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PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. CONVENÇÃO INTERNACIONAL DA SUPREMA ORDEM MILITAR DO TEMPLO DE JERUSALÉM
A convite do Grão Prior da Associação Grande Priorado Lusitaniae Templum, o Presidente e o
Vice‐Presidente da Câmara estiveram presentes na Sessão Capitular que decorreu no
Convento de Cristo em Tomar, por ocasião da realização da Convenção Internacional, tendo
tido o privilégio de presenciar a elevação da Cardiga a Comenda Templária.
2. ASSOCIAÇÃO GRANDE PRIORADO LUSITANIAE TEMPLUM
A Câmara Municipal deliberou celebrar um Protocolo de Cooperação entre o Município da
Golegã e a Associação Grande Priorado Lusitaniae Templum que visa dinamizar e promover o
património histórico e cultural do Concelho da Golegã, colocando‐o ao serviço do
desenvolvimento turístico do mesmo, considerando o facto de a Ordem dos Templários ser
reconhecida e enquadrada pela Organização das Nações Unidas (ONU), através do Conselho
Económico e Social (CES), conferindo‐lhe assim uma sólida credibilidade nacional e
internacional.

3. APRESENTAÇÃO DO LIVRO “O CICLO DO PÃO ALVO”
A convite do autor, Drº António J. Farinha Marques, o Presidente da Câmara presidiu ao acto
de apresentação do livro “O ciclo do pão alvo” que decorreu no Auditório Engº Ricardo
Magalhães, no Equuspolis. A obra, uma monografia, alusiva ao amanho do trigo, esboça em
simultâneo um retrato da vila da Golegã à década de quarenta do século XX.

4. II 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 três dezenas 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.
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5. PATRIMÓNIO, FOLCLORE E TURISMO
Numa parceria organizativa entre a Câmara Municipal da Golegã, o Centro de Estudos
Superiores Politécnico da Golegã (CESPOGA) e o Fórum Ribatejo, o Património, o Folclore e o
Turismo Cultural foram alvo de análise e reflexão por parte de autarcas, académicos,
dirigentes associativos ligados à etnografia e ao folclore, entre outros, numa sessão que
decorreu no Museu Rural da Golegã.
6. CASA‐ESTÚDIO CARLOS RELVAS ‐ EXPOSIÇÕES
A exposição de fotografia de Carlos Relvas “Paisagens Naturais” continua patente no Templo
da Fotografia até ao próximo dia 30 de Abril, tendo sido já visitado por mais de meio milhar de
visitantes que ali se deslocaram para descobrir a Casa‐Estúdio, Carlos Relvas e o seu legado.
7. PRÉMIO TURISMO DO RIBATEJO 2014
Mais um momento de enorme relevância, de prestígio e notoriedade para a Golegã por via da
distinção conferida à Feira de São Martinho – Feira Nacional do Cavalo como Melhor Evento de
2014, atribuído pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo na cerimónia que
ocorreu em Coruche.
8. BOLSA DE TURISMO DE LISBOA – BTL 2015
Representada pelo Presidente da Câmara e Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve
presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL 2015), no dia 28 de Fevereiro de 2015, dia
dedicado também ao nosso Concelho, tendo participado numa apresentação conjunta com a
associação Rota do Cavalo e do Ribatejo, onde se destacou todo o património edificado,
museológico, cultural, religioso, de natureza, gastronómico e equestre como fatores decisivos
para que o concelho se afirme como destino turístico de excelência.
Por iniciativa do Executivo em regime de permanência, a Festa do Bodo, que se realizará na
freguesia de Azinhaga no próximo mês de Maio, divulgou‐se e promoveu‐se a milhares de
visitantes que acorreram ao certame, através da presença do Presidente da Junta de Freguesia
de Azinhaga e de um par vestido a rigor.

9. INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E FLORESTAS
Durante este período, a pedido da Direção da associação Rota do Cavalo e do Ribatejo,
realizou‐se uma reunião com a Directora das Áreas Protegidas, Dr.ª Maria de Jesus Fernandes,
com o propósito de validar os itinerários equestres que passarão pelo território da Reserva
Natural do Paul do Boquilobo e de identificar, neste contexto, investimentos prioritários a
realizar pela Camara da Golegã no âmbito do Portugal 2020.
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10. ROTA DO CAVALO E DO RIBATEJO
Neste período, a pedido da Direção da associação Rota do Cavalo e do Ribatejo (RCR),
realizou‐se uma reunião com o Presidente da Direcção da Associação Nacional de Turismo
Equestre (ANTE), associada da RCR, para articular procedimentos relativos ao Serviço do Carro
de Cavalos, participação na BTL 2015 e colaboração desta última na validação de itinerários
equestres a implementar pela Rota do Cavalo e do Ribatejo.
11. DIA DISTRITAL DA DELEGAÇÃO DE SANTARÉM DA ORDEM DOS ENGENHEIROS
No presente ano, a Vila da Golegã foi escolhida para a acolher a comemoração do Dia Distrital
do Engenheiro, tendo sido solicitado pela Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos
Engenheiros (OE) o apoio da nossa edilidade para este evento. A delegação presente na
Golegã, composta por engenheiros das mais diferentes áreas, contou ainda com a presença do
Senhor Bastonário, Eng.º Carlos Ramos, com o Senhor Vice‐presidente da OE, Eng.º Carlos
Loureiro, com o Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da OE, Eng.º Carlos Mineiro
Aires e com o Senhor Engº Adriano Lopes da Delegação Distrital de Santarém.
A comitiva foi recebida pelo Presidente da Câmara e Vice‐presidente da Câmara Municipal no
Salão Nobre dos Paços de Concelho, no passado dia 18 de Abril de 2015, onde foram dadas as
boas vindas e decorreram as intervenções protocolares.
Seguiu‐se uma visita à Casa‐Estúdio Relvas, a partir da qual a comitiva foi transportada em
carro de cavalos até ao Largo Marquês de Pombal, para assistir a uma demonstração equestre
no Picadeiro Municipal Nicolau Pernes a cargo dos alunos da ANTE.

12. IV PASSEIO DE CARROS CLÁSSICOS E DESPORTIVOS
A Câmara Municipal, nas pessoas do seu Presidente e Vice‐Presidente, marcaram presença no
IV Passeio de Carros Clássicos e Desportivos que se realizou no passado dia 12 de Abril de
2015, passeio cujo percurso passou pelas três freguesias do concelho. Durante o passeio foram
realizadas duas visitas. A primeira decorreu na freguesia da Azinhaga, onde os participantes
foram recebidos pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia que lhes proporcionou uma
apresentação da freguesia e uma visita ao polo da Fundação José Saramago. A segunda
decorreu na freguesia do Pombalinho, onde também o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, para além de fazer a apresentação da mesma, proporcionou uma visita à Ponte da
Alverca de Fernão Leite, onde foi explicado o seu significado para a população da freguesia.
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PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
O Presidente da Câmara, acompanhado pelos respetivos Presidentes da Ongatejo, Agrotejo,
Agromais e Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, recebeu na Golegã a Dr.ª Maria
do Céu Patrão Neves e o Professor Drº Tiago Pitta, assessores da Presidência da República para
as áreas da Agricultura e Ambiente, respectivamente. A visita repartiu‐se pelo “Campo” da
Golegã, Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo e Casa‐Estúdio Carlos Relvas permitiu
recolher informação diversificada sobre o nosso Concelho que certamente será transmitida a
Sua Excelência o Presidente da Republica.

