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Ata nº 2/2021 – Sessão ordinária de vinte e seis de abril de 2021 

 

--------Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, por videoconferência, 

transmitida na página do Facebook do Município de Góis, reuniu em sessão ordinária a Assembleia 

Municipal do Município de Góis. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------Pelas dezassete horas o senhor Presidente da Assembleia Municipal, Diamantino Jorge Simões 

Garcia, declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão, começando por apresentar cumprimentos a todos 

os presentes, nomeadamente à senhora Presidente e Vice-Presidente da Câmara, aos senhores 

Vereadores, aos deputados das bancadas do Partido Socialista, Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis e Partido Social Democrata. ----------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente cumprimentou todos quantos se encontram a acompanhar, via Facebook 

do Município de Góis, a presente sessão, prevalecendo-se para agradecer aos trabalhadores da 

Câmara Municipal que também se encontram a desempenhar as suas tarefas para que haja a 

oportunidade desta sessão estar a ser transmitida.-------------------------------------------------------------------

-------Seguidamente procedeu à chamada:---------------------------------------------------------------------------- 

da Assembleia procedeu à chamada:-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Presidente Assembleia: Diamantino Jorge Simões Garcia (GCE “Independentes por Góis”)-------

---------Primeiro Secretário: José Rodrigues (Partido Socialista);----------------------------------------------------

--------Segunda Secretária: Ana Andreia Antão Barata (Partido Socialista);--------------------------------------

--------Partido Socialista: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Jaime Miguel Fernandes Garcia; ------------------------------------------------------------------------------------

--------Aida de Jesus Garcia Martins Baeta;-------------------------------------------------------------------------------

--------Gonçalo Nuno Martins dos Santos; --------------------------------------------------------------------------------

--------Joana Fonseca Tavares; -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Grupo de Cidadãos Eleitores “Independentes por Góis”: ---------------------------------------------------

--------Amílcar José Barata Aleixo; ------------------------------------------------------------------------------------------

--------Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões;------------------------------------------------------------

--------António José Nunes Gil;-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------José Carlos Rodrigues Garcia; ---------------------------------------------------------------------------------------

--------Partido Social Democrata: -------------------------------------------------------------------------------------------
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-------Maria do Céu Simões Alves; ------------------------------------------------------------------------------------------

-------Nuno Miguel Almeida Alves; -----------------------------------------------------------------------------------------

-------Manuel Enéscio de Almeida Gama; ---------------------------------------------------------------------------------

-------Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias. ------------------------------------------------------------------------------

--------Presidentes das Juntas de Freguesia: ----------------------------------------------------------------------------

--------Alvares - Victor Manuel Fonseca Duarte (GCE “Independentes por Góis”); -----------------------------

--------Góis - Ana Paula Rodrigues Gonçalves (Partido Socialista); --------------------------------------------------

--------União de Freguesias do Cadafaz e do Colmeal - António Alves Martins (Partido Socialista); -------

--------Vila Nova do Ceira - António Barata Carvalho (Partido Socialista). ----------------------------------------

--------FALTAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Dos dezanove membros que compõem a Assembleia Municipal verificou-se a falta dos seguintes 

membros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Ana Andreia Antão Barata (Partido Socialista);------------------------------------------------------------------

--------Gonçalo Nuno Martins dos Santos (Partido Socialista);-------------------------------------------------------

--------Manuel Enéscio de Almeida Gama (Partido Social Democrata).--------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que os membros ausentes tinham 

justificado a sua falta nos termos legais. ---------------------------------------------------------------------------------

--------SUBSTITUIÇÕES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Foram substituídos os seguinte membros: ----------------------------------------------------------------------

--------Ana Andreia Antão Barata, foi substituído por Hélder Jorge Pereira Antunes Barata.----------------

--------Gonçalo Nuno Martins dos Santos, foi substituído por Paulo Manuel Nogueira Santos.-------------

--------Manuel Enéscio de Almeida Gama, foi substituído por Luís Virgílio de Abreu Afonso.----------------

-------Câmara Municipal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Registaram-se, pela Câmara Municipal, as seguintes presenças: -----------------------------------------

---------Presidente da Câmara: Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira.-----------------------------------------

---------Vice-Presidente da Câmara: Mário Barata Garcia -------------------------------------------------------------

---------Vereadores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------António Rui de Sousa Godinho Sampaio; -----------------------------------------------------------------------

---------José Alberto Domingos Rodrigues;--------------------------------------------------------------------------------

--------Maria Helena Antunes Barata Moniz.------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que na ausência da deputada Ana 



 
M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  
 

Página 3 de 29 
 

Andreia Antão Barata, 2ª Secretaria da Mesa da Assembleia Municipal, dirigiu convite à deputada 

