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PELOUROS DA ECONOMIA E FINANÇAS
1. ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017
Durante este período foi definido pelo Presidente da Câmara a Agenda de Preparação e
Elaboração da Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano 2017, tendo a
mesma sido disponibilizada a todos os intervenientes. O Executivo em Permanência realizou já,
neste contexto, reuniões com a Junta de Freguesia da Golegã e com a Direção do
Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho (AEGAP).
2. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Relativamente ao Orçamento Participativo 2017, realizaram‐se durante este período nas
Juntas de Freguesia do Concelho seis Sessões de Informação e Esclarecimento aos munícipes,
estando‐se neste momento, e até ao final do mês de setembro, na fase de receção de
propostas. A Equipa de Projeto da Câmara Municipal assegurou também a formação e
informação aos funcionários da autarquia envolvidos nas diversas fases do processo bem como
aos funcionários das Juntas de Freguesia.
3. PROJETO DE EMPARCELAMENTO RURAL INTEGRADO DA GOLEGÃ, AZINHAGA E RIACHOS
O Presidente da Câmara da Golegã, o Presidente da Câmara de Torres Novas, Drº Pedro
Ferreira, e a Direção da Agrotejo, na sequência do pedido de audiência que tinham formulado,
estiveram reunidos com S.E. o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas, Drº
Luís Capoulas Santos, com o propósito de se inteirarem sobre o desenvolvimento deste projeto
estratégico para o nosso Concelho, e em particular para o setor agrícola e agropecuário.
Após a reunião, foi já publicada em Diário da Republica a Portaria Nº 229/2016 de 26 de
agosto que estabelece o regime de aplicação da operação 3.4.3. “Drenagem e Estrutura
Fundiária” da Medida 3 – Valorização da Produção Agrícola, do Programa de Desenvolvimento
Rural 2020 (PDR) onde se insere o Projeto de Emparcelamento promovido pela Agrotejo. O
próximo passo será a candidatura da obra ao Aviso de Concurso que está a ser preparado.
Relativamente à realização da obra e aos seus diversos impactos no dia‐a‐dia do Concelho,
quando a mesma se iniciar, a articulação far‐se‐á entre a Agrotejo e a Divisão de Obras,
Urbanismo e Ambiente (DOUA), através de reuniões regulares.
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PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL DA
GOLEGÃ (APDTCG)
Realizou‐se neste período, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Apresentação Pública e
Tomada de Posse do Conselho Consultivo e Científico e dos Órgãos Sociais da Associação para
a Promoção e Desenvolvimento Turístico e Cultural da Golegã, entidade com a qual a Câmara
Municipal da Golegã estabeleceu um Protocolo de Colaboração, elegendo‐a como parceiro
estratégico, no presente e para o futuro, para a prossecução de objetivos relacionados com o
desenvolvimento turístico e cultural da Golegã, nomeadamente face às oportunidades geradas
pelo Portugal 2020. Presidem aos Órgão Sociais as seguintes personalidades: Dr. Rui Augusto
de Vasconcellos e Souza d’Andrade, Assembleia‐Geral, Alexandre Barros Hachmeister, Direção
e o Dr. Joaquim de Jesus Gonçalves, Conselho Fiscal. O Conselho Consultivo e Científico é
presidido pelo Dr. Miguel Pereira Coutinho Sanches de Baêna, Presidente, Cor. Luís Paulo
Correia Sodré de Albuquerque, Diretor do Museu Militar de Lisboa, Vice‐Presidente, e pelo
Prof. Dr. Luís Filipe de Matos Raposo, Presidente do Conselho Internacional dos Museus da
Europa, Presidente Não Executivo. Deste Órgão fazem ainda parte o Dr. Joaquim José Pereira
Ruivo, Diretor do Mosteiro da Batalha, o Dr. Carlos Alberto Santos Mendes, Presidente da
Associação Terras Quentes, o Prof. João Carlos de Freitas de Senna‐Martinez, Professor da
Universidade Lisboa, a Dra. Silvana Bessone, Diretora do Museu Nacional dos Coches, o Prof.
Pedro Gomes Barbosa, Professor da Universidade de Lisboa e o Eng.º Sílvio Edgar Assis
Fernandes, Empresário.
