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PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. DELEGAÇÃO DA FUNDAÇÃO SARAMAGO EM AZINHAGA – ESPAÇO “NASCI NA AZINHAGA”
A Freguesia da Azinhaga foi palco, no passado dia 8 de abril, da inauguração do novo Espaço da
Delegação Local da Fundação José Saramago. Com o nome "Nasci na Azinhaga" o Espaço
localiza‐se na antiga Escola Primária junto ao Jardim Municipal e dispõe de auditório e
biblioteca onde poderão ser consultadas as suas obras, recriando ainda os ambientes do
quarto e da cozinha da residência onde viveu José Saramago. Em dia de inaugurações, que
contaram com a Presença da Presidenta da Fundação Saramago, Pilar Del Rio, e da sua neta,
Ana Saramago, entre outros, a manhã começou no Parque de Merendas junto às Margens do
Rio Almonda, onde foram descerrados ao longo do Passadiço do Almonda vários Painéis de
Azulejos com excertos de textos do livro “As Pequenas Memórias” de José Saramago,
apresentado pelo próprio em 2006 na Azinhaga. Após um almoço convívio no jardim em frente
à nova sede da Delegação, houve ainda oportunidade de assistir à peça de teatro "Ensaio
sobre a Cegueira" levada ao paco pelo elenco da Casa de Comédia da Azinhaga. Para além do
Presidente da Câmara, estiveram ainda presentes o Vice‐Presidente e o Vereador Eng.º José
Godinho Lopes.
2. IV ENCONTRO DE HISTORIADORES LOCAIS DO RIBATEJO
Numa iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal da Golegã e o Fórum Ribatejo, coordenado
do Professor António Matias Coelho, o Fórum Mestre Martins Correia recebeu este ano cerca
de três dezenas de historiadores ribatejanos. Presente na sessão de encerramento, o
Presidente da Câmara enalteceu e reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pelos
historiadores no que concerne à preservação e divulgação do património artístico e cultural de
um vasto conjunto de vilas e cidades do Ribatejo, e anunciou a concretização do Centro de
Documentação do Ribatejo na Biblioteca Municipal da Golegã. Este Centro de Documentação
será Coordenado pelo Dr. Luís Nazaré, por parte do Fórum Ribatejo, e pela Dr.ª Elsa Lourenço,
por parte da Câmara Municipal. Nesta fase inicial contará ainda com o apoio da Técnica da
Biblioteca, Dra. Manuela Ferreira. Com a sua entrada em funcionamento, pretende‐se que o
Centro venha a estar ligado em rede às Bibliotecas Municipais e Escolares, permitindo assim o
acesso online a todo o seu acervo. Sendo este um Centro do Ribatejo e para o Ribatejo, a
Golegã orgulha‐se de ser a sua Sede!
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3. CENTRO DE ESTUDOS EM FOTOGRAFIA DA GOLEGÃ – CEFGA
O Presidente da Câmara, acompanhado pelo Professor António Ventura, representante do
Instituto Politécnico de Tomar na Comissão Executiva do Centro, e no âmbito do Plano de
Atividades previsto para 2017, deslocaram‐se ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo onde
reuniram como o seu Diretor‐Geral, Doutor Silvestre Lacerda, com o propósito de iniciarem o
processo de candidatura da Casa‐Estúdio Carlos Relvas a Património Europeu.
4. CASA‐ESTÚDIO CARLOS RELVAS
No âmbito do dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2017, e após a Exposição de
Fotografia “Paisagens Marinhas – 2ª Série” da autoria de Carlos Relvas, que esteve patente até
ao dia 31 de março, a Casa‐Estúdio tem atualmente patente as "Rotas do Património Cultural
através da Lente de Carlos Relvas", Exposição de fotografia com uma seleção de 18 provas
atuais a partir de negativos em vidro do espólio original de Carlos Relvas. A seleção incide na
temática do Património Cultural da região, fotografado por Relvas.
