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PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO

1. 5ª SEMANA DA FOTOGRAFIA
No âmbito da 5.ª Semana da Fotografia da Golegã, que decorreu entre 9 e 15 de outubro, teve
lugar, no Auditório Eng.º Ricardo Magalhães, a Assinatura de Alteração ao Protocolo de
Cooperação existente entre o Município da Golegã e o Instituto Politécnico de Tomar (IPT)
relativo ao Centro de Estudos de Fotografia da Golegã (CEFGA). Por esta ocasião decorreu
também a Tomada de Posse da Comissão Diretiva e do Conselho Consultivo do CEFGA,
seguindo‐se a Conferência "Carlos Relvas, construindo uma autoria: o estúdio, o entorno e o
território" por Nuno Faria. A Comissão Diretiva é presidida pelo Presidente da Câmara
Municipal e integra o Professor António Ventura do IPT. O Conselho Consultivo, integra, entre
outros, o Drº António Ceia da Silva, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo, o Drº Silvestre Lacerda, Diretor‐Geral da Direção‐Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas (Torre do Tombo), a Dr.ª Ana Paula Pires, Comissão Coordenadora do Instituto de
História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e a Goleganense Teresa Trancas.
2. APRESENTAÇÃO DO LIVRO “JOSÉ JÚLIO, VIDA E TAUROMAQUIA”
Integrada na programação da XLI Feira Nacional do Cavalo, a apresentação do Livro “José Júlio,
Vida e Tauromaquia”, da autoria de Alberto Franco, editado pelas Edições Althum, juntou, no
final de tarde do dia 10 de novembro no Auditório Eng.º Ricardo Magalhães, no Equuspolis,
uma plateia ilustríssima de algumas dezenas de pessoas, matadores de toiros, ganaderos,
empresários ligados à tauromaquia, entre muitos aficionados.
3. EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
A Casa‐Estúdio Carlos Relvas tem patente até ao dia 31 de dezembro de 2016 a exposição de
fotografia da autoria de Duarte Belo, “O Arquivo como Cidade”, que abriu ao público no
passado dia 4, integrada na programação da XLI Feira Nacional do Cavalo.
Já a Galeria João Pedro Veiga exibe a exposição de pintura de autoria de Manuel Fernandes,
intitulada “Poesia, Romantismo e Naturalismo”, patente até ao próximo dia 31 de dezembro.
Ainda no âmbito das exposições temporárias, o Palácio do Pelourinho exibiu, de 6 a 13 de
novembro, a Exposição de Antevisão do Futuro Museu Nacional do Cavalo, organizada pela
Associação para a Promoção e Desenvolvimento Turístico e Cultural da Golegã (APDTCG), em
parceria com o Museu Nacional de Arqueologia, Museu Nacional dos Coches e Exército
Português.
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4. CONFERÊNCIA “O CAVALO LUSITANO E A ARTE EQUESTRE: PATRIMÓNIOS ÚNICOS DE
PORTUGAL E DA HUMANIDADE”
Também inserida na programação da XLI Feira Nacional do Cavalo, e organizada pela Câmara
Municipal da Golegã em parceria com o Drº Bruno Caseirão, com o apoio da Revista Equitação,
o Auditório Eng.º Ricardo Magalhães recebeu, no dia 12 de Novembro, uma Conferência que
teve como tema "O Cavalo Lusitano e a Arte Equestre: Patrimónios Únicos de Portugal e da
Humanidade". Entre os oradores estiveram o Dr. João Costa Ferreira, Médico Veterinário e Ex‐
diretor da Coudelaria de Alter Real, que falou sobre o cavalo lusitano enquanto património da
humanidade e o Professor Doutor João Gorjão Clara que abordou o traje português. Estiveram
também presentes João Pedro Rodrigues, Mestre Picador Chefe da Escola Portuguesa de Arte
Equestre, que falou sobre a singularidade da equitação portuguesa e Carlos Lopes,
Selecionador Nacional de Ensino que falou sobre o cavalo lusitano e a equitação na alta
competição

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1. XLI FEIRA NACIONAL DO CAVALO E XVIII FEIRA INTERNACIONAL DO CAVALO LUSITANO
A edição de 2016, a XLI, ano em que a Golegã é “Cidade” Europeia do Cavalo da Rede
EuroEquus (European Horse City), recebeu de 4 a 13 de Novembro a Feira Nacional do Cavalo
2016, certame que em 2014 foi considerado, pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo, como o melhor evento na sua categoria, 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 3º Campeonato
Nacional Interescolar de Hipismo, nos dias 6 e 7, 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 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 180 conjuntos inscritos, concorreram para o sucesso da primeira
fase do certame. O já habitual Concurso de Modelo e Andamentos, a Homenagem ao
Presidente de Honra do LVII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela, Manuel
D’Assunção Coimbra, marcaram o desenvolvimento de dez dias de programação intensa e de
altíssimo nível desportivo.

