Casa-Estúdio
Carlos Relvas

Museu Municipal
Martins Correia

Museu Municipal da
Máquina de Escrever

REDE DE MUSEUS
WWW.CM-GOLEGA.PT

GOLEGÃ
REDE DE MUSEUS

Actividade Municipal

Relatório
21.novembro2014-19.fevereiro.2015

Relatório da Atividade Municipal

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. MUSEU MUNICIPAL DA MÁQUINA DE ESCREVER
Durante este período, o Museu Municipal da Máquina de Escrever viu‐lhe atribuída,
pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), uma Menção Honrosa na
categoria de Prémio Coleção Visitável.

2. MURAL DE JOÃO MAURÍCIO ‐ INAUGURAÇÃO
O Vice‐Presidente da Câmara esteve presente na cerimónia de inauguração do Mural
de João Maurício, alusivo ao escritor e Prémio Nobel da Literatura José Saramago,
cerimónia que contou com a presença da Sr.ª D.ª Pilar del Rio e que se realizou no
passado dia 19 de Dezembro de 2014, na Escola Mestre Martins Correia na Golegã, e
que contou com o apoio da Câmara Municipal.

3. CASA-ESTÚDIO CARLOS RELVAS
O Templo da fotografia, após a magnífica exposição de fotografia “Visões”, do Drº
António Travassos, acolheu, a partir do passado dia 7 de fevereiro, a exposição de
fotografia “Paisagens Naturais”, em mais uma exibição proveniente do riquíssimo e
vastíssimo espólio legado por Carlos Relvas.
4. EQUUSPOLIS ‐ EXPOSIÇÕES
A Galeria de Arte João Veiga, no Equuspolis, continua com regular oferta cultural no
domínio das exposições. A exposição de arte “Opostos”, da artista plástica
Goleganense Mariana Sampaio, tem levado ao Equuspolis largas dezenas de visitantes.
5. CONCERTOS E ANIVERSÁRIOS
Durante este período, o Presidente e Vice‐Presidente da Câmara marcaram presença
nas comemorações do 118º aniversário da Sociedade Recreio Musical Azinhaguense,
bem como no seu Concerto de Ano Novo, no Concerto do 83º Aniversário da
Sociedade Filarmónica 1º de Janeiro da Golegã e ainda no Concerto à Padroeira
promovido pela Associação Cultural Cantar Nosso.
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6. ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO (ERT)
Durante este período, o Presidente da Câmara marcou presença na Assembleia Geral
da ERT onde, entre outros assuntos, foi aprovado o Plano de Atividades e Orçamento
para o ano 2015. O Turismo Equestre, em fase de elaboração do respetivo Plano
Estratégico, é uma das áreas estratégicas do plano entretanto aprovado.
7. ASSOCIAÇÃO ROTA DO CAVALO E DO RIBATEJO (RCR)
Durante este período realizaram‐se diversas reuniões da Direção da Associação bem como
a da Assembleia Geral, momento que permitiu a apresentação aos associados do Relatório
e Contas relativos a 2014 e o Plano de Atividades e Orçamento para o ano em curso. Os
mesmos mereceram a aprovação por parte do plenário. Em simultâneo, a Direção da
Associação tem vindo a preparar a sua participação na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL),
certame que se inicia já no próximo dia 25, em articulação com os seus associados.
8. FESTA DO BODO 2015
O Presidente e o Vice‐Presidente reuniram de novo com a Confraria do Divino Espirito
Santo com o propósito de planear a organização da Festa do Bodo 2015, que se
realizará de 21 a 24 de Maio, numa fase em que o Programa se vai construindo e em
que foram apresentadas à Câmara Municipal as diversas necessidades de intervenção
por parte da mesma.

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS,
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO

PROMOÇÃO

E

1. APOSTAS HIPICAS – VISITAS A HIPODROMOS
O Presidente da Câmara e o Chefe de Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Engº
Acácio Nunes, acompanhados pelo Diretor de Corridas da Liga Portuguesa de Criadores e
Proprietários de Cavalos de Corrida (LPCPCC), e no âmbito da autorização legislativa
concedida ao Governo pela Assembleia da Republica nesta matéria, visitaram, em Paris,
diversos hipódromos geridos pela PMU e pela LeTROT, tendo tido a oportunidade de
desenvolverem vários contatos com os responsáveis das empresas e dos respetivos
hipódromos, com o propósito de conhecerem o modelo de negócio adotado.
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2. CERIMÓNIA DE APRESENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LEZÍRIA 2020
Representada pelo Vice‐Presidente da Câmara, a Câmara Municipal esteve presente na
cerimónia de apresentação da estratégia Lezíria 2020, que teve lugar na Estação
Zootécnica Nacional ‐ Vale de Santarém no dia 18 de Dezembro de 2014, e que contou
a presença de S.E. o Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Joaquim
Pedro Cardoso da Costa, e de cerca de uma centena de convidados. Na referida
cerimónia assinou‐se também o protocolo de Instalação de Espaços do Cidadão para o
Município da Golegã, ficando previsto a sua implementação nas três freguesias do
nosso concelho.

