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COMEMORAÇÕES DO 42º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL, DO 40º ANIVERSÁRIO DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO 40º ANIVERSÁRIO DAS PRIMEIRAS ELEIÇÕES
AUTÁRQUICAS
A Golegã recebeu as comemorações do 42º aniversário do 25 de abril, tendo a Sessão Solene
decorrido no jardim da Casa‐Estúdio Carlos Relvas, não sem antes se terem realizado, no
Pombalinho e Azinhaga, as respetivas cerimónias do içar da Bandeira Nacional. Em simultâneo à
celebração dos festejos, a Junta de Freguesia da Golegã aproveitou o momento para homenagear
os anteriores Presidentes de Junta de Freguesia e os atletas Campeões Nacionais formados na
freguesia.

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO DA GOLEGÃ
O Auditório Eng.º Ricardo Magalhães, no Edifício Equuspolis, recebeu no passado dia 23 de abril a
Apresentação da Carta Arqueológica do Concelho da Golegã. Esta iniciativa consistiu em dar a
conhecer a metodologia de trabalho adotada pelo Centro Português de Geo‐História e Pré‐História
na elaboração de um documento que permitirá aos especialistas a ao público em geral terem
acesso à informação arqueológica do concelho. A Carta Arqueológica, elaborada por um conjunto
de profissionais de diferentes áreas, tem como coordenador responsável o Professor Doutor
Silvério Figueiredo e codirectora a Dr.ª Sofia Ferreira. Segundo os dados da Direção Geral do
Património Cultural existem neste momento identificados no nosso concelho 35 sítios com
interesse arqueológico, podendo este número vir a aumentar no futuro, caso venham a ser
conhecidos novos locais de estudo.
2. I ENCONTRO IBÉRICO DE GAITEIROS NO RIBATEJ0
A Associação Cultural Cantar Nosso organizou, em parceria com as Câmaras Municipais da Golegã
e da Chamusca, o I Encontro Ibérico de Gaiteiros no Ribatejo, evento que ocorreu nos dias 11 e 12
de junho e que contou com a presença de três dezenas de grupos, portugueses e espanhóis, e com
cerca de duas centenas de participantes. À semelhança de outras iniciativas levadas a cabo pela
Associação Cultural Cantar Nosso, este evento atingiu também um patamar de excelência. O
público presente no Largo da Imaculada Conceição teve oportunidade de assistir a um espetáculo
inédito e repleto de atuações de elevada qualidade. A Arruada realizada no sábado à tarde, após a
Sessão Solene de boas‐vindas no Salão Nobre dos Paços do Concelho, levou os Gaiteiros à
descoberta da Golegã.
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3. APRESENTAÇÃO DO LIVRO “O ROSTO DA ARTE – 30 ANOS DE ARTE”
Por ocasião da XVIII ExpoÉgua foi apresentado, no passado dia 14 de maio, o Livro "O Rosto da
Arte ‐ 30 Anos de Arte" de José Coêlho. A apresentação, que decorreu no Auditório Eng.º Ricardo
Magalhães do Edifício Equuspolis, contou com sala cheia. Familiares, amigos e personalidades
ilustres ligadas à academia e às artes quiseram marcar presença e fazer deste evento um sucesso.
Este livro, agora editado pelo Município da Golegã, contribuirá também para a promoção e
divulgação da obra do Mestre Martins Correia.
4. CASA‐ESTÚDIO CARLOS RELVAS ‐ EXPOSIÇÃO
A Exposição de Fotografia "Touro ao Tejo" de Marcos Fernandes, inaugurada, no dia 12 de maio,
estará patente na Casa‐Estúdio Carlos Relvas, até 31 de Agosto de 2016.
5. EQUUSPOLIS ‐ EXPOSIÇÃO
A Galeria de Arte João Pedro Veiga, no Equuspolis, continua com regular oferta cultural no
domínio das exposições. No passado dia 12 de Maio, foi palco da inauguração da Exposição de
Pintura/Escultura "Percursos" do Mestre Rui Fernandes. Esta exposição estará patente ao público
até ao dia 30 de junho de 2016.
6. BIBLIOTECA MUNICIPAL DA GOLEGÃ ‐ EXPOSIÇÃO
Por ocasião da XVIII ExpoÉgua, foi inaugurada, no passado dia 11 de maio a Exposição de Pintura
"Cavalos em Liberdade" de Serrão de Faria. Esta exposição estará patente ao público, até ao dia 31
de maio de 2016, na Biblioteca Municipal da Golegã.