Joana Fonseca Tavares para ocupar o lugar, nesta sessão, como 2ª Secretária da Mesa.------------------- 

--------Havendo “quórum”, o senhor Presidente procedeu à leitura da Ordem do Dia, a saber:------------

---------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------------

---------1. Aprovação da Ata nº 1/2021-------------------------------------------------------------------------------------

---------2. Informação sobre o expediente da Assembleia Municipal-----------------------------------------------

---------3. Apreciação de assuntos de interesse para o Município.--------------------------------------------------

--------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------1. CIM RC/Contrato “PRE-DEFINED PROJECT 3 – Management of The Rio Ceira River Basin 

Adapted to a Changing Climate”/Ratificação----------------------------------------------------------------------------

--------2. Alienação do Imóvel da EB 1 de Amioso do Senhor/Freguesia Alvares--------------------------------

--------3. LCPA/Pedido de Autorização para a Assunção de Compromissos Plurianuais-----------------------

--------4. Modificação aos Documentos Previsionais Nº 7/2021 - Revisão ao Orçamento Nº 2 e Revisão 

às Grandes Opções do Plano (GOP) Nº 2----------------------------------------------------------------------------------

-------5. Relatório da Atividade Económica e Financeira da Câmara Municipal----------------------------------

-------PÚBLICO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------

--------1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 1/2021--------------------------------------------------------------------------------

-------Uma vez que todos os membros da Assembleia se encontravam na posse do exemplar 

fotocopiado da ata em epígrafe, previamente enviado para análise, foi dispensada a sua leitura, sendo 

de imediato submetida à apreciação.--------------------------------------------------------------------------------------

--------Não se registando mais intervenções, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------

--------Em conformidade com o nº 3, do artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo, os 

deputados Paulo Nogueira Santos e Luís Virgílio de Abreu Afonso não participaram na votação por não 

terem estado presente na sessão a que a mesma respeita.---------------------------------------------------------

--------2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL-----------------------------------

-------O senhor Presidente da Assembleia informou que o expediente rececionado pela Assembleia 

Municipal é reencaminhado para aos líderes de bancada dos Grupos Municipais no sentido de 

diligenciarem no âmbito do Grupo Municipal que representam. --------------------------------------------------

-------No que concerne à sua presença em algumas iniciativas realizadas em Góis, referiu que esteve 

presente na apresentação do 3º ciclo Coimbra Região de Cultura por parte da CIM RC, iniciativa 
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ocorrida na Casa da Cultura de Góis, no p.p. dia 23.04.21, reputando-a de bastante interessante pelo 

programa que irá ser desenvolvido nos concelhos que integram a CIM RC, bem como pelos os 

momentos musicais com que brindaram os presentes, realçando o facto de que pelo momento em que 

vivemos,  no âmbito da Pandemia, a plateia estar condicionada.--------------------------------------------------

--------Referiu ter estado presente na apresentação do projeto "Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio 

Ceira face às alterações climáticas", que se realizou no dia 26 de março, no Parque do Cerejal, em Góis, 

realçando que na apresentação deste projeto estiveram alguns deputados da Assembleia Municipal. 

Mais referiu ter concordado com o que foi proferido em todas as intervenções sobre o assunto em 

causa, nomeadamente sobre as galarias ripícolas, espécies autóctones, a preocupação com a 

biodiversidade, com a conservação e utilização de espécies locais, qualidade da água, entre outros 

factores, sendo que as preocupações manifestadas pelos intervenientes são efetivamente também as 

que todos nós, Goienses, partilhamos. Referiu ainda, terem sido manifestadas grandes preocupações 

com as cheias, a grande quantidade de materiais grosseiros que vão parar ao rio Mondego, a 

destruição das margens, a qualidade da água ser ótima, porém não foi feita qualquer referência à 

ausência de peixes, sendo que não foi focado um assunto que entende ser de suma importância, ou 

seja, a regularização do caudal do rio Ceira. Estranhou que não se tenha feito referência à barragem 

do Alto do Ceira, assunto por si já várias falado, devido à influência que a mesma pode ter nos caudais 

do rio tanto no inverno, como no verão, e também dos açudes de correção do regime torrencial. 