3. CHARNECA RIBATEJANA
O Presidente da Câmara, também em representação do Conselho de Administração da
Lusitanus SA, assistiu, no passado dia 10 de fevereiro, em Coruche, à apresentação do
documento de Pré‐qualificação da Parceria – 1ª Fase DLBC Rural (Desenvolvimento
Local

de

Base

Comunitária),

instrumento

que

sustenta

a

Estratégia

de

Desenvolvimento Local para o nosso território, agora também com a freguesia do
Pombalinho, no período de programação 2014‐2020.
4. INALENTEJO – COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS
O Presidente da Câmara esteve presente numa sessão de esclarecimento promovida
pela Comissão Diretiva da CCDR – Alentejo subordinada ao Quadro Comunitário
“Portugal 2020”
5. NERSANT – PORTUGAL 2020
O Presidente e o Vice‐Presidente marcaram presença na sessão de informação e
esclarecimento destinada a empresários, promovida pela NERSANT – Associação
Empresarial de Santarém, que decorreu no Auditório Engº Ricardo Magalhães, no
Equuspolis, subordinada à apresentação do “Portugal 2020”.
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5. EMBAIXADA DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente numa
recepção promovida pela Sr. Embaixadora dos Emirados Árabes Unidos, que se
realizou no hotel Sana em Lisboa, no passado dia 2 de Dezembro de 2014, com o
objetivo de incrementar as relações comerciais e institucionais com Portugal.

PELOURO DA EDUCAÇÃO

1 – CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOLEGÃ, AZINHAGA E
POMBALINHO
Realizou‐se durante este período a reunião do Conselho Geral do Agrupamento, em
que o Presidente da Câmara esteve presente. Este fórum da comunidade educativa do
Concelho apreciou, entre outros, o Relatório dos resultados Escolares relativos ao 1º
Período Letivo e o Orçamento para o ano em curso.
2. SABE – SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Neste período realizou‐se uma reunião de trabalho entre as representantes da DGESTE
para as Bibliotecas Escolares, para a região de Lisboa e Vale do Tejo, a Coordenadora
Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, a Diretora do Agrupamento, a Chefe
de Divisão de Intervenção Social e o Presidente da Câmara, com o propósito de se
realizar um ponto de situação sobre o funcionamento da rede concelhia e, em
simultâneo, planear e organizar novas atividades.
3. CARTA EDUCATIVA
No âmbito do procedimento Concursal lançado pela Comunidade Intermunicipal da
Lezíria do Tejo – CIMLT, relativo à elaboração de novas Cartas Educativas Municipais, a
versão preliminar foi recebida pela Câmara Municipal da Golegã, tendo sido realizada
entretanto uma reunião com a Diretora do Agrupamento e com a empresa
responsável pela sua elaboração.
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PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE

