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Relatório da Atividade Municipal
COMEMORAÇÕES DO 43º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
A Azinhaga recebeu as comemorações do 43º aniversário do 25 de abril, tendo a Sessão Solene
decorrido no Jardim Municipal da Azinhaga, não sem antes se terem realizado, na Golegã e no
Pombalinho, as respetivas cerimónias do içar da bandeira nacional com a presença das Bandas
Filarmónicas de Golegã e Azinhaga e dos Bombeiros Voluntários da Golegã. Em simultâneo à
celebração dos festejos, a Junta de Freguesia da Azinhaga aproveitou o momento para
homenagear algumas entidades da freguesia, nomeadamente o Azinhaga Atlético Clube, o
Clube Desportivo em Movimento e a Casa da Comédia e, a título individual, Diogo Narciso.
PETIÇÃO "PELO NÃO ENCERRAMENTO DO BALCÃO DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS NA
GOLEGÃ" ‐ AUDIÇÃO NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
No âmbito da Petição "Pelo não encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos na
Golegã", assinada por cerca de 2600 pessoas, o Presidente da Câmara Municipal, na qualidade
de primeiro subscritor, foi recebido no passado dia 4 de maio pela Comissão de Orçamento,
Finanças e Modernização Administrativa da Assembleia da República para uma audição.
Durante o período que lhe foi disponibilizado o Presidente expôs os fundamentos da Petição
aos Deputados Dr. Hugo Costa do Partido Socialista, Eng.ª Patrícia Fonseca do CDS/PP e ao
Deputado Relator Dr. José Paulino de Ascensão do Bloco de Esquerda, agradecendo‐lhes
também a sua implicação neste assunto.
Os Deputados felicitaram ainda o Presidente da Câmara Municipal pelo sucesso das diligências
levadas a cabo que conseguiram sensibilizar os decisores políticos e a administração do Banco
Público para a necessidade de haver pelo menos um balcão da CGD por concelho, o que
viabilizou a permanência do mesmo na Golegã.

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. EXPOSIÇÃO DE MARTINS CORREIA EM CASTELO BRANCO
A inauguração desta Exposição, sob o título “É Preciso Muito Tempo Para Se Aprender A Ser
Jovem”, decorreu na tarde de dia 22 de abril e contou com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Castelo Branco, Drº Luís Correia, do Presidente e Vice‐Presidente da
Câmara Municipal da Golegã e de Elsa Martins Correia, filha do Mestre.
Esta Exposição está patente no Antigo Edifício dos CTT, foi organizada pelo Município de
Castelo Branco com o apoio do Município da Golegã e tem como Comissária Maria João
Fernandes.
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2. FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO CAMINHO DE SANTIAGO
O Presidente da Câmara Municipal da Golegã assinou no dia 26 de abril, em Vila Pouca de
Aguiar, o Protocolo de Cooperação para a criação da futura Federação Portuguesa do Caminho
de Santiago. O documento foi subscrito nesta primeira fase por cerca 20 Municípios que se
encontram interligados pelos percursos do Caminho de Santiago, prevendo‐se que venham a
aderir à Federação outros municípios e entidades cujo interesse já foi demonstrado.
Esta iniciativa visa identificar pontos comuns e definir estratégias conjuntas de forma a
proporcionar melhores condições aos peregrinos e a retirar para as comunidades o maior
proveito possível quer a nível turístico quer cultural.
3. GALERIA JOÃO PEDRO VEIGA
No âmbito da ExpoÉgua 2017 inaugurou‐se no passado dia 18 de maio, a Exposição de
Fotografia "O Olhar e a Obra" de Diniz Ferreira. Segundo Elias Cachado Rodrigues "A presente
exposição mostra como o olhar deste artista fixa instantes irrepetíveis, com uma enorme
sensibilidade e gosto. O cavalo e o campino, símbolos identitários da região ribatejana estão
no centro da sua atenção, da sua alma e da sua expressão criativa."
4. 2ª CELEBRAÇÃO E FEIRA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Por ocasião dos festejos em honra do Divino Espírito Santo, organizados pela Confraria do
Divino Espírito Santo, e com o apoio da Câmara Municipal da Golegã e da Junta de Freguesia
da Azinhaga, o Presidente da Câmara esteve presente na s diversas iniciativas, nomeadamente
na celebração eucarística, procissão e homenagem ao Juiz da Festa do Bodo 2015, Eng.º
António Saldanha.
