Relatório da Actividade Municipal

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO

1. CARLOS RELVAS ‐ DOCUMENTÁRIO
O Presidente da Câmara recebeu e reuniu com o Director Executivo da b’lizzard
comunicação, Dr. Pedro Canavilhas e com a Produtora, Dra. Olga Ramos, no intuito de se
inteirar sobre o desenvolvimento deste projecto, que tem como objetivo a produção de
um documentário sobre a vida e a obra do fotógrafo amador Carlos Relvas, uma co‐
produção entre a b’lizzard e a RTP.
2. I CONGRESSO INTERNACIONAL – ANIMAÇÃO SÓCIO‐CULTURAL: TURISMO,
PATRIMÓNIO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Por deliberação do atual Executivo da Câmara Municipal da Golegã, a Capital do Cavalo
receberá, nos dias 24, 25 e 26 de Abril, o I Congresso Internacional, espaço privilegiado de
reflexão e debate sobre a projecção da cultura e do património, como meios de animação
turística. Os trabalhos preparatórios têm vindo a ser desenvolvidos entre a autarquia e a
coordenadora do Grupo de Intervenção para este congresso, a Dra. Marina Maltez.
3. EQUUSPOLIS ‐ EXPOSIÇÕES
A Galeria de Arte João Veiga, no Equuspolis, continua com regular oferta cultural no
domínio das exposições. A exposição “Retratos – A beleza da Grafite” de Antero Guerra,
patente até ao final do presente mês, levou até ao Equuspolis cerca de meia centena de
visitantes. No momento da abertura, além do autor e dos seus convidados, o Executivo da
Câmara fez‐se representar pelo seu Presidente, Vice‐Presidente e Vereadores, Engª Nair
Henriques e António Pires Cardoso. O Auditório Engº Ricardo Magalhães recebeu o
Goleganense Elias Cachado Rodrigues, que, acompanhado pelo Presidente da Câmara e
pelo representante da editora, Joaquim Garrido, aí apresentou o seu livro “Segredos da
Memória”. Em simultâneo, a Galeria de Arte João Pedro Veiga exibiu a exposição das
ilustrações contidas no mesmo.
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4. PRESÉPIO VIVO
No passado dia 21 de Dezembro, cerca de duas centenas de pessoas tiveram o privilégio
de presenciar, no Largo da Imaculada Conceição à Igreja Matriz, momentos únicos de
representação do espírito natalício proporcionados por uma actuação magnífica numa co‐
produção da Associação Cultural Cantar Nosso e do Grupo Dramático Musical JNP. O
cortejo inicial pelas ruas D. João IV, Afonso Henriques e José Relvas, e a conclusão da
peça, já no interior da igreja, constituíram‐se como momentos altos da representação.
5. TEATRO
A convite da Companhia de Teatro do Ribatejo, o Presidente da Câmara, acompanhado
pelo Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Dr. Paulo Queimado, assistiu, no
Teatro de Bolso da Chamusca, à peça “O Carteiro, de Pablo Neruda”. Acompanhado do
Vice‐Presidente da Câmara, a convite da produtora Element, assistiu, no Teatro da
Trindade em Lisboa, à estreia da peça “Táxis D’os Nossos Dias”.
6. ASSOCIAÇÃO DE TRADIÇÕES E CULTURA TAUROMÁQUICA (ATCT) ‐ HOMENAGEM A
RICARDO CHIBANGA
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente da Câmara, a convite da direção e da
Assembleia Geral da ATCT, estiveram presentes na cerimónia de atribuição do título de
Sócios Honorários e de Menções Honrosas, que decorreu em Montemor‐o‐Novo. Ao
da Festa, nomeadamente o atual Secretário de Estado da Proteção Civil, Dr. João Almeida,
o Ex‐Secretário de Estado da Cultura, Dr. Elísio Summavielle, e ainda o Maestro Mário
Coelho. A Secção de Municípios com actividade taurina, da qual a Golegã faz parte, foi
agraciada com uma Menção Honrosa.
7. CONCERTOS DE ANO NOVO E DE ANIVERSÁRIO
A Sociedade Recreio Musical Azinhaguense 1º de Dezembro e a Sociedade Filarmónica 1º
e o Concerto de Aniversário que decorreu no Salão Nobre da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários. O evento contemplou ainda uma homenagem à Senhora D.
Conceição Brogueira. A estes eventos assistiram o Presidente da Câmara, o Vice‐
Presidente e o Vereador António Pires Cardoso.
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8. GALA PRÉMIOS PERSONALIDADE DO ANO
O Presidente da Câmara marcou presença na cerimónia de entrega de prémios
Personalidade do Ano de O Mirante que decorreu no Teatro Sá da Bandeira em Santarém,
tendo tido a oportunidade de saudar o Engº Luís Vasconcellos e Souza, Presidente da
Agromais, pela sua distinção de Personalidade do ano 2013, por aquele jornal.