1. VISITA PASTORAL DO BISPO DA DIOCESE DE SANTARÉM
O Presidente da Câmara, o Vice‐Presidente da Câmara e as Senhoras Vereadoras Engª
Nair Henriques e Dr.ª Ana Caixinha, juntamente com o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia da Golegã, receberam, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, Sua
Excelência Reverendíssima D. Manuel Pelino, acompanhado pelo Padre Bernardo José
e pelo Diácono Constantino Gaudêncio Lopes, e ainda por diversos responsáveis pela
Paróquia de Nossa senhora da Conceição. O Presidente da Câmara, na sua intervenção,
deu a todos as boas vindas e congratulou‐se com a realização da visita pastoral.
2. MEDIDA INCENTIVO À NATALIDADE
No passado dia 21 de janeiro, em sessão pública, o Executivo Municipal recebeu no
Salão Nobre dos Paços do Concelho os primeiros 17 agregados familiares beneficiários
desta medida, tendo sido entregues, também de forma simbólica, os primeiros
cheques relativos ao apoio a conceder a esta medida, tendo a Câmara contemplado no
seu orçamento para 2015 um verba de aproximadamente 28.000,00 euros.
3. 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 da Comissão Alargada, tendo esta aprovado o Relatório relativo
a 2014, oportunamente enviado para o Procurador do Ministério Público e para o
Presidente da Assembleia Municipal.
4. CASA DO POVO DO POMBALINHO – OBRAS DE REABILITAÇÃO (PRODER)
O Presidente da Câmara recebeu e reuniu com a Diretora Técnica da instituição, Dr.ª
Sónia Marcos no intuito de avaliarem a execução financeira das obras de reabilitação e
decorrerem na IPSS, tendo‐se verificado que estavam reunidas todas as condições para
a Câmara Municipal transferir o apoio financeiro contemplado nas Grandes Opções do
Plano para 2014. Nesse contexto, e dentro do prazo previamente estabelecido e
acordado, a Câmara Municipal transferiu para instituição o montante de
aproximadamente 20.500,00 euros.
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5. CAMPANHA "NATAL SOLIDÁRIO" PROMOVIDA PELA ACIS
A ACIS ‐ Associação Empresarial, promoveu durante o período das festividades do
Natal, uma campanha solidária, designada "Natal Solidário", com o objectivo de
proceder à recolha de donativos, que depois serão entregues à Conferência de S.
Vicente Paulo, para distribuição pelas famílias carenciadas do concelho da Golegã.
Neste contexto foi solicitado o apoio da Câmara Municipal, que na pessoa do seu Vice‐
Presidente, coordenou todas as tarefas relativas ao apoio logístico necessário e
desenvolveu contactos com as entidades do concelho que a ACIS pretendia ver
envolvidas nesta campanha.
Durante este período, o Executivo Municipal deslocou‐se a todos os estabelecimentos
escolares do Concelho pra entregar as prendas de natal às crianças do pré‐escolar e
primeiro ciclo.
6. REDE DE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE
Durante este período, o Presidente da Câmara, uma vez mais, reuniu com a Diretora
Executiva do ACES, Dr.ª Diana Santos Leiria, solicitando‐lhe uma vez mais a colocação
urgente de mais um Médico de Família, inteirando‐se ainda sobre o procedimento
Concursal relativo à empresa de Trabalho Temporário. Concretizou‐se entretanto,
através da articulação entre a unidade CampuSaúde e a Junta de Freguesia do
Pombalinho, um procedimento de entrega/levantamento de receituário na sede desta
última, evitando assim deslocações para fora da freguesia para obtenção/renovação
do mesmo.

PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

1. CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Durante este período teve lugar mais uma reunião do Conselho Municipal da
Juventude, no âmbito da emissão de parecer à Proposta de Orçamento e Grandes
Opções do Plano para o ano 2015.
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2. I CORRIDA DE SÃO SILVESTRE
A Câmara Municipal da Golegã, em parceria com a Associação Mundo da Corrida e
com o Clube Alvitejo, organizaram a I São Silvestre da Golegã, prova que contou com
cerca de 400 atletas inscritos, oriundos de todo o país, e que, de forma muito
abrangente, elogiaram as condições únicas em que decorreu a prova bem como os
equipamentos disponibilizados para o efeito, “reclamando” nova edição para o ano
2015.
3. ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES
Durante este período o Presidente da Câmara reuniu com os responsáveis da
Associação Olé Golegã, Clube Desportivo em Movimento, Clube de Caça da Azinhaga,
Azybike, Núcleo Sportinguista da Golegã e Agrupamento de Escuteiros.

PELOUROS DO ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PDM
No passado dia 20 de Janeiro de 2015, decorreu uma reunião com a Presidente da
Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM, onde estiveram presentes o Vice‐
Presidente, o Sr. Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio
Nunes, a Técnica Superior Eng.ª Cidália Pereirinha e a equipa contrata para elaboração
do documento, informando sobre o ponto de situação de todo o processo. Na referida
reunião, conclui‐se que para avançar para a próxima fase, que consiste na delimitação
da REN Bruta é necessário um esclarecimento da APA sobre qual a metodologia a
adoptar. A presidente da comissão de acompanhamento ficou de contactar a APA
nesse sentido, estando o município a aguardar pelos esclarecimentos solicitados.
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PELOURO DO AMBIENTE E ENERGIA
1. EDP
No passado dia 12 de Dezembro de 2014, decorreu uma reunião com o Sr. Presidente da
Direcção da Rede de Clientes Tejo, Eng.º António Leal Sanches, com a presença do Sr.
Presidente da Câmara e Vice‐Presidente da Câmara, acompanhados pelo Sr. Chefe da
Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes, onde nos foram
transmitidas informações sobre os investimentos da EDP com vista ao reforço da linha de
média tensão no eixo Entroncamento‐Golegã‐Azinhaga‐Pombalinho. Este investimento
proporciona uma maior robustez na linha, suprindo algumas debilidades que foram
identificadas pela EDP, assegurando um maior conforto em diferentes situações, como
sejam, diminuição dos tempos de intervenção em caso de avaria e diminuição dos
constrangimentos em situações de cheia, solução que vem ao encontro das preocupações
manifestadas pela Câmara, nomeadamente em relação à freguesia de Azinhaga.
Foi ainda transmitido pelo Sr. Presidente da Direcção da Rede de Clientes Tejo, Eng.º
António Leal Sanches, que os contadores do Município iriam ficar todos dotados de tele
contagem, permitindo o acesso aos consumos de forma mais eficaz e que será facultada
informação sobre o cadastro da iluminação pública, cuja informação constituirá uma fiel
base de trabalho para futuras abordagens em termos de eficiência energética.

