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Carlos Moedas: 
O que deve mudar na 
economia portuguesa é 
a sua estrutura 
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Pediu ainda ajuda aos luso-eleitos presen-
tes para promover a mudança naquilo que 
se pensa do país no exterior, que contri-
buirá para o crescimento que desejamos.

Dragão mais forte 
derrota sporting 

por 3-1
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Governo aprova criação de um Banco de 
Fomento para funcionar em 2014 p. 18
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Portugal é o terceiro melhor país da 
europa em políticas ambientais
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Índice organizado pela Rede Europeia de Ação Climática e 
por uma ONG inclui os 58 países mais industrializados do 
mundo.
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Orçamento do turismo para 2014 supera os 
25 milhões de euros
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A trADIÇÃo DA FeIrA De s. MArtInHo nA GoLeGÃ

o cavalo continua a ser rei e 
grande negócio

Benfica é campeão 
intercontinental
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BrAGAnÇA
Jovens investigadores da região 
transformam caroços de azeitona em 
materiais de isolamento

p. 7

setor ALIMentAr 

Portugal 
afirma-se como 
potência na 
produção de 
alimentos de 
qualidade
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Uma revolução silenciosa que começou há quase vinte anos 
com o SISAB PORTUGAL que hoje em dia traz inúmeros 
compradores estrangeiros ao nosso país em busca daquilo 
que  sabemos fazer “como ninguém”

tUrIsMo PortUGUÊs eM ALtA

“The Times” sugere Alentejo e Algarve 
para férias de inverno

o jornal britânico incluiu as duas 
regiões portuguesas numa lista 
dos melhores locais para 
aproveitar o sol de inverno
p.23
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           Uma caneca exclusiva a pensar nas questões ambientais da feira
Mendes & Gonçalves da Paladin e Câmara da Golegã em parceria criam...

Falar da data do S. Martinho em Portugal  é falar da Golegã e da feira do 
cavalo já que é aqui em pleno Ribatejo que se apresentam todos os cria-
dores nacionais, com os seus belos exemplares, razão pela qual, se tran-
saccionam na Golegã, os melhores cavalos puro-sangue, criados no país, 
que são vendidos para vários pontos do globo. A Golegã há muito que 
passou a ser a Capital do Cavalo e pelo S. Martinho todos os caminhos 
dos apaixonados pela arte equestre ali vão dar... 

Visitantes nacionais e internacionais    movimentam milhões em torno do cavalo
FEIRA INTERNACIONAL DO CAVALO NA GOLEGÃ

Chega-se à Golegã que fica a menos de 
uma hora e meia de automóvel de Lisboa e 
encontramos um feira diferente da maioria 
das feiras que há em Portugal. Na vila o ca-
valo é rei e perante o fumo dos assadores de 
castanhas e das centenas de cavaleiros em 
passeio pelo largo principal da feira, centenas 
de “barracas” e “tendas” de venda de tudo 
o que dia respeito à arte equestre. Cavalos 
e mais cavalos, tudo roda em torno do ca-
valo.  Da feira S. Martinho, que já foi,  este 
evento passou ao mais belo e único espetá-
culo equestre público que se realiza a nível 
gratuito em Portugal.

 Ralies, Raids, Jogos Equestres, Campe-
onatos, Maratona de Carruagens, Exibições, 
são alguns dos mais belos espetáculos que 
na Golegã se realizam na sua apresentação 
do mais belo animal do mundo que é o ca-
valo. E para complemento da festa justifican-
do o adágio popular que, “Pelo S. Martinho 
prova o Vinho”, não faltaram  a água-pé e as 
sempre apetecidas castanhas. Como sempre 
e esquecendo a crise  milhares de visitantes 
rumaram à Golegã , que durante onze dias  
integrou a 38.ª Feira Nacional do Cavalo e a 
15.ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano.

Com um investimento de 70 mil euros, 
por parte da autarquia a economia regional 

e nacional “mexe” e  o retorno é mais que 
garantido .