3

Relatório da Atividade Municipal
A programação artística e cultural, como vêm sendo habito, englobou diversas exposições,
seminários e apresentação de livros que se realizaram no Equuspolis e na Casa‐Estúdio Carlos
Relvas, permitindo‐nos destacar este ano a exposição de pintura de Manuel Fernandes, a
exposição de fotografia de Duarte Belo, a apresentação do Livro “José Júlio, Vida e
Tauromaquia”, de Alberto Franco, e ainda a conferência “O Cavalo Lusitano e a Arte Equestre:
Patrimónios Únicos de Portugal e da Humanidade”.
Em simultâneo ao programa equestre da presente edição, a Câmara Municipal da Golegã, a
que muito me honra presidir, e a Associação Feira Nacional do Cavalo prestaram homenagem
(In Memoriam) a Manuel Mendes d’Assunção Coimbra, Presidente de Honra 2016 do LVII
Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela e ainda a outras três personalidades
ímpares do mundo e equestre e da tauromaquia, que este ano nos deixaram, designadamente
Fernando Van Zeller Palha, David Ribeiro Telles e Guilherme Borba.
A presença crescente de turistas e de 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 2016 contou com a presença de S.E. o Ministro da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, Doutor Luís Capoulas Santos, entronizado como Romeiro de Honra
pela Confraria dos Romeiros de São Martinho no decorrer da Cerimónia da Bênção que se
realizou na Igreja Matriz, que se fez acompanhar de S. E. a Secretária de Estado Adjunta e da
Modernização Administrativa, Doutora Graça Fonseca. No domingo, dia 13, o certame recebeu
a presença de S.E. o Secretário da Juventude e do Desporto, Drº João Paulo Rebelo.
Por ocasião da realização do Baile da Jaqueta, evento que pelo quarto ano consecutivo se vem
consolidando cada vez mais na programação da Feira Nacional do Cavalo, foram
homenageados ilustres, a Família Caetano, O Marquês de Rio Maior, Eng.º João Vicente
Saldanha de Oliveira e Sousa, e o Cavaleiro Miguel da Fonseca.
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2. CONCURSO INTERNACIONAL DE ATRELAGEM DE TRADIÇÃO (CIAT)
A IX Edição do Concurso Internacional de Atrelagem de Tradição de Outono 2016, que em
simultâneo recebeu também a final do Troféu Ibérico, sendo esta ganha, uma vez mais, por um
concorrente espanhol, decorreu este ano na Golegã, engalanando‐se o “Arneiro” para receber,
na extraordinária tarde de 8 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, e ainda por se caracterizar pela
edição com o maior número de participantes. Esta prova que já se tornou num clássico da
Atrelagem de Tradição a nível europeu reuniu, este ano, 23 concorrentes portugueses e
espanhóis.
3. RURAL BEJA
O Município da Golegã voltou a estar presente no Salão do Cavalo, 3ª edição, da Rural Beja,
tendo o Presidente da Câmara, sido recebido 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 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, que
decorreu no passado dia 18. 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.WORSHOP “VIOLÊNCIA NO NAMORO”
O Presidente da Câmara e da CPCJ esteve presente no Workshop “Violência no Namoro”,
iniciativa que decorreu no dia 13 de Outubro de 2015, na sala polivalente da Escola E.B.1 da
Golegã, numa organização da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Golegã, em
parceria com o Agrupamento de Escolas (AEGAP), Unidade de Cuidados à Comunidade (UCC) e
Guarda Nacional Republicana (GNR), e que contou, nas três sessões realizadas, com cerca de
uma centena e meia de jovens. Constituiu objectivo desta iniciativa, prestar informações e
esclarecimentos aos jovens sobre estes temas.
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3. CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO
No passado dia 27 de outubro, a Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, esteve
presente na reunião extraordinária do Conselho Geral subordinada à Aprovação do Plano
Plurianual de Atividades, Apreciação do Funcionamento do Agrupamento, Processo de
Recondução da Diretora, entre outros.
4. PIQUENIQUE ESCOLAR
O Jardim do Equuspolis foi palco, no passado Sábado dia 24 de Setembro, do Piquenique
Escolar. Esta iniciativa foi organizada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, e contou com a presença do
Presidente da Câmara.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE
1. PLATAFORMA SUPRACONCELHIA DA LEZÍRIA DO TEJO
O Presidente da Câmara e da Rede Social do Concelho esteve presente na reunião deste órgão
distrital, subordinada, entre outros, às Cantinas Sociais, Redes Locais de Intervenção Social e
apresentação de projetos por parte dos parceiros.
2. REDE SOCIAL
O Presidente da Câmara e do Conselho Local de Ação Social esteve ontem presente na reunião
do Plenário do CLAS, que contou também com a presença do Diretor do Centro Distrital de
Santarém da Segurança Social, Drº Tiago Leite. Na reunião de ontem foram apresentados pelos
parceiros diversos projetos, nomeadamente a Rede Local de Intervenção Social da Chamusca e
Golegã (RLIS), que iniciará os seus trabalhos no próximo dia 7 de dezembro, e ainda projetos
por parte da Santa Casa da Misericórdia da Golegã e da Unidade de Cuidados à Comunidade
(UCC).
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. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara, a convite do Provedor da Instituição, esteve presente na cerimónia
que assinalou o início do ano letivo 2016/2017 da Academia Sénior (ASEG).
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5. PROJETO “SOPRA SORRISOS”
O Presidente da Câmara Municipal da Golegã, Rui Lince Medinas, o Presidente da Câmara
Municipal da Chamusca, Drº Paulo Queimado, e a Diretora Executiva do ACES Lezíria, Dr.ª
Diana dos Santos Leiria, receberam no passado dia 7 de Outubro o Prémio Missão Continente
Sorriso 2015. Este prémio, doado à Unidade de Cuidados na Comunidade da
Chamusca/Golegã, terá como objetivo a implementação do Projeto "Sopra Sorrisos" e será
destinado a pais/educadores de crianças dos 0 aos 3 anos que residem em ambos os
Concelhos. Este projeto, que pretende promover a literacia em saúde aos pais, desde o
nascimento do bebé até à entrada no jardim‐de‐infância, recebeu um prémio no valor de
20.158,00€, verba que contribuirá para implementar o projeto que, para além de disponibilizar
material didático, ambiciona dinamizar workshops nos domínios do “Saber” e do “Saber fazer”.

