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PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. “AMATEUR”
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente marcaram presença na antestreia do filme
“AMATEUR”, um documentário sobre Carlos Relvas (1838‐1894), que ocorreu no passado dia
23 de setembro na Cinemateca Portuguesa. Este filme, que a Câmara Municipal apoiou, foi
produzido pela B'lizzard e realizado por Olga Ramos, contribuirá para emprestar uma maior
visibilidade, no país e no estrangeiro, ao trabalho técnico e artístico de Relvas através dos seus
retratos realizados no estúdio de luz natural da Golegã, a Casa‐Estúdio Carlos Relvas, e
também por muitas regiões do país, na Europa e na América.
2. APRESENTAÇÃO DO LIVRO “MANUEL DOS SANTOS – O HOMEM E O TOUREIRO”
Integrada na programação da Feira Nacional do Cavalo, a apresentação do Livro “Manuel dos
Santos – O Homem e o Toureiro”, da autoria de seu filho, Drº Manuel Jorge Diez dos Santos,
editado pelas Edições Castelão, juntou, no final de tarde do dia 7 de novembro na Quinta
Guadalupe, uma plateia ilustríssima de mais de três centenas de pessoas, matadores de toiros,
ganaderos, empresários ligados à tauromaquia, entre muitos aficionados, que, com a sua
presença, se associaram a um momento de enorme relevância para a família,
simultaneamente também para o Concelho da Golegã, prestando a devida homenagem ao
homem e a uma figura impar do toureio mundial.
3. EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
A Casa‐Estúdio Carlos Relvas tem patente até ao dia 10 de janeiro de 2016 a exposição de
pintura e desenho da autoria de Catarina Coelho, “Inside The Shell”, que abriu ao público no
passado dia 6.
Já a Galeria João Pedro Veiga exibe a exposição de pintura de autoria de João Pereira,
intitulada “Essências de Um Sentimento”, patente até ao próximo dia 31 de dezembro.
Também a 6 de novembro abriu ao público a exposição/instalação de escultura em espaço
público da autoria de José Coelho, intitulada “Cavalo, Espírito e Movimento”, patente no
espaço público do Jardim do Equuspolis.
O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara estiveram presentes e felicitaram os seus autores.
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4. APRESENTAÇÕES DE LIVROS
Durante este período, e também inseridas na programação da Feira Nacional do Cavalo,
ocorreram as apresentações dos livros “Conceitos Equestres – Princípios e Técnicas”, de
autoria do Mestre Miguel Távora, no Auditório Engº Ricardo Magalhães, completamente
lotado, e “Alredor del Arte Ecuestre – Crepúsculo de una Filosofia de Vida”, da autoria de José
Maria O’Neill, na sede da Associação nacional de Turismo Equestre.
5. EDIÇÕES SOBRE O CAVALO LUSITANO E TAUROMAQUIA
O Mestre Rui Fernandes, também no Auditório Engº Ricardo Magalhães, apresentou um
conjunto de Edições sobre o Cavalo Lusitano e Tauromaquia e uma Peça Escultórica inspirada
na Escola Portuguesa de Arte Equestre.

6. ÓPERA DIDO E ENEIAS
A Golegã recebeu no passado dia 18 de Outubro um evento cultural de excelência. O
espetáculo decorreu na Igreja Matriz da Golegã que foi pequena para receber todos os que
quiseram assistir a esta iniciativa inédita no concelho. Levada a cabo pela Associação Cultural
Cantar Nosso, em parceria com o Município e com a Fundação INATEL, e apoiada pelo IPDJ,
Junta de Freguesia da Golegã e Comunidade Paroquial da Golegã, a "Ópera Dido e Eneias"
revelou‐se um êxito junto do público que aplaudiu de pé esta magnífica atuação. O Coro
Polifónico de Golegã, com a Direção Artística a cargo do Maestro José Dias, foi acompanhado
ao piano por Francisco Sasseti, estando a Direção Musical e Encenação sob a responsabilidade
de Sílvia Mateus.
7. PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A ANTE E A WESTUR
Na presença de S.E. a Ministra da Agricultura e do Mar, Professora Doutora Assunção Cristas,
de S.A.R. a Duquesa de Bragança, D. Isabel de Herédia, do Presidente da Associação Nacional
de Turismo Equestre, Drº José Veiga Maltez e da CEO da Westur, Dr.ª Sofia de Spínola, o
Presidente da Câmara presidiu à Cerimónia de assinatura do Protocolo de Parceria celebrado
entre a ANTE e a Westur para o desenvolvimento do turismo equestre em Portugal.