“A Feira da Golegã é uma autêntica roma-
ria, o expoente máximo na renovação de uma 
tradição que remonta ao ano 1571, introdu-
zida por D. Sebastião, e na visibilidade que 
confere à fileira do cavalo, seja para entabu-
lar negócio, seja para as provas desportivas”, 
referia o novo presidente da Câmara Munici-
pal da Golegã, eleito das eleições de 29 de 
Setembro e que sucedeu a um “grande au-
tarca” Veiga Maltez que colocou a Feira de S. 
Martinho da Golegã no mais alto patamar das 
feiras internacionais e mundiais do cavalo.

À feira franca, que se desenvolve por toda 
a vila, dirigem-se todos os anos centenas de 
milhares de pessoas que esgotam a capaci-
dade de oferta hoteleira da Golegã e de vilas 
e cidades vizinhas, salienta o presidente da 
câmara -  Rui Medinas. “É um investimento 
significativo por parte da autarquia, em ter-
mos logísticos e financeiros, mas tem um evi-
dente retorno aos mais variados níveis, quer a 
nível concelhio, quer regional”, vincou.

Nestes dias, a vila encheu-se de carros, 
barraquinhas de venda de todo o género de 
produtos (com destaque para os da fileira 
do cavalo), restaurantes improvisados em 
pátios e garagens, cavalos, amazonas, cava-

leiros e atrelagens.
Durante o certame, dedicado também a 

São Martinho, houve lugar a exposições, co-
lóquios, concursos de atrelagem, apresenta-
ção de cavalos puro-sangue, apresentação 
de cavalos montados, concursos de saltos 
de obstáculos e de cavalos de sela.

Como destaques para a edição deste ano, 
surgiu o I Congresso Equino dedicado à me-
dicina e veterinária, e o I Troféu D. Diogo de 
Bragança, de dressage, bem como, o cam-
peonato nacional de corridas de cavalo a ga-
lope e a trote, e o lançamento da primeira 
campanha ambiental em torno da feira e que 
visa diminuir os resíduos de plástico duran-
te o certame.

“Este ano, o foco será a diminuição de 
copos de plástico deixados pelo chão da Go-
legã, e, para tal, iniciámos a produção de 
canecas colecionáveis para reduzir o núme-
ro de copos de plástico utilizados pelos vi-
sitantes, entre outras medidas, como uma 
ação de troca de 25 copos vazios por um 
copo cheio”, disse Rui Medinas. Esta inicia-
tiva partiu da empresa Mendes & Gonçalves 
sediada na vila, especializada em vinagres e 
temperos de forte vocação exportadora, com 
os seus molhos e temperos da marca Paladin. 

O centro nevrálgico de toda a festa  como 

sempre é o picadeiro central no largo do Ar-
neiro, onde desfilaram  mais cavaleiros e 
criadores, mais animais inscritos, mais pro-
vas desportivas e mais visitantes. Este even-
to que faz movimentar a economia regional  

Na edição XXXVIII da Feira Nacional do 
Cavalo da Golegã a vila abraçou um novo de-
safio: diminuir os resíduos de plástico duran-
te o certame. “Com a aproximação de mais 
uma Feira Nacional do Cavalo, também se 
aproximaram as nossas preocupações com 
os resíduos gerados durante a Feira. Como 
tal, desafiámos a empresa Mendes Gonçal-
ves a elaborar conosco uma campanha de 
sensibilização ambiental”, explicou  Sónia 
Casimiro, da Divisão de Obras, Urbanismo 
e Ambiente da Câmara da Golegã. Na Men-
des Gonçalves a resposta foi imediatamen-
te afirmativa: “obviamente que nos propu-
semos a ajudar no que fosse necessário e 
alocámos logo a nossa equipa de criatividade 
nesta iniciativa. Não só devido às questões 
ambientais serem uma das nossas preocupa-
ções enquanto empresa, mas principalmente 
por estarmos a falar da nossa terra”, explica 
Carlos Gonçalves, administrador da Mendes 
Gonçalves, um empresa líder nos vinagres 
em Portugal e produtora de molhos e tem-