PELOURO
DAS
RELAÇÕES
INTERNACIONAIS,
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO

PROMOÇÃO

E

1. VIAGEM AO IRÃO – QAZVIN E KOUSHAR
A convite do Professor Monteiro Figueira da Universidade Lusófona, o Presidente da
Câmara integrou uma delegação constituída pelo Presidente da Comunidade
Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), Câmara Municipal de Campo Maior,
Universidade de Évora, Instituto Superior Técnico e ainda, um conjunto de empresas e
empresários, entre as quais se destaca a Mendes Gonçalves S.A., que se deslocou,
essencialmente à província de Qazvin, oportunidade para uma vez mais promover a
Golegã – Capital do Cavalo, mas também para promoção da empresa Goleganense que
estabeleceu uma série de contactos bilaterais com empresas iranianas e com
responsáveis da Câmara de Comércio local. Já durante a viagem, proporcionou‐se a
deslocação a Koushar, localidade onde tivemos oportunidade de visitar diversos criadores
de cavalos puro‐sangue árabe.
2. NERSANT – AGROCLUSTER DO RIBATEJO
No intuito de preparar uma possível adesão da Câmara Municipal da Golegã ao Cluster
Agroindustrial do Ribatejo, passando a integrar por essa via uma rede de parceiros
institucionais multissetoriais das regiões do Ribatejo e Alentejo, o Presidente da Câmara
reuniu como Presidente da Direcção e com o Director Executivo, respectivamente o Engº
Carlos Lopes de Sousa e Dr. Pedro Félix, para obter informações e esclarecimentos sobre
o funcionamento e posicionamento do Cluster.
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4. ASSOCIAÇÃO ROTA DO CAVALO E DO RIBATEJO
Durante este período, realizou‐se uma reunião preparatória que contou com a presença
do Presidente da Câmara, por inerência e do Presidente da Direção da Associação, e ainda
da Engª Nair Henriques e Engº José de Castro Canelas.
5. ASSOCIAÇÃO FEIRA NACIONAL DO CAVALO
A XXXIX Feira Nacional do Cavalo, a XVI Feira Internacional do Cavalo Lusitano e a decana
e secular Feira de S. Martinho realizar‐se‐á de 7 a 16 de Novembro. Esta foi uma das
deliberações da Direção desta associação, que durante este período reuniu.
6. LUSITANUS SA
O Presidente da Câmara, na qualidade de representante do acionista Câmara Municipal,
esteve presente na reunião do Conselho de Administração da sociedade.
7. CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DAS MODALIDADES EQUESTRES – HIPPOS GOLEGÃ
Na sequência da reunião tida com o Senhor Secretário de Estado do Desporto e da
Juventude, Dr. Emídio Guerreiro, subordinada ao tema do Modelo de Gestão e de
Funcionamento da Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento, o Presidente da
Câmara recebeu e reuniu com o Presidente da Federação Equestre Portuguesa, Dr.
Manuel Cidade Moura, e com o Presidente da Fundação do Desporto, Dr. Carlos Marta,
para aprofundar e planear aqueles assuntos.
Durante este período realizaram‐se no Centro de Alto Rendimento várias provas de
Equitação à Portuguesa, Equitação de Trabalho, Dressage, estando presentes vários
cavaleiros portugueses que estiveram presentes em Avignon, no Salão Equestre Cheval
Passion, e treinos de Atrelagem, estes promovidos pela Associação Portuguesa de
Atrelagem em parceria com a Federação Equestre Portuguesa.
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8. PARCERIAS INSTITUCIONAIS
No intuito de aprofundar e alargar as relações institucionais de parceria entre a autarquia
e um vasto conjunto de empresas que desejam associar‐se à Marca Golegã, encontrando
um ambiente único e diferenciador para comunicar os seus bens e/ou serviços, nos
diversos eventos já calendarizados para o ano de 2014 (Green Horse Tour Riders ‐ Março,
Meia Maratona da Golegã – Abril, Expo‐Égua – Maio, XTerra World Tour – Junho, Olé
Golegã – Setembro, Concurso Internacional de Atrelagem de Tradição – Outubro, Feira
Nacional do Cavalo e Open de Ténis FNC – Novembro), o Presidente da Câmara encetou
uma ronda de contactos institucionais com os gestores das mesmas.
9. EX‐SIC
O Presidente da Câmara, acompanhado pelo Chefe de Divisão de Obras, Urbanismo e
Ambiente (DOUA), Engº Acácio Galrinho Nunes, recebeu o proprietário da antiga fábrica
para o auscultar sobre as intenções futuras para aquele imóvel.

