Relatório da Actividade Municipal

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO

1. CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DE PATRONO DO CENTRO ESCOLAR DE AZINHAGA A
AUGUSTO DO SOUTO BARREIROS
No dia 15 de março, data do seu aniversário, a Câmara Municipal da Golegã
homenageou, a título póstumo, Augusto do Souto Barreiros, Azinhaguense ilustre que
se distinguiu pela produção literária e pela pesquisa etnográfica, emprestando o seu
nome ao Centro Escolar de Azinhaga. A sessão solene culminou com o descerramento
e inauguração do Medalhão de Homenagem, da autoria do Escultor Rui Fernandes. O
programa integrou ainda uma exposição fotográfica dedicada ao patrono, bem como
apontamentos de poesia e folclore pela Casa da Comédia e Rancho dos Campinos de
Azinhaga.
2. ENCONTRO DE HISTORIADORES – LOCAIS DO RIBATEJO
Numa iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal da Golegã e o Fórum Ribatejo, o
Fórum Mestre Martins Correia recebeu cerca de meia centena de historiadores
ribatejanos. Presente na sessão de abertura, o Presidente da Câmara enalteceu e
reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pelos historiadores, no que
concerne à preservação e divulgação do património artístico e cultural de um vasto
conjunto de vilas e cidades do Ribatejo, deixando o repto de que a Golegã estará
disponível para acolher, futuramente outras iniciativas.
3. CASA‐ESTÚDIO CARLOS RELVAS ‐ EXPOSIÇÕES
Integrada nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a
exposição “Carlos Relvas – O Auto‐Retrato”, está patente ao público na Casa‐Estúdio,
desde o dia 18 de Abril.
4. EQUUSPOLIS ‐ EXPOSIÇÕES
A Galeria de Arte João Veiga, no Equuspolis, continua com regular oferta cultural no
domínio das exposições. A exposição “Um olhar feminino sobre a tourada” de Rosário
Sousa esteve patente ao público, até ao final do mês de março. No momento da
abertura, além da autora e dos seus convidados, o Executivo da Câmara fez‐se
representar, pelo seu Presidente e Vice‐Presidente. Atualmente, e até ao final do mês
de Abril, está patente a exposição fotográfica “Stories” de Fábio M. Roque.
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5. BOLSA DE TURISMO DE LISBOA (BTL)
A edição de 2014 da Bolsa de Turismo de Lisboa assinalou, pela primeira vez, a
participação do Município da Golegã integrado na área de exposição da Entidade
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERT). No dia da sua abertura, o Presidente
da Câmara e o Vice‐ Presidente, acompanhados do Dr. Ceia da Silva, Presidente
daquela entidade, receberam no stand da Golegã Sua Excelência o Ministro da
Economia, Dr. António Pires de Lima.
6. I CONGRESSO INTERNACIONAL – ANIMAÇÃO SÓCIO‐CULTURAL: TURISMO,
PATRIMÓNIO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
A sessão pública de apresentação do I CONGRESSO INTERNACIONAL – ANIMAÇÃO
SÓCIO‐CULTURAL: TURISMO, PATRIMÓNIO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO LOCAL,
decorreu no passado dia 22 de Fevereiro, no Auditório Engº Ricardo Magalhães, no
Equuspolis. A cerimónia, presidida pelo Presidente da Câmara, contou com a presença
do Professor Doutor Marcelino de Sousa Lopes e do Dr. Dantas da Cunha, por parte da
Intervenção – Associação Cultural.
7. ROMARIA A SÃO MARTINHO
O Presidente da Câmara e Romeiro‐Mor da Confraria dos Romeiros de São Martinho –
Cavaleiros de Tradição de Portugal, reuniu o Conselho de Romeiros no intuito de, com
eles, preparar a XIII Romaria, que terá este ano como Romeiro Mestre o Dr. José Veiga
Maltez.
8. 3º ENCONTRO DE CARROS CLÁSSICOS‐DESPORTIVOS
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente da Câmara receberam os participantes
deste 3º Encontro, proporcionando‐lhes de seguida uma visita ao Museu do Mestre
Martins Correia.
9. OLÉ, GOLEGÃ – III PASSEIO EQUESTRE
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente da Câmara marcaram presença nas
iniciativas que integraram mais esta organização da associação Olé, Golegã.
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10. ASSOCIAÇÃO ROTA DO CAVALO E DO RIBATEJO
Durante este período realizou‐se a primeira reunião da direção que contou com a
presença do Presidente da Câmara, por inerência, do Presidente da Direção da
Associação, da Engª Nair Henriques, do Vice‐Presidente e do Engº José de Castro
Canelas, Vogal, subordinada ao Plano de Actividades e Relatório e Contas.
10. EXPOÉGUA E FEIRA NACIONAL DO CAVALO 2014
No intuito de preparar estes dois importantes eventos que projetam a Golegã aquém e
além‐fronteiras, o Presidente da Câmara reuniu com diversos interlocutores,
nomeadamente com o Engº João Ralão Duarte, Secretário‐geral da APSL, com o Engº
André Ponces de Carvalho e ainda com os responsáveis da Liga de Criadores e
Proprietários de Cavalos de Corrida (LCPCC).