PELOURO DA ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS

1.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE CONTADORES
Durante este período continuaram a ser estabelecidos contactos com interlocutores da
empresa CTT responsáveis por este serviço, no sentido de prestar todos os
esclarecimentos necessários para a referida entidade concretizasse o seu plano de
implementação da solução. O plano de implementação foi desenvolvido no passado
mês de Janeiro de 2015, tendo no seu conteúdo diferentes fases, como sejam,
recepção do ficheiro dos contadores, validação, mapeamento dos giros, preparação de
infraestruturas, testes integrados e formação. Os CTT iniciaram os procedimentos de
leitura no dia 2 de Fevereiro de 2015.
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2. RESITEJO
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião
ordinária de Direcção e Assembleia geral, que se realizaram no dia 30 de Dezembro de
2014, onde se aprovou o Organograma, a Tabela de Vencimentos, Regulamento
Interno, Quadro de Pessoal, Quotização, Plano de Investimentos, Orçamento e Tarifa,
tudo relativo ao ano de 2015.

3. SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SGA
O Vice‐Presidente da Câmara, promoveu uma sessão de esclarecimento sobre o
Sistema de Gestão de Águas (SGA), que decorreu no dia 9 de Fevereiro de 2015 nas
instalações da Câmara Municipal, sessão essa que contou com a presença de um
técnico da AIRC, com o objectivo de serem prestados esclarecimentos aos diferentes
funcionários que intervém nesse processo.

PELOURO DAS REDES VIÁRIAS

1.REUNIÃO COM O DIRECTOR DE ESTRADAS DE SANTARÉM
No passado dia 5 de Dezembro de 2014, decorreu uma reunião com o Sr. Director de
Estradas de Santarém, Eng.º Alcindo Cordeiro, com a presença do Sr. Presidente da
Câmara e Vice‐Presidente da Câmara, acompanhados pelo Sr. Chefe da Divisão de
Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes, onde foram abordados assuntos
relativos ao mau estado de conservação da E.N. 243 e E.N.365, à limitação da
velocidade de circulação de trânsito dentro da freguesia da Azinhaga e prolongamento
da VCE para promover a sua ligação até à E.R.243.
Na mesma reunião, foi esclarecido pelo Sr. Director de Estradas de Santarém, que o
processo relativo à passagem da Ponte da Alverca de Fernão Leite do Município de
Santarém para o Município da Golegã, estava despachado por essa entidade e que se
encontrava devidamente informado na Câmara Municipal de Santarém.
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PELOURO DAS FREGUESIAS

1. POMBALINHO – PONTE DA ALVERCA FERNÃO LEITE
Durante este período o Presidente da Câmara e o Vice‐ Presidente reuniram com o
Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho no intuito de organizar o
procedimento Concursal relativo à intervenção de requalificação da ponte, no âmbito
da candidatura ao PRODER submetida pela junta.

PELOUROS DA REABILITAÇÃO URBANA E OBRAS

1. SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA (LT‐SRU)
Nos passados dia 10 de Dezembro de 2014 e 7 de Janeiro de 2015, decorreram duas
reuniões com a Sr. Arq.ª Inês Fernando, técnica da SRU, com a presença do Vice‐
Presidente e do Sr. Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio
Nunes, onde foram definidos os critérios para actualização de conteúdo dos programas
estratégicos de reabilitação urbana relativos às ARUS 1 e ARU 3.
Relativamente às ARU2, ARU 4 e ARU 5, verificou‐se que estava o diagnóstico
concluído e definiram‐se os projectos estratégicos e de investimento público, ficando
prestada a informação para que pudessem ser concretizadas e finalizadas as propostas
para os respectivos programas estratégicos.

2. SEMINÁRIO RJUE
O Vice‐Presidente da Câmara e o Sr. Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e
Ambiente, Eng.º Acácio Nunes participaram no seminário promovido pela NOERUS,
sobre o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) que decorreu no
passado dia 30 de Janeiro de 2015, em Lisboa, na Lispolis (Polo Tecnológico de Lisboa).
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