peros, sediada na vila e que emprega 100 
pessoas, exportando cerca de  20% do que 
produz. No primeiro ano o foco foi a diminui-
ção de copos de plástico deixados pelo chão 
da Golegã. Para cumprir esta meta foi criado 
um plano de ação cujos objetivos passaram 
por reduzir o uso de copos de plástico por um 
lado, promover a deposição selectiva dos mes-
mos e, ainda, convencer a que alguns copos 
deitados ao chão fossem apanhados volunta-
riamente. Face a tão ambiciosos objetivos foi 
necessária uma campanha criativa e que fos-
se ao encontro da linguagem dos intervenien-
tes da campanha.

 O resultado foi a produção de canecas co-
lecionáveis para reduzir o número de copos de 
plástico utilizados; a criação de cestos em for-
ma de ferradura extremamente originais e que 
convidam a que ali se encestem os copos; e 
ainda foi criada uma ação de troca de copos 
vazios por um copo de imperial.

A caneca tem uma edição limitada de 
exemplares e representava o ambiente da Fei-

ra Nacional do Cavalo uma vez que foi ins-
pirada na imagem do cartaz do próprio cer-
tame. Desta forma, os visitantes puderam 
levar um pedaço desta tão típica Feira para 
as suas casas e começar agora uma colec-
ção memorável. 

Por sua vez, a sensibilização para a colo-
cação dos copos vazios no local certo consis-
tiu no objecivo mais ambicioso a cumprir. Daí 
ter surgido a ideia de surpreender os visitan-
tes de maneira a que sejam eles mesmos a fa-
zer questão de colocar os copos vazios no re-
cipiente indicado. Foi esse o ponto de partida 
para a criação de um Cesto em forma de Fer-
radura cuja forma desafia as pessoas a ences-
tarem os copos no recipiente.  Registe-se que 
a Mendes Gonçalves é uma empresa 100% 
portuguesa, com mais de 100 colaborado-
res, e cerca de 90% reside na Golegã. O seu 
administrador nascido em 1966 na Golegã, 
não só não renega à sua origem, como faz 
dele uma bandeira, que já colocou nos cinco 
continentes, o nome da vila.  Todos os produ-

tos que saem da “ fábrica do vinagre” como 
ainda é conhecida ostentam orgulhosamente 
a marca Golegã como sua origem. 

A Mendes&Gonçalves convidou todos os 
seus clientes nacionais e internacionais a vi-
sitarem a feira.  Produz todo o tipo de tem-
peros para dar “mais sabor à vida” .

ANTÓNIO FREITAS (texto e fotos)
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Da feira de S. 
Martinho à feira do 
cavalo