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS,
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO

PROMOÇÃO

E

1. PRIVATE DRIVING CLUB
O Presidente da Câmara, acompanhado pelos dirigentes da Associação Portuguesa de
Atrelagem (APA), Dra. Madalena Abecassis, Engº José Canelas e Dr. José Folque,
recebeu no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres – Hippos Golegã, a
delegação deste clube de atrelagem do centro da europa, composta por belgas,
austríacos, alemães, franceses, holandeses e ingleses, por ocasião da visita que
realizaram ao Núcleo Hipomóvel da Golegã. Após a visita à colecção da Quinta da
Labruja, a delegação teve, ainda oportunidade de visitar a Casa‐Estúdio Carlos Relvas.
2. HEBDEN BRIDGE TWINNING SOCIETY
No intuito de aprofundar as relações bilaterais entre a Golegã e Hebden Bridge,
iniciada e desenvolvida através dos intercâmbios, anualmente realizados entre a
Associação Nacional de Turismo Equestre (ANTE) e o Centro Hípico local, a Golegã
recebeu a delegação da Hebden Bridge Twinning Society. Esta visita, de cerca de uma
semana, permitiu àqueles membros um conhecimento mais efectivo e aprofundado da
Capital do Cavalo.
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3. ANTE – INTERCÂMBIO COM HEBDEN BRIDGE E CENTRO HÍPICO DA TERCEIRA
Durante este período a Golegã recebeu, uma vez mais, o grupo de jovens cavaleiros do
Centro Hípico de Hebden Bridge, intercâmbio este ano alargado também ao Centro
Hípico da Ilha Terceira, Açores. O Presidente da Câmara marcou presença na receção.
4. EMBAIXADA DO IRÃO
A convite de Sua Excelência o Embaixador do Irão em Portugal, Dr. Hossein Gharibi, o
Presidente da Câmara, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
(CIMAA), Dr. Armando Varela e o Professor Monteiro Figueira da Universidade
Lusófona foram recebidos na embaixada, no intuito de fazer um balanço sobre a visita
da delegação portuguesa ao Irão, bem como formalizar o convite para a visita da
delegação iraniana a Portugal.
5. DIA NACIONAL DO KUWAIT
A convite de Sua Excelência o Embaixador dos Emirados Árabes, Sulaiman Ibrahim Al‐
Murjan, o Presidente da Câmara esteve presente nas comemorações oficiais do dia
daquele país árabe.
6. FORÇAS ARMADAS DA REPÚBLICA DE CABO VERDE – DOAÇÃO DE AUTOCARRO
O Presidente da Câmara recebeu na Golegã o Major‐General Alberto Carlos Fernandes,
Chefe de Estado Maior das Forças Armadas de Cabo Verde, por ocasião da sua
participação, em Lisboa, num encontro de Forças Armadas de países lusófonos, e teve
oportunidade para receber, pessoalmente os agradecimentos pela doação do veículo
às Forças Armadas Cabo Verdianas.
7. CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DOS DESPORTOS 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, uma vez mais, com o Presidente da Federação Equestre
Portuguesa, Dr. Manuel Cidade Moura e com o Presidente da Fundação do Desporto,
Dr. Carlos Marta, para debater e preparar o acordo de parceria a estabelecer entre a
Câmara Municipal da Golegã, a Federação Equestre Portuguesa e o Instituto Português
do Desporto e da Juventude.
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Durante este período realizaram‐se no Centro de Alto Rendimento várias provas de
Equitação à Portuguesa, Equitação de Trabalho, Dressage, Campeonatos Regionais e
treinos de Atrelagem, estes promovidos pela Associação Portuguesa de Atrelagem em
parceria com a Federação Equestre Portuguesa.
Destaca‐se ainda, a realização da primeira etapa do Circuito de Saltos de Obstáculos,
Green Horse Tour Riders, que contou com cerca de 180 conjuntos em prova, de 21 a
23 de Março, colocando a Capital do Cavalo na rota de grandes eventos equestres.
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 desenvolveu uma nova ronda de contactos institucionais com os
gestores das mesmas.
9. NERSANT
O Presidente da Câmara reuniu com a Presidente da Direção, Dra. Salomé Rafael, e
com o Director Executivo, Dr. Pedro Félix no intuito de desenvolver uma abordagem
preparatória a um futuro acordo de parceria a estabelecer entre aquela associação e a
Câmara Municipal.
10. CIMLT – PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO E PROGRAMA 2020
O Presidente da Câmara esteve presente na reunião realizada na sede da Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo com S.E. o Secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional, Dr. Castro Almeida, subordinado à reflexão e produção de contributos
relativos ao Acordo de Parceria a celebrar entre o Governo Português e a Comissão
Europeia para o período 2014‐2020.
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PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. AEGAP ‐ POETRIXARTE
Com o apoio da Câmara Municipal, no sábado dia 29 de março, realizou‐se no edifício
Equuspolis uma sessão de apresentação do Projeto POETRIXAR(TE), com a participação do
Poetrixta Dr. Anthero Monteiro.
A referida sessão contou com a participação do Grupo Cantares d’Outrora e decorreu perante
um auditório repleto, tendo o Presidente da Câmara Integrado a mesa dos oradores
convidados.

