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PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO

1. ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO (ERT) – TURISMO
EQUESTRE, CULTURAL E PAISAGISTICO E BOLSA DE TURISMO 2015
No âmbito da elaboração do Plano Estratégico para o Turismo Equestre a adotar para a
região do Alentejo e do Ribatejo, a ERT e a consultora Deloitte, em parceria com a
Câmara Municipal da Golegã, realizaram na Capital do Cavalo uma reunião da
Comissão de Acompanhamento, apresentando já vários case‐study e informação
quantitativa muito relevante para a elaboração do Plano Estratégico para o turismo
equestre, e que contou com a presença e contributos do Presidente da Câmara.
Durante este período, o Presidente da Câmara marcou ainda presença em outros
fóruns relacionados com o Touring Cultural e Paisagístico e preparação da presença do
Município na Bolsa de Turismo de Lisboa no ano 2015.
2. ASSOCIAÇÃO ROTA DO CAVALO E DO RIBATEJO (RCR)
A Direção da Associação reuniu como Drº Ceia da Silva e com o Engº Xavier de Basto,
respetivamente o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e
Diretor Executivo da Charneca Ribatejana. As reuniões tiveram como propósito a
apresentação da Rota do Cavalo e do Ribatejo àqueles dirigentes no intuito de alinhar
os objetivos e projetos da associação com o programa Portugal 2020 e, em particular,
com a implicação e participação de cada uma delas no referido instrumento de
politica.
A Rota e os seus associados marcaram presença na XXXIX Feira Nacional do Cavalo, no
edifício EquusGolegãTur, e ainda no Equustrio, evento realizado pela ANTE.
3. PASSEIO EQUESTRE
O Vice‐Presidente da Câmara e a Vereadora Engº Nair Henriques Luz estiveram
presentes e acompanharam o Passeio Equestre organizado pela Secção Cultural Las
Rocieras, do Clube de Ténis da Golegã, iniciativa que trouxe à Capital do Cavalo largas
dezenas de entusiastas que assim tiveram a oportunidade de conhecer o Palácio da
Quinta da Cardiga e a Quinta dos Álamos.
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4. CASA‐ESTÚDIO CARLOS RELVAS
Por ocasião da Feira de São Martinho, o Templo da fotografia acolheu, a partir de 7 de
novembro, a exposição de fotografia “Visões”, uma viagem ao interior do olho humano
e que teve como cicerone, na sua abertura, o Drº António Travassos. Decorreu
também na Casa‐Estúdio uma Oficina para Crianças, intitulada “Meses da Fotografia”,
que de, 21 de outubro a 1 de novembro, “transportou” as crianças para a “Construção
do Monóculo de Carlos Relvas”.
5. EQUUSPOLIS ‐ EXPOSIÇÕES
A Galeria de Arte João Pedro Veiga, no Equuspolis, continua com regular oferta cultural
no domínio das exposições. A exposição “Lusitano World”, integrada na programação
artístico‐cultural da Feira Nacional do Cavalo, de Frédérique Lavergne, Rita Fernandes
e Vitorino de Sousa exalta o Cavalo Puro‐sangue Lusitano e o seu mundo.
6. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TURISMO EQUESTRE (ANTE)
O Presidente da Câmara, o Vice‐Presidente, a Vereadora Dr.ª Ana Caixinha e o
Vereador Engº José Godinho Lopes marcaram presença na sede da ANTE, no Pátio dos
Campinos Felício e Singéis que recebeu, por ocasião da Feira Nacional do Cavalo, a
exposição ”Arte Equestre” de Serrão de Faria, Marco Correia e Brás Gil e Rui
Fernandes.
7. FESTA DO BODO 2015
O Presidente da Câmara, acompanhado pelo Engº Acácio Nunes, Chefe de Divisão de
Obras, Urbanismo e Ambiente, reuniu 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, festejos que de 4 em 4 anos exaltam a história e as tradições da freguesia de
Azinhaga.
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PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS,
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO

PROMOÇÃO

E

1. XXXIX FEIRA NACIONAL DO CAVALO E XVI FEIRA INTERNACIONAL DO CAVALO
LUSITANO
A edição de 2014, em virtude do Dia de São Martinho ter ocorrido a uma terça‐feira,
desenvolveu‐se de forma ininterrupta, permitindo assim uma programação diária
diversificada, também pelas novidades introduzidas. Na vertente desportiva, a
realização da Taça de Portugal de TREC e a primeira jornada do 1º Campeonato
Interescolar de Hipismo, nos dias 10 e 11, competição que envolveu todas as Escolas
Agrícolas e de Desenvolvimento Rural que ministram a Equitação, a que se juntaram a
Academia Militar e o Colégio Militar, trouxeram à Capital do Cavalo cerca de centena e
meia de atletas, a par da realização, no Centro de Alto Rendimento de Desportos
Equestres – Hippos Golegã, da competição de Saltos de Obstáculos, este ano com mais
30 conjuntos inscritos, concorreram para o sucesso da primeira fase da Feira. Em jeito
de balanço, o certame contou com a inscrição de mais de 2.500 cavalos, registo em
muito semelhante ao ano transato.
A presença crescente de turistas e de potenciais compradores estrangeiros, de
variadíssimas nacionalidades e proveniências, que procuram na Capital do Cavalo,
anfitriã de Portugal, por ocasião da realização do seu evento maior, a Feira Nacional do
Cavalo e Internacional do Cavalo Lusitano, um produto de excelência do país, foi nota
dominante da edição deste ano, evidenciada por todos os criadores, e que marca,
definitivamente, a dimensão internacional do certame, também na sua vertente
económica.
Em termos nacionais, e no que diz respeito à presença de membros do Governo de
Portugal, a edição de 2014 contou com a presença de S. E. o Ministro da Economia, Drº
António Pires de Lima, que se fez acompanhar por S.E. o Secretário de Estado Adjunto
e da Economia, Drº Leonardo Mathias. A assinatura do Acordo de Parceria para a
constituição da Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento entre a
Câmara Municipal, o Instituto Português da Juventude e Desporto, IP e a Federação
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Equestre Portuguesa, foi “homologado” pela presença de S.E. o Secretário de Estado
do Desporto e Juventude, Drº Emídio Guerreiro. No sábado, dia 15, para além das
presenças de Suas Excelências os Embaixadores da Arábia Saudita e Emirados Árabes
Unidos, o certame recebeu a presença de S.E. o Secretário de Estado da Alimentação e
Investigação Agroalimentar, Drº Nuno Vieira de Brito.
2. MUNICIPIO DE BOANE ‐ MOÇAMBIQUE
O Presidente da Câmara, o Vice‐Presidente e Vereadores, o Presidente da Assembleia
Municipal e o Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, receberam, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, a delegação do Município de Boane, liderada pelo Presidente
do Conselho Municipal, Engº Jacinto Loureiro. A cerimónia oficial de boas‐vindas, que
contou com a presença de conjunto de personalidades ilustres do Concelho, de
empresários e de académicos, marcou o arranque de um vasto programa de visita a
empresas e empresários dos setores agrícola e agroalimentar, designadamente à
Mendes Gonçalves.
É entendimento de ambas as partes, que o relacionamento futuro deve ser
aprofundado, provavelmente sob a forma de uma geminação, considerando os
interesses económicos de ambos os municípios, que podem e devem ser alargados a
outras áreas de intervenção, nomeadamente o turismo, a cultura, a educação, entre
outras.
3. CONCURSO INTERNACIONAL DE ATRELAGEM DE TRADIÇÃO (CIAT)
O Concurso Internacional de Atrelagem de Tradição de Outono 2014 decorreu este ano
na Golegã, engalanando‐se o “Arneiro” para receber, na extraordinária tarde de 4 de
outubro, esta prova que vem marcando o calendário de eventos da Capital do Cavalo.
Excedendo as expectativas, quer pelo sucesso, quer pelo nível demonstrado pelos
concorrentes nacionais e estrangeiros. Esta prova que já se tornou num clássico da
Atrelagem de Tradição a nível europeu reuniu 20 concorrentes portugueses e
espanhóis. A final do Troféu Ibérico foi disputada em simultâneo, sendo ganha por um
concorrente espanhol.
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4. REDE EUROEQUUS ‐ PARDUBICE
O Presidente da Câmara, na sua qualidade de Vice‐Presidente da Rede Euroequus,
acompanhado pelo Presidente da Assembleia Municipal da Golegã, Drº José Veiga
Maltez, pela Dr.ª Elsa Lourenço e pelo Engº Acácio Nunes, esteve presente na reunião
técnica, que decorreu em Pardubice. A deslocação permitiu ainda a visita guiada ao
hipódromo daquela cidade, bem como conhecer e dialogar com operadores
internacionais desta indústria.
5. I SALÃO DO CAVALO DE BEJA
A Capital do Cavalo marcou presença no I Salão do Cavalo de Beja que se realizou em
simultâneo com a Expo‐Rural, aproveitando assim a oportunidade para promover o
Concelho e a Feira Nacional do Cavalo 2014.
Esta participação contou ainda com a assinatura de um Protocolo de Colaboração