5. GALERIA JOÃO PEDRO VEIGA
Durante este período esteve patente a Exposição de Fotografia de Eduardo Teixeira Pinto
intitulada “A Criança Sob O Olhar De Eduardo Teixeira Pinto”, em que o autor nos remete para
os seus olhares curiosos, a alegria das suas faces e a sua vivacidade, o que nos leva a imaginar
histórias para cada uma delas.
6. PROJETO EUROPEAN STEREO MASTERS: MESTRES DA ESTEREOSCOPIA EUROPEIA –
CARLOS RELVAS
A Câmara Municipal aprovou no passado dia 17 de abril, em Reunião Ordinária, o Protocolo de
Colaboração com a COFAC – Cooperativa de Formação e Animação Cultural, Crl., entidade
instituidora da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, designada por
COFAC/ULHT, e que tem por objeto a colaboração entre o Município e a COFAC/ULHT relativa
ao Projeto European Stereo Masters: Carlos Relvas | Mestres da Estereoscopia Europeia: Carlos
Relvas, Projeto CIC. Digital: UID!CCI!04667!2016.
Esta colaboração traduz‐se no apoio ao projeto exploratório promovido pelo centro de
investigação da ULHT, CIC‐DIGITAL— POLO CICANT, tendo como investigador responsável
Victor Manuel Esteves Flores.
7. EXPOSIÇÃO DE GENEALOGIA
O Presidente da Câmara esteve presente no Celeiro da Baronesa, no Pombalinho, na Exposição
de Genealogia de famílias da Freguesia da autoria de Bruno Leal Cruz. Um trabalho de
investigação e pesquisa muito interessante que nos transporta por séculos da história
genealógica das famílias do Pombalinho.
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8. BOLSA DE TURISMO DE LISBOA – BTL 2017
Representado pelo Presidente e Vice‐Presidente da Câmara, o Executivo Municipal em
Permanência esteve presente na Bolsa de Turismo de Lisboa, nos dias 15 a 19 de março de
2017, com um stand dedicado à temática do Turismo Sustentável e à Reserva da Biosfera do
Paul do Boquilobo, uma vez que se assinala em 2017 o Ano Internacional do Turismo
Sustentável, sem no entanto deixar de promover a sua história e identidade, bem presentes na
decoração do mesmo, continuando assim a afirmar a sua diferenciação através do património
edificado, museológico, cultural, religioso, de natureza, gastronómico e equestre, como
fatores decisivos para que o Concelho se distinga como destino turístico de excelência,
informação sistematizada na edição 2017 da revista “Passo a Passo”. Em simultâneo, decorreu
uma sessão de apresentação pública da Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, a cargo do
Presidente do Órgão de Gestão, Eng.º Mário Antunes, tendo sido disponibilizado durante o
decorrer do certame o Guia Turístico da Reserva.
9. FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO CAMINHO DE SANTIAGO
O Auditório Eng.º Ricardo Magalhães recebeu no dia 7 de abril uma reunião com
representantes de várias autarquias do país e outras entidades nacionais ligadas ao Caminho
de Santiago. Este Grupo de Trabalho, que o Município da Golegã integra desde a sua
constituição, tem como propósito congregar interesses e definir estratégias comuns com a
finalidade de instituir no futuro a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago. O Município
da Golegã aprovou no passado dia 17 de abril, em reunião ordinária da Câmara Municipal a
minuta de um Protocolo de Cooperação que será assinado, em conjunto com os outros
parceiros, no próximo dia 26 de abril em Vila Pouca de Aguiar.
10. ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA – DEGUSTAÇÃO DE PRODUTOS DO RIBATEJO
A Assembleia da República recebeu, no passado dia 22 de fevereiro, os Municípios das
Comunidades da Lezíria e do Médio Tejo para uma Degustação de Produtos Regionais oriundos
dos Municípios representados. Os Toureiros do Café Central, os Pastéis de São Martinho do
empresário Jorge Antunes e as Reduções de Vinagre da empresa Mendes Gonçalves S.A. foram
embaixadores do nosso Concelho nesta iniciativa promovida pelos Deputados eleitos pelo
Círculo Eleitoral de Santarém.