5. RANCHO FOLCLÓRICO DA GOLEGÃ
Durante este período, o Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente estiveram presentes nas
comemorações do 46º aniversário do Rancho Folclórico da Golegã que ocorreram no Museu
Rural da Golegã.
Em dia de festa, destaque para a inauguração de um novo espaço do Museu, que teve o apoio
da Câmara Municipal, e que dará agora aos visitantes a possibilidade de apreciarem a
totalidade do espólio da associação. A grande maioria das peças expostas encontrava‐se em
depósito tendo muitas delas sido alvo de restauro ao longo deste último ano.
A tarde contou ainda com a apresentação, e primeira atuação, de um novo grupo de crianças
que passaram a integrar o Rancho Folclórico da Golegã, assegurando desta forma o futuro da
associação.
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6. II ENCONTRO DE COROS DE CÂMARA
A Igreja Matriz da Golegã recebeu no passado domingo, dia 7 de maio, o II Encontro de Coros
de Câmara organizado pela Associação Cultural Cantar Nosso. Este encontro denominado
"Concerto de Primavera", em que esteve presente o Vice‐Presidente da Câmara Municipal,
reuniu o Coro de Câmara Cantar Nosso, Ensemble Vocal Exordium de Santarém e Ensemble
Vocal All`Ottava de Évora.
7. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara esteve presente no VIII 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,
8. EXPOÉGUA
A XIX edição da EXPOÉGUA que atraiu uma vez mais à Capital do Cavalo centenas 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 80 animais inscritos, e na Equitação de Trabalho, com mais de 40
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.
A Romaria a São Martinho que cumpriu este ano a sua XVI edição, e que teve como Romeira
Mestre a Dr.ª Teresa Monteiro, propiciou a todos os que a viveram e todos os que a ela
puderam assistir, nomeadamente a celebração religiosa, momentos únicos de convívio e de
afirmação da nossa história, da nossa identidade, enfim, das nossas raízes.
9. FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA E FEIRA DO RIBATEJO
No passado dia 12 de Junho de 2017, por ocasião da 54ª Feira Nacional da Agricultura e 64ª
Feira do Ribatejo, foi celebrado o dia da Golegã. Neste âmbito foram desenvolvidas atividades
culturais que tiveram um enorme sucesso e uma grande afluência de pessoas interessadas em
nos conhecer e em degustar os sabores da nossa vila. Assim, quem nos visitou pôde assistir aos
Cantares do Rancho Folclórico da Golegã que proporcionaram, com as suas canções,
momentos de humor e boa disposição.
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Seguiu‐se uma Prova de Sopas de Cagarrinhas, Saramagos e Couve com Feijão acompanhadas
por Petingas Fritas que fizeram as delícias das centenas de visitantes que por ali passaram. O
Município convidou ainda os seus colaboradores e voltou a disponibilizar transporte para os
funcionários que quiseram estar presentes neste dia.
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 S. E. o
Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Doutor Luís Capoulas Santos, que
se fez acompanhar dos respetivos Secretários de Estado.

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO

1. CERIMÓNIA DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO LIVRO GENEALÓGICO DA RAÇA
LUSITANA
Por ocasião dos 50 Anos do Livro Genealógico do Cavalo Puro Sangue Lusitano, o Presidente da
Câmara Municipal esteve, no dia 15 de junho, presente no Palácio Nacional de Queluz para a
apresentação dos livros "O Cavalo Lusitano, Tradição, Cultura e Património Equestre" do Dr.
Bruno Caseirão e "As Coudelarias do Ribatejo" com pinturas do Mestre Serrão de Faria e textos
do Eng.º António Marreiros Neto.
Após a apresentação dos livros houve lugar à abertura da Sessão Solene pelo Presidente da
APSL, Eng.º Manuel Paim, seguindo‐se as intervenções do Diretor‐Geral da Alimentação e
Veterinária, Prof. Fernando Bernardo, e do Vice‐Presidente da APSL, Dr. Ferraz da Costa.
Depois destas intervenções foram agraciados com Emblemas de Prata os sócios da APSL com
mais de 25 anos de filiação, entre os quais destacamos as Coudelarias do nosso Concelho: a
Coudelaria Manuel Tavares Veiga representada por Manuel Tavares Veiga, a Coudelaria José e
João Veiga Maltez representada pelo Eng.º João Veiga Maltez, a Coudelaria Coimbra de Castro
Canelas representada pelo Eng.º José Canelas e a Coudelaria Manuel Assumpção Coimbra
representada pelo Dr. Manuel Coimbra.