2. CESPOGA
No âmbito da atividade desenvolvida pelo CESPOGA, o Presidente da Câmara Municipal da
Golegã, Eng.º Rui Lince Medinas, e o Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Dr. Eugénio
Pina de Almeida, assinaram no passado dia 1 de Julho uma adenda ao Protocolo já existente
entre as duas instituições, que permitirá implementar um Projeto de Intervenção no Museu
Rural da Golegã, criando em simultâneo, condições para a materialização do projeto da aluna
Goleganense, Lea Lourenço. Na cerimónia estiveram também presentes o Presidente do
Laboratório de Turismo do IPT, Dr. Luís Mota Figueira, e o Presidente do Rancho Folclórico da
Golegã, Sr. Manuel António Martins que irão orientar a aluna Lea Lourenço na inventariação e
classificação de bens culturais do Museu.
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3. CASA‐ESTÚDIO CARLOS RELVAS ‐ EXPOSIÇÃO
A Golegã e a Casa‐Estúdio Carlos Relvas, por ocasião das Jornadas Europeias do Património,
iniciativa coordenada pela Direção‐Geral do Património Cultural (DGPC), participam e integram
o Programa Oficial com a Exposição de Fotografia "Paisagens Marinhas", que abriu no passado
dia 15, e estará patente até ao próximo dia 11 de outubro. Uma ótima oportunidade para
visitar a Golegã e o seu "Templo da Fotografia ".
4. APRESENTAÇÃO DO LIVRO " MARCAS DE CANTEIRO DA IGREJA MATRIZ DA GOLEGÃ”
O Vice‐Presidente da Câmara esteve presente na cerimónia de apresentação do livro " Marcas
de Canteiro da Igreja Matriz da Golegã", obra da autoria do Dr. Jaime Jorge Marques, editada
pelo Município, numa iniciativa organizada pela associação Tejo de D’ Honra e que se realizou
no dia 19 de Junho de 2016.
5. VI EDIÇÃO DO OLÉ GOLEGÃ
A Essência e a Vivência estiveram de regresso à Golegã e ao Largo do Arneiro com a realização
da 6ª 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
segundo ano, por quatro dias, e com a abertura de mais duas Tertúlias. Pelo terceiro 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 6.ª edição começou na passada quinta‐feira, dia 8 de Setembro. Desde o primeiro dia
decorreram as habituais Esperas e Largadas de Toiros, bem como Atividades Tauromáquicas e
Equestres, este ano com a realização de uma Jornada do Campeonato Regional do Centro de
Equitação de Trabalho. Para além destas atividades, pelo palco do recinto passaram diversos
artistas e grupos culturais. Teve ainda lugar o tradicional Desfile de Gado, Campinos e
Cavaleiros que culminou com a Bênção do Gado junto à Igreja Matriz.
6. 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, pelo segundo ano consecutivo, com o apoio logístico e financeiro por parte da
Câmara Municipal da Golegã, e que, durante três dias, através de uma programação
diversificada, levou àquela Freguesia e ao emblemático Recinto de Festas, que comemorou os
seus 40 anos, algumas centenas de pessoas.
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No domingo, foi prestada homenagem ao Senhor Fernando Duarte pelo trabalho desenvolvido
em prol do Pombalinho através da sua participação no movimento associativo e na vida
política local.
7. ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO (ERTAR) – REDES DE OFERTA
O Presidente da Câmara presidiu à reunião realizada pela ERTAR na Golegã, em que esteve
presente o Presidente daquela entidade, Drº Ceia da Silva, dedicada à apresentação aos
empresários da região da tematização das Redes de Oferta e que consolidou o Turismo
Equestre como produto diferenciador para o subterritório da Lezíria do Tejo.
8. AGÊNCIA PARA PROMOÇÃO TURISITICA DO ALENTEJO
O Presidente da Câmara Municipal recebeu e esteve presente na Reunião de Direção da
Agência de Promoção Turística do Alentejo, que teve lugar no Fórum Manuel Fernandes, no
Edifício Equuspolis. Esta entidade, constituída desde 2004 e que tem como principal objetivo a
promoção externa dos produtos e agentes turísticos da Região do Alentejo e Ribatejo, na qual
a Golegã se insere, aprovou a adesão do Município como sócio. A reunião foi dirigida pelo
Presidente da Agência, Eng.º Vítor Fernandez da Silva e contou com a presença do Presidente
da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, Drº Ceia da Silva, entre outros.
9. CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL NA VIA PUBLICA
O Presidente da Câmara, a propósito do Projeto de Lei nº 281/XIII/1ª apresentado pelo Partido
PAN – Pessoas, Animais e Natureza na Assembleia da Republica, que pretendia introduzir a
proibição imediata de circulação a todos os veículos de tração animal na via publica, retirado e
substituído na mesma semana pelo Projeto‐resolução nº 445/XIII/1ª, em que agora
recomendava ao Governo a elaboração de levantamento sobre a utilização de veículos de
tração animal e consequente regulamentação, desenvolveu diversos contatos, diligências e
reuniões com Deputados Eleitos pelo Círculo de Santarém dos diversos Partidos, Associações
Nacionais do Setor e de Defesa dos Animais, com o propósito de os sensibilizar para os perigos
e consequências negativas que dai adviriam para a Golegã e para o país se tais propostas
viessem a ser aprovadas. Felizmente, e para o interesse de muitos, não foram, tendo sido
esmagadoramente rejeitadas.
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PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1. REDE EUROEQUUS
O Presidente da Câmara, em representação do Município da Golegã, Cidade Europeia do
Cavalo 2016, esteve presente na cidade poláca de Wroclaw, Polónia, na Reunião da
Assembleia‐Geral da Rede EuroEquus.
2. FESTIVAL INTERNACIONAL DO CAVALO PURO SANGUE LUSITANO
O Vice‐Presidente da Câmara, em representação do Município da Golegã, esteve presente no
Jantar Oficial do Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano, que se realizou no
Hipódromo Manuel Possolo em Cascais, numa iniciativa organizada pela Associação
Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano.
3. FEIRA DO CAVALO DE LISBOA
Sob o lema “Da Capital do Cavalo para a Capital do País!” e através de uma parceria inédita
com a Junta de Freguesia da Estrela e com o Porto de Lisboa, a Golegã esteve em Lisboa, na
Estrela, entre 13 e 18 de setembro, por ocasião da primeira Feira do Cavalo, na Capital do País.
Seguramente, uma ótima oportunidade para promover a Golegã, a Rota do Cavalo e do
Ribatejo e seus associados, um produto de excelência de Portugal, o Cavalo Puro Sangue
Lusitano, e obviamente, a próxima Feira Nacional do Cavalo e Internacional do Cavalo
Lusitano, no ano em que a Golegã é a Cidade Europeia do Cavalo no âmbito da Rede
EuroEquus.
O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara Municipal da Golegã estiverem no passado dia 13
de Setembro, Dia Europeu do Cavalo, presentes na inauguração do certame. A abertura oficial
da Feira, que contou com a presença do seu Embaixador, o músico Luís Represas, foi ainda
marcada pelo início da recolha de assinaturas relativas à Petição para instituir o "Dia Nacional
do Cavalo" a 11 de Novembro, Dia de São Martinho.
4. GOLEGÃ JUMPING WEEK
A Golegã recebeu, de 6 a 11 de setembro, o Concurso Internacional de Saltos de Obstáculos
que acolheu 100 conjuntos oriundos de diversas nacionalidades e o Concurso de Saltos
Nacional. 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.
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5. FEIRA DO CAVALO DE PONTE DE LIMA
O Presidente da Câmara e a Golegã marcaram uma vez mais presença na Feira do Cavalo de
Ponte Lima, este ano na sua X edição. Oportunidade para estar entre criadores e empresários
da fileira equestre, alguns dos quais do nosso Concelho.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1 – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Fórum Manuel Fernandes recebeu os Membros do Conselho Municipal de Educação,
nomeadamente a Dr.ª Eugénia Correia em representação do Delegado Regional de Lisboa e
Vale do Tejo da DGEstE, a Directora do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e
Pombalinho, entre outros, para a sua reunião de final de Ano Letivo. A apreciação e análise do
Ano Letivo 2015/2016, o Plano de Acção Estratégica 2016/2018 do Agrupamento, a apreciação
dos Critérios Organizacionais 2016/2017, a Organização do Ano Letivo 2016/2017, o
funcionamento da Escola do Pombalinho e a Constituição de Turmas Mistas do Ensino
Profissional e do Ensino Secundário Regular, entre outros assuntos, fizeram parte da Ordem de
Trabalhos desta reunião.
Na sequência do Conselho Municipal de Educação e fruto dos diversos contactos
desenvolvidos ao longo últimos dois meses, fomos recebendo ótimas notícias para o nosso
Agrupamento de Escolas e para o Concelho da Golegã, designadamente:
1‐ A Escola do Pombalinho não encerrou e o 1° Ciclo do Ensino Básico continuará a ser
lecionado em todas as freguesias do Concelho durante o Ano Letivo 2016/2017.