8. TOURING CULTURAL E PAISAGISTICO
Decorreu neste período a apresentação da versão preliminar do Plano Estratégico para o
Touring Cultural e Paisagístico para o Alentejo e Ribatejo, da responsabilidade da Entidade
Regional de Turismo, um instrumento de planeamento determinante para o nosso Concelho.
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9. ROTA DO CAVALO E DO RIBATEJO
Durante este período a associação integrou, através de Estágio Profissional, uma Técnica de
Turismo, recurso fundamental para prosseguir os objetivos da mesma e de todos os seus
associados.
10. RURAL BEJA
O Município da Golegã voltou a estar presente no Salão do Cavalo, 2ª edição, da Rural Beja,
tendo o Presidente da Câmara, Vice‐Presidente e restante comitiva, sido recebidos pelo
Presidente da Câmara Municipal de Beja, Dr. João Rocha. Esta participação insere‐se numa
estratégia de promoção e divulgação da nossa marca, dos nossos produtos, e do nosso
património junto de potenciais parceiros, investidores e visitantes.

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1. XL FEIRA NACIONAL DO CAVALO E XVII FEIRA INTERNACIONAL DO CAVALO LUSITANO
A edição de 2015, também pelas condições meteorológicas magnificas que se verificaram ao
longo de todo o evento, permitindo assim cumprir uma programação rica e diversificada,
também pelas novidades introduzidas, foi um enorme sucesso. Na vertente desportiva, a
realização da Taça de Portugal de TREC, a Taça de Portugal de Equitação de Trabalho, o
Concurso de Atrelagem Nacional de 2* e a primeira jornada do 2º Campeonato Nacional
Interescolar de Hipismo, nos dias 9 e 10, competição que envolveu as Escolas Agrícolas e de
Desenvolvimento Rural que ministram a Equitação, a que se juntou o Colégio Militar, e que
trouxe à Capital do Cavalo cerca de uma 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 160 conjuntos inscritos, concorreram para o sucesso da primeira
fase do certame. O já habitual Concurso de Modelo e Andamentos, a Homenagem à Comissão
de Honra do LV Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela, constituída pelos
Cavaleiros Séniores de Ensino, o Grande Prémio de Portugal em Corridas de Cavalos e o
Campeonato da Europa de Equitação de Trabalho de Juniores marcaram o desenvolvimento e
o final de dez dias de programação intensa e de altíssimo nível desportivo.
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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 2015 contou com a presença de S.E. a Ministra da Agricultura e do Mar, Professora
Doutora Assunção Cristas, que se fez acompanhar de S. E. o Ministro da Economia, Drº Miguel
Morais Leitão. No sábado, dia 14, para além das presenças de Suas Excelências os
Embaixadores do Qatar e da República do Egito, o certame recebeu a presença de S.E. o
Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar, Drº Nuno Vieira de Brito.
Por ocasião da realização do Baile da Jaqueta, evento que se vem consolidando cada vez mais
na programação da Feira Nacional do Cavalo, e da Comemoração do 20º Aniversário da Revista
Equitação, a Golegã recebeu S.A.R os Duques de Bragança.
2. SALÃO DO CAVALO ‐ MARROCOS
A convite do Governo de Portugal, o Município da Golegã esteve presente na 8ª Edição do
Salão do Cavalo que decorreu na cidade de El Jadida em Marrocos. Portugal, país convidado de
honra da edição 2015, inaugurada pelo príncipe Moulay Rachid, que tivemos o privilégio de
receber no espaço da Capital do Cavalo, e a quem explicamos a sua ligação secular a este
produto de excelência de Portugal, que é o Puro Sangue Lusitano. Muito nos orgulhamos da
presença, de S.E a Ministra da Agricultura e do Mar, de S.E. o Secretário de Estado da
Alimentação e Investigação Agroalimentar e de S.E a Embaixadora de Portugal em Marrocos,
em mais uma oportunidade para promover o património equestre português além‐fronteiras.
3. CONCURSO INTERNACIONAL DE ATRELAGEM DE TRADIÇÃO (CIAT)
A VIII Edição do Concurso Internacional de Atrelagem de Tradição de Outono 2014 decorreu
este ano na Golegã, engalanando‐se o “Arneiro” para receber, na extraordinária tarde de 3 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, este ano, mais de 20 concorrentes portugueses e
espanhóis. A final do Troféu Ibérico foi disputada em simultâneo, sendo ganha por um
concorrente espanhol.