Houve também lugar para a entrega de uma placa aos Secretários Técnicos da Raça e aos
representantes das Associações de Cavalo Lusitano no estrangeiro. A ocasião terminou com
uma apresentação da Escola Portuguesa de Arte Equestre nos Jardins do Palácio.
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2. LEILÃO ANUAL DA COUDELARIA DE ALTER
A convite do Presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias, o Presidente
da Câmara esteve presente nas incitativas do Leilão Anual da Coudelaria de Alter Real.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. FESTA DA LEITURA
O Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho organizou, com o apoio da
Câmara Municipal, uma "Festa da Leitura" de 1 a 3 de junho, dinamizando atividades com os
alunos nos espaços escolares, Biblioteca Municipal e Equuspolis.
No sábado, dia 3 de junho, o Auditório do Equuspolis recebeu o lançamento do livro "Histórias
de Encantar" da Ajudaris`16 seguido de uma sessão de autógrafos pelos alunos Maria Carolina
Duarte, Matilde Maltez, Raul Lazar e Filipe Sustância que participaram na criação de pequenas
histórias que se encontram agora publicadas e ilustradas. Houve também lugar para uma
palestra de motivação para a leitura com o tema "Filhos que leem, filhos felizes!" realizada
pelo Mundo Brilhante e destinada aos pais e encarregados de educação. E, antes da Entrega de
Prémios do Concurso Pensar Bem Para Aprender Melhor aos alunos Duarte Vieira do 1º ano,
Guilherme Carvalho do 2º ano, Rodrigo Coimbra do 3º ano e Beatriz Simões do 4.º ano, foi
feito o lançamento do " BOQUYJOGO" pela Professora Ana António e pelo Arquiteto Fernando
Pereira. Este jogo visa proporcionar às crianças uma aprendizagem sobre a Reserva Natural do
Paulo do Boquilobo.
A manhã terminou no Jardim do Equuspolis com um piquenique acompanhado por um Teatro
encenado por Carlos Petisca. Este teatro foi realizado pelos alunos Ricardo Pimentel, Sérgio
Costa, Cláudia Pinto, Guilherme Lopes, João Lourenço, André Faria, Armando Lopes, Maria Inês
Correia, Beatriz Morais e Ricardo Silva que representaram pequenos trechos sobre a "História
de Portugal".
2. REUNIÃO NA CIMLT SOBRE A CANDIDATURA PARA O COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR
E PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR
No passado dia 23 de Maio de 2017, o Vice‐Presidente da Câmara acompanhado, pela Chefe
de Divisão de Intervenção Social, Dr.ª Elsa Lourenço, pela Técnica Superior para a área da
educação, Dr.ª Sónia Valadares e pela Diretora do Agrupamento de Escolas da Golegã,
Azinhaga e Pombalinho, Dr.ª Maria de Lurdes Marques, esteve presente numa reunião nas
instalações da C.I.M.L.T., onde foi apresentada a Matriz Muldimensional de Intervenção
Intermunicipal da Lezíria do Tejo no Combate ao Abandono Escolar e Promoção do Sucesso
Escolar, documento base para a elaboração do processo de candidatura para esta operação,
cujo financiamento resulta do Quadro Comunitário de Apoio ‐ Portugal 2020.
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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, e no Plenário do
Conselho Local de Ação 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. CONFERÊNCIA SEGURANÇA NA INTERNET // REDES SOCIAIS
A Escola Mestre Martins Correia recebeu no passado dia 21 de abril, uma conferência sobre a
utilização da internet em segurança e os perigos das redes sociais.
Organizada pela CPCJ da Golegã (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) em conjunto
com a GNR do Destacamento Territorial de Torres Novas, esta conferência destinou‐se aos
alunos do 5.º e 6.ºanos e abordou, entre outros temas, o "sexting", "cyberbuling", furto de
identidade, jogos online e a dependência que podem causar e o perigo de predadores sexuais.

PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. WORLD XTERRA 2017
A etapa portuguesa do World XTerra 2017 realizou‐se no passado fim‐de‐semana, dias 27 e 28
de maio, na Vila da Golegã. Participaram no Triatlo Cross e na Taça Porterra 227 atletas, dos
quais 31 em representação do Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã e 15 oriundos
do nosso Concelho. Destaque para os 4 atletas do Núcleo que conseguiram o apuramento para
o XTerra World Championship que se realizará no Havai. São eles Rui Galinha, Ana Vintém,
Filipa Gonçalves e Joana Fragata.
