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PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO

1. EXPOÉGUA
A XVI edição da EXPOÉGUA que atraiu à Capital do Cavalo milhares de visitantes ao
longo dos quatro dias do certame, prestigiou uma vez mais a Golegã e a sua estratégia
de afirmação e diferenciação no panorama equestre nacional.
O sucesso evidente na vertente desportiva ligada ao Cavalo, cujas provas decorreram
no Arneiro da Feira e no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, quer no
Concurso Modelo e Andamentos, com cerca de 120 animais inscritos, e na Equitação
de Trabalho, com mais de 40 conjuntos em prova, entre os quais, todos os cavaleiros
que constituíram a Seleção Nacional de Equitação de Trabalho que muito
recentemente se sagrou Campeã Mundial no Campeonato do Mundo que decorreu na
Áustria, a par da introdução de provas do Campeonato Nacional de Corridas de
Cavalos (Galope e Trote Atrelado), constituíram‐se como momentos únicos e de
elevado prestigio para o certame.
Em simultâneo, as conferências “Golegã, Essência Com Vivência”, nomeadamente a
subordinada ao tema do Plano de Intervenção para o Turismo Equestre no Alentejo e
Ribatejo, em que marcou presença S.E. o Secretário de Estado do Turismo, Drº Adolfo
Mesquita Nunes, e o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo, Drº Ceia da Silva, reconhecem a Golegã como um interlocutor privilegiado e
incontornável nos contributos que pode e deve dar para tão importante setor do
turismo.
A Romaria a São Martinho que cumpriu este ano a sua X edição, propiciou a todos os
que a viveram e todos os que ela puderam assistir, momentos únicos de convívio e de
afirmação da nossa história, da nossa identidade, enfim, das nossas raízes.
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2. I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL: TURISMO,
PATRIMÓNIO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
A Golegã recebeu e apoiou o I CONGRESSO INTERNACIONAL – ANIMAÇÃO SÓCIO‐
CULTURAL: TURISMO, PATRIMÓNIO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO LOCAL, que
decorreu nos dias 24, 25 e 26 de Abril na Quinta dos Álamos. Este evento, que juntou
na Capital do Cavalo, durante três dias, reputados especialistas nacionais e
internacionais na área da animação sociocultural, proporcionou a todos, a
oportunidade de conhecer e experienciar o que de melhor a Golegã tem para oferecer
a quem a visita e descobre, nomeadamente a sua história, a sua cultura e o seu
património. O Presidente da Câmara e Vereadores estiveram presentes nas diversas
iniciativas que integraram o programa do congresso.
3. CENTRO INTERNACIONAL DAS ARTES JOSÉ DE GUIMARÃES – EXPOSIÇÃO SOBRE
CARLOS RELVAS
O Presidente da Câmara marcou presença na abertura da exposição de Carlos
Relvas/Um homem tem duas sombras (paisagens, (auto) retratos, objetos e animais),
que abriu ao público no passado dia 26 de Abril na cidade de Guimarães. Esta parceria
entre a Câmara Municipal e o Centro Internacional das Artes José de Guimarães,
concretizada numa exposição de 130 peças, visa, por um lado a itinerância do espólio,
e por outro a procura de outros públicos e outros “ambientes” expositivos, que
concorrem para a divulgação da vastíssima obra deste génio Goleganense da
fotografia.
4. CASA‐ESTÚDIO CARLOS RELVAS – EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
A convite do atual Presidente da Câmara, a exposição “… Um Olhar …”, de Tereza
Trancas, integrou o programa artístico e cultural da XVI edição da EXPOÉGUA,
permitindo a esta ilustre Goleganense expor as suas obras no “Templo” da Fotografia.