7. ARTSPACE JOÃO CARVALHO ‐ EXPOSIÇÃO
O Presidente da Câmara esteve presente no Centro Cultural ArtSpace João Carvalho, que em
conjunto com o Museu Municipal Martins Correia, e com Maria João Fernandes como Comissária,
abriu ao público uma mostra de esculturas e desenhos, estes da coleção particular propriedade de
Elsa Martins Correia, intitulada "O Poema Do Corpo", que estará patente ao público, até 30 de
julho. A abertura da Exposição contou com a presença da Senhora Vice‐Presidente da Câmara
Municipal de Alcanena, Engª Maria João Gomez. Uma Exposição magnífica num espaço
extraordinário! Fica o convite para uma visita a um conjunto de obras do Mestre Martins Correia,
considerado por muitos, o nome maior da escultura contemporânea portuguesa.
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8. RANCHO FOLCLÓRICO DA GOLEGÃ
Durante este período, o Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente estiveram presentes nas
comemorações do 45º aniversário do Rancho Folclórico da Golegã que ocorreram no Museu Rural
da Golegã. No âmbito das atividades a desenvolver pelo CESPOGA, em parceria com o Laboratório
de Turismo (L‐Tour) do Instituto Politécnico de Tomar. O Presidente da Câmara anunciou que, em
breve, será formalizado um protocolo de colaboração entre a CMG, IPT e Rancho Folclórico da
Golegã, que terá como grande objetivo desenvolver uma abordagem de inventariação a todo o
espólio do Museu Rural.
9. IV CRUZEIRO RELIGIOSO DO TEJO
O Presidente de Câmara esteve presente na recepção a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, em
Azinhaga do Ribatejo, no passado dia 3 de junho. Este ano, fruto da reabilitação urbana realizada
pela Câmara Municipal nas Margens do Rio Almonda, foi possível receber o cortejo num ambiente
mais intimista que aproximou os Azinhaguenses do seu rio.
10. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ
O Vice‐Presidente da Câmara esteve presente no VII Encontro de Coros que decorreu na Igreja
Matriz da Golegã e que contou com a presença do Grupo Coral da ASEG da Santa Casa da
Misericórdia da Golegã, Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento, Santa Casa da Misericórdia
do Crato, Orfeão de Abrantes e o Guitarrista Adolfo Mendes.
11. EXPOÉGUA
A XVIII edição da EXPOÉGUA que atraiu, uma vez mais, à Capital do Cavalo milhares de visitantes
ao longo dos cinco 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 – Hippos Golegã, quer no Concurso Modelo e Andamentos,
com cerca de 70 animais inscritos, e na Equitação de Trabalho, com mais de 30 conjuntos em
prova e, ainda, a realização a III Jornada do Campeonato Nacional Interescolar de Equitação,
constituíram‐se como momentos únicos e de elevado prestígio para o certame, a par da Gala
Equestre que se realizou, no sábado à noite. A Final do Campeonato contou com Provas de Ensino
e Saltos de Obstáculos no Centro de Alto Rendimento ‐ Hippos Golegã e Prova de Volteio por
Equipas no Picadeiro da Lusitanus.
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A Romaria a São Martinho que cumpriu este ano a sua XV Edição, e que teve como Romeira
Mestre a Dr.ª Teresa Tapadas, propiciou a todos os que a viveram e todos os que ela puderam
assistir, nomeadamente a celebração religiosa, momentos únicos de convívio e de afirmação da
nossa história, da nossa identidade, enfim, das nossas raízes.
12. ROTA DO CAVALO E DO RIBATEJO
Neste período, para além das reuniões mensais de Direção da Associação Rota do Cavalo e do
Ribatejo (RCR), realizou‐se também a reunião da Assembleia Geral onde foram aprovados os
Documentos de Prestação de Contas e o Plano de Atividades, para o ano em curso. A Associação
Rota do Cavalo e do Ribatejo esteve presente em diversas iniciativas e certames, tais como a
ExpoÉgua, XTerra World Tour, Feira Nacional da Agricultura e do Ribatejo e Festival Internacional
do Cavalo Puro Sangue Lusitano.
13. APP GOLEGÃ MOBILE
Neste período, o Município da Golegã apresentou e disponibilizou aos seus munícipes e a todos os
turistas que visitam, ou pretendam vir a visitar, a Capital do Cavalo uma ferramenta que possibilita
uma vasta informação, em tempo real, sobre o que visitar, onde comer, onde ficar, os locais de
interesse do concelho e ainda, aos pais e encarregados de educação, a possibilidade de integração
com a plataforma de educação da Edubox. O Número Verde e a participação de ocorrências
passam a estar disponíveis à distância de um simples clic.