2. RESERVA DA BIOSFERA
O Presidente da Câmara, o Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga, os dirigentes da
Ongatejo e do ICNF, a que se juntou o Presidente da Câmara de Torres Novas, estiveram
presentes numa reunião realizada na sede da Comissão Nacional da Unesco Portugal, em que,
em conjunto com a sua responsável, Dr.ª Elizabeth Silva, se debruçaram sobre o processo a
apresentar à UNESCO relativo à Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, nomeadamente à
proposta de novo zonamento.
3. APOSTAS HÍPICAS
O Presidente da Câmara recebeu uma delegação da SOREC, empresa pública marroquina que
gere as Corridas de Cavalos e as Apostas Hípicas em Marrocos. Além da reunião técnica
efectuada, houve ainda oportunidade para visitar o Centro de Alto Rendimento de Desportos
Equestres – Hippos Golegã.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1 – 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 já reenviados os respectivos mapas
devidamente preenchidos que contemplam algumas correções, alterações e adendas à versão
preliminar entretanto recebida.
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2. AEC – REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO 2º PERÍODO
O Presidente da Câmara esteve presente na reunião de avaliação das Actividades de
Enriquecimento Curricular (AEC), promovida, como habitual, pelo Agrupamento de Escolas,
momento que permitiu efectuar um balanço relativo ao 2º período lectivo.
3. RECEPÇÃO AOS ALUNOS FINALISTAS
O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara receberam, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, os Alunos Finalistas do 4º Ano do Primeiro Ciclo que, acompanhados dos
professores e encarregados de educação, agradeceram todo o apoio dado pela autarquia para
que a viagem a Paris fosse inesquecível e memorável.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE
1. JORNADA VICARIAL FESTIVA
Decorreu no passado dia 19 de Abril de 2015, a Jornada Vicarial Festiva dos Concelhos de
Golegã, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha. Estiveram presentes, para além do
Presidente da Câmara Municipal e Vice‐Presidente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
do Entroncamento, Drº Jorge Faria, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da
Barquinha, Drº Fernando Freire, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Golegã e o
Senhor Comandante do Posto da GNR da Golegã, Sargento Francisco Fernandes. A cerimónia
foi presidida por S.E. Reverendíssima o Bispo da Diocese de Santarém, D. Manuel Pelino.
2. REDE SOCIAL
O Presidente da Câmara esteve presente nas reuniões do Núcleo Executivo e no Plenário do
Conselho Local de Acção Social, onde também marcou presença o Drº Tiago Leite, Director
Distrital de Santarém da Segurança Social, onde, entre outros, foi apresentado aos parceiros a
versão preliminar do Diagnóstico Social do Concelho da Golegã, documento que se pretende
concluir até ao final do presente mês de Abril e que servirá de suporte à elaboração do Plano
de Desenvolvimento Social 2020 alinhado com o Portugal 2020, nomeadamente em relação às
áreas da Inclusão Social, Educação, entre outras.
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.
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4. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ
A convite do Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Golegã, António José Martins
Lopes, o Presidente da Câmara esteve presente numa sessão de apresentação de novos
projectos que a instituição pretende vir a concretizar no futuro, ampliando a sua oferta de
prestação de serviços à comunidade e criando mais e melhores condições às valências
atualmente em funcionamento. A sessão contou ainda com a presença do Presidente da União
das Misericórdias Portuguesas, Drº Manuel de Lemos, o Director Distrital de Santarém da
Segurança Social, Drº Tiago Leite, mesários e técnicos da instituição, entre outros parceiros da
mesma.

PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. ENCONTRO REGIONAL DE PIONEIROS
Representada pelo Presidente da Câmara e Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve
presente na Cerimónia de Abertura e de Encerramento do Encontro Regional de Pioneiros, que
decorreu no Parque da Juventude no Equuspolis, nos dias 11 e 12 de Abril de 2015, numa
organização do Centro Regional em parceria com o Agrupamento de Escuteiros da Golegã,
onde estiveram presentes cerca de 500 pioneiros dos vários Agrupamentos CNE da região de
Santarém.

2. II MEIA MARATONA DA GOLEGÃ
A Câmara Municipal da Golegã, em parceria com a Associação Mundo da Corrida e com o
Clube Alvitejo, organizaram a II Meia Maratona da Golegã, prova que contou com cerca de 300
atletas inscritos e meia centena de caminheiros, oriundos de todo o país, e que, de forma
muito abrangente, elogiaram as condições únicas em que a mesma decorreu, bem como os
equipamentos disponibilizados para o efeito.
3. CAMPEONATO NACIONAL INTERESCOLAR DE HIPISMO
Durante este período decorreu a 2ª Jornada do Campeonato Nacional Interescolar de Hipismo,
que contou uma vez mais com cerca de uma centena de alunos oriundos das escolas do país e
que, durante dois dias, no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres – Hippos
Golegã, Quinta da Labruja, Picadeiro da Lusitanus e Picadeiro do Largo do Arneiro, competiram
nas diversas disciplinas equestres, podendo observar‐se uma notória evolução relativamente à
1ª Jornada.
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4. NÚCLEO SPORTINGUISTA DA GOLEGÃ ‐ GALA
Representada pelo Presidente da Câmara e Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve
presente no Jantar de Comemoração do 15º Aniversário do Núcleo do Sporting do Concelho da
Golegã, que decorreu no dia 28 de Fevereiro de 2015, na Quinta de Guadalupe na Golegã.

5. ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES
Durante este período o Presidente da Câmara reuniu com os responsáveis da Secção Las
Rocieras, do Clube de Ténis da Golegã, no âmbito da organização da I Festa Campera, com a
Associação Olé Golegã no contexto da realização do IV Passeio Equestre e de preparação da
ExpoÉgua, com o Clube Desportivo em Movimento no âmbito do seu Plano de Actividades para
o ano corrente, com a Azybike no que concerne à atribuição de uma sala no antigo edifício do
ensino Pré‐Escolar em Azinhaga, aliás, deliberação já tomada em reunião de Câmara, com o
Agrupamento de Escuteiros no intuito de preparar o Encontro Regional de Pioneiros, com a
Sociedade Columbófila da Golegã, seguindo‐se a mesma de uma visita à sede daquela
associação e com a Associação Tejo D’Honra para apresentação dos novos Órgãos Sociais e
projectos a desenvolver em 2015.

PELOURO DO AMBIENTE E ENERGIA
1. TAGUSGÁS
No passado dia 3 de Março de 2015, decorreu uma reunião com técnicos representantes da
Tagusgás, onde foi apresentado o projeto de rede de distribuição de gás natural no concelho
da Golegã (1.ª Fase). Na referida reunião estiveram presentes o do Sr. Vice‐Presidente da
Câmara, acompanhado pelo Sr. Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º
Acácio Nunes e nela foi apresentado o planeamento para o presente ano, no que diz respeito à
obra a executar.
Ainda em relação a este assunto, a administração da Tagusgás solicitou a participação da
Câmara Municipal da Golegã, que se fez representar pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal
e pelo Sr. Vice‐Presidente, na Cerimónia Comemorativa da Chegada do Gás Natural à Golegã,
que decorreu no passado dia 15 de Abril de 2015, na empresa Mendes Gonçalves.
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PELOURO DA ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
1.RESITEJO
A) Reunião de Direcção
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião ordinária
de Direcção, que se realizou no dia 26 de Fevereiro de 2015, onde se aprovou uma Alteração
ao Plano de Investimentos para o ano de 2015, a aquisição de equipamento de transporte, a
aquisição de um esquipamento de carga, entre outros assuntos de carácter geral.
Foi ainda deliberado remeter para a Assembleia Geral, a proposta para a aquisição de uma
Unidade de Osmose Inversa e respectivo contrato de leasing para a sua aquisição.
B) Reunião de preparação do PAPERSU
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião de
preparação do PAPERSU (Plano de Acção do Programa Estratégico para os Resíduos Sólidos
Urbanos), que se realizou no dia 3 de Março de 2015, com a presença do Dr. Domingos
Saraiva, Presidente da Direcção da EGSRA (Associação de Empresas Gestoras de Sistemas de
Resíduos). Na referida reunião foram transmitidas sugestões de medidas a contemplar no
Plano de Acção da Resitejo e dos Municípios associados, medidas essas que poderão constituir
a solução para atingir as metas definidas no PERSU. (Ver anexo 1 e Anexo 2).
C) Reunião de Direcção
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião ordinária
de Direcção, que se realizou no dia 7 de Abril de 2015, onde se aprovou o Relatório e Gestão
de Contas de 2014, ratificou‐se o acordo celebrado com o fornecedor Tratolixo para
pagamento de facturas vencidas e aprovaram‐se a tabelas de preços a praticar em 2015, para
a recepção de resíduos e venda dos produtos da TMB, entre outros assuntos de carácter geral.
D) Assembleia Geral da Resitejo
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na Assembleia Geral
da Resitejo, que se realizou no dia 7 de Abril de 2015, onde se aprovou a alteração à tabela de
vencimentos, a alteração ao Regulamento Interno, a alteração ao Quadro Pessoal, o pedido de
financiamento junto do BCP para realizar o pagamento da TGR à APA, o Relatório de Gestão, o
Relatório e Contas, o Relatório do ROC e o parecer do Conselho Fiscal. Foi ainda apresentada
uma proposta de alteração dos prazos de pagamento das facturas emitidas pela Resitejo aos
Municípios, pelo serviço prestado no tratamento dos resíduos. Foi deliberado por
unanimidade passar o prazo de pagamento para 45 dias.
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Deliberou ainda a Assembleia Geral retirar da ordem de trabalhos o ponto relativo à proposta
para a aquisição de uma Unidade de Osmose Inversa e respectivo contrato de leasing para a
sua aquisição, pois dada a natureza desta operação entendeu‐se que os representantes deste
órgão teriam de estar mandatados pelos respectivos órgãos municipais.