O impacto desta prova nas redes sociais por todo o mundo tem sido bastante positivo, sendo
que a organização da etapa da Golegã é já considerada como uma das melhores a nível
mundial. Registo para os 140 voluntários que também contribuíram para o sucesso deste
evento desportivo internacional, que contou com a presença de atletas de 19 nacionalidades.
Classificações: XTerra Masculinos: 1.º Ruben Ruzafa (Espanha), 2.º Yeray Luxem (Bélgica) e 3.º
François Carloni (França). Xterra Femininos: 1.ª Brigitta Poor (Hungria), 2.ª Carina Wasle
(Áustria) e 3.ª Helena Érbenova (República Checa). Taça Porterra Equipas Masculinas: 1.ª
Amiciclo Grândola, 2.ª Núcleo SCP Golegã e 3.ª SRF Amadora. Taça Porterra Equipa Feminina:
1.ª Núcleo SCP Golegã.
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2. XTERRA KIDS/CAMPEONATO NACIONAL JOVEM
Integrado no fim‐de‐semana desportivo do XTerra Portugal teve também lugar a 6.ª Etapa do
Campeonato Nacional Jovem, designada por XTerra Kids. Nesta prova de Aquatlo, que
decorreu no dia 28 de maio, participaram 403 jovens atletas de 32 clubes.
Na classificação por equipas subiram ao pódio em 1.º lugar o Alhandra Sporting Club, em 2.º
lugar o Sport Lisboa e Benfica, em 3.º lugar o Clube de Natação de Torres Novas, em 4.º lugar a
Associação Naval Amorense e em 5.º lugar o Clube de Natação do Cartaxo.
Neste dia estiveram ainda presentes para o XTerra Easy, uma prova aberta, 43 participantes,
atletas federados e não federados, de várias idades e nacionalidades, que quiseram
experimentar um pouco do que é o XTerra Portugal.
3. 4ª MEIA MARATONA DA GOLEGÃ
A Vila da Golegã recebeu no passado domingo, dia 30 de abril, cerca de 400 atletas que
participaram na 4.ª Meia Maratona da Golegã, 2.ª Mini Maratona e Caminhada.
A prova da Meia Maratona, cujo percurso está aferido pela Federação Portuguesa de
Atletismo, foi ganha em masculinos pelo atleta Hugo Augusto da equipa Belém Runners com o
tempo de 1h16m02s, seguido de Ricardo Henriques da equipa CR Amieirinhense com
1h16m14s e do goleganense Nelson Graça da Associação de Moradores de Atibá com
1h16m22s. Em femininos sagrou‐se vencedora Sílvia Jorge do Núcleo Sportinguista de Torres
Novas com 1h38m01s, seguida de Mónica Domingos da equipa Belém Runners com 1h41m09s
e de Ana Sobreira com 1h42m56s.
No que diz respeito à Mini Maratona, destaque para a subida ao pódio masculino de três
goleganenses, Manuel dos Santos, Quinta Guadalupe (1.º), Cláudio Lopes, Escudo Zurique (2.º)
e Paulo Costa, Núcleo Sportinguista da Golegã (3.º). Em femininos subiram ao pódio Fabiana
Sousa, Núcleo Sportinguista de Torres Novas (1.ª), Sara Marinho, Belém Runners (2.ª) e Maria
Pires, Núcleo Sportinguista de Torres Novas (3.ª).
5. GOLEGÃ CUP 2017
O A Escola de Futebol da Golegã do Benfica organizou, no dia 3 de junho, a Golegã CUP 2017.
Este torneio decorreu no Estádio Municipal Manuel Galrinho Bento e contou com seis equipas
do escalão de iniciados. O C.F. "Os Belenenses" sagrou‐se vencedor do torneio ao bater na
final o A.C. Marinhense. A Taça do 1.º lugar foi entregue pelo Presidente da Câmara Municipal
da Golegã que assistiu aos jogos do 3.º e 4.º lugares, em que a equipa da Golegã esteve em
ação, e à final do torneio.
A classificação final foi a seguinte: 1.º Clube de Futebol "Os Belenenses", 2.º Atlético Clube
Marinhense, 3.º Escolas Academia Sporting Marinha Grande, 4.º Benfica Escola de Futebol
Golegã, 5.º Associação Académica de Santarém e em 6.º Clube Desportivo Portalegrense.