2. PROJECTO MURAL
Com o apoio da Câmara Municipal na aquisição de tintas, este projecto encontra‐se
concluído, tendo o Vice‐Presidente marcado presença.
3. DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
Em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho, foram plantadas cinquenta
árvores pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho,
Mestre Martins Correia.
4. SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
Decorreu em todas as escolas do Concelho, uma ação de sensibilização ambiental
promovendo as boas práticas a nível da reciclagem e resíduos que incluiu uma visita
dos alunos ao Centro de Transferência Municipal.

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, entre outros, se
fez um balanço da execução do Plano de Actividades para 2014 e se aprofundou o
tema das atividades do Dia Mundial da Criança.

8

Relatório da Actividade Municipal

O Presidente da Câmara, acompanhado da Dra. Sandra Braga, recebeu o Dr. António
João Barroso, da Unidade de Saúde Familiar da Golegã, CampuSaúde (CS Golegã), no
intuito de obter informações sobre o funcionamento, naquela unidade do Núcleo de
Apoio à CPCJ.
2. REDE SOCIAL
Durante este período, o Presidente da Câmara e Presidente da Rede Social esteve
presente na reunião do Núcleo Executivo e na reunião do Plenário do Conselho Local
de Ação Social, que contou uma vez mais com a presença do Director do Centro
Distrital de Santarém, Dr. Tiago Leite.
3. I SEMANA DA SAÚDE E IGUALDADE DE GÉNERO
Por iniciativa da Câmara Municipal, e em parceria com um conjunto de parceiros que
integram a Rede Social do Concelho, realizou‐se a Semana da Saúde e da Igualdade de
Género, que contou com diversas iniciativas, como conferências, workshops, música
para bebés, aulas de ginástica e relaxamento e alimentação saudável, entre outras.
4. FESTA VIVA A VIDA
Por iniciativa da Correio da Manhã TV, em parceria com a Câmara Municipal de Viseu,
realizou‐se naquela cidade a festa VIVA A VIDA, subordinada à temática da natalidade.
O Presidente da Câmara esteve presente e acompanhou as famílias do nosso
Concelho.
4. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA
A convite do Provedor da instituição, Engº João Saldanha de Oliveira e Sousa, o
Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente estiveram presentes no Almoço de Irmãos
realizado anualmente.

JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. MEIA MARATONA DA GOLEGÃ
Com o apoio do “Alvitejo” e das Juntas de Freguesia de Azinhaga, Golegã e
Pombalinho, realizou‐se a meia maratona da Golegã, prova que contou com a
presença de mais de 350 atletas que percorreram os 21 Km de prova, através das três
freguesias do Concelho.
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Em simultâneo, decorreu uma caminhada pelas ruas da Golegã, tendo contado com a
presença de duas centenas de participantes.
O evento terminou com um almoço convívio e teve um impacto muito positivo para o
concelho da Golegã, tendo sido, amplamente elogiado nas redes sociais e órgãos de
comunicação social.
2. MAIS LEZÍRIA – PETANCA
Integrado no Mais Lezíria o concelho da Golegã recebeu a final do torneio de petanca,
contando com a participação de cerca de 80 atletas dos municípios que integram a
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, tendo decorrido junto ao Km 71, onde
foram criados, para o efeito, 16 campos de jogo.
A prova recolheu o agrado dos participantes tendo o Presidente de Câmara e o Vice‐
Presidente marcado presença no evento.
3. REUNIÕES COM ASSOCIAÇÕES
O Vice‐Presidente da Câmara, durante este período, reuniu com a Associação Olé,
Golegã, Casa do Benfica, e Clube de Ténis da Golegã e outras, no âmbito da moção
apresentada na Assembleia Municipal, bem como para se inteirar das suas
necessidades e programação de eventos.

AMBIENTE E ENERGIA
1. RESERVA NATURAL DO PAUL DO BOQUILOBO – RESERVA DA BIOSFERA
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente, na sua qualidade de Presidente do
Conselho Estratégico da Reserva Natural do Paúl do Boquilobo participaram nas
diversas reuniões de trabalho sobre a elaboração da proposta do Acordo de Parceria a
estabelecer entre a Ongatejo, Câmara Municipal da Golegã e Instituto de Conservação
da Natureza e Florestas, a propósito da constituição do Conselho de Gestão.
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2. RIO ALMONDA
Neste período foi realizada a cerimónia de assinatura do contrato entre a Câmara
Municipal da Golegã e a empresa que realizará a obra de Reabilitação das Margens do
Rio Almonda.
3. SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
Com o apoio das Juntas de Freguesia decorreu uma campanha de sensibilização
ambiental dos munícipes com sessões em todas as Juntas de Freguesia, bem como na
Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga, Santa Casa da Misericórdia da Golegã e Casa
do Povo do Pombalinho.

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 freguesia referida, 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. Esse
estudo foi entretanto apresentado e submetido à apreciação da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA).
2. RESITEJO
Durante este período, o Vice‐Presidente da Câmara marcou presença nas reuniões
daquela associação.
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FREGUESIAS
1. ACORDOS INTERADMNISTRATIVOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Durante o mês de Abril, o Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente, realizaram uma
ronda de reuniões com os Executivos das Juntas de Freguesia do Concelho, para em
conjunto, efetuarem um balanço dos primeiros três meses de funcionamento dos
acordos interadministrativos.

PROTEÇÃO CIVIL
1. SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL (SMPC)
Em parceria com Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS)., foi realizada vistoria
conjunta ao imóvel das antigas instalações da União Fabril em Azinhaga. Relativamente
a este assunto, foram acionadas todas as medidas entendidas como necessárias e o
processo de notificação aos proprietários foi já enviado.
No mesmo período, o Presidente da Câmara, acompanhado do Chefe de Divisão de
Obras Urbanismo e Ambiente, Engº Acácio Nunes, recebeu os proprietários do imóvel,
para deles obter autorização para o processo de vistoria.

ESPAÇOS VERDES E JARDINS
1. INTERVENÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E DE PROTEÇÃO 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.
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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 dossiê que foi entregue pessoalmente ao Engº Alcindo
Cordeiro, em reunião realizada durante este período.

OUTROS ASSUNTOS

1. ANTE – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Durante este período foi realizada a escritura entre a Câmara Municipal da Golegã e a
Associação Nacional de Turismo Equestre (ANTE), relativa à aquisição, por parte da
autarquia, dos prédios urbanos do Secretariado da Feira Nacional do Cavalo e
Restaurante Lusitanus, propriedade da ANTE.
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