PELOUROS DA REABILITAÇÃO URBANA E OBRAS

1.EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE
S.ANTÓNIO E ZONA ENVOLVENTE ‐ POMBALINHO
No passado dia 24 de Março de 2015, decorreu o procedimento de abertura das propostas
referentes ao concurso público acima referido, tendo o júri do procedimento sido presidido
pelo Vice‐Presidente da Câmara Municipal, fazendo ainda parte do mesmo, enquanto vogais, o
Sr. Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes e o Técnico Sr.
Paulo Caixinha. Apresentaram proposta 20 concorrentes, cujo valor das mesmas se encontra
situado entre os 152.583,92 € e os 215.140,01 €. O relatório preliminar de apreciação das
diferentes propostas apresentadas encontra‐se em fase de conclusão.
2. REUNIÃO DS TELECOM
No passado dia 25 de Março de 2015, decorreu uma reunião com os técnicos da DS TELECOM,
onde estiveram presentes o Vice‐Presidente, o Sr. Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e
Ambiente, Eng.º Acácio Nunes e o Técnico Superior Eng.º Paulo Rodrigues, tendo sido
apresentado o projecto para a extensão de rede de fibra óptica no Concelho da Golegã. Trata‐
se de uma rede livre que pode ser utilizada por qualquer operadora e constitui objectivo da
empresa DS TELECOM, passar a servir em mais 1000 UA para além da capacidade já instalada
que é de cerca de 250 UA, tornando‐se a rede mais apelativa para a utilização de novas
operadoras, com todas as vantagens daí decorrentes para os habitantes do concelho.
3. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO ALMONDA
Durante o período em apreço, foram desenvolvidas diferentes reuniões com a empresa
adjudicatária da empreitada e com a equipa de projecto, com o objectivo de encontrar
soluções para tentar acomodar, sob o ponto de vista técnico e financeiro, os seguintes
problemas:
a) Deficiente estabilidade do talude agravada pela sua exposição ao leito de cheia;
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b) Solo de fundação na zona indicada na alínea a) não corresponder à solução projetada para
as fundações do passadiço metálico;
c) Acautelar a eventual escassez de caudal do rio durante o período de verão, como fonte de
fornecimento de água para a rede de rega, construindo um furo e respectivo edifício de apoio
a todo sistema.
d) Execução de muretes de vedação dos logradouros dos lotes adjacentes à zona de
intervenção;
e) Estudo geotécnico;
Nas referidas reuniões que decorreram nos dias 6, 12, 19, 20 e 24 de Março e no dia 10 de
Abril, estiveram presentes o Vice‐Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Chefe da Divisão de
Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes e os Técnicos Superiores Eng.º Francisco
Duarte e Eng.º Paulo Rodrigues, tendo decorrido no estaleiro da obra e na DOUA.

OUTROS
Durante este período o Presidente esteve presente no Congresso da Associação Nacional de
Municípios, no Conselho Estratégico da Reserva Natural do Paul do Boquilobo e na Comissão
Nacional dos Centros de Alto Rendimento, e o Vice‐Presidente da Câmara marcou presença na
Reunião do Conselho Regional da CCDR – LVT e na Gala das Personalidades do Ano do Jornal O
Mirante.
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