma situação que se arrastava desde 2008 e que
felizmente para todos não ocorreram problemas graves.
A não assinatura do contrato, se tivesse havido algum acidente grave, acarretaria
problemas com as seguradoras e com o apuramento de responsabilidades.
2. FROTA CAMARÁRIA
A nível da frota de veículos da Câmara Municipal, encontrava‐se já em curso um
contrato de renting de viaturas que irá renovar a frota, e cujo fornecimento se prevê,
para o início do mês de Janeiro. Foram identificados problemas existentes a nível dos
autocarros, uma vez que a Câmara apenas dispõe de 2, sendo que o de maior lotação
não pode realizar viagem longas e aproxima‐se do limite do período em que pode
realizar transporte de crianças, o que condiciona em muito a capacidade de resposta
da Câmara. Nesse sentido, e por forma a podermos até considerar outras soluções, a
nível do transporte escolar, foi solicitado à DOUA a elaboração de um estudo de
custos, incluindo uma análise comparativa entre a situação atual e outra que englobe a
aquisição de 2 autocarros de pelo menos 55 lugares.
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