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PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1. CONGRESSO INTERNACIONAL DE SIDEROTÉCNIA E DE MÉDICOS VETERINÁRIOS
Esta inicia va da Luso Plates e de Marco Pestana, com o apoio da Câmara Municipal da Golegã̃,
que contou com a presença de especialistas nacionais e internacionais, designadamente do
Drº João Paulo Marques, Drº Hans Castelijns D.V.M., Rob Renirie, entre outros, trouxe ao
Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres ‐ Hippos Golegã̃, nos passados dias 24 e 25
de fevereiro, meia centena de participantes que durante dois dias se debruçaram sobre
temáticas fundamentais ao sucesso dos atletas de alta competição nas diversas disciplinas
equestres, usufruindo das excelentes condições dos nossos equipamentos, conhecendo o
nosso património edificado e degustando na nossa restauração. Certamente uma iniciativa a
repetir na Capital do Cavalo.
2. ENCONTRO DAS DIREÇÕES REGIONAIS DE AGRICULTURA E PESCAS
Por iniciativa da Diretora Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, Dr.ª Elizete
Jardim, e com a implicação da Câmara Municipal, a Golegã recebeu e foi sede, no passado mês
de março, do Encontro Nacional das Direções Regionais de todo o país. Oportunidade para
descobrir a Casa‐Estúdio Carlos Relvas, degustar a gastronomia local e fazer um passeio em
Carro de Cavalos.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. AEC’S ‐ REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO
No passado dia 5 de Abril de 2017, a Câmara Municipal através do seu Vice‐Presidente, esteve
presente numa reunião de avaliação das AEC´S relativa ao 2.º Período Escolar. Nesta reunião,
estiveram presentes os professores dinamizadores das AEC´S, professores titulares e um
representante da Direção do Agrupamento de Escolas, onde foi feito um balanço sobre a
forma como se desenvolveram as atividades durante o ano letivo 2016/2017. Nesta reunião,
todos expressaram que as atividades estão a decorrer em harmonia e tranquilidade, não tendo
sido expresso por nenhum dos intervenientes, facto passíveis de intervenção com carácter de
urgência ou que levantem preocupações suplementares, além daquelas que são normalmente
exigíveis na gestão destas atividades.
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PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE
1. REDE SOCIAL
O Presidente da Câmara esteve presente nas reuniões do Núcleo Executivo, uma das quais na
Casa do Povo do Pombalinho, cumprindo assim uma aposta na descentralização das mesmas
pelas várias instituições que integram a Rede Social, e no Plenário do Conselho Local de Acção
Social, onde também marcou presença o Drº Tiago Leite, Diretor Distrital de Santarém da
Segurança Social.
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 e da Comissão Alargada, estas de periocidade mensal.
3. PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO AS PESSOAS MAIS CARENCIADAS ‐ POAPMC
O Presidente da Câmara e da Rede Social, acompanhado da Técnica Superior Dr.ª Fabiana Freire,
esteve presente no Entroncamento numa reunião presidida pelo Diretor do Centro Distrital de
Santarém da Segurança Social de Santarém, Drº Tiago Leite, com o propósito de definir os
procedimentos de candidatura a este apoio para o território que, para além do nosso Concelho,
integra ainda a Chamusca, o Entroncamento, Constância e Vila Nova da Barquinha. A candidatura
foi entretanto submetida pelo Centro de Apoio Social da Carregueira, que se candidatou, nos
termos do Aviso, a ser Polo Recetor e Entidade Mediadora para todo o território.
4. HOMENAGEM AO PROVEDOR DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara esteve presente nas cerimónias de homenagem ao Provedor da Santa
Casa da Misericórdia da Golegã, António José Martins Lopes, promovida por um leque
diversificado de Provedores de outras Misericórdias e também pela da Golegã. A Cerimónia
contou com a presença, entre outros, do Presidente da União das Misericórdias Portuguesas,
Drº Manuel de Lemos, e pelo Diretor do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social de
Santarém, Drº Tiago Leite.