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 2017, e emitir o respetivo Parecer.
Relativamente a este, o mesmo não foi emitido uma vez que o Conselho não reuniu quórum
deliberativo.
2. CENTRO MUNICIPAL DE MARCHA E CORRIDA
O Centro Municipal de Marcha e Corrida da Golegã foi inaugurado na manhã do dia 5 de
outubro com a presença do Presidente e Vice‐Presidente da Câmara Municipal da Golegã, do
Coordenador do Programa Nacional de Marcha e Corrida, Pedro Rocha, do Presidente da
Associação de Atletismo de Santarém, Eduardo Gonçalves e do Ex. Atleta Internacional, Paulo
Guerra. O Centro Municipal de Marcha e Corrida da Golegã que integra o Programa Nacional
de Marcha e Corrida é uma iniciativa conjunta entre a Câmara, o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I.P. e a Federação Portuguesa de Atletismo e tem como principal
missão contribuir para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida através da
prática regular da marcha e corrida.
3. IX OPEN TÉNIS DA FEIRA NACIONAL DO CAVALO
O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara marcaram presença na Cerimónia de Entrega de
Prémios do IX 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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4. MAIS LEZÍRIA
No âmbito do Programa Mais Lezíria levado a cabo pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria
do Tejo, o Concelho da Golegã recebeu no dia 15 de Outubro, o Torneio de Futsal Mais Lezíria.
Numa prova que integrou os Municípios de Almeirim, Azambuja, Cartaxo, Golegã e Rio Maior a
equipa que representou o nosso Município sagrou‐se vencedora do torneio, seguindo‐se em
2.º lugar a equipa do Cartaxo, em 3.º a de Azambuja, em 4.º a de Rio Maior e em 5.º a de
Almeirim. Após uma manhã desportiva nos Pavilhões Municipais da Golegã e Azinhaga houve
lugar a um almoço convívio com a presença do Presidente e Vice‐Presidente da Câmara
Municipal que participaram também na entrega de prémios às equipas.

5. NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara Municipal assinou durante o Festival Bike, que decorreu de 14 a 16 de
Outubro no CNEMA em Santarém, o Protocolo de Cooperação com o Núcleo do Sporting Clube
de Portugal da Golegã que viabilizará a continuidade do XTerra Portugal no nosso concelho por
mais três anos. Em simultâneo, e para o mesmo efeito, o Núcleo assinou também um
Protocolo com a Federação de Triatlo de Portugal.
Fruto do sucesso da realização do XTerra Portugal na Vila da Golegã, nos anos de 2014, 2015 e
2016, do qual resultou o reconhecimento, por parte da Federação e da Organização
Internacional do Evento, da capacidade de organização do Núcleo e das condições
proporcionadas pela autarquia, o nosso Concelho continuará a ter esta prova internacional até
2019.
Antes da assinatura do Protocolo que estabelece as condições e formas de apoio do Município
ao Núcleo e à Organização, o Presidente Jaime Rosa agradeceu a sensibilidade que o
Presidente da Câmara tem tido e o apoio que o Município tem dado desde o início a este
Evento Internacional. O Presidente Rui Lince Medinas também não quis deixar de agradecer ao
Núcleo pela excelência das suas organizações que muito têm contribuído para promover e
divulgar o Município da Golegã dentro e fora do país.
Ao garantir a Organização desta prova de nível mundial, o Município dá continuidade à política
que tem sido seguida durante este mandato, de diversificação de eventos desportivos e
culturais que ao longo do ano consigam atrair novos visitantes e dinamizem a economia local,
invertendo desta forma a sazonalidade dos eventos até aqui existentes.
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6. SOCIEDADE COLUMBÓFILA GOLEGANENSE
O Presidente da Câmara esteve presente na Cerimónia de Entrega de Prémios da Época 2016
da Sociedade Columbófila Goleganense, em que esteve presente o Presidente da Federação
Portuguesa de Columbofilia, oportunidade para deixar, a dirigentes, sócios, columbófilos e
respetivas famílias, palavras de reconhecimento, estímulo e incentivo pelo trabalho
desenvolvido nesta associação Concelhia, que este ano celebra os 80 anos.

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
a Casa do Povo do Pombalinho, a Associação Cultural Cantar Nosso, Sociedade Filarmónica
Goleganense 1º de Janeiro, Associação Tejo D’Honra, Azinhaga Atlético Clube, Clube
Desportivo em Movimento e Casa do Benfica da Golegã.