PELOURO DA EDUCAÇÃO

1. CENTRO ESCOLAR DA AZINHAGA – REABERTURA DO REFEITÓRIO
O início do segundo período letivo marcou a reabertura do refeitório daquele
estabelecimento escolar, no que concerne à confecção de refeições destinadas aos alunos
do pré‐escolar e primeiro ciclo do ensino básico, onde estiveram presentes o Presidente
da Câmara, o Vice‐Presidente e o Vogal da Junta de Freguesia da Azinhaga, Senhor Lúcio
Oliveira.
2. COMEMORAÇÕES DO QUADRAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
O Vice‐Presidente da Câmara, acompanhado pelo Exmo. Presidente da Junta da Azinhaga,
na qualidade de membros da Comissão para a organização das Comemorações dos 40
anos do 25 de Abril, apresentaram a proposta de realização de jogos florais por parte dos
alunos.
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3. PROJECTO MURAL
Reunião com a Direção do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho
onde foi apresentado o projeto para pintura de um mural alusivo a José Saramago no
pavilhão da Escola Mestre Martins Correia, no qual a Câmara colaborará.
4. PLANOS DE EMERGÊNCIA E SIMULACRO
Visita às instalações escolares, acompanhado pela Direção do Agrupamento de Escolas de
Golegã, Azinhaga e Pombalinho a fim de avaliar a sinalética, os equipamentos e os Planos
de Emergência dos diversos estabelecimentos da Escola Sede. Em articulação com os
responsáveis do Agrupamento e com técnico do Serviço Municipal de Proteção Civil,
programou‐se a realização de um simulacro.
5. OBRAS
Acompanhamento das diversas intervenções em curso nos edifícios escolares, de acordo,
com o planeamento e calendarização definida em conjunto com a Divisão de Obras,
Urbanismo e Ambiente e a Direção do Agrupamento de Escolas.

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, fórum onde se aprovou o Relatório
de Actividades relativo ao ano de 2013, oportunamente enviado para a Comissão
Nacional e para o Exmo. Presidente da Assembleia Municipal, bem como o Plano de
Actividades para 2014. Realizou‐se ainda a remodelação da Comissão, na sua modalidade
restrita, que resultou da integração dos novos eleitos por aquele órgão, tendo sido eleita
a Dra. Ana Alcaçarenho.
2. REDE SOCIAL
Durante este período, o Presidente da Câmara e Presidente da Rede Social esteve
presente na reunião do Núcleo Executivo.
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3.PLATAFORMA SUPRACONCELHIA DA LEZÍRIA DO TEJO DA REDE SOCIAL
O Presidente da Câmara, em representação do Conselho Local de Ação Social da Golegã
(CLASG), marcou presença na reunião ordinária daquele órgão regional, tendo,
relativamente à calendarização da iniciativa “À conversa com …”, informado o Dr. Tiago
Leite, que a Golegã acolheria a iniciativa no próximo mês de Março por ocasião da
realização da Semana da Saúde e da Igualdade de Género, subordinado à temática da
igualdade no trabalho.
4. WORSHOP PARTICIPATIVO
Cerca de meia centena de participantes das mais diversas organizações e instituições do
Concelho, e fora dele, que desenvolvem trabalho de proximidade na área social,
integraram o Workshop participativo da Rede Social. A metodologia adotada nesta
primeira fase de elaboração do Diagnóstico Social do Concelho permitiu identificar um
conjunto de problemáticas que, pela sua relevância, virão a constituir‐se como eixos
estratégicos de intervenção a integrar no Plano de Desenvolvimento Social que se
elaborará.
5. CONSELHO ECONÓMICO DA IGREJA
O Presidente da Câmara Municipal recebeu os representantes do Conselho Económico da
Igreja, Padre Ricardo, Engª Nair Henriques e Sr. Jorge Fialho, tendo‐lhes transmitido a sua
opinião sobre a integração das várias organizações ligadas à igreja, na Rede Social do
Concelho. Houve também oportunidade para auscultar algumas das preocupações,
anseios e necessidades por parte destes interlocutores.

JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. REUNIÕES COM ASSOCIAÇÕES
O Vice‐Presidente da Câmara, durante este período, reuniu com a Associação Olé Golegã,
Casa do Benfica da Golegã e Núcleo Sportinguista do concelho da Golegã. Com esta
última associação, e após reuniões em que estiveram presentes, por parte da autarquia, o
Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente, e por parte do Núcleo, o Presidente da
Direcção, foi elaborado e já assinado um protocolo de colaboração com a Escola
Municipal de Natação que define e regula a transição de atletas entre esta e o Núcleo.
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2. REUNIÕES COM FEDERAÇÕES
Os representantes das Federações Nacionais de Judo e Aiki Bujitsu foram recebidos pelo
Vice‐Presidente da Câmara com o objectivo de desenvolver novos projectos destas
modalidades no nosso Concelho.
3. PARTICIPAÇÃO EM CERIMÓNIAS E EVENTOS
Participação do Vice‐Presidente em diversos eventos, entre os quais a Gala Nacional do
Triatlo de Portugal, acompanhando o Presidente da Câmara, a convite do Presidente da
Federação Portuguesa de Triatlo, onde foram distinguidos diversos atletas do concelho,
Torneio de Veteranos organizado pelo Clube de Ténis da Golegã, e ainda a receção
efetuada pela Associação Cultural Cantar Nosso, ao Director Regional de Lisboa e Vale do
Tejo do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Dr. Eduardo Marques. O
Presidente da Câmara marcou presença na visita deste dirigente ao Centro de Alto
Rendimento – Hippos Golegã.
4. OUTROS ASSUNTOS
Criação de um plano para a prática de atividades desportivas, visando o aumento do
número de praticantes e a saúde e bem‐estar dos munícipes. Reunião com um grupo de
associações, entre as quais a Casa do Benfica da Golegã, Associação Cultural Cantar
Nosso, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã, Olé Golegã, entre
outras, no sentido de avaliar a possibilidade de realização de uma festa de carnaval
interassociações.

AMBIENTE E ENERGIA
1. RESERVA NATURAL DO PAUL DO BOQUILOBO – RESERVA DA BIOSFERA
O Vice‐Presidente, na sua qualidade de Presidente do Conselho Estratégico da Reserva
Natural do Paúl do Boquilobo, participou na reunião de trabalho sobre a elaboração do
relatório alusivo à Reserva da Biosfera, que servirá de documento de reflexão e análise
para que a UNESCO mantenha o atual estatuto de conservação. Na mesma reunião, foi
deliberada a constituição de um Conselho Executivo e nomeada a ONGA Tejo como
“facilitadora” do processo. Na fase final da conclusão dos trabalhos, o Presidente da
Câmara interveio, dando a conhecer aos presentes a posição da autarquia neste processo.
Ainda neste domínio, a Direcção da Agrotejo, nomeadamente o seu Presidente, foi
recebida pelo Presidente da Câmara para, em conjunto, articularem posições relativas à
constituição do Conselho de Gestão.
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2. RIO ALMONDA
O Presidente da Câmara reuniu na Golegã com o seu homólogo de Torres Novas, Dr.
Pedro Ferreira, também na sua qualidade de Vogal do Conselho de Administração da
empresa Águas do Ribatejo, manifestando‐lhe o seu desagrado e protesto sobre mais
uma descarga poluente no Rio Almonda ocorrida no dia 11 de Dezembro, na sequência da
realização de operações de limpeza na Estação Elevatória de Esgotos de Matadouro,
situada no Largo de Santo André, em Torres Novas. Transmitiu também que iria enviar
por escrito, para a Câmara Municipal de Torres Novas e para a empresa em questão um
protesto formal.

ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Na sequência de diversas roturas consecutivas na conduta adutora de abastecimento de
água à freguesia da Golegã e, face ao risco potencial que isso implica na ausência de uma
solução alternativa de abastecimento de água à referida freguesia, foi solicitado à Divisão
de Obras, Urbanismo e Ambiente, que apresentasse soluções para uma nova localização
de captação de reserva que possa cumprir todos os requisitos legais.
2. RESITEJO
Durante este período, o Vice‐Presidente marcou presença nas reuniões daquela
associação. Participou ainda em reuniões de trabalho subordinadas ao aproveitamento de
novos subprodutos e suas potencialidades de valorização.
3. REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DO
CONCELHO – PROJECTO DE EXECUÇÃO
O relatório final do júri sobre este procedimento foi já aprovado, tendo‐se no entanto
dado continuidade às intervenções, por parte dos serviços da autarquia, nos sumidouros,
nomeadamente na freguesia de Azinhaga.
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4. ZONAS VULNERÁVEIS – DIRECTIVA NITRATOS
O Vice‐Presidente esteve presente numa reunião de trabalho conjunta entre os
municípios de Golegã, Vila Nova da Barquinha e Torres Novas e os Técnicos da Direção
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, sobre as Zonas Vulneráveis.