14. CIRCUITOS TURISTICOS EM CARRO DE CAVALOS
Neste período, o Município da Golegã, considerando a importância estratégica que o turismo
assume no concelho e o seu significado para a economia local, viu publicado em Diário da
Republica o Regulamento dos Circuitos Turísticos em Carro de Cavalos, documento que pretende
não só assegurar um quadro de normas adequado a uma correta atividade, como também
salvaguardar uma imagem turística digna e de marca, que poderá proporcionar um contributo
decisivo para o desenvolvimento do setor turístico no Concelho.
15. FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA E FEIRA DO RIBATEJO
No passado dia 8 de junho de 2016, por ocasião da 53ª Feira Nacional da Agricultura e 63ª Feira do
Ribatejo, foi celebrado o dia da Golegã, tendo o Presidente da Câmara recebido o Primeiro‐
Ministro de Portugal, Drº António Costa, e o Ministro da Agricultura, Drº Luís Capoulas Santos, no
stand da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.
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A Câmara Municipal esteve representada pelo Presidente e Vice‐Presidente no espaço reservado
ao nosso concelho, contando com a colaboração do Café Central e Venda da Galega (Toureiros e
Pastéis de São Martinho), e ainda das 3 Pereira, empresa associada da Rota do Cavalo e do
Ribatejo, também presente nesta edição, que permitiram aos visitantes degustar os sabores da
nossa vila. O Presidente da Câmara, a convite do Conselho de Administração do CNEMA, marcou
ainda presença na Cerimónia de Abertura do certame que este ano teve a presença de Sua
Excelência o Presidente da Republica, Professor Marcelo Rebelo de Sousa.
16. II FESTA CAMPERA LAS ROCIEIRAS
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente estiveram presentes na II Festa Campera ‐ Las
Rocieras, festa que decorreu no dia 28 de maio de 2016, na Quinta de Miranda na freguesia de
Azinhaga, iniciativa que, pelo segundo ano consecutivo, consolidou um evento que já é referência
do nosso concelho e na região.

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1. REDE EUROEQUUS
A Golegã, Cidade Europeia do Cavalo 2016, por ocasião da XVIII ExpoÉgua, recebeu no Fórum
Manuel Fernandes as delegações de Waregem, Pardubice, Wroclaw e Jerez de la Frontera. A
reunião foi presidida pelo Vice‐Presidente da Câmara Municipal desta cidade andaluza, uma vez
que, a direção da Associação é, atualmente da responsabilidade do Município de Jerez de la
Frontera.
2. XTERRA WORLD TOUR 2016
Numa parceria iniciada em 2014 entre Núcleo Sportinguista da Golegã, Federação Portuguesa de
Triatlo e a Câmara Municipal, realizou‐se, pelo terceiro ano consecutivo, a etapa portuguesa do X‐
Terra World Tour, que contou, uma vez mais, com a presença de centenas de atletas de nível
mundial, que já elegeram a Golegã como prova internacional de referência. A aposta foi,
claramente ganha e o evento merece continuidade!
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3. GREEN HORSE – CSI*
A Golegã recebeu, no fim‐de‐semana de 22 a 24 de abril, o Concurso Internacional de Saltos de
Obstáculos que acolheu 245 conjuntos oriundos de oito nacionalidades. A competição integrou
duas provas nacionais, de 1,00m e de 1,10m, e três provas internacionais, de 1,20m, 1,30m e de
1,40m.Integrado na organização do CSI* Golegã, decorreu também o 1.º Festival Kiosque Street
Food, que trouxe ao nosso Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres ‐ Hippos Golegã,
quiosques com diferentes conceitos de comida de rua que permitiu atrair centenas de pessoas
durante o evento, tendo o mesmo contribuído para impactos muito relevantes na economia local.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1 – PIQUENIQUE LITERÁRIO
O Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho, a Câmara Municipal e a Associação
de Pais e Encarregados de Educação realizaram, no dia 14 de maio, no Edifício Equuspolis e no
Parque da Juventude, o 1.º Piquenique Literário "Ao sabor dos livros". O programa deste
piquenique contou com a apresentação do livro "O Ciclo do Pão Alvo" pelo Dr. Farinha Marques e
pelo Rancho Folclórico da Golegã, com a apresentação da publicação "Ecoando", pela Equipa do
Projecto Eco e com a recriação da Lenda da Rosa, por uma antiga aluna do Agrupamento.
2. CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GOLEGÃ, AZINHAGA E POMBALINHO
(AEGAP)
O Presidente da Câmara esteve presente na reunião do Conselho Geral do AEGAP que ocorreu
neste período e em que os conselheiros analisaram os resultados escolares relativos ao 2º período
letivo, o respetivo plano de melhoria, necessidades diversas do Agrupamento, entre outros
assuntos.
3. SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES (SABE)
O Presidente da Câmara reuniu com a Diretora do AEGAP, e com as coordenadoras, local e
regional, das Bibliotecas Escolares no intuito e com o propósito de efetuarem o balanço relativo ao
ano letivo 2015/2016 que agora findou e, iniciar a preparação do próximo ano letivo.
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4. REUNIÃO COM A EDUBOX E DIRECÇÃO DO AGRUPAMENTO ESCOLAR ‐ PLATAFORMA DE
GESTÃO DO ESPAÇO E PARQUE ESCOLAR
O Vice ‐ Presidente da Câmara, acompanhado pela Srª. Chefe de Divisão de Intervenção Social,
Dr.ª Elsa Lourenço e pela Técnica Superior Dr.ª Sónia Valadares, reuniu com a Diretora do AEGAP,
Dr.ª Maria de Lurdes Marques e com o Sr. Professor Paulo Oliveira, onde com um técnico da
EDUBOX, foi apresentada a plataforma em causa. Este software permite potenciar a eficácia das
comunicações relativas aos pedidos das necessidades do parque escolar, integrando os diferentes
intervenientes em fluxos de trabalho, para um melhor acompanhamento dos assuntos.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE
1. ESPAÇO FAMÍLIA
Por ocasião do Dia Internacional da Família, e em resultado de uma parceria entre a Câmara
Municipal da Golegã e a Conferência de São Martinho da Sociedade de São Vicente de Paulo, foi
inaugurado no dia 14 de maio, no Edifício Equuspolis, o Espaço Família. Esta nova valência da Rede
Social do nosso Concelho vem reforçar o apoio do Município no sector da Ação Social,
nomeadamente aos agregados familiares que têm filhos até aos 16 anos.
2. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
Durante este período, o Presidente da Câmara e da CPCJ esteve presente em reuniões da
Comissão Restrita e da Comissão Alargada, estas de periocidade mensal, em virtude das alterações
introduzidas à lei habilitante.
O Edifício Equuspolis recebeu no dia 24 de Maio, uma ação de sensibilização sobre "Maus Tratos e
Abuso Infantil". A ação, centrada na deteção e intervenção destes casos, teve como oradora a Dr.ª
Maria de Fátima Duarte da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.

PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Por ocasião do Dia Mundial da Criança, as escolas do nosso concelho reuniram‐se neste dia, no
Parque de Campismo Municipal, onde puderam apresentar as músicas que aprenderam no âmbito
do Projecto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável". Os Jardins‐de‐infância e as Escolas do 1.º
Ciclo do concelho criaram um hino da fruta que teve o objectivo utilizar a música como veículo
para levar as lições do projeto até casa. Os meninos do pré‐escolar de Azinhaga/Pombalinho
destacaram‐se pelo, 3.º lugar a nível distrital, sendo que foram ainda atribuídas 19 menções
honrosas, duas das quais, ao Jardim de Infância da Golegã e ao Centro Social Paroquial da Golegã,
as únicas atribuídas no distrito de Santarém.
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2. ESCOLA DE FUTEBOL GERAÇÃO BENFICA
A Escola de Futebol da Geração Benfica Golegã, que se sagrou esta época Campeã da 2.ª Divisão
Distrital da Associação de Futebol de Santarém, no escalão de Iniciados, foi recebida e
homenageada ontem, dia 8 de junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O Presidente e o
Vice‐Presidente da Câmara entregaram aos atletas, equipa técnica e dirigentes as faixas de
Campeões Distritais, tendo sido também oferecida pelo Município uma Salva, alusiva à conquista
deste título.
3. XV PASSEIO DE CICLOTURISMO DA GOLEGÃ
A Golegã recebeu, no dia 5 de junho, o XV Passeio de Cicloturismo organizado pelo Núcleo
Sportinguista do Concelho da Golegã. Este ano, o passeio contou com cerca de duas centenas de
participantes que pedalaram pelas estradas dos Concelhos da Golegã e Chamusca. O evento
encerrou com um almoço convívio onde estiveram presentes o Presidente e o Vice‐Presidente da
Câmara Municipal, tendo sido entregues no final lembranças a todas as equipas presentes.