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6. FUTEBOL CLUBE GOLEGANENSE
O Futebol Clube Goleganense organizou no dia 11 de junho, um Torneio no Estádio Municipal
Manuel Galrinho Bento que contou com seis equipas do escalão de juvenis.
O F.C. Goleganense sagrou‐se vencedor do torneio, ao bater na final, no desempate por
grandes penalidades (5‐4) o F.C. Alverca. A Taça do 1.º lugar foi entregue pelo Presidente da
Câmara Municipal da Golegã que assistiu aos jogos disputados durante a tarde.
A classificação final foi a seguinte: 1.º Futebol Clube Goleganense, 2.º Futebol Clube de
Alverca, 3.º Associação Recreativa de Porto Alto, 4.º Escola Academia Sporting Sintra, 5.º
União o Atlético Povoense e em 6.º Grupo Desportivo Fabril.
7. XVI PASSEIO DE CICLOTURISMO
O nosso Concelho recebeu, no dia 4 de junho, o XVI Passeio de Cicloturismo organizado pelo
Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã. Este passeio contou com cerca de duas
centenas de participantes que pedalaram ao longo de 64 kms atravessando os Concelhos do
Entroncamento, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Constância e Chamusca.
O evento terminou com um almoço convívio no Centro Social e Paroquial da Golegã onde o
Presidente da Câmara Municipal, em conjunto com elementos da organização, procederam à
entrega de lembranças aos participantes.
8. TORNEIO DE PRIMAVERA DE FUTSAL
A Casa do Benfica organizou no dia 21 de maio, no Pavilhão Municipal da Golegã, o Torneio
Primavera. Participaram neste torneio três equipas dos escalões de formação do Sport Clube
Ferreira do Zêzere, do Azinhaga Atlético Clube e da Casa do Benfica da Golegã.
A equipa de Ferreira do Zêzere sagrou‐se vencedora, seguida pela equipa da Azinhaga e da
Golegã, 2.º e 3.º lugares respetivamente. No final os atletas e os clubes foram premiados com
medalhas e lembranças entregues pelo Presidente e Vice‐Presidente da Câmara Municipal da
Golegã.
9. MAIS LEZÍRIA – CORRIDA DA FAMÍLIA
A Freguesia do Pombalinho recebeu no dia 21 de maio a Corrida da Família 2017 organizada
pelos Serviços de Desporto da Câmara Municipal da Golegã. Este ano participaram 8 equipas
com um total de 34 participantes. Cada equipa percorreu 5km em estafeta, sendo que o
percurso final foi realizado por todos os elementos de cada "família".
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Esta corrida faz parte do projeto Mais Lezíria da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo
e tem como objetivo principal a integração e interação entre gerações, promovendo o
desporto e a saúde.
No final da prova foram atribuídos prémios à equipa mais numerosa, "Os Trapalhões" com 6
elementos, ao atleta júnior, Leonel Martins de 4 anos, e ao atleta sénior, Leonor Martins de 56
anos. Para além da equipa vencedora, participaram os "Santanas e Júlios", "As Fantásticas",
"Passo de Caracol", "Os Carta", os "Despaxaditos", "Os Golfinhos" e "Francisco Team".

PELOUROS DO AMBIENTE E ENERGIA
1. COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO ‐ CCDR‐A
No passado dia 16 de Maio de 2017, o Vice‐Presidente da Câmara acompanhado, Secretário
Executivo da C.I.M.L.T, Dr. António Torres, na sequência da reunião que o Vice‐Presidente
realizou com no dia 5 de Abril de 2017, com os consultores da empresa G3E sobre aviso ALT20‐
03‐2016‐25 – Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local, no que
diz respeito aos requisitos a observar no referido aviso, realizou‐se uma reunião com o
Presidente da Comissão Diretiva Alentejo 2020, Dr. Roberto Pereira Grilo, onde foi transmitida
a informação sobre o que consideramos ser contraditório e que inviabiliza projetos de
eficiência energética de melhor qualidade. Assentamos a nossa argumentação nos seguintes
pressupostos:
1.

Os valores de consumo atual do edifício, e impacto das medidas de melhoria
constantes na 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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O Presidente da Comissão Diretiva Alentejo 2020, Dr. Roberto Pereira Grilo, manifestou toda a
disponibilidade para abordar o assunto junto dos órgãos da Administração Central com
competências nesta matéria, estando a C.I.M.L.T. e nosso Município a aguardar pelo resultado
dessas diligências.