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PELOURO DA EDUCAÇÃO
1.CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS DE MÉRITO E DIPLOMAS DE VALOR E EXCELÊNCIA
À semelhança de anos anteriores, o Município, através do Presidente e do Vice‐Presidente da
Câmara, esteve presente na Cerimónia de Entrega de Prémios de Mérito e Diplomas de Valor e
Excelência aos alunos do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho. Esta
iniciativa levada a cabo pelo Agrupamento contou ainda, como vem sendo hábito, com o apoio
da Empresa Agromais que financiou os prémios dos melhores alunos que concluíram o ensino
secundário.
2.WORKSHOP "CRESCER SAUDÁVEL"
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente no Workshop
"Crescer Saudável", iniciativa que decorreu no dia 13 de Outubro de 2015, na sala polivalente
da Escola E.B.1 da Golegã. Este workshop versou temas relacionados com a saúde e bem‐estar
da criança, como sejam, a vigilância médica durante o período de gestação e nos primeiros
anos de vida, relacionamento harmonioso com quem interagem, hábitos alimentares
saudáveis, actividade física, comunicação e preparação sob o ponto de vista emocional para
enfrentar os desafios. Constituiu objectivo desta iniciativa, prestar esclarecimentos aos pais
sobre estes temas, numa lógica de reconhecimento e capacitação dos pais e de outros adultos
de referência, enquanto primeiros prestadores de cuidados.
3. SABE ‐ SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES ‐ REDE DE BIBLIOTECAS
No passado dia 20 de Outubro de 2015, a Câmara Municipal através do seu Vice‐Presidente,
recebeu para uma reunião de coordenação, a responsável pela rede de bibliotecas, onde
foram apresentadas um conjunto de iniciativas a formalizar, que visam a persecução dos
objetivos do protocolo de colaboração entre o ministério da educação, a escola e a autarquia,
no sentido de promover a leitura nas crianças em idade escolar e pré‐escolar.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE
1. PROJETO SÉNIOR +
O Presidente da Câmara e da Rede Social do Concelho esteve presente na Sessão de
Apresentação do Projeto Sénior +, tendo felicitado, na pessoa do Excelentíssimo Provedor,
Engº João Saldanha, a instituição e todos os seus colaboradores, pela concretização do Projeto
Sénior MAIS. O envelhecimento ativo e a qualidade de vida da população sénior, dos utentes
da Santa Casa da Azinhaga, mas também da comunidade em geral, que se deseja que venha a
ser abrangida, passaram a usufruir de um recurso de altíssima qualidade.
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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.

PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Durante este período o Conselho Municipal da Juventude reuniu‐se para apreciar a Proposta
de Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o ano 2016.
2. PRÉMIOS JOVENS COM GÁS
A convite da Tagusgás, o Presidente da Câmara teve o privilégio de assistir em Santarém, no
magnífico Convento de São Francisco, à Gala Jovens com Gás, uma iniciativa da Tagusgás, que
distinguiu o talento de 54 jovens do Distrito de Santarém nas áreas do Desporto,
Empreendedorismo, Artes e Ensino. De entre eles, dois fantásticos jovens Goleganenses,
Frederico Riachos e José Luz, que viram reconhecido o seu mérito e o seu talento no desporto,
designadamente na natação, o que muito nos deve orgulhar a todos, e que vem sendo o
corolário de uma parceria de sucesso desenvolvida entre a Câmara Municipal e o Núcleo do
Sporting Clube de Portugal da Golegã.
3. CAMPEONATO DA EUROPA DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO
Integrado na programação da Feira Nacional do Cavalo, numa organização conjunta entre a
Câmara Municipal da Golegã, Associação Feira Nacional do Cavalo e Associação Portuguesa de
Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano, a capital do Cavalo recebeu pela primeira vez o
Campeonato da Europa de Juniores de Equitação de Trabalho que contou com a presença das
Equipas da Espanha, França, Itália, Holanda e Portugal. A Equipa Portuguesa sagrou‐se Campeã
da Europa de Equitação de Trabalho.