5. PROJETO “SOPRA SORRISOS”
O Auditório Eng.º Ricardo Magalhães recebeu, no dia 25 de março, uma sessão de divulgação
do Projeto "Sopra Sorrisos" levada a cabo pela Unidade de Cuidados na Comunidade
Chamusca/Golegã. Esta iniciativa contou com a presença da Diretora Executiva do ACES Lezíria,
Dr.ª Diana dos Santos Leiria, da Coordenadora da UCC Chamusca/Golegã, Dr.ª Maria do
Rosário Martins, e do Presidente e Vice‐Presidente da Câmara Municipal. Este projeto, que se
desenvolverá durante os próximos três anos, destina‐se a todos os bebés residentes no
Concelho da Golegã que nasceram em 2016. Após a apresentação do projeto, os pais puderam
ainda participar numa pequena aula de música para bebés dinamizada pela Associação
Cultural Cantar Nosso.
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6. DELEGAÇÃO LOCAL DA GOLEGÃ DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
No dia 21 de Fevereiro de 2017, por convite dirigido pelas responsáveis locais da LPCC, o Vice‐
Presidente da Câmara participou numa reunião de trabalho realizada na Câmara Municipal da
Chamusca, com a presença da Vice‐Presidente, Dr.ª Cláudia Moreira, no intuito de reforçar a
articulação entre o Município da Chamusca e a Delegação da LPCC, pois esta também abrange
os limites territoriais do concelho da Chamusca.

PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. ROTEIRO DA JUVENTUDE
O Presidente da Câmara, no âmbito do Roteiro da Juventude pelo Distrito de Santarém, que
contemplou a visita a associações juvenis que integram a Rede Nacional de Associações Jovens
(RNAJ), recebeu S.E. o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo
Rebelo, no passado dia 30 de março, na Golegã, na sede da Associação Cultural Cantar Nosso.
Coincidindo este dia com a data em que a Associação celebrou o seu 29.º Aniversário, o
governante teve a oportunidade de conhecer mais de perto à dinâmica de funcionamento
desta associação de excelência do Concelho.
2. PROJETO PORTUGAL A NADAR
Durante este período realizou‐se uma reunião entre a Câmara Municipal da Golegã, a
Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação do Distrito de Santarém, para a
apresentação do Projeto Portugal a Nadar que muito em breve começaremos a implementar
na Escola de Natação da Golegã. O mesmo permitirá certificar a Escola e o Equipamento e
proporcionará ainda mais formação aos técnicos. Um percurso que a prazo tornará a nossa
Escola de Natação mais competitiva e apelativa para os utilizadores.
3. NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara, a convite da Direção do Clube, esteve presente no Jantar
Comemorativo do 17º Aniversário desta associação local.
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PELOUROS DO AMBIENTE E ENERGIA
1. REUNIÃO COM A G3E ‐ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS
No passado dia 1 de Março de 2017, o Vice‐Presidente da Câmara acompanhado pelo Chefe de
Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes, pelo técnico superior, Eng.º
Paulo Rodrigues e pelo responsável do serviço de Património, Sr. Paulo Caixinha,
desenvolveram uma reunião com os responsáveis da empresa G3E. O objetivo desta reunião,
foi desenvolver uma visita técnica aos edifícios da Escola E.B.1 da Golegã e Jardim de Infância,
para que a citada empresa inicia‐se o processo de elaboração do certificado energético e
relatório de auditoria energética. Na presente data o Município já dispõe do Certificado
Energético dos edifícios em causa, bem como do relatório de auditoria energética, tendo a
informação necessária para que seja elaborado um projeto de execução, para a apresentação
duma candidatura no âmbito da eficiência energética, no atual quadro comunitário de apoio.