AMBIENTE E ENERGIA
1. COMITE MAB – REDE DE RESERVAS DA BIOSFERA
No âmbito da criação recente da Rede Portuguesa de Reservas da Biosfera, e considerando
que a Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo é a primeira Reserva do país, a Golegã e o
Órgão de Gestão da mesma, receberam na passada terça‐feira, dia 22, todas as Reservas da
Biosfera do país para a reunião do Comité Nacional da Unesco. Para além da ida à Reserva,
todos os participantes puderam conhecer e visitar a Casa‐Estúdio Carlos Relvas.
2. RESERVA NATURAL DO PAUL DO BOQUILOBO
No passado dia 27 de Setembro de 2016, o Vice‐Presidente da Câmara acompanhado pelo
Chefe de Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes e pelo Assistente
Técnico, Senhor José Bispo, realizaram uma visita técnica à Reserva Natural Local do Paul da
Tornada, no âmbito do processo de elaboração do projeto de execução, para uma operação a
candidatar ao Portugal 2020, numa candidatura integrada no Pacto de Desenvolvimento e
Coesão Territorial assinado entre a CIMLT e a CCDR‐A. Esta operação tem como objetivo,
melhorar as condições de visitação da reserva, através da valorização dos seus trilhos, criação
de novos trilhos, colocação de sinalética e construção de observatórios.
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3. REUNIÃO COM EDP ‐ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a EDP Distribuição celebraram um
protocolo que tem por objetivo os equipamentos de iluminação pública a instalar nas redes de
iluminação pública, procedendo à revisão do Anexo I ao contrato tipo de concessão de
distribuição de eletricidade em baixa tensão. Sendo a EDP Distribuição responsável pelo
estabelecimento e pela conservação das redes de iluminação pública dos municípios, e tendo
em conta a evolução tecnológica e de mercado verificada nos aparelhos de iluminação e
respectivos suportes, nomeadamente no que diz respeito às luminárias de tecnologia LED, a
ANMP e a EDP Distribuição acordaram a revisão dos equipamentos utilizados na iluminação
pública desde 2001, passando o LED a ser considerado material de tipo corrente no âmbito do
referido Anexo I. Neste contexto, possibilitando este protocolo, a adesão de cada município ao
novo Anexo I, através da celebração de protocolo para o efeito e atendendo ao facto de se
encontrar publicado o Aviso de Abertura de Concurso para a eficiência energética, cuja
candidatura do Município da Golegã se encontra em fase de preparação, decidiu‐se propor
uma reunião aos responsáveis regionais da EDP para melhor entendimento do conteúdo do
documento em causa. Esta reunião decorreu no passado dia 6 de Outubro de 2016 e contou
com a presença do Presidente da Câmara, do Vice‐Presidente e do Chefe de Divisão de Obras,
Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes, estando a representar a EDP Distribuição o
Diretor de Rede e Clientes Tejo, Eng.º Nuno Cardoso.
4. SEMINÁRIO EDP " A GESTÃO EFICIENTE DA ENERGIA NO SETOR PÚBLICO"
No passado dia 16 de Novembro de 2016, numa iniciativa conjunta entre a EDP e o Jornal de
Negócios, decorreu no Teatro Aveirense, em Aveiro, um seminário dedicado ao tema a Gestão
Eficiente da Energia no Setor Público. A convite destas entidades, a Câmara Municipal,
representada pelo Vice‐Presidente, que se fez acompanhar do Chefe de Divisão de Obras e
Ambiente, Eng.º Acácio Nunes e pelo Técnico Superior, Eng.º Paulo Rodrigues, esteve presente
no referido seminário, onde foram debatidos os novos desafios do setor público relativamente
a energia, inovação e digitalização, tendo em conta a revisão do código de contratação pública
e os apoios do programa Portugal 2020.
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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 3 de Outubro de 2016, onde se
aprovou a 1.ª alteração ao orçamento para 2016, a 3.ª alteração ao plano de investimento
para 2016, a aquisição de equipamento de transporte e carga, entre outros assuntos de
carácter geral. Foram ainda apresentadas e discutidas propostas relativas à tarifa, à
quotização, ao organigrama, quadro pessoal e tabela salarial a vigorar durante o ano de 2017.
O Vice‐Presidente da Câmara marcou também presença na reunião de 18 de Novembro de
2016, onde se aprovou o organograma funcional, quadro de pessoal, tabela de vencimentos,
quotização, tarifa, orçamento, plano de investimentos, tudo relativo ao ano de 2017.

ESPAÇOS VERDES E JARDINS
1. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
No passado dia 30 de Setembro de 2016, por convite dirigido pelo Presidente da Junta de
Freguesia da Golegã, a Câmara Municipal esteve representada pelo Vice‐Presidente, que se fez
acompanhar pelo Chefe de Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes e
pelo Técnico Superior, Eng.º Francisco Duarte, numa reunião de coordenação entre ambas as
autarquias, versando o tema em apreço. Depois de discutidas as operações de manutenção
que correntemente são realizadas, definiu‐se com estratégia, encarregar um dos funcionários
deste serviço, de monitorizar todos os sistemas de rega instalados na freguesia, diligenciando
para que sejam aprovisionados todos os acessórios e equipamentos necessários para as
operações de manutenção e proceder às respetivas reparações.

LIMPEZA E HIGIENE URBANA
1. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
No passado dia 30 de Setembro de 2016, por convite dirigido pelo Presidente da Junta de
Freguesia da Golegã, a Câmara Municipal esteve representada pelo Vice‐Presidente, que se fez
acompanhar pelo Chefe de Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes e
pelo Técnico Superior, Eng.º Francisco Duarte, numa reunião de coordenação entre ambas as
autarquias, versando o tema em apreço. Discutido o tema, decidiu‐se recuperar uma
estratégia de intervenção para a limpeza das ruas, que consiste na delimitação da freguesia em
quatro zonas de atuação, estando afeto a cada uma dessas zonas uma equipa de limpeza.
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