FREGUESIAS
1. ACORDOS INTERADMNISTRATIVOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Na primeira quinzena do mês de Janeiro foram assinados os protocolos de Delegação de
Competências com as três Juntas de Freguesia do Concelho, dando assim cumprimento
ao estipulado na Lei nº 75/2013, e, em simultâneo, indo ao encontro dos desejos,
ambições e necessidades das respetivas freguesias e dos compromissos assumidos com as
mesmas.

2. ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ, CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM E EMPRESA ÁGUAS DE SANTARÉM
No âmbito da reorganização administrativa levada a efeito pelo Governo de Portugal
através da Lei 11‐A /2013 de 28 de janeiro, no âmbito da qual foram estabelecidas as
regras de criação, agregação e alteração dos limites territoriais das freguesias, urgia, no
interesse das populações do Pombalinho, protocolar essa transferência com a maior
celeridade possível. Assim foi de facto. O acordo agora assinado estabelece a transição do
Município de Santarém para o Município da Golegã, das seguintes áreas: Recolha de
resíduos sólidos urbanos, Tratamento de águas residuais, Abastecimento de água, Gestão
escolar, Urbanismo, Iluminação publica, Segurança e Património.

3. FREGUESIA DO POMBALINHO
Durante este período foi já apresentado ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia do
Pombalinho o Estudo Prévio sobre a rede de drenagem pública de águas pluviais da Rua
de Santo António e zona envolvente. Neste âmbito, foram também já realizados os
trabalhos inerentes ao necessário levantamento topográfico.
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PROTECÇÃO CIVIL
1. SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL (SMPC)
Perante mais um episódio de cheias na bacia do Rio Tejo, que condicionou os seus
afluentes Almonda e Alviela, e que motivou o acionamento do nível amarelo de alerta,
em virtude da subida do nível das águas na freguesia de Azinhaga e do Pombalinho, o
Presidente da Câmara, responsável máximo municipal da Proteção Civil, reuniu com todos
os agentes envolvidos nesta temática, dando orientações para que o Serviço Municipal
passasse a enviar para as Juntas de Freguesia e para a Agrotejo todos os comunicados,
provenientes do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS).
2. COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES E SOCORRO
O Presidente da Câmara recebeu, para reunião de trabalho, o Comandante Distrital de
Santarém da Autoridade Nacional da Protecção Civil, Mário Silvestre, que se fez
acompanhar do Major Duarte da Graça, em representação da Guarda Nacional
Republicana e do representante do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

ESPAÇOS VERDES E JARDINS
1. INTERVENÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E DE PROTECÇÃO CIVIL
Continuação do acompanhamento da intervenções necessárias, nomeadamente no
Jardim Municipal em Azinhaga, com particular incidência na poda e, por vezes, na
remoção total de árvores que poderiam, face ao estado do tempo, representar perigo
para a população e/ou habitações.

REDES VIÁRIAS, SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO
1. ESTRADA NACIONAL Nº 365
Considerando o estado de degradação do piso em diversos troços desta estrada nacional,
que colocam claramente em perigo quem ali circula regularmente, bem como a
necessidade de uma intervenção profunda ao nível de bermas, valetas e aquedutos,
elaborou‐se um dossier para enviar ao Director de Estradas de Santarém, solicitando‐lhe,
com caráter de urgência uma reunião.
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TRANSPORTES
1. FROTA CAMARÁRIA
Procedeu‐se à troca de veículos em virtude da entrada em vigor do novo contrato de
renting.

OBRAS
1. RUA DA PONTE
Finalmente, ao fim de muitos anos, a Rua da Ponte foi intervencionada e reabilitada, indo
assim ao encontro das necessidades dos moradores e da qualidade de vida que merecem.
2. CLUBE DE TÉNIS DA GOLEGÃ
Após a conclusão da reabilitação dos pisos do complexo de ténis da Golegã, do court da
Azinhaga e do Polidesportivo do Pombalinho, prosseguem as obras na área social e zona
envolvente do Clube de Ténis da Golegã.
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