PELOUROS DA ECONOMIA E FINANÇAS
1. SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL (SGD)
Nos dias 28 de abril de 2016, sob a coordenação do Vice‐Presidente da Câmara, realizou‐se uma
reunião envolvendo funcionários de todas as divisões, para avaliar a disponibilidade de recursos,
no sentido de massificar a utilização deste software. Foi manifestado por todos os presentes que
esta aplicação permite uma gestão documental muito além do que está a ser utilizada, podendo
vir a proporcionar uma economia de tempo e recursos materiais. Neste sentido, iniciou‐se um
processo gradual de intensificar a utilização do S.G.D., processo que se encontra em fase de
desenvolvimento.

PELOURO DO AMBIENTE E ENERGIA
1. SEMINÁRIO SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS ‐ CIMLT
No passado dia 6 de maio de 2016, o Vice‐Presidente da Câmara acompanhado pelo o Sr. Chefe de
Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Galrinho Nunes, participou num seminário
dedicado ao tema "Eficiência Energética em Edifícios", que se realizou nas instalações da
C.I.M.L.T., onde foram apresentados e debatidos os assuntos relacionados com os seguintes
temas: Modelos técnicos a desenvolver (Modelo E.S.E), as perspetivas das entidades financiadoras
e as oportunidades de financiamento.
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2. TAGUSGÁS
No passado dia 23 de maio de 2016, decorreu uma reunião com o Director comercial da Tagusgás,
Eng.º Victor Silva. Na referida reunião, foram abordados os temas relacionados com a
implementação da rede de gás natural na freguesia da Golegã, como sejam, a expansão da rede
para outras áreas da freguesia, os trabalhos desenvolvidos pela concessionária e as perspetivas
futuras da Tagusgás para o nosso concelho. Assim, como referido na reunião entre ambas
entidades no dia 3 de março de 2016, continua‐se a verificar uma forte adesão dos munícipes a
esta nova realidade.
3. AGENDAS LOCAIS PARA A GESTÃO DE RECURSOS
A convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Dr. Paulo Queimado, a Câmara
Municipal da Golegã, representada pelo seu Vice‐Presidente, esteve presente na Conferência "
Agendas Locais Para a Gestão de Recursos" que se realizou, no passado dia 24 de maio de 2016.
Nesta conferência, que contou com a presença do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Eng.º
Carlos Martins, foram apresentados e debatidos os seguintes temas: Abordagem macro associada
ao contributo do setor dos resíduos para o desenvolvimento regional, oportunidades de
diferenciação regional e sustentabilidade financeira do setor dos resíduos.

ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
1.RESITEJO
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião da
Assembleia Geral da Resitejo, que se realizou no dia 26 de abril de 2016. Na citada reunião, foram
aprovados os seguintes pontos: Aprovação da primeira revisão ao PI para 2016; Aprovação da
segunda revisão PI para 2016; Análise ao relatório de dados da Resitejo referente ao ano de 2015;
Aprovação do relatório de gestão, contas e parecer do conselho fiscal relativo ao exercício de
2015; Quotização dos associados para o ano de 2016; Análise aos dados da TGR referente ao ano
de 2015; Análise ao processo de Valores de contrapartida da SPV para os produtos obtidos na
TMB; Análise aos processo de investimento a realizar na Unidade de TMB.
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PELOUROS DA REABILITAÇÃO URBANA E OBRAS
1.REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO ALMONDA
A Obra de Requalificação das Margens do Rio Almonda foi inaugurada no dia 30 de abril, por S.E. o
Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Guilherme W. d'Oliveira Martins e pelo Presidente da
Câmara Municipal da Golegã, Rui Lince Medinas. Este investimento, de cerca um milhão de euros,
na Freguesia de Azinhaga é um bom exemplo da aposta na política de proximidade desenvolvida
pelo Município junto das populações. Numa tarde preenchida por vários momentos culturais,
oferecidos pelas associações e artistas do nosso concelho, destaque para a elevada adesão da
comunidade que dessa forma manifestou o seu agrado pela inauguração de uma obra que há
muito ambicionavam.
2.EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE
S.ANTÓNIO E ZONA ENVOLVENTE ‐ POMBALINHO
Durante este período, a empresa António Leal Construções deu início à obra da Rua de Santo
António na Freguesia do Pombalinho. A concretização de um sonho e de uma ambição,
absolutamente legitima, por parte dos Pombalinhenses, de há décadas, está em desenvolvimento.

OUTROS
Durante este período o Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara estiveram presentes nas
reuniões do Conselho Intermunicipal da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, na Ovibeja, na
inauguração das instalações da Agromais em Ervidel, nas cerimónias alusivas aos 100 anos do
Crédito Agrícola do Ribatejo Norte e Tramagal, entre outros.
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