2‐ Pelo terceiro ano consecutivo, a Golegã e a região do Norte do Vale do Tejo beneficiarão
com a oferta do Curso Profissional de Agropecuária.
3‐ No que concerne ao Ensino Secundário Regular, foi ainda validada a Turma Mista do 10° Ano
de Ciências e Tecnologias e Línguas e Humanidades.
Desejo, obviamente, na minha qualidade de Presidente da Câmara, mas também enquanto
responsável pelo Pelouro da Educação, expressar os meus agradecimentos ao Delegado
Regional da DGEstE de Lisboa e Vale do Tejo, à Diretora do nosso Agrupamento de Escolas, e
respetivas equipas, bem como ao Conselho Municipal de Educação.
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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 3º
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, nomeadamente ao nível de uma programação conjunta para todas as Bibliotecas do
Concelho.
4. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC´S)
O Vice‐Presidente da Câmara esteve presente numa reunião de avaliação das AEC´S relativa ao
3.º Período Letivo. Nesta reunião, estiveram presentes os professores dinamizadores das
AEC´S, professores titulares e um representante da Direcção do Agrupamento Escolar, onde foi
feito um balanço sobre a forma como se desenvolveram as actividades durante o ano letivo
2015/2016. Foi reconhecido por todos, que a introdução das cadernetas das AEC´S e a
utilização da plataforma eletróncia veio a introduzir melhorias significativas na comunicação
da informação entre os intervenientes, facilitando todo o processo pedagógico. Foi ainda
proposto, por uma das Senhoras Professoras Titulares, a introdução de conteúdos de carácter
lúdico nos módulos a lecionar neste contexto. A importância do conteúdo desta proposta foi
reconhecida de pertinente pelos restantes colegas, tendo os Serviços de Educação da Câmara
Municipal, incluído esses conteúdos nas planificações apresentadas em sede do Conselho
Pedagógico.
5. REFEIÇÕES ESCOLARES
No passado dia 7 de Agosto de 2016, o Vice‐Presidente da Câmara acompanhado pelo Técnica
Superior, Dr.ª Sónia Valadares, realizou uma reunião com a Gerente Operacional da GERTAL,
empresa com a qual o município celebrou contrato para o fornecimento das refeições
escolares, ao abrigo do Acordo Quadro que esta empresa celebrou com a CIMLT, no sentido de
se abordarem temas relacionados com as ementas e recursos humanos necessários, com o
objectivo de preparar o início do ano lectivo.
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6. ANO LETIVO 2016/2017
O Presidente da Câmara, o Vice‐Presidente e a Técnica Superior, Dr.ª Sónia Valadares, em
conjunto com a Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e
Pombalinho (AEGAP), e restantes membros da Direção, marcaram presença nas reuniões de
informação aos pais e encarregados de educação dos alunos do Pré‐escolar e 1º Ciclo do
Ensino Básico, na Golegã, Azinhaga e Pombalinho.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE
1. CASA DO POVO DO POMBALINHO
Por ocasião das Comemorações do 80.º Aniversário da Casa do Povo do Pombalinho, foram
inauguradas as novas instalações desta Instituição da Freguesia através da ampliação do
Edifício Sede, obra fundamental para utentes, técnicos e funcionários desta comunidade.
A candidatura submetida no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2007/2013, num
investimento total de 85.367,20 euros, teve uma comparticipação comunitária no valor de
64.025,40 euros, assumindo a Câmara Municipal da Golegã a componente nacional no valor de
21.341,80 euros.
2. REDE SOCIAL
Teve lugar, durante este período, o Plenário do Conselho Local de Ação Social da Golegã
(CLASG), onde foram apresentados diversos projetos de parceiros locais, designadamente do
Clube Desportivo em Movimento, que passou a ser membro de pleno direito deste fórum
concelhio, Associação Tejo D'Honra, Santa Casa da Misericórdia da Golegã, e ainda o Projeto
Espaço Família, resultante da parceria entre a Câmara Municipal da Golegã e a Conferência de
São Martinho, que no final foi visitado pelos presentes. Esteve também presente a equipa do
Centro de Respostas Integradas do Ribatejo (CRI Ribatejo), que apresentou os serviços que
presta à comunidade, no Distrito de Santarém.