4. XVIII OPEN TÉNIS DA FEIRA NACIONAL DO CAVALO
O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara marcaram presença na Cerimónia de Entrega de
Prémios do XVIII Open de Ténis FNC, evento desportivo que todos os anos por ocasião da Feira
Nacional do Cavalo, trás à Golegã largas dezenas de atletas, masculinos e femininos, de todo o
país, e que este ano proporcionaram momentos de ténis de altíssima qualidade.
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5. CAMPEONATO NACIONAL DE JIU‐JITSU
O Município da Golegã recebeu no passado dia 3 de Outubro de 2015 mais um evento
desportivo de âmbito nacional, o Campeonato Nacional Jiu‐jitsu ‐ Sistema Ne‐Waza. O
Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente estiveram presentes no decorrer da competição e
na Cerimónia de Entrega de Prémios.

6. NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DA GOLEGÃ
A Câmara Municipal da Golegã homenageou, no dia 20 de Outubro, o Núcleo do Sporting
Clube de Portugal da Golegã. A cerimónia teve como propósito homenagear, publicamente um
percurso de mérito e excelência desenvolvido ao longo de mais de uma década e meia,
designadamente na vertente desportiva, com particular destaque para a organização das
etapas do XTerra Portugal. A homenagem decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho e
contou com a presença dos Presidentes da Direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal, bem
como outros dirigentes e associados.

7. ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES
Durante este período, o Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente reuniram e marcaram
presença em diversas iniciativas do Movimento Associativo do Concelho, designadamente com
o Azinhaga Atlético Clube, Clube desportivo em Movimento, Associação Cultural Cantar Nosso
e na Cerimónia de Encerramento de Época da Sociedade Columbófila Goleganense.

AMBIENTE E ENERGIA
1. TAGUSGÁS
No passado dia 1 de Outubro de 2015, decorreu uma reunião com técnicos representantes da
Tagusgás, visitando os arruamentos objeto de intervenção para a implementação da rede de
distribuição de gás natural na Golegã. Constatou‐se que as obras previstas para a 1.ª fase, cuja
apresentação decorreu nos serviços municipais no passado dia 3 de Março de 2015, se
encontravam concluídas, existindo uma forte adesão dos munícipes a esta nova realidade. Foi
ainda apresentado, o planeamento das intervenções previstas até ao final do presente ano e
aquelas que a empresa pretende desenvolver no ano de 2016.
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ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
1.RESITEJO
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião ordinária
de Direção, que se realizou no dia 24 de Setembro de 2015, onde se aprovou uma proposta
para a 4.ª Alteração às PPI para o ano de 2015, uma proposta para a aquisição de três viaturas
ligeiras para a recolha de cartão/papel e uma proposta para aquisição de um trator para
proceder ao transporte de RSU´S entre os Ecocentros e a TMB. Foi ainda deliberado autorizar a
abertura de procedimento de concurso público, para o fornecimento e montagem de uma
linha de triagem para embalagens provenientes da recolha seletiva na estação de triagem, a
abertura de concurso por ajuste direto, para os trabalhos de movimento de terras para a
construção do 3.º Alvéolo da célula dois do aterro sanitário, a abertura de procedimento de
concurso público para a empreitada de construção de edifício destinado a parque de
maturação e armazenamento de composto e a abertura de procedimento de concurso público
para fornecimento e montagem de uma linha a instalar na TMB para melhoria da qualidade do
composto e separação de vidro. Dos concursos públicos citados, foi ainda aprovada a
composição dos júris e as peças dos procedimentos.
Mais se aprovou uma proposta para a aquisição duma galera para transporte de RSU`S, uma
proposta para aquisição de duas viaturas para a recolha seletiva de vidro, entre outros
assuntos de caráter geral.
2. VISITA À ETAR DE TORRES NOVAS ‐ COMISSÃO GRUDAL
No dia 7 de Julho de 2015, nas instalações da ETAR de Torres Novas, decorreu uma reunião
com as Águas do Ribatejo, onde estiveram presentes o Presidente e Vice‐Presidente da
Câmara, o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Junta de Freguesia da
Azinhaga, representando a Comissão GRUDAL. Os autarcas do nosso concelho foram recebidos
pelo Presidente do Concelho de Administração das Águas do Ribatejo, Dr. Francisco Oliveira e
pelo Director Geral, Eng.º Campos de Moura, esclarecendo que as infraestruturas constituintes
dos sistemas de recolha e de tratamento de esgotos foram equipadas com a mais recente
tecnologia adequada ao tratamento de águas residuais de características urbanas e não para a
receção e tratamento de águas residuais industriais, sendo essa responsabilidade das
respetivas unidades industriais.