2. REUNIÃO NA ENTIDADE REGULADORA PARA OS SERVIÇOS ENERGÉTICOS (E.R.S.E.)
No passado dia 4 de Maio de 2017, o Vice‐Presidente da Câmara acompanhado, pelo técnico
superior, Eng.º Paulo Rodrigues e pela Técnica Superior da C.I.M.L.T, Eng.ª Sara Tomé, responsável
na referida entidade pelos assuntos relacionados com energia, desenvolveram uma reunião na
ERSE, com o Sr. Professor Pedro Verdelho e sua equipa, com o objetivo de obter esclarecimentos
sobre as tarifas reguladas pela entidade acima citada, no tocante à comercialização de Gás Natural,
para que os serviços do Município com competências na área, pudessem concretizar de forma
segura o estudo comparativo de custos entre a utilização de Gás GPL e Gás Natural. Esta
informação serviu de base para que o Executivo tomasse a decisão de integrar o Acordo Quadro
para a Aquisição de Gás Natural, que está a ser desenvolvido pela CCE‐LT.
3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ ‐
CANDIDATURA AO AVISO N.º ALT20‐03‐2016‐25 ‐ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS
INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Cumprindo com a deliberação de Câmara Municipal, que mereceu unanimidade na votação,
em Reunião Ordinária realizada no dia 28 de Abril de 2017, no dia 2 de Maio de 2017, o
Pelouro de Energia fez seguir uma missiva para o Secretário Executivo da C.I.M.L.T, relativa ao
aviso de abertura de concurso acima mencionado e considerando a importância de que este
assunto se reveste, o seu conteúdo, e documentos anexos, foram enviados ao Presidente da
Assembleia Municipal para que dê conhecimento a todos os Deputados Municipais.

PELOUROS DA REABILITAÇÃO URBANA E OBRAS
1. CASA‐ESTÚDIO CARLOS RELVAS
Teve lugar no passado dia 27 de abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a assinatura do
contrato relativo à obra de Reparação da Casa‐Estúdio Carlos Relvas, cujo investimento será de
529.013,14€.
Esta obra, aprovada pela CCDR Alentejo no âmbito do Pacto de Coesão e Desenvolvimento
Territorial, foi adjudicada à empresa Empripar ‐ Obras Públicas e Privadas S.A. e terá um prazo
para execução da empreitada de 360 dias.
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2. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RESERVA DO
PAÚL DO BOQUILOBO
O Salão Nobre do Paços do Concelho recebeu a assinatura do contrato relativo à obra de
Requalificação, Reabilitação e Conservação da Reserva do Paul do Boquilobo, cujo
investimento será de 149.713,71€.
Esta obra, aprovada pela CCDR Alentejo no âmbito do Pacto de Coesão e Desenvolvimento
Territorial, foi adjudicada à empresa Construforte – Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda.
e terá um prazo para execução da empreitada de 270 dias. No mesmo período, foi já assinado o
Auto de Consignação, prevendo‐se o início dos trabalhos para a primeira semana de julho.
3. REABILITAÇÃO DO PISO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA GOLEGÃ
Durante este período concluiu‐se a reabilitação do piso do Pavilhão Municipal da Golegã cuja
Assinatura do Contrato de Aquisição de Serviços tinha decorrido em março passado. O serviço
foi realizado pela empresa ARTH, LDA pelo montante de €20.405,70.
4. EMPREITADA OBRAS PÚBLICAS ‐ ESPAÇO COMUNITÁRIO ‐ 1ª FASE ‐ POMBALINHO
No passado dia 9 de Maio de 2017, o Vice‐Presidente da Câmara acompanhado pelo Sr. Eng.
José Monteiro responsável pelo Gabinete de Projeto que desenvolveu o projeto de execução
da empreitada em causa, desenvolveram uma reunião com o Presidente da Junta de Freguesia
do Pombalinho, reunião que teve como objetivo apresentar a versão final do Projeto de
Arquitetura. Na referida reunião, foram efetuados alguns acertos finais ao projeto, estando
neste momento o Projeto de Execução concluído e o procedimento concursal em fase de
apreciação do relatório preliminar. Esta empreitada, cujo dono de obra é a Junta de Freguesia
do Pombalinho, contou com o apoio financeiro da Câmara Municipal, que suportou todos os
custos com a elaboração do Projeto de Execução, cujo valor se situou nos 11.931,00 Euros,
contando ainda com um apoio de 12.000,00 Euros para a realização da obra.
5. 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.
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