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PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO

1. ASSOCIAÇÃO GRANDE PRIORADO LUSITANIAE TEMPLUM

Durante este período foram assinados os Protocolos de Colaboração entre a Câmara Municipal
da Golegã, a Associação Grande Priorado de Lusitaniae Templum, representada pelo GrãoPrior, e as proprietárias da Capela de São João Baptista da Ventosa. Os protocolos agora
assinados visam dinamizar e desenvolver o conceito "Golegã - Vila Templária", reconhecendo
uma vasta herança templária no nosso concelho, nomeadamente em São Caetano - Quinta da
Cardiga, mas também à importância histórica da Capela de São João Baptista da Ventosa
(Azinhaga), perspetivando que o mesmo possa contribuir para a preservação e promoção do
nosso património histórico e cultural.
2. CASA-ESTÚDIO CARLOS RELVAS - EXPOSIÇÕES
Desde 4 de setembro, até ao próximo dia 1 de novembro, a Casa-Estúdio apresenta a
Exposição Fotográfica Carlos Relvas “Touros, Cavalos e Campo”, exposição visitada por
milhares de visitantes por ocasião da Feira Nacional da Agricultura, onde esteve patente.
Por ocasião do Dia Mundial da Fotografia, 19 de agosto, decorreu na Casa-Estúdio Carlos
Relvas uma mostra de exemplares das coleções doadas (séc. XX).

3. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA (NIDAP)
O Presidente da Câmara recebeu e reuniu com os Professores Fernando Coimbra e Silvério
Figueiredo com o propósito de abordar as parcerias e os projetos a desenvolver em conjunto
com a Câmara Municipal da Golegã, nomeadamente a elaboração da Carta Arqueológica do
Concelho, que contará com a colaboração de uma Arqueóloga Estagiária, integrada no âmbito
do Programa de Estágios PEPAL, bem como aos locais a eleger para depósito de materiais
arqueológicos.
4. TURISMO EQUESTRE: PLANO DE INTERVENÇÃO
Numa iniciativa conjunta da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e do
Município da Golegã, na presença de S.E. a Ministra da Agricultura e do Mar, Professora
Doutora Assunção Cristas, mais de uma centena de pessoas, entre as quais, Presidentes de
Câmara e Vereadores, Diretores-Gerais e Regionais das áreas do Turismo e Agricultura,
membros da Comissão de Acompanhamento, a qual integramos, associações nacionais,
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regionais e locais, criadores, empresários, técnicos de turismo e público em geral, assistiram,
no Hotel Lusitano na Golegã, à apresentação do Plano de Intervenção para o Turismo
Equestre, no horizonte Portugal 2020.

5. 1º CONGRESSO PORTUGUÊS DE TURISMO EQUESTRE
O Presidente da Câmara marcou presença no 1° Congresso Português de Turismo Equestre,
organizado pela Associação Nacional de Turismo Equestre, cuja sessão de encerramento foi
presidida por S.E. a Ministra da Agricultura e do Mar, estando ainda presente S.E. o Secretário
de Estado Adjunto do Vice-Primeiro-Ministro.

6. V EDIÇÃO DO OLÉ GOLEGÃ
A Essência e a Vivência estiveram de regresso à Golegã e ao Largo do Arneiro com a realização
da 5ª edição do certame Olé Golegã, não defraudando expetativas quer em relação à presença
de público quer no que diz respeito à programação, mais diversificada e repartida, pelo
primeiro ano, por quatro dias. Pelo segundo ano consecutivo e em simultâneo, numa parceria
que se aplaude e que se regista com muito agrado, decorreu o Arraial Folclórico promovido
anualmente pelo Rancho Folclórico da Golegã, que animou, no sábado à noite, este ano com
excelente tempo, com os grupos convidados, os muitos visitantes presentes no Largo Marquês
de Pombal.
A Câmara Municipal, percebendo o trabalho desenvolvido pela Associação Olé Golegã e
reconhecendo a importância e o impacto que o evento representa para o Concelho, reforçou o
apoio financeiro, investindo ainda na promoção do mesmo nas Caixas de Multibanco do
Distrito de Santarém. O arranque do certame foi ainda assinalado pela atribuição à Associação
Olé Golegã de um espaço onde passará a funcionar a sua Sede Social.
7. FESTA ANUAL DO POMBALINHO
O Presidente e o Vice-Presidente da Câmara marcaram presença na Festa Anual do
Pombalinho, evento organizado pela Junta de Freguesia do Pombalinho e pela Casa do Povo,
que contou, pela primeira vez, com o apoio logístico e financeiro por parte da Câmara
Municipal da Golegã, e que, durante quatro dias, através de uma programação diversificada,
levou àquela Freguesia e ao Jardim, algumas centenas de pessoas.
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8. ROTA DO CAVALO E DO RIBATEJO
Durante este período realizaram-se duas reuniões de Direção, destacando-se, entre outros
assuntos abordados, a publicitação e divulgação de uma oferta de Estágio-Emprego destinada
a um Técnico Superior de Turismo.
9. FESTAS POPULARES
A Câmara Municipal, reconhecendo a implicação e envolvência de associações e particulares
na realização destes eventos, apoiou uma vez mais, as Festas de São João, São Pedro e Nossa
Senhora da Guia, eventos que ocorreram de junho a agosto, e que contaram com a presença
do Presidente e do Vice-Presidente.