entre os Municípios da Golegã, Ponte de Lima e Beja, assumindo como elemento de
identidade comum o Cavalo, mas também o Mundo Rural e as potencialidades e
oportunidades que este encerra.
6. EQUUSTRIO 2014
O Presidente da Câmara, o Vice‐Presidente e as Vereadoras Engº Nair Henriques Luz e
Dr.ª Ana Caixinha estiveram presentes neste evento organizado pela ANTE, que
decorreu no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres – Hippos Golegã, e
que promoveu de forma muito particular o Cavalo Português de Desporto, realizando‐
se também provas de Ensino e Equitação de Trabalho. Esta primeira edição, que
contou com o apoio da Câmara Municipal da Golegã, pelo seu sucesso, criou
expectativas para o futuro, e será certamente um certame a integrar na Agenda Anual
de Eventos do Município.
7. COLECÇÃO REGIÕES DE PORTUGAL – JOANA VASCONCELOS
A convite da Central de Cervejas e Bebidas, o Vice‐Presidente da Câmara em
representação do Município, esteve presente na apresentação da edição limitada das
Latas Sagres, uma das quais exibe o ex‐libris do Concelho – O Cavalo, desenvolvida em
parceria com a artista plástica Joana de Vasconcelos, evento que decorreu no seu
atelier em Lisboa.
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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 do Insucesso Escolar no 2º e 3º períodos
do ano lectivo 2013‐2014, o Relatório de Avaliação Interna 2013‐2014, o Plano Anual
de Actividades 2014‐2015 e ainda a proposta do Plano de Melhoria do Agrupamento
para o ano lectivo em curso.
2. DIA DO DIPLOMA
O Presidente da Câmara e o Vice‐ Presidente marcaram presença na cerimónia de
atribuição dos Diplomas de Mérito e de Excelência aos alunos do Agrupamento,
relativos ao ano lectivo 2013‐2014.
3. CURSO PROFISSIONAL AGRÍCOLA
A Câmara Municipal da Golegã, através do seu Presidente, a Diretora do Agrupamento
de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho e os Presidentes da Agromais e Agrotejo,
estiveram presentes na sessão de boas vindas aos docentes e alunos do Curso
Profissional de Agricultura que decorreu na sede desta última.
4. PROJECTO ECO (AO ENCONTRO COM O OUTRO)
A sessão de apresentação pública deste projeto teve lugar no Auditório Engº Ricardo
Magalhães e contou com a presença de todas as instituições parceiras, ou seja,
Associação Graal, Câmara Municipal da Golegã, Agrupamento de Escolas da Golegã,
Azinhaga e Pombalinho e Agrotejo, e ainda com as coordenadoras local e nacional do
mesmo.
5. ROTARY CLUBE DO ENTRONCAMENTO
A convite do Presidente da Direção do Rotary Clube do Entroncamento, o Presidente
da Câmara da Golegã e o Vice‐Presidente estiveram presentes na Cerimónia de
entrega dos Prémios Escolares aos alunos melhor classificados dos estabelecimentos
de ensino da Golegã, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha. Estiveram ainda
presentes na cerimónia a Vice‐ Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento,
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Dr.ª Ilda Joaquim, a Vereadora da Cultura de Vila Nova da Barquinha, Dr.ª Conceição
Garrett e os diretores dos estabelecimentos de ensino proponentes, Drº Francisco
Neves, do Agrupamento de Escolas do Entroncamento, Dr.ª Maria Antónia, do
Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, e Dr.ª Maria de Lurdes Pires
Marques do Agrupamento Vertical das Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho.
A Goleganense Ana Cristina Rosa Alcaçarenho, do 11º Ano do Ensino Secundário, foi
uma das alunas distinguida.
6. ACIS
A convite da direção desta associação empresarial, o Presidente da Câmara e o Vice‐
Presidente estiveram presentes na cerimónia de entrega dos diplomas às largas
dezenas de formandos, muitos do Concelho da Golegã, que concluíram os seus cursos
de formação.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE
1. REDE DE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE
Na sequência das reuniões já ocorridas com os deputados eleitos pelo círculo de
Santarém e com o Presidente do Conselho Diretivo da ARSLVT, o Presidente da
Câmara, acompanhado pelos Presidentes de Junta de Freguesia, ou seus
representantes, reuniu com a nova Diretora Executiva do ACES, Dr.ª Diana Santos
Leiria e com o Coordenador da USF CampuSaúde, Drº António Barroso, para, em
conjunto, encontrarem soluções alternativas ao atual funcionamento dos cuidados de
saúde primários no Concelho.
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.
3. REDE SOCIAL
Durante este período, o Presidente da Câmara e Presidente da Rede Social estiveram
presentes na reunião do Núcleo Executivo.
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4. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara reuniu com o Provedor e com os Mesários da instituição com
o propósito de os auscultar e de se inteirar dos anseios e preocupações daqueles
dirigentes, relativas às diversas intervenções que carecem de concretização por parte
da Câmara Municipal.

PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. FUTEBOL CLUBE GOLEGANENSE – GALA DAS BODAS DE OURO
O Presidente da Câmara, o Vice‐Presidente, a Vereadora Dra. Ana caixinha e o
Vereador Engº José Godinho Lopes, estiveram presentes no Jantar de Gala que
assinalou a comemoração dos 50 anos do Futebol Clube Goleganense, instituição de
referência do nosso Concelho.
A cerimónia que contou com a presença do Vice‐Presidente da Federação Portuguesa
de Futebol, Sr.º Rui Manhoso, e do Presidente da Associação de Futebol de Santarém,
Engº. Francisco Jerónimo, entre outros dirigentes locais e regionais, homenageou
ainda um vasto conjunto de sócios.
2. INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP
O Presidente da Câmara recebeu e reuniu com a Diretora Regional do IPDJ, Dr.ª
Eduarda Henriques, que se fez acompanhar pelos responsáveis das áreas do Desporto
e Juventude.

3. FAJUDIS
O Presidente da Câmara recebeu e reuniu com os responsáveis da Federação de
Associações Juvenis do Distrito de Santarém, para com eles se inteirar da sua dinâmica
de funcionamento, bem como das iniciativas e parcerias que podem no futuro próximo
ser desenvolvidas.
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4. CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Durante este período teve lugar mais uma reunião do Conselho Municipal da
Juventude, que contou com a presença do Presidente da Câmara e do restante
Executivo Camarário, no âmbito da preparação da Proposta de Orçamento e Grandes
Opções do Plano para o ano de 2015.
5. ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES
Durante este período o Presidente da Câmara reuniu com os responsáveis da Casa do
Benfica em Golegã e Azinhaga Atlético Clube, bem como, acompanhado pelos
Presidentes de Câmara da Chamusca e de Vila Nova da Barquinha, efetuou uma visita à
sede da Associação Cultural Cantar Nosso.

PELOUROS DO ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
1.COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO
No passado dia 30 de Outubro de 2014, decorreu uma Reunião do Conselho
Intermunicipal da Lezíria do Tejo, com a presença do Vice‐Presidente da Câmara e
onde esteve também presente a Directora do ACES Lezíria. Neste contexto os
diferentes autarcas que integram a CIMTL, manifestaram as suas preocupações
relativamente às carências que observam nos seus concelhos relativas aos cuidados de
saúde prestados, nomeadamente ao nível da falta de médicos de família. Na referida
reunião do conselho intermunicipal, destaca‐se ainda a deliberação para estabelecer
um protocolo a celebrar com a Autoridade de Segurança Rodoviária, para a elaboração
dos Planos de Segurança Rodoviária de 2.ª Geração para cada município.

2.SECÇÃO DE MUNICÍPIOS DA RURALIDADE E DE BAIXA DENSIDADE DA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES
No passado dia 6 de Novembro de 2014, decorreu na sede a ANMP em Coimbra, uma
reunião da Secção de Municípios da Ruralidade e de Baixa Densidade, com a presença
do Vice‐Presidente da Câmara, onde foi eleita a Mesa da Secção, nos termos dos
estatutos da ANMP.
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PELOURO DO AMBIENTE E ENERGIA
1. RESERVA DA BIOSFERA
Durante este período realizou‐se a primeira reunião do Conselho Consultivo da
Reserva da Biosfera do Paúl do Boquilobo, órgão que conta com a participação de
autarquias, organizações ambientais, universidades e politécnicos, associações de
desenvolvimento local, empresários, entre outros.