No Plenário do Conselho Local de Ação Social da Golegã (CLASG), em que esteve presente o
Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Santarém, Drº Tiago Leite, teve lugar a
assinatura do Protocolo de Cooperação entre a CMG e a empresa Sarah Tranding, na pessoa da
Dr.ª Fátima Marques, parceria que permitiu aumentar o número de contentores na via publica
para recolha de roupas, sapatos, brinquedos, entre outros, aumentado para mais do dobro a
capacidade instalada destes equipamentos no nosso Concelho, agora também alargada à
freguesia do Pombalinho e ao Lugar de Mato de Miranda, na Freguesia de Azinhaga, a colocar
brevemente
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Ainda por ocasião da realização do Plenário do Conselho Local de Ação Social da Golegã
(CLASG), o Presidente da Câmara e o Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de
Santarém, Drº Tiago Leite, entregaram à D. Maria Helena Vieira Melão o Prémio "Excelência no
Voluntariado 2015". A distinção atribuída premeia um percurso de voluntariado que se iniciou
em 2012, e que ao longo dos últimos quatro anos evidenciou empenho, dedicação e zelo nas
funções realizadas, prescindindo, em muitos momentos, do seu tempo pessoal, em prol da sua
comunidade.
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.
4. RLIS INTERCONCELHIA
O Presidente da Câmara, acompanhado pela Técnica Superior, Dr.ª Fabiana Freire, esteve
presente no Centro de Apoio Social da Carregueira na primeira reunião de operacionalização
do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), da Rede Local de Intervenção
Social (RLIS) Interconcelhia criada pelo Despacho n.º 12154/2013, de 11 de setembro, que
abrange os territórios da Golegã e da Chamusca.
5. PROJETO “UM DIA PELA VIDA”
O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara Municipal estiveram presentes, no passado dia 2
de Julho, na Festa de Encerramento do Projeto "Um Dia Pela Vida" na Golegã. Este Projeto de
âmbito internacional, levado a cabo pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, tem por objetivos a
angariação de fundos, a divulgação de informação sobre a doença oncológica e a educação
para a prevenção.
No Concelho da Golegã o projeto reuniu 38 equipas e cerca de meio milhar de participantes
que, através das inúmeras atividades desenvolvidas, angariaram cerca de 30 mil euros. Uma
palavra de apreço para todos os nossos munícipes que se uniram nesta missão, não
esquecendo também os cidadãos do Concelho de Vila Nova da Barquinha que se quiseram
juntar a esta causa.
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PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Realizou‐se durante este período uma reunião do Conselho Municipal da Juventude onde,
entre outros assuntos, se abordou a organização do Dia Internacional da Juventude, a 6ª
Edição dos Summer Games 2016 e a Festa da Juventude.
2. SUMMER GAMES
A 6ª edição dos Summer Games, cuja apresentação das equipas se realizou na Festa em honra
de Nossa Senhora da Guia, que este ano contou com a presença de 9 equipas e cerca de 130
participantes que ao longo do mês de Agosto praticaram diversas modalidades desportivas,
tais como Team Building, Natação, Voleibol de Praia, Futebol de Praia, Canoagem, Ténis, Peddy
Paper, Etapa de Praia, Street‐Basket, Dança, Estafeta e Jogos Aquáticos.
Depois da Casa do Benfica da Golegã (2011), do Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã
(2012), do Escudo Zurique (2013 e 2014), do Clube Ténis da Golegã ‐ Equipa A (2015), a
Taverna do Forcado foi a grande vencedora da Edição 2016.
3. DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE
À semelhança do que vem acontecendo nos últimos anos, o Município da Golegã celebrou o
Dia Internacional da Juventude oferecendo aos mais jovens entradas gratuitas nas Piscinas
Municipais da Golegã e Azinhaga e nos Museus Municipais.
Também durante esse dia, o Serviço de Desporto do Município preparou jogos aquáticos e
provas de natação para os jovens que quiseram participar. No final das provas todos
receberam t‐shirts e diplomas alusivos à comemoração desta data.
4. FESTA JUVENTUDE
No passado dia 3 de Setembro de 2016, a Câmara Municipal através do seu Vice‐Presidente,
esteve presente na cerimónia de entrega de prémios às equipas que participaram na 6ª Edição
dos Summer Games, cerimónia que decorreu durante a festa de juventude, que no presente
ano se realizou no Largo do Miradouro na freguesia da Azinhaga.
5. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA
A convite da Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga, o Vice‐Presidente da Câmara esteve
presente na Festa Final do OTL Verão 2016 (Projeto Casa das Artes e Projeto Atreve‐te), que se
realizou no passado dia 2 de Setembro no Salão desta Instituição. A sessão de encerramento
destes projetos promovidos pela instituição, e que a Câmara Municipal voltou a apoiar, contou
uma vez mais com a expressiva presença dos pais e encarregados de educação.
12

Relatório da Atividade Municipal
6. PROJETO “FÉRIAS (CRI)ATIVAS 2016”
Mantendo uma vez a aposta na ocupação de tempos livres em tempo de férias escolares, o
Projeto Férias (Cri)Ativas 2016 disponibilizado pelo Município, envolveu, desde 27 de junho a 2
de setembro, cerca de 50 crianças e jovens nos grupos Júnior e Juvenil, com idades
compreendidas entre os 3 e os 13 anos.
A oferta de uma programação diversificada, rica de conteúdos e objetivos, proporcionou
conhecimento e experiências únicas na descoberta do nosso Concelho, mas também da região
e do país, de que são exemplos o Centro Integrado de Educação em Ciências em Vila Nova da
Barquinha, o Parque e o Palácio de Monserrate em Sintra e o Museu do Dinheiro em Lisboa,
entre outros.
Tal só foi possível graças ao elevado profissionalismo e implicação das Técnicas, Monitoras e
Voluntários, que muito valorizamos e agradecemos.
7. UNIVERSIDADE JÚNIOR
Durante este período, 27 jovens do nosso Concelho integraram uma vez mais, na Universidade
do Porto, este projeto promovido e financiado pelo Município. Oportunidade única para
adquirirem novos conhecimentos e vivenciarem outras experiências.
8. SELEÇÕES NACIONAIS DE HORSEBALL
As Seleções Nacionais de Horseball realizaram na Golegã, de 31 de julho a 7 de agosto, no
Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres – Hippos Golegã, o seu estágio de
preparação para o Campeonato do Mundo que decorreu em Ponte de Lima de 14 a 20 de
Agosto.
Acompanhado pela Capitã da Equipa Nacional Feminina, Maria Vidinha Porto, o Presidente da
Câmara esteve presente no treino das Seleções Nacionais onde teve oportunidade de
auscultar do Selecionador Nacional, Bertrand Leclercq, e de todos os atletas, palavras elogiosas
e de agradecimento pelas excelentes condições do Centro de Alto Rendimento ‐ Hippos Golegã
e do SportHotel.
O Presidente da Câmara, que foi presenteado com a oferta de um Pólo da Selecção Nacional
deixou a todos palavras de estímulo, incentivo e sucesso para a competição que se avizinha,
tendo oferecido a todos um conjunto de publicações editadas pelo Município.
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9. REDE NACIONAL DE CENTROS DE ALTO RENDIMENTO
Recebidos pela Senhora Vice‐Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António,
Dr.ª Maria da Conceição Cabrita, o Presidente da Câmara e o Vice‐presidente acompanharam a
visita de S.E. o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Drº João Paulo Rebelo, ao
Centro de Alto Rendimento (CAR) daquela cidade, numa cerimónia que permitiu também fazer
um balanço sobre o funcionamento e atividades destes equipamentos.
10. FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA
O Presidente da Câmara esteve presente na abertura de mais uma edição da Festa em honra
de Nossa Senhora da Guia, organizada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
da Golegã de 12 a 15 de agosto, e que contou uma vez mais com o apoio do Município e seus
funcionários.
11. FESTIVAL DE FOLCLORE
O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara estiveram presentes, no sábado, dia 16 de Junho,
no Festival de Folclore que decorreu na Freguesia de Azinhaga. Organizado pelo Rancho dos
Campinos de Azinhaga, o Festival deste ano contou com a presença do Rancho Folclórico de
Boelhe, Penafiel, do Rancho Folclórico de S. Simão da Mamarrosa, Oliveira do Bairro e do
Rancho Folclórico e Etnográfico de Palmeira, Braga. Numa noite quente de verão, muitos
foram os que assistiram às atuações no Palco do Largo do Miradouro.
12. ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANTAR NOSSO
O Presidente da Câmara e o Vice‐presidente marcaram presença no Concerto Final de Ano
Letivo e na iniciativa “Música na Biblioteca” organizados pela Associação Cultural Cantar
Nosso, instituição de referência do nosso Concelho.