Efetivamente a Câmara Municipal tem feito um esforço na construção de açudes que servem para 

rega, porém não são somente estes que são os essenciais sendo que os outros também o são, 

porquanto sustentam os pilares das pontes, reduzindo a capacidade de água no inverno, sendo que 

apesar de, provavelmente, não poder ter cabimento dentro do projeto em questão entende que 

deveria esta temática ter sido também abordada. Acrescentou, que algumas questões deveriam ter 

sido bem mais explicadas, sendo exemplo disso que aquando a visita ao açude de Santo António 

pudemos perceber que o projeto inclui a construção de uma escada de peixe, corroborando com a sua 

construção, uma vez que é visível a inexistência de enguias, entre outras espécies, em virtude de não 

conseguirem subir os açudes. Contudo, referiu que fazer uma escada de peixe num só açude lhe parece 

claramente redutor, não lhe parecendo que tivesse sido devidamente esclarecida a razão do porquê 

de somente se intervir neste açude. Referiu que apenas interveio no sentido de apresentar a sua 

preocupação sobre o que pôde ouvir em matéria de intervenção no rio Ceira.--------------------------------

-------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------- 
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--------3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO---------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da Assembleia Municipal.------

--------A deputada Maria do Céu Simões Alves referiu ser do seu conhecimento a elaboração de um 

receituário gastronómico do concelho de Góis, reputando a iniciativa de excelente decorrendo a 

mesma da participação do concelho de Góis no âmbito do projeto Região de Coimbra – Região 

Europeia da Gastronomia, distinção atribuída pelo Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, 

Artes e Turismo (IGCAT), o que nos dá uma perspetiva de valor deste projeto não apenas a nível 

regional e nacional, mas inclusive a nível internacional. Esta iniciativa apela ao envolvimento da 

população em geral, de avivar os saberes e valores gastronómicos do nosso concelho transmitindo-os 

e mantendo-os vivos, com especial destaque para os empresários da restauração. O roteiro 

gastronómico é apelativo ao turismo de cultura e prazer, conhecendo sabores, iguarias e tradições, 

pelo que questionou quais as medidas que se encontram a decorrer no âmbito deste projeto com 

referência à nossa restauração. De igual modo, questionou a existência de medidas de promoção e 

envolvimento dos nossos empresários de restauração neste projeto como uma mais valia para o seu 

negócio e, consequentemente, para o concelho. Questionou ainda se estão identificados os 

empresários da restauração como referências de apreciação gastronómica no âmbito do referido 

projeto, bem como se se tem promovido a consciencialização da iniciativa privada em aproveitar este  

projeto como veículo de desenvolvimento e promoção de negócio a par da promoção do concelho.---

---------De seguida, enalteceu o projeto dos Passadiços do Cerro da Candosa, da Freguesia de Vila Nova 

do Ceira, realçando que ao longo deste mandato foi percetível as dificuldades da Junta de Freguesia 

no abraço e na concretização deste projeto, sendo uma realidade que a perseverança desta Junta não 

se quebrou ultrapassando as dificuldades e preocupações com que se deparou contornando os 

problemas com que se deparou não deixando de acreditar no projeto. Neste sentido, referiu que tudo 

indica que irá ser uma realidade, conforme veiculado na comunicação social, designadamente no 

jornal “o Varzeense”, pelo que apresentou uma palavra de apreço pela vontade e trabalho que a Junta 

de Freguesia de Vila Nova do Ceira tem empenhado neste Projeto. ----------------------------------------------

--------Prevaleceu-se para referir a aprovação da candidatura “O Nosso Bairro” ao “Programa Bairros 

Saudáveis”, promovida pelo Centro Social Rocha Barros com a colaboração da Câmara Municipal, que 

visa a requalificação do espaço exterior do Bairro Cristina Rodrigues, melhorando o bem-estar e a 

qualidade de vida de quem ali reside. Ainda nesta matéria, referiu que seria interessante a 

requalificação do Bairro Fernando Carneiro, empreendimento conhecido por “Bairro da Bota”, pelo 
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que sugeriu que se promovesse algumas diligências junto dos proprietários deste bairro, no sentido 

de também se poder apresentar, em colaboração com a Câmara Municipal, uma candidatura idêntica 

para que este bairro pudesse vir a ter também a mesma oportunidade de requalificação dos seus 

espaços exteriores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Fez alusão ao mural, recentemente colocado numa das paredes da Biblioteca Municipal António 

Francisco Barata, uma obra de arte que contempla a representação de elementos arquitetónicos, 

históricos e paisagísticos emblemáticos na identidade de Góis, pelo que sugeriu que também se 

poderia pensar numa idêntica ideia de expressão artística na entrada da vila de Góis, como localização 

estratégica, porquanto seria um convite atrativo a quem circula na EN2 para a visita à vila de Góis. 