A mais importante a nível nacional

Visitantes nacionais e internacionais    movimentam milhões em torno do cavalo

Segundo vários autores, a Vila da Go-
legã teve origem no tempo de D. Afon-
so Henriques ou de D. Sancho I, quando 
uma mulher natural da Galiza e que resi-
dia em Santarém veio estabelecer-se com 
uma estalagem neste local. Que a Golegã 
já existia no século XV, parece não haver 
dúvidas, bem como depois de se haver es-
tabelecido nela a dita Galega, ter passado 
a denominar-se Venda da Galega, Póvoa 
da Galega, Vila da Galega e mais tarde 
por corrupção de linguagem, “Golegã”. A 
par da importância do lugar em que se si-
tua, a região da Golegã detinha uma das 
maiores riquezas: um solo fértil: A fama 
das suas terras chamou muito povo a si, 
como grandes agricultores e criadores de 
cavalos. Dos tempos mais remotos vêm 
alusões à região, à Quinta da Cardiga que 
em 1169 foi dada por D. Afonso I à ordem 
do Templo para arroteamento e cultivo. De 
século para século foi a mesma sendo do-
ada a outras ordens e, a partir do século 
XIX, comprada por diversos grandes agri-
cultores. Já no século XVIII, e com o apoio 
dado pelo Marquês de Pombal, a feira co-
meçou a tomar um importante cariz com-
petitivo, realizando-se concursos hípicos e 
diversas competições de raças. Os melho-
res criadores de cavalos concentravam-se 
então na Golegã. No século XIX, com base 
na valorização agrária da região, a Gole-
gã voltou a ter grande importância para o 
que muito contribuíram as figuras de dois 
grandes agricultores e estadistas: Carlos 
Relvas, fidalgo da Casa Real, grande ami-
go do Rei, comendador, lavrador, artista, 
proprietário de diversos estabelecimentos 
agrícolas e de dois palácios (onde por vá-
rias vezes hospedou a família real), e José 
Relvas, seu filho, imensamente ligado à 
causa republicana, ministro das finanças 
e também um grande artista. Em meados 
do século XVIII, teve o seu começo a Fei-
ra da Golegã, chamada até 1972 Feira de 
S. Martinho, data a partir da qual passou 
a denominar-se Feira Nacional do Cavalo. 
É a Feira Nacional do Cavalo a mais im-
portante e mais castiça de todas as feiras 
que no seu género se realizam em Portu-
gal e no mundo. 

e nacional serve como palco de grandes ne-
gócios envolvendo cavalos puro-sangue lusi-
tano, que podem custar entre 5 mil a 250 
mil euros e cujos compradores vem de paí-
ses árabes, americanos, ingleses e de outras 
partes do mundo, já que é aqui que se en-

contram essas raças. O inglês passa a ser a 
segunda língua mais falada no evento!

A castiça vila ribatejana transformou-se 
assim maior montra ibérica do mundo eques-
tre, numa feira que junta a elite ligada à cria-
ção de cavalos puro-sangue e ao desporto 

profissional com as tradições rurais e um pú-
blico que procura um negócio de oportunida-
de na feira de São Martinho.

A feira “tem tudo para passar ao lado da 
crise”, referia Rui Medinas, presidente da Câ-
mara da Golegã e responsável máximo pela 
organização e pelo número de pessoas, que 
este ano ali passaram nestes onze dias; na 
Golegã não se pensava em crise, num país 
assolado a todas as horas pela palavra.

A trAdição e A fé  
A tradição manda que o dia de S. Marti-

nho se festeje com castanhas - assadas, cozi-
das, fritas... -, água-pé ou jeropiga e, sobretu-
do, bom convívio. Por entre os magustos e as 
provas de vinhos, que em várias localidades, 
vilas e aldeias não deixam passar a data em 
“branco” e perante o provérbio popular que 
pelo “S. Martinho vai á adega e prova o teu vi-
nho” sinal que entre a colheita das uvas e esta 
data já passou tempo suficiente para fermen-
tação do néctar;   recorda-se a lenda que diz 
que S. Martinho, um soldado romano, num 
dia de neve e vendaval, viu um mendigo se-
minu, cheio de frio, a pedir esmola. O solda-
do parou o cavalo e, com a sua espada, cor-
tou metade da sua capa e deu-a ao mendigo, 
seguindo caminho. Subitamente, a tempes-
tade desfez-se e o Sol aqueceu o cavaleiro e 
o mendigo seria  Jesus Cristo.  Daí a lenda 
do Verão em pleno Outono, associado a S. 
Martinho. Este ano não fugiu à regra e com 
uns dias de chuva antes, nestes onze dias o 
sol brilhou e as temperaturas foram primave-
ris. É nesta altura do ano, que os ouriços dos 
castanheiros já se abriram para deixar cair o 
seu precioso fruto, pelo que os dias amenos 
se celebram ao sabor das castanhas, acom-
panhadas pela prova do vinho novo ou água 
pé e este hábito também é comemorado nas 
nossas comunidades.