PELOUROS DA REABILITAÇÃO URBANA E OBRAS
1. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA LAGOA DA ALVERCA
No passado dia 24 de Junho, nas instalações da CCDR‐LVT em Lisboa, o Presidente da Câmara
Municipal e o Vice‐Presidente, estiveram reunidos com o Director de Serviços do
Ordenamento do Território, Dr. Carlos Pina, para coordenar os procedimentos com vista à
obtenção dos Pareces Externos Vinculativos, necessários para a submissão ao Aviso de
Candidatura de Concurso, da operação de Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca.
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2. CERIMÓNIA DE ASSINATURA DO PLANO DE AÇÃO PARA A REABILITAÇÃO URBANA (PARU)
A convite do Presidente da CCDR do Alentejo, Dr. Roberto Pereira Grilo, o Presidente da
Câmara esteve presente em Vila Nova de Milfontes, Odemira, para a Assinatura do Plano de
Acção de Regeneração Urbana (PARU) do Concelho da Golegã, em cerimónia presidida por S.E.
o Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Dr. Pedro Marques.
O Plano de Acção agora aprovado, cujo valor global ultrapassa os 3 milhões de euros, integra
as operações de Remodelação do Cine‐Teatro Gil Vicente, Criação do Espaço Jovem (Ninho de
Empresas), Reabilitação dos Equipamentos de Apoio às Atividades Equestres, Picadeiro Central
da Feira Nacional do Cavalo e Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca, obra já aprovada
e financiada pela CCDR do Alentejo, com um investimento de 1.170.356.12€, com a qual o
Município da Golegã iniciará a concretização deste conjunto de operações.
Este investimento de 1.170.356.12€ contemplará a requalificação do Parque Urbano do
Equuspolis já existente e um conjunto de novas funcionalidades há muito ambicionadas pelos
nossos munícipes e também por quem nos visita. Desde logo o atravessamento da Lagoa da
Alverca do Campo através de uma ponte flutuante que permitirá, na margem esquerda,
usufruir de um parque de merendas, de um parque infantil e de alguns aparelhos de
manutenção física. A área contígua ao Parque Radical e até à Lagoa será requalificada com um
circuito de manutenção, um campo de jogos e zonas verdes que fecharão esta malha urbana.
A zona envolvente ao actual anfiteatro, que será também intervencionado, terá um novo
edifício de apoio, campos de petanca e uma plataforma de lazer coberta com telas
tensionadas. Os taludes de ambas as margens serão estabilizados e desenvolver‐se‐ão
passadiços em madeira com zonas destinadas para a dinamização de pesca desportiva. Estes
passadiços permitirão um percurso pedonal próximo da água, contemplativo da própria Lagoa,
tendo ao longo do seu percurso pontos de pausa e descanso cobertos.
3. ESTRADA NACIONAL Nº365 – INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
No passado dia 14 de Setembro de 2016, ao longo do troço da E.N. 365 no Concelho da
Golegã, o Presidente da Câmara Municipal e o Vice‐Presidente, estiveram reunidos com o
Diretor de Estradas de Santarém, Engº Alcindo Cordeiro, onde foi promovida uma visita aos
troços que no âmbito da operação de reabilitação que está em curso, não foram objeto de
qualquer intervenção, pese embora o seu mau estado de conservação. Questionado pelos
representantes do Município, o Diretor de Estradas de Santarém, esclareceu que de facto não
estavam previstas nenhumas intervenções nos troços referidos, pois por motivos de natureza
orçamental, apenas iriam intervencionar os troços onde foram diagnosticados problemas de
natureza estrutural.
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4. EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE
SANTO ANTÓNIO E ZONA ENVOLVENTE ‐ POMBALINHO
A empresa António Leal Construções continua a desenvolver a bom ritmo a obra da Rua de
Santo António na Freguesia do Pombalinho. As obras de requalificação e pavimentação estão
atualmente na fase de colocação de lancil. Esta obra, há décadas justamente reclamada pelos
Pombalinhenses, e que agora se vai tornando realidade, resulta de um compromisso que
assumimos e cujo investimento, não comparticipado por fundos comunitários, por parte da
Câmara Municipal da Golegã é de €161.738.96.