2. REUNIÃO COM G3E ‐ AVISO ALT20‐03‐2016‐25 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS
INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
No passado dia 5 de Abril de 2017, o Vice‐Presidente da Câmara, realizou uma reunião com os
consultores da empresa acima referida, Eng.º Francisco Pacheco Craveiro e Eng.ª Petra
Vaquero, proposta pelos próprios, com o desiderato de forma presencial explicarem o
conteúdo do relatório de auditoria energética a que se refere o ponto anterior. Neste sentido,
foi‐nos transmitido que os requisitos a observar no aviso em causa são contraditórios, e
inviabilizam projetos de eficiência energética de melhor qualidade, assentando a sua
argumentação do seguinte:
1.

Os valores de consumo atual do edifício, e impacto das medidas de melhoria
constantes no CE são valores PREVISTOS, e não valores EFETIVOS;

2. Quer isto dizer que, por imposição da metodologia do próprio SCE, são consumos
teóricos, calculados para circunstâncias nominais de funcionamento e não para as
circunstâncias reais verificadas em sede de auditoria energética;
3. Tal condicionante cria, em diversos casos, onde se incluí o edifício que estudámos na
Golegã, um desfasamento significativo entre os consumos previstos pelo CE, e o
consumo efetivo dos edifícios em estudo;
4. Este desfasamento pode, em muitos casos, inviabilizar a candidatura já que os cálculos
e projeções financeiras são, por aquele motivo, feitos em bases teóricas (previstas) e
não em base ajustada (efetiva) ao edifício a candidatar.
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Com base no acima referido, foi proposto pelo Sr. Vice‐Presidente ao Sr. Presidente da
Câmara, a utilização e divulgação desta informação pelos meios e forma que acharmos
conveniente, no sentido da melhoria em futuros avisos no âmbito da eficiência energética.
Deste modo, achamos pertinente envolver a C.I.M.L.T. neste processo, que em representação
dos municípios que a integram, já solicitou uma audiência ao Sr. Presidente da Comissão
Diretiva Alentejo 2020, Dr. Roberto Pereira Grilo, uma audiência que contará obviamente com
um representante da Câmara Municipal da Golegã e para a qual estamos a aguardar
agendamento.

PELOURO DA ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
1. REUNIÃO SOBRE O REGIME JURÍDICO DA RESITEJO
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião
esclarecimentos sobre a proposta de alteração do Regime Jurídico da Resitejo, que se realizou
no passado dia 15 de Março de 2017. Após a Associação em causa, ter recebido uma missiva
da DGAL sobre o tema, encontram‐se os serviços da Resitejo, a preparar o processo de
formação duma empresa intermunicipal, para dar cumprimento aos requisitos contidos na
comunicação da DGAL.
2. REUNIÃO DE DIRECÇÃO DA RESITEJO
O Vice‐Presidente da Câmara esteve presente na reunião de Direção da Resitejo, que se
realizou no dia 21 de Março de 2017, onde se procedeu à análise do relatório da atividade
desenvolvida no ano de 2016, análise e aprovação do relatório e contas de 2016, aprovou‐se a
autorização para o início de procedimentos de ajuste direto, relativos a diversas aquisições e
prestações de serviços, aprovação de adjudicação de procedimentos, entre outros temas de
carácter geral.
3. REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA RESITEJO
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião da
Assembleia Geral da Resitejo, que se realizou no dia 12 de Abril de 2017. Na citada reunião,
foram aprovados os seguintes pontos: Análise do relatório da atividade desenvolvida no ano
de 2016, análise e aprovação do relatório e contas de 2016, parecer do conselho fiscal e
deliberação sobre a aplicação dos resultados do exercício, concurso público internacional para
fornecimento em contínuo de gasóleo rodoviário a granel, alteração ao quadro de pessoal. Foi
ainda colocado para o conhecimento o relatório do PAPERSU 2016.
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PELOURO DA LIMPEZA E HIGIENE URBANA
1. JUNTA DE FREGUESIA DA GOLEGÃ ‐ CONTRATOS INTERADMNISTRATIVOS DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
No passado dia 17 de Março de 2017, por convite dirigido pelo Sr. 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
entidades, versando o tema em apreço. Depois de discutidas as operações de manutenção que
correntemente são realizadas, foram ouvidos todos os intervenientes e realizados alguns
ajustamentos, função dos equipamentos e recursos humanos disponíveis.