5. EQUUSPOLIS ‐ EXPOSIÇÕES
A Galeria de Arte João Pedro Veiga, no Equuspolis, continua com regular oferta cultural
no domínio das exposições. A exposição de Aguarelas “Riscos e Sarrabiscos” de
Bernardo Aranha, que marcou o início da programação da XVI edição da EXPOÉGUA,
esteve patente até ao final do mês de Maio. Atualmente, e até ao final do mês de
Junho, está patente a exposição de pintura de Paula Jacob.
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6. BIBLIOTECA MUNICIPAL DA GOLEGÃ‐ EXPOSIÇÕES
O Presidente da Câmara, o Vice‐Presidente da Câmara e os Vereadores Dr.ª Ana
Caixinha e Engº José Godinho Lopes, marcaram presença na Exposição Cartazes da
Revolução do 25 de Abril, bem como na mostra de trabalhos alusivos ao tema, por
parte das crianças do ensino pré‐escolar.
7. FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA
A edição de 2014 da Feira Nacional da Agricultura/Feira do Ribatejo, que decorreu em
Santarém de 7 a 15 de Junho, constituiu‐se em mais um importante momento de
promoção e divulgação do nosso Concelho, considerando as centenas de milhares de
visitantes que afluíram ao certame. A Exposição de Fotografia de Carlos Relvas –
Campo, Cavalos e Touros e o Colóquio sobre o fotógrafo e a sua Casa‐Estúdio,
marcaram de forma indelével a presença da Golegã. Inserida no conceito
“Demonstrações de Cozinha ao Vivo”, a Venda da Galega também promoveu a Golegã
através dos Pastéis de São Martinho. A 12 de junho, dia do Município da Golegã, os
visitantes e os nossos funcionários que ali se deslocaram a convite da autarquia,
tiveram a oportunidade de degustar os sabores da Golegã e de ouvirem o Grupo de
Gaitas da Associação Cultural Cantar Nosso no Palco Tradição.
8. FESTA DO BODO 2015
O Presidente da Câmara e a Vereadora Engª Nair Henriques, a convite da Junta de
Freguesia da Azinhaga e da Comissão Organizadora da Festa do Bodo, marcaram
presença nas cerimónias religiosas e na entrega da Coroa do Espirito Santo ao Juiz da
Festa do Bodo 2015, Engº António Saldanha.
9. II CRUZEIRO DO TEJO
O Presidente da Câmara, o Vice‐Presidente da Câmara e a Vereadora Engª Nair
Henriques, marcaram presença nas cerimónias de receção a Nossa Senhora dos
Avieiros que decorreram na freguesia de Azinhaga, por ocasião da realização do II
Cruzeiro do Tejo, iniciativa que celebra e promove a Cultura Avieira.
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10. ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO (ERT)
O Presidente da Câmara, acompanhado da Dr.ª Elsa Lourenço, Chefe de Divisão de
Intervenção Social, reuniu em Santarém com o Dr. António Ceia da Silva, Presidente da
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERT), no intuito de com ele
abordar assuntos ligados aos apoios a conceder pela ERT aos eventos realizados pela
Câmara Municipal da Golegã, bem como preparar a participação desta na estratégia a
adotar para o Plano Estratégico sobre Turismo Equestre a concretizar na região.

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS,
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO

PROMOÇÃO

E

1. VISITA DE SUA EXCELÊNCIA O MINISTRO‐ADJUNTO E DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, DR. MIGUEL POIARES MADURO
No âmbito de um périplo pelos territórios de baixa densidade, e com uma agenda
dedicada aos investimentos estruturantes concretizados com o apoio dos fundos para
o desenvolvimento regional que se destacam também pela competitividade que
introduzem nos mesmos, a Golegã recebeu a visita de Sua Excelência o Ministro‐
adjunto e do Desenvolvimento Regional, Dr. Miguel Poiares Maduro, o qual,
acompanhado pelo Presidente da Câmara e por todo o Executivo, visitou o Centro
Nacional de Alto Rendimento dos Desportos Equestres – Hippos Golegã.