PELOURO DA ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
1.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE CONTADORES
Durante este período foram estabelecidos contactos com interlocutores da empresa
CTT, responsáveis por este serviço, no intuito de afinar procedimentos, para que este
passe a ser da sua responsabilidade. Na presente data decorre o procedimento de
concurso na plataforma de contratação pública “Vortal” para que seja contratualizada
a prestação de serviços. É objectivo do executivo municipal, com esta solução, passar a
dispor de leituras reais dos consumos de água, com consequente mais‐valia na receita
tarifária.

2.RESITEJO
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião
extraordinária de Direcção e Assembleia Geral, que se realizaram no dia 12 de
Novembro de 2014, onde se destacou a discussão e aprovação do critério a aplicar no
âmbito do determinado na alínea b) do número 1 do artigo 54º da Lei 73/2013, no que
diz respeito a parte da divida desta associação a acomodar pelos municípios
associados, constituição da comissão para análise da natureza jurídica da Resitejo e
respectiva adaptação estatutária, entre outros assuntos de carácter geral.
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3. 9.EXPO CONFERÊNCIA DA ÁGUA
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente, acompanhados pelo Sr.º Eng.º Acácio
Nunes e pela Sr.ª Eng.ª Sónia Casimiro, estiveram presentes nesta conferência, onde o
Município foi distinguido com a atribuição do Selo de Qualidade Exemplar da Água
para Consumo Humano 2013, numa iniciativa conjunta entre a ERSAR e o Jornal Água
& Ambiente, cerimónia que decorreu no Centro de Congressos do LNEC, em Lisboa e
que foi presidida por S.E. o Ministro Ambiente, Ordenamento do Território e Energia,
Engº Jorge Moreira da Silva.

PELOURO DAS FREGUESIAS

1. CONTRATOS INTERADMNISTRATIVOS
Durante este período o Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente reuniram com as
Juntas de Freguesia no intuito de avaliar e fazer um balanço do período de execução
da Delegação de Competências, bem como preparar com todas o Orçamento e as
Grandes Opções do Plano para 2015, auscultando‐as e considerando as suas propostas
e sugestões.

PELOURO DOS ESPAÇOS VERDES E JARDINS
1.AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA APOIO NAS ACTIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES
A Câmara Municipal adquiriu uma viatura de cabine dupla e caixa aberta, para
proceder ao transporte da equipa responsável pela actividade manutenção e
conservação de espaços verdes nas devidas condições de segurança, podendo ainda
este equipamento transportar os equipamentos necessários à realização desta
actividade e proceder à recolha dos resíduos provenientes da operação.
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PELOURO DOS TRANSPORTES
1.AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA TANSPORTE COLECTIVO DE PASSAGEIROS
Tendo em vista o imperativo de continuar a assegurar a realização de transporte de
crianças no âmbito dos diferentes compromissos assumidos pela Câmara Municipal e
atendendo aos requisitos legais estabelecidos pela Lei n.º 13/2006 de 17 de Abril com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5/2013 de 22 de Janeiro, foi adquirido uma nova
viatura de transporte colectivo de passageiros para fazer face a essas necessidades.

PELOUROS DA REABILITAÇÃO URBANA E OBRAS
1.SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA (SRU‐LT) – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
No passado dia 30 de Outubro de 2014, decorreu uma Reunião do Conselho de
Administração desta entidade, com a presença do Vice‐Presidente, onde se abordou os
assuntos relacionados com a apreciação e votação do Plano de Actividades e
Orçamento para o ano de 2015, apreciação e votação da renovação dos contratos de
aquisição de serviços de arquitetura e engenharia, situação financeira, reembolso de
IVA e outros assuntos de interesse geral.
2. SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA (SRU‐LT) – ASSEMBLEIA GERAL
No passado dia 30 de Outubro de 2014, decorreu a Assembleia Geral desta entidade,
com a presença do Vice‐Presidente, onde se abordou os assuntos relacionados com a
apreciação e votação do Relatório de Gestão do 1.º Semestre de 2014, apreciação e
votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2015 e outros assuntos de
interesse geral.
3. RIO ALMONDA
Neste período foi assinado o Auto de Consignação da Obra entre a Câmara Municipal e
a empresa Aquijardim, tendo‐se já dado inicio à obra de Reabilitação das Margens do
Rio Almonda.
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