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1. RESERVA DA BIOSFERA DO PAUL DO BOQUILOBO

Foi já entregue, no Ministério dos Negócios Estrangeiros (Palácio das Necessidades), em
Lisboa, por parte dos representantes do Órgão de Gestão da Reserva da Biosfera do Paul do
Boquilobo, à Presidente da Comissão Nacional da UNESCO, S.E. a Embaixadora Ana Martinho,
o Dossier de Candidatura que visa obter o estatuto de conservação relativo às Reservas da
Biosfera de 2ª Geração. Neste novo contexto, a Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo,
incluirá, não só uma vertente de conservação, mas também pretende valorizar outros recursos
endógenos da região, nomeadamente o turismo em espaço rural, a agricultura sustentável, a
investigação e a sensibilização ambiental.

2. UNIVERSIDADE DE PEQUIM

O Presidente da Câmara recebeu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um grupo de alunos
de língua e cultura portuguesa da Universidade de Pequim. Estes alunos, premiados pelo seu
mérito, foram os escolhidos pelo Professor Cândido Azevedo, que leciona português na China,
para visitarem o Ribatejo. Na Golegã, no hall do Salão Nobre, assistiram a uma aula de história
sobre alguns dos Reis que marcaram a história da Vila da Golegã, nomeadamente D. João III, D.
Manuel I e D. Sebastião. Tiveram ainda a oportunidade de visitar o Equuspolis e de usufruírem,
na ANTE, de uma experiência equestre.
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3. ESTÁGIO DA EQUIPA JAPONESA

O Presidente da Câmara recebeu e deu as boas-vindas, também na sua língua materna, aos
jovens futebolistas da equipa Japonesa liderada pelo Senhor Kazuaki Maeda. Pelo 2º ano
consecutivo, a Golegã recebe este estágio no SportHotel e no Estádio Manuel Galrinho Bento.
A tranquilidade, a segurança, a forma como recebemos e as condições únicas dos nossos
equipamentos colocam-nos num patamar de excelência neste segmento de procura

PELOURO DA EDUCAÇÃO

1. ANO LETIVO 2015/2016
O Presidente, o Vice-Presidente, e a Chefe de Divisão de Intervenção Social, Dr.ª Elsa Lourenço,
marcaram presença nas reuniões de esclarecimento aos pais e encarregados de educação,
promovidas pela Direção do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho
(AEGAP), que se realizaram nas três freguesias do Concelho, com o propósito de informarem e
esclarecerem os encarregados de educação sobre as áreas de intervenção e de
responsabilidade da Câmara Municipal, bem como de novos apoios a iniciar no presente ano
letivo. Assim, e relativamente às Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s), os horários
estão definidos e os docentes escolhidos, permitindo perspectivar, salvo motivos de força
maior, um ano letivo tranquilo e sem interrupções. Por iniciativa da Câmara Municipal, e em
estreita articulação com os docentes do 1º Ciclo, disponibilizar-se-á uma oferta de Estudo
Orientado que complementará a oferta letiva. Por último, a componente de apoio aos exames
do 1º Ciclo, tem condições para no presente ano letivo se iniciar muito mais cedo, garantindo
assim melhor preparação aos alunos.

2. ESCOLA DO POMBALINHO – AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO
A Câmara Municipal, após diligências com a Direção do Agrupamento e com a Associação de
Pais e Encarregados de Educação, viu aceites, pela Direção Geral de Educação de Lisboa e Vale
do Tejo, e em particular pelo seu Diretor-Geral, Drº José Alberto Moreira Duarte, as suas
razões e fundamentos para a manutenção da Autorização Especial de Funcionamento para o
ano letivo 2015-2016 relativa ao Primeiro Ciclo do Ensino Básico no Jardim de Infância do
Pombalinho, garantindo-se assim, por mais um ano, o funcionamento daquele
estabelecimento escolar.
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3. CURSO PROFISSIONAL DE PRODUÇÃO AGRÁRIA E MULTIMÉDIA
A Câmara Municipal da Golegã, através do seu Presidente, foi parte interveniente junto da
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), nomeadamente junto do seu DiretorGeral, Drº José Alberto Moreira Duarte, para que o Curso Profissional, de composição mista,
Produção Agrária e Multimédia, pudesse vir a ser uma realidade no ano letivo 2015-2016, que
agora se inicia.

4. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Realizou-se durante este período a reunião do Conselho Municipal da Educação, fórum de
informação, apreciação e de tomada de decisão relativo às temáticas da educação e onde
foram abordados assuntos relativos ao ano letivo 2014-2015, bem como à preparação do ano
letivo 2015-2016, no que concerne à rede de equipamentos, constituição de turmas,
atividades de enriquecimento curricular, transportes escolares, programas diversos, entre
outros, com particular destaque para a emissão de Parecer Favorável à Proposta da Carta
Educativa para o horizonte 2020.

5. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA – CASA DAS ARTES
O Vice-Presidente da Câmara esteve presente na sessão de encerramento do Projeto de
Atividades de Tempos Livres da instituição, que contou com pais e encarregados de educação,
e que a Câmara Municipal voltou a apoiar.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE

1. PLATAFORMA SUPRACONCELHIA DA LEZIRIA DO TEJO
O Presidente da Câmara esteve presente na reunião deste fórum distrital das Redes Sociais,
destacando-se, entre outros, a apresentação de um projeto-piloto da Rede Europeia AntiPobreza.
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.
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PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. SUMMER GAMES
A 5ª edição dos Summer Games que este ano contou com a presença de 10 equipas e cerca de
150 participantes que, ao longo do mês de Agosto, praticaram diversas modalidades
desportivas, tais como BTT, Boot Camp, Natação, Voleibol de Praia, Orientação Noturna, Tiro
com Arco, Sueca, Futebol de Praia, Ténis, Etapa de Praia, Street-Basket, Estafeta e Jogos
Aquáticos.
Depois da Casa do Benfica da Golegã (2011), do Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã
(2012) e do Escudo Zurique (2013 e 2014) o Clube Ténis da Golegã (Equipa A) foi o grande
vencedor da Edição 2015.
2. CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
A convite do Presidente do CMJ, a FAJUDIS (Federação das Associações Juvenis do Distrito de
Santarém, que passará a integrar o Conselho Municipal, com o estatuto de membro
observador, esteve presente na reunião para apresentar o Projeto "Juventude e
Desenvolvimento Local". O Dia da Juventude, Summer Games 2015, Festa da Juventude, entre
outros, foram assuntos tratados na reunião realizada.
3. 5ª FESTA DA JUVENTUDE
O Município da Golegã organizou mais uma Edição da Festa da Juventude, este ano com um
novo formato sugerido pelo Conselho Municipal de Juventude. Ao contrário de anos
anteriores, em que o evento se realizava em cada uma das freguesias, a partir de 2015
Pombalinho,

Azinhaga

e

Golegã

receberão

alternadamente

esta

festa

anual.

Este ano, no Jardim do Pombalinho, o evento contou com a presença de Las Rocieras,
Magnet3, Dr. Cavalheiro, Dj Escybe, Farol Williams, Dj CPT.Stefan e, pela primeira vez, foi palco
da Cerimónia de Encerramento dos Summer Games. A 5ª Edição da Festa da Juventude
conseguiu atrair, animar e divertir gente de todas as idades que aproveitaram a excelente
oferta que a organização e o local lhes proporcionaram.
4. DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE
À semelhança dos últimos anos o Município da Golegã celebrou no dia 12 de Agosto o Dia
Internacional da Juventude oferecendo aos jovens do concelho entradas gratuitas na Rede
Municipal de Museus e nas Piscinas Municipais. Este dia contou ainda com as habituais provas
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de natação que foram acompanhadas pelo Presidente da Câmara Municipal, que presenteou
os participantes com diplomas e t-shirts alusivas ao Dia Internacional da Juventude.
5. FUTEBOL CLUBE GOLEGANENSE
O Executivo Municipal recebeu no Salão Nobre dos Paços do Concelho a equipa de Iniciados
do Futebol Clube Goleganense para a cerimónia de entrega das Faixas de Campeão Distrital
daquele escalão, feito único para o Clube, e que marcou uma época desportiva brilhante para
atletas e seus familiares, treinadores e dirigentes.

6. CLUBE DE TÉSNIS DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara e o Vice-Presidente estiveram presentes no IV Torneio Vila da Golegã
e XX Festa do Ténis, torneios que trouxeram à Capital do Cavalo, mais de centena e meia de
jovens atletas.

7. CONVIVIO DE PESCA DA CMG
O Presidente da Câmara e o Vice-Presidente estiveram presentes no XIV Convívio de Pesca do
Núcleo de Pesca dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Golegã, que se realizou em
Alpiarça, na Barragem dos Patudos.

Durante este período o Presidente da Câmara esteve presente em Aveiro na cerimónia de
assinatura do Contrato de Objetivos entre a Câmara Municipal e o Instituto de Emprego e
Formação Profissional, relativo ao Gabinete de Inserção Profissional de 2ª Geração (GIP),
presidida por S.E. o Secretário de Estado do Emprego, Drº Octávio Oliveira, na companhia da
Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém, Dr.ª Elza Vitório, e pelos
Presidentes de Câmara de Rio Maior, Cartaxo e Azambuja. No âmbito deste contrato, a Câmara
Municipal da Golegã reforçará a oferta de colocação de pessoas desempregadas, apoiará a
procura ativa de emprego, promoção de empreendedorismo, entre outras.
Acompanhado pelo Vice-Presidente, marcou presença na cerimónia de inauguração das ETAR
de Torres Novas e Riachos, presidida por S.E. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, e com a presença de S.E. o Secretário de Estado do
Ambiente, Paulo Lemos.
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