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Esclareceram ainda, que em casos específicos, e mediante análise e autorização prévia da
Águas do Ribatejo, algumas indústrias poderão, após um pré‐tratamento adequado, colocar as
suas águas residuais para tratamento nas ETAR de Riachos e Torres Novas sendo o processo
sujeito a rigoroso controlo das Águas do Ribatejo e das entidades competentes.
3. SESSÃO DE ESCLARECIMENTO ‐ ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS
EXISTENTES DOS SISTEMAS EM BAIXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS ‐ POSEUR
No passado dia 29 de Setembro de 2015, representado pelo Sr. Vice‐presidente que se fez
acompanhar pelo Sr. Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes e
a pela Técnica Superior, Sr.ª Eng.ª José Cidália Pereirinha, a Câmara Municipal esteve presente
numa sessão de esclarecimento levada a cabo pelo POSEUR, onde foram prestados
esclarecimentos de carácter técnico para a elaboração das candidaturas dentro desta
temática.

TRANSPORTES
1. REUNIÃO NA CIMLT
No passado dia 29 de Setembro de 2015, a Câmara Municipal esteve representada pelo Vice‐
Presidente, que se fez acompanhar pelo Sr. Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente,
Eng.º Acácio Nunes, numa reunião sobre Mobilidade Sustentável, que decorreu nas instalações
da CIMLT. Como nossa interlocutora nessa reunião, esteve a equipa que está a elaborar Plano
Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável, onde procedeu a auscultação dos diferentes
municípios que integram a CIMTL. Esta reunião constituiu a primeira fase do processo de
recolha de informação sobre esta matéria, que se veio a consolidar com o preenchimento e
envio de questionário por parte dos serviços municipais, com informações sobre o nosso
concelho, no que diz respeito à: ocupação territorial, sistema viário, redes cicláveis, sistemas
de transportes coletivos, espaço público e estacionamento.
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ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
1. SESSÃO DE APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO GUIA METODOLÓGICO PARA DELIMITAÇÃO DA
REN
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT)
fez a apresentação pública do Guia Metodológico para o apoio ao procedimento de
delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) dos municípios da sua área geográfica de
atuação, enquadrado numa estratégia de atuação que pretende reforçar a cooperação das
autarquias na gestão do território, na qual estiveram presentes o Vice‐Presidente, o Sr. Chefe
da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes e a Técnica Superior, Sr.ª
Eng.ª José Cidália Pereirinha.
Este Guia decorre do reconhecimento das vantagens da sistematização do conhecimento
adquirido pela CCDR LVT e autarquias no acompanhamento e elaboração de propostas de
delimitação de REN. Na sua elaboração colaboraram a Agência Portuguesa do Ambiente, bem
como as Câmaras Municipais de Abrantes, Cascais e Setúbal, por representarem exemplos de
boa aplicação de metodologias e critérios de delimitação com diferentes enquadramentos e
concretizados em territórios com características biofísicas distintas.

REABILITAÇÃO URBANA E OBRAS
1. PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA ‐ PARU
No dia 4 de Novembro de 2015, foi realizada a primeira reunião técnica com a equipa da
Terrisirga ‐ Territórios e Redes, consultora da Câmara Municipal para a elaboração do Plano de
Ação para a Regeneração Urbana. A elaboração deste documento é determinante para as
ações de reabilitação urbana que o município e as entidades privadas possam pretender vir a
desenvolver no âmbito do quadro comunitário Portugal 2020. As candidaturas aos avisos
relativos as ações desta natureza, apenas são possíveis aos municípios que tenham o referido
plano aprovado.
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ECONOMIA
1. CONTINENTE BOM DIA
De acordo com o previsto, a Loja Continente Bom Dia abriu ao público na Golegã no passado
dia 29 de outubro. A Golegã, passa assim a dispor nossa comunidade passa assim a dispor de
mais uma superfície comercial que contribuirá para uma maior oferta neste sector. Foram
criados cerca de 40 postos de trabalho diretos, ocupados em 80% por munícipes do nosso
Concelho, muitos deles em situação de primeiro emprego. Evidenciar por último a
requalificação operada na principal entrada da Vila, tendo sido resolvido um problema
urbanístico que se arrastava há quase uma década.
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