2. REDE EUROEQUUS
O Presidente da Câmara, na sua qualidade de Presidente da Rede Euroequus,
acompanhado pela Dr.ª Elsa Lourenço, esteve presente na reunião da Assembleia
Geral, que decorreu em Jerez de La Frontera e que, para além da delegação anfitriã,
liderada pela Alcaldesa de Jerez, D. Maria José García‐Pelayo Jurado, contou ainda com
a presença dos representantes das cidades de Waregem e Pardubice.
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Em resultado do ato eleitoral para o próximo mandato, a Golegã assumirá a Vice‐
Presidência da Rede Euroequus, enquanto a Presidência ficará a cargo de Jerez de La
Frontera. Entre outras decisões tomadas, assumem particular relevância a de instituir,
já em 2015, a Cidade Europeia do Cavalo, processo a desenvolver junto da Comissão
Europeia, e ainda o alargamento da rede a outros países e a outras cidades.
3. DELEGAÇÃO IRANIANA DO MUNICÍPIO DE QAZVIN
Na sequência da visita efetuada no início do ano à Província de Qazvin, concretamente
ao município de Qazvin, a Golegã recebeu nos dias 25, 26 e 27 de Maio uma delegação
iraniana liderada pelo Presidente da Câmara de Qazvin, Dr. Masoud Nosrati, e que
integrou, entre outros, representantes da Câmara de Comércio, Empresários, Técnicos
e Políticos. O programa de visita contemplou a receção oficial no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, estando presentes o Vice‐Presidente da Câmara e as Vereadoras
Engª Nair Henriques e Dr.ª Ana Caixinha, bem como as visitas ao Centro de Alto
Rendimento dos Desportos Equestres, Casa‐Estúdio Carlos Relvas e Equus‐Virtual. Na
vertente empresarial, sob organização da Câmara Municipal da Golegã e com a
colaboração da Nersant, decorreu um seminário de negócios em que estiveram
presentes meia centena de empresários portugueses, havendo ainda lugar às visitas às
empresas Mendes Gonçalves, Soladrilho e Compal.
4. SALÃO DO CAVALO DE PARIS
No intuito de conferir uma nova abordagem às relações bilaterais entre a Golegã e
Paris, nomeadamente em relação à presença futura da Capital do Cavalo no Salão
Internacional daquela cidade, o Presidente da Câmara recebeu na Câmara Municipal o
seu Presidente, Jean‐Louc Poulain, no intuito de com ele acordar os termos de uma
cooperação bilateral.
5. AGÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ALENTEJO E RIBATEJO (ARPT)
O presidente da Câmara, acompanhado da Drª Elsa Lourenço, esteve presente na
reunião de apresentação por parte da Agência Regional de Promoção Turística das
linhas de orientação e de atuação daquele organismo para os agentes turísticos do
Ribatejo no que concerne às suas estratégias de promoção e divulgação no
estrangeiro.
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6. Eventos
Durante este período realizaram‐se no Centro de Alto Rendimento várias provas de
Saltos de Obstáculos, Dressage, Treinos de Atrelagem, estes promovidos pela
Associação Portuguesa de Atrelagem em parceria com a Federação Equestre
Portuguesa, no âmbito da preparação para os Jogos Equestres Mundiais.
Destaca‐se ainda, a realização da terceira e quarta etapa do Circuito de Saltos de
Obstáculos, Green Horse Tour Riders, que contou com cerca de 400 conjuntos em
prova durante dois fins‐de‐semana, salientando a presença de todos os cavaleiros que
integram a Seleção Nacional de Saltos de Obstáculos, colocando definitivamente a
Capital do Cavalo na rota de grandes eventos equestres nacionais, e que em
simultâneo gerou fortes impactos na economia local.

PELOURO DA EDUCAÇÃO

1 – AEGAP – DIRECÇÃO DO AGRUPAMENTO
O Vice‐Presidente participou numa reunião de trabalho com a Direção do
Agrupamento, onde foram debatidas diversas temáticas relacionadas com o
Agrupamento de Escolas, designadamente ao nível de necessidades de intervenção no
património e de gestão de pessoal.
2. AEGAP – REUNIÃO COM DR. JOÃO PASSARINHO (DGEST)
O Vice‐Presidente participou, em conjunto com a Direção do Agrupamento de Escolas
numa reunião com o Dr. João Passarinho onde foram debatidas as diferentes ofertas
letivas de cada município e onde a Direção do Agrupamento propôs a abertura de um
curso de ensino agrícola.
3. CANÇÕES INFANTIS – ARRANJOS PARA GUITARRA E VOZ
Com o apoio da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, a Associação Cultural
“Cantares D’ Outrora” editou um Manual de canções infantis, destinado aos alunos do
1º ciclo, tendo o mesmo sido cedido gratuitamente a todos os alunos.
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O Vice‐Presidente, a Sr.ª Vereadora Dr.ª Ana Caixinha e os Srs. Presidentes de Junta de
Freguesia participaram na cerimónia de entrega dos referidos manuais.
4. ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
Com o apoio da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia realizaram‐se em todas as
Escolas do Agrupamento as festas de encerramento do ano escolar, contando com a
presença do Vice‐Presidente e da Sr.ª Vereadora Dr.ª Ana Caixinha.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE

1. DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
A Câmara Municipal e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), com o
apoio das Juntas de Freguesia do Concelho e da Empresa Mendes Gonçalves, e com a
parceria de outras instituições, Guarda Nacional Republicana, Centro Social e
Paroquial, Agrupamento de Escuteiros, Associação Bons Amigos, Associação Cultural
Cantar Nosso, entre outras, organizaram no dia 1 de Junho, as atividades do Dia
Mundial da Criança, que “pintaram” de cor e alegria o Jardim do Equuspolis, e que
proporcionaram a miúdos e graúdos agradáveis momentos de diversão e lazer.
2. 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 das atividades já realizadas e que constam do Plano de Actividades
para 2014, nomeadamente o Dia Mundial da Criança e o Workshop sobre Maus Tratos
Contra Crianças e Jovens.
3. REDE SOCIAL
Durante este período, o Presidente da Câmara e Presidente da Rede Social esteve
presente na reunião do Núcleo Executivo e na reunião da Plataforma Supraconcelhia
da Lezíria do Tejo, onde a rede de cuidados de saúde foi tema central.
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4. CONFERÊNCIA “TER CANCRO NÃO É SER CANCRO”
Por iniciativa da Câmara Municipal, e em parceria com a Unidade de Saúde Familiar
CampuSaúde, Liga Portuguesa Contra o Cancro e Associação Cancro Com Humor, teve
lugar no Auditório Engº Ricardo Magalhães, com sala cheia, a Conferência subordinada
às diversas abordagens sobre a doença, destacando‐se um conjunto de testemunhos
absolutamente notáveis por parte dos intervenientes.
5. “INICIATIVA UM DIA PELA VIDA” – JANTAR SOLIDÁRIO
A equipa Alvorada organizou uma vez mais na Golegã uma iniciativa de recolha de
fundos para a Luta Portuguesa Contra o Cancro. O Jantar Solidário que decorreu na
Quinta de Guadalupe, contou com a presença do Presidente da Câmara.
6. CONSELHO EXECUTIVO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL – REDE DE
EQUIPAMENTOS DE SÁUDE
O Presidente da Câmara esteve presente na reunião extraordinária do Conselho
Executivo da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, subordinada ao tema da
reorganização da rede de hospitais no Distrito de Santarém, e que contou ainda com a
presença do Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de
Santarém, Dr. José Rianço Josué.

JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Durante este período realizou‐se mais uma reunião do Conselho Municipal da
Juventude, presidida pelo Vice‐Presidente da Câmara, Rui Cunha.
2.X‐TERRA
Numa parceria entre Núcleo Sportinguista da Golegã, Federação Portuguesa de Triatlo
e Câmara Municipal, realizou‐se a etapa portuguesa do World X‐Terra, que contou com
a presença de centenas de atletas de nível mundial, que durante vários dias
permaneceram no concelho, e que, nos dias e semanas seguintes, colocaram o nome
da Golegã, em todo o mundo.
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Paralelamente a esta etapa ocorreram no sábado provas de aquatlo e triatlo, que
contaram com a participação de cerca de 400 jovens atletas e numerosos apoiantes,
que contribuíram para o sucesso do maior evento desportivo jovem do concelho.
Estiveram presentes para além do Presidente de Câmara, o Vice‐Presidente da Câmara
e as Vereadoras Engª Nair Henriques e Dr.ª Ana Caixinha.
3. MAIS LEZÍRIA – AQUATLO JOVEM
Integrado no “Mais Lezíria” o Concelho recebeu a final do torneio de Aquatlo Jovem,
contando com a participação de cerca de 100 atletas dos municípios que integram a
Comunidade da Lezíria, tendo representado para alguns a primeira experiência de
natação em águas abertas, o que muito agradou aos participantes.
A prova recolheu o agrado dos participantes e acompanhantes, tendo decorrido no
Equuspolis, contando com a presença do Presidente de Câmara e do Vice‐Presidente.
4.TORNEIO GOLEGÃ CUP
Com o apoio da Câmara Municipal, o Futebol Clube Goleganense realizou o Torneio
Golegã Cup, para atletas sub‐12, contando com a participação de 8 equipas na
modalidade de futebol de 7.
Com cerca de 120 atletas a competir e numerosos apoiantes que encheram as
bancadas do Estádio Municipal Manuel Galrinho Bento, a iniciativa foi um sucesso
também a nível desportivo já que o Futebol Clube Goleganense terminou a competição
num honroso 2º lugar.
O Presidente da Câmara, o Vice‐Presidente e a Vereadora Engª Nair Henriques
marcaram presença ao longo do torneio.
5. PASSEIO DE CICLOTURISMO NSG
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente marcaram presença em mais um evento
realizado pelo NSG, desta vez um Passeio de Cicloturismo, que contou com mais de
150 participantes, terminando no agradável espaço do Parque Municipal de Campismo
onde decorreu o almoço convívio.
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6. FESTIVAL DE ENCERRAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS
Cerca de 75 pessoas participaram nas atividades aquáticas levadas a cabo no Festival
de Encerramento das Piscinas cobertas, as quais se seguiu um almoço convívio no
Equuspolis, onde utentes, técnicos e funcionários se juntaram, contando com a
participação do Vice‐Presidente.
7. ASSOCIAÇÕES
O Vice‐Presidente da Câmara, durante este período, reuniu com diversas associações
para se inteirar das suas necessidades e projetos.
Igualmente neste período foi determinada a criação de um guia fiscal para as
associações, a realização para o mês de Julho de uma sessão de esclarecimento por
freguesia e a disponibilização de um serviço de apoio às associações que entrará em
funcionamento no dia 15 de Julho próximo.
8. CAMPEÕES NACIONAIS DE NATAÇÃO
O Presidente da Câmara, o Vice‐Presidente e as Vereadoras Engª Nair Henriques e Dr.ª
Ana Caixinha, receberam, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os atletas Sara Dias,
Frederico Riachos e José Luz, Campeões Nacionais de Natação em diversos Escalões,
acompanhados pelas respetivas famílias, técnicos e dirigentes do Núcleo Sportinguista
da Golegã e Clube Lazer Aventura.

AMBIENTE E ENERGIA
1. RESERVA NATURAL DO PAUL DO BOQUILOBO – RESERVA DA BIOSFERA
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente, participaram em 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, estando o documento concluído e
aprovado pelos diferentes órgãos, sendo o mesmo assinado no próximo dia 23 de
junho.
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2. ETAR e ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
Neste período foi realizado um levantamento das necessidades de intervenção dos
referidos equipamentos estando já em curso obras de melhoramento.

ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
1. 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 as suas potencialidades de valorização.

FREGUESIAS
1. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 DE ABRIL
Tendo este ano como anfitriã a freguesia de Azinhaga, as comemorações do 25 de
Abril que a Câmara Municipal apoiou, contaram com a presença do Presidente da
Câmara, Vice‐Presidente e Vereadores nas cerimónias oficiais e ainda nas diversas
iniciativas que integravam o programa das comemorações.

ESPAÇOS VERDES E JARDINS
1. INTERVENÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO, BENEFICIAÇÃO
Continuação do acompanhamento das intervenções necessárias, nomeadamente no
Jardim do Pombalinho e piscina da Azinhaga.

REDES VIÁRIAS, SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO
1. ESTRADAS MUNICIPAIS
Levantamento das necessidades de corte das ervas nas bermas, bem como avaliação
dos meios necessários para uma mais célere intervenção, por forma a garantir de
forma segura, a circulação nas vias.
Levantamento e substituição de sinalética danificada, e eliminação de obstáculos que
impeçam a visibilidade da sinalética.
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