PELOURO DOS TRANSPORTES
1. REUNIÃO NA CIMLT ‐ AUTORIDADE DE TRANSPORTES
No passado dia 28 de Março de 2017, o Vice‐Presidente da Câmara acompanhado pelo Chefe de
Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Nunes, realizaram uma reunião com a
Técnica Superior da CIMLT, Dr.ª Ana Lúcia Baptista, que se encontra a tratar, em colaboração com
o IMT, do processo de transição das Autoridades de Transportes, de acordo com as disposições
contidas na Lei N.º 52/2015 de 9 de Junho, diploma legal que veio a atribuir competências de
Autoridade de Transportes às Comunidades Intermunicipais e às Autarquias. Neste contexto, foi‐
nos explicado o conteúdo do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nesta
área, através do qual o Município da Golegã, transfere competências para a C.I.M.L.T.

PELOUROS DA REABILITAÇÃO URBANA E OBRAS
1. EMPREITADA DE REMOÇÃO DE PLACAS DE FIBROCIMENTO NA ESCOLA E.B. 2.3 MESTRE
MARTINS CORREIA
A Câmara Municipal da Golegã, por sua iniciativa e sem qualquer apoio logístico ou financeiro
do Ministério da Educação, levou a cabo a obra de remoção das chapas em fibrocimento e de
colocação de uma nova cobertura na Escola Mestre Martins Correia.
Destaque para a rápida e eficaz atuação da Empresa Eco Demo ‐ Demolições, Ecologia e
Construção, S.A. que depois de assinar o auto de consignação dos trabalhos da empreitada no
passado dia 6 de abril, concluiu a sua intervenção durante o período das férias escolares da
Páscoa, evitando assim quaisquer transtornos quer para as atividades letivas, quer para as
pessoas que integram a comunidade escolar. Esta obra teve um valor de aproximadamente
40.000 euros totalmente suportado pelo Município da Golegã.
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2. REABILITAÇÃO DAS MARGENS DA LAGOA DA ALVERCA
Realizou‐se na passada sexta‐feira, dia 3 de Março, no Salão Nobre do Paços do Concelho a
assinatura do contrato relativo à obra de reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca cujo
investimento será de 1.105.924,97€. Esta obra, aprovada pela CCDR Alentejo no âmbito da
candidatura ao Plano de Regeneração Urbana (PARU), foi adjudicada à empresa Cordivias
Engenharia, Lda. e terá um prazo para execução da empreitada de 270 dias.
3. REABILITAÇÃO DO PISO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA GOLEGÃ
Teve lugar, no passado dia 17 de março, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho a
Assinatura do Contrato de Aquisição de Serviços para aplicação de pavimento novo no
Pavilhão Desportivo da Golegã. O serviço foi adjudicado à empresa ARTH, LDA pelo montante
de €20.405,70.
4. REUNIÕES DE COORDENAÇÃO
Durante o período a que se refere o presente relatório, foram desenvolvidas várias reuniões de
coordenação, envolvendo os Chefes de Serviço da DOUA e o Serviço de Património, nas
pessoas do Eng.º Acácio Nunes, Eng.º Francisco Duarte e Sr. Paulo Caixinha. Nas referidas
reuniões estiveram presentes o Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente, e foram debatidos
todos os assuntos relativos aos procedimentos previstos no Orçamento de 2017, analisados os
tempos de execução para o lançamento dos procedimentos de contratação e outros assuntos
propostos pelos intervenientes.