5. TAGUSGÁS – REDE DE GÁS NATURAL
Estão concluídas as operações de pavimentação das Ruas Latino Coelho, Elias Garcia, Drº
Manuel José do Souto Barreiros e Rua Frederico Bonacho dos Anjos em resultado da
concretização da rede de gás natural na Freguesia da Golegã, que continua conforme previsto.
6. JARDIM DO EQUUSPOLIS
Uma vez que o novo Circuito de Manutenção do Equuspolis, integrado na obra de Reabilitação
das Margens da Lagoa da Alverca, só estará em funcionamento no próximo ano, a Câmara
Municipal concluiu a colocação dos aparelhos de Fitness de Ar Livre.

PELOUROS DO AMBIENTE E ENERGIA
1. REDE DE RESERVAS DA BIOSFERA
O Presidente da Câmara esteve presente na Cerimónia de Assinatura do Acordo de
Cooperação da Rede Nacional de Reservas da Biosfera da UNESCO, da qual faz parte o
Boquilobo, primeira Reserva da Biosfera do país. A Cerimónia, que se realizou no Arquipélago
das Berlengas, Peniche, por ocasião do 35.º Aniversário da Reserva Natural das Berlengas,
contou com a presença do Primeiro‐Ministro, do Ministro do Ambiente, do Ministro da Defesa
e da Embaixadora da UNESCO em Portugal.
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2. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO
O Vice‐presidente da Câmara esteve presente na reunião do Conselho Intermunicipal da
Lezíria do Tejo em que, entre outros assuntos de interesse geral, foi abordada a temática
relacionada com a eficiência energética no âmbito do quadro comunitário de apoio PT2020,
decidindo‐se pela preparação do Acordo Quadro para a aquisição de Equipamentos de
Iluminação Pública no mais breve período de tempo, comprometendo‐se os municípios
presentes, a diligenciar junto dos técnicos municipais para elaborar a agregação das
necessidades dentro dos prazos acordados.
3. RIO TEJO
O Presidente da Câmara recebeu na Golegã o Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, José
Sá Fernandes, que, para além de apresentar um projeto futuro em prol do Rio Tejo, que o
Município da Golegã certamente integrará, teve ainda a oportunidade de visitar a nossa Rede
de Museus e a Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo.
4. EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO
No passado dia 22 de Agosto de 2016, o Vice‐Presidente da Câmara acompanhado pelo
Técnico Superior, Eng.º Paulo Rodrigues, realizaram uma reunião com a gestora do contrato de
manutenção de equipamentos de elevação representante da Schindler, contrato celebrado
entre o Município da Golegã e a empresa Schindler ao abrigo do Acordo Quadro que esta
empresa celebrou com a CIMLT, em que foram ajustados procedimentos para tornar mais
eficiente a gestão do referido contrato.

PELOUROS DA ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
1.RESITEJO
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião dos
municípios associados da Resitejo, que se realizou no dia 29 de Julho de 2016. Nesta reunião,
foi analisado o impacto dos novos valores de contrapartida, no âmbito das novas licenças das
entidades gestoras, na tarifa praticada pela Resitejo para tratamento de RSU´S e na recolha
seletiva e triagem de embalagens.
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OUTROS
A convite do Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, o Presidente da Câmara Municipal
da Golegã esteve presente e acompanhou a visita de Sua Excelência o Primeiro‐Ministro que
assinalou a descida da taxa do IVA para o sector da restauração perspectivando‐se, a prazo,
impactos positivos que esta medida poderá vir a ter em Municípios como nosso que apostam
no turismo, designadamente para os agentes económicos que directa ou indirectamente estão
ligados ao sector.
O Presidente da Câmara esteve na Embaixada de França em Lisboa, na cerimónia de atribuição
das insígnias de Comendador da Ordem de Mérito Agrícola da República Francesa, na pessoa
do seu Embaixador em Portugal, Drº Jean‐François Blarel, ao Doutor Nuno Vieira Brito, Ex‐
Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar, que nos honrou com o
convite, permitindo‐nos assim o privilégio de com ele partilhar este momento.
A convite do Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Drº Paulo Queimado, e com o
Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Drº Ceia da Silva, o
Presidente da Câmara esteve presente na Corrida de Homenagem póstuma ao Ganadeiro
Manuel Assumpção Coimbra, Criador e Diretor da Associação Feira Nacional do Cavalo, e na
Gala do Ribatejo.
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, e em diversas
iniciativas das associações, empresas e entidades do Concelho.
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