ECONOMIA E FINANÇAS
1. NERSANT
O Auditório Eng.º Ricardo Magalhães recebeu no passado dia 5 de abril uma sessão
informativa levada a cabo pela NERSANT. Esta sessão, dirigida a empresários e
empreendedores, teve como principal objetivo informar os presentes sobre os mecanismos de
financiamento disponibilizados pelos programas Melhor Turismo 2020, Move PME, PPEC
Ribatejo e SI2E. Participaram neste seminário perto de duas dezenas empresários que ao longo
da sessão colocaram diversas questões sobre os programas apresentados
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Merecem‐nos ainda particular relevância os seguintes assuntos:
1. CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
O Presidente da Câmara Municipal foi recebido, no dia 28 de março, pelo Vice‐Presidente da
Assembleia da República, o Deputado Jorge Lacão, no âmbito de uma audiência solicitada para
a entrega e apresentação da Petição Pública "Pelo não encerramento do balcão da Caixa Geral
de Depósitos na Golegã".
A Petição, que esteve disponível quer online quer em papel, foi assinada por cerca de 2600
pessoas que não quiseram, neste momento importante para a nossa comunidade, deixar de
dar o seu contributo na defesa do serviço público bancário no nosso Concelho.
Durante as semanas que antecederam o dia 31 de março, data prevista para o encerramento
do balcão da Golegã, o Presidente da Câmara desdobrou‐se em contactos, reuniões,
audiências e ações de sensibilização junto do Conselho da Administração da Caixa Geral de
Depósitos (CGD), do poder político, da opinião pública e da comunicação social.
Em menos de um mês o Presidente da Câmara reuniu com o Senhor Secretário de Estado
Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, com o Administrador Executivo da CGD, José
João Guilherme, com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da CGD, João Lopes, com os
Deputados Eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, Hugo Costa do PS, Carlos Matias do BE,
Patrícia Fonseca do CDS/PP, Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques do PSD e
António Filipe do PCP.
Estamos certos de que a continuidade da CGD muito se ficou a dever à rápida intervenção que
tivemos e à pressão que exercemos em conjunto sobre o poder político.
Sobretudo ganhou a comunidade que conseguiu com a sua ação manter o banco público no
nosso Concelho.
Estão de parabéns todos os que, de forma genuína, se implicaram nesta causa!
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2. COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente marcaram presença na Cerimónia de
Comemoração dos 30 anos de existência da CIMLT que se realizou no Convento de Sáo
Francisco em Santarém. Presenciámos momentos muito bonitos, carregados de significado,
para todos aqueles que ao longo dos últimos 30 anos deram o melhor de si próprios em prol
das suas populações e dos seus territórios, em prol deste nosso território a que chamamos
Lezíria. Oportunidade ainda para homenagear os seus fundadores, ex. e atuais Presidentes, e
rever muitos dos Presidentes de Câmara com que, na minha qualidade de Vereador e Vice‐
Presidente, ao longo de oito anos, tive a oportunidade e o privilégio de poder partilhar
momentos únicos da minha vida autárquica.
3. XV ENCONTRO DE AGRICULTORES DA AGROMAIS
A Agromais Plus acolheu, no passado mês de março, o seu XV Encontro de Agricultores, este
ano com o tema "Desafios para a produção agrícola". Estiveram presentes cerca de três
centenas de produtores, numa cerimónia que contou com a presença de S.E. o Senhor
Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Dr. Luís Capoulas Santos que
entregou o Prémio Agricultor Agromais 2016 ao Eng.º João Coimbra em representação de João
Coimbra Herdeiros (Quinta da Cholda). A Agromais premiou ainda diversos agricultores com
certificados relativos à Campanha de 2016. Foram entregues os prémios de Produtor Solidário,
Jovem Agricultor e Melhores Produtores de Batata, de Cebola, de Tomate e de Milho. Houve
ainda oportunidade para que o Senhor Ministro entregasse à Agrotejo a Medalha de Honra do
Ministério da Agricultura atribuída por ocasião do seu 30.º Aniversário.
4. ENCONTROS FORA DA CAIXA
A convite da Administração da Caixa Geral de Depósitos SA, o Presidente da Câmara esteve
presente na II Sessão dos "Encontros Fora da Caixa", cuja temática se centrou no Setor
Primário, nomeadamente na Agro‐indústria, potencial e perspetivas futuras, onde o Concelho
da Golegã é líder.
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