Acrescentou, que ainda se espera pela requalificação do mural, retirado do espaço onde funciona a 

Fazenda da Avó Thomázia pelo seu avançado estado de degradação, sendo uma obra importante da 

Artista Goiense Alice Sande, cujo legado tanto nos orgulha e merece o nosso respeito e interesse de 

preservação. Por fazer referência à Artista, questionou o que se passa com o projeto para a 

concretização da Casa-Museu Alice Sande, sendo do conhecimento de todos que o mesmo foi 

contemplado no Programa Valorizar.--------------------------------------------------------------------------------------

--------Apraz-lhe fazer também menção ao  projeto “Beneficiação da Paisagem nas áreas envolventes 

às Aldeias do Xisto”, o qual objetiva a execução de trabalhos de gestão seletiva da vegetação 

espontânea nas zonas envolventes das quatro Aldeias do Xisto do concelho, favorecendo-se a  

presença e o desenvolvimento de espécies autóctones valorizando a paisagem, bem como protegendo 

a zona contra incêndios florestais. Referiu que na sequência deste assunto tomou conhecimento de 

um estudo que propõe a Serra da Lousã como paisagem protegida, a par do valor ecológico que se 

encontra reconhecido no contexto da Rede Natura 2020. Este estudo vislumbra a possibilidade de 

poder classificar a Serra da Lousã no âmbito da defesa do valor cultural e estético das suas paisagens, 

pelo que não deixa se de constituir como uma mais valia em termos de património paisagístico e 

natural da Serra da Lousã, sobretudo da parte que nos contempla com especial realce para os Penedos 

de Góis. Ainda sobre a valorização das Aldeias do Xisto reiterou as suas palavras sobre a necessidade 

de requalificação da estrada de acesso à Pena e Vale Torto porquanto se encontra em avançado estado 

de degradação, constituindo-se num perigo para quem nelas circula tanto residentes, como quem 

visita as nossas Aldeias do Xisto. Referiu que em algumas Aldeias do Xisto, fora do concelho, pôde 

constatar a existência de um posto de abastecimento elétrico de viaturas salientando ser uma boa 

infraestrutura que responde a uma necessidade para quem usufruiu destes espaços para que possa 
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carregar as suas viaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O deputado Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias iniciou a sua intervenção apresentando as suas 

felicitações à FILVAR – Filarmónica Varzeense pela comemoração do seu 119º aniversário, no dia 

05.04.21, votos extensivos à A.E.R.G. pela comemoração do 88º Aniversário do Ressurgimento da 

Filarmónica, no dia 09.04.21., realçando o papel importante que estas duas organizações têm 

desenvolvido ao longo da sua história na divulgação da cultura do nosso território, assim como o 

extraordinário contributo na educação musical de muitos jovens do nosso concelho. Prevaleceu-se 

para parabenizar a jovem Adriana Figueiredo pela sua eleição, no dia 04.04.21, como Presidente da 

Associação de Juventude de Góis, desejando as maiores felicidades e sucesso a toda a sua Equipa em 

prol da juventude de Góis.---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Seguidamente, fez alusão ao projeto do Parque Patrimonial do Vale do Ceira da 

responsabilidade da Lousitânea cujo um dos objetivos é a valorização e revitalização do património do 

Vale do Rio Ceira nas suas vertentes culturais e naturais dinamizando a região do ponto de vista 

turístico. Um outro projeto que aludiu foi o projeto “Sente - Este é o teu caminho” que irá decorrer 

nos municípios de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, no âmbito das provas de aptidão profissional 

(PAP) de dez alunos do curso de Turismo Ambiental e Rural da Escola Secundária de Arganil, alguns 

destes alunos oriundos de Góis, como é o caso do jovem Valério Carvalho. Referiu que o projeto 

objetiva a valorização turística dos concelhos supra referidos.-----------------------------------------------------

----------Referiu que na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 13.04.21, o senhor Manuel 

Barata Dinis, residente em Alvares, no uso da palavra no ponto destinado ao Público, fez alusão a várias 

intervenções suas no âmbito da atribuição do topónimo Professor Anselmo dos Santos Ferreira na 

freguesia de Alvares. Lembrou, que na sessão da Assembleia Municipal, realizada na freguesia de 

Alvares, foi apresentada pelo munícipe essa questão, tendo a senhora Presidente referido que se 

tratava de uma proposta que teria que ser presente a reunião da Comissão Toponímica e, 

posteriormente, em sede do Executivo. É um facto que, no presente ano, o munícipe já usou da 

palavra, duas vezes, em sede do Executivo para que o assunto seja tratado, assunto este que se arrasta 

desde o ano de 2014, pelo que sugeriu que o processo seja o mais célere possível para que ainda seja 

objeto de resolução no presente mandato.------------------------------------------------------------------------------

---------Referiu que pelo que pôde ler na impressa e também em ata da Câmara Municipal, o Município 

de Góis celebrou, no dia 10.03.21, um protocolo com a Escola Tecnológica e Profissional da Zona do 

Pinhal, através da instalação de um pólo do Centro qualifica da PETROENSINO, em Góis. Referiu que 
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este ensino será uma mais valia em termos de formação dirigida a vários grupos etários, sendo de todo 

importante que houvesse ensino profissional até ao 12º ano para que os nossos jovens pudessem 

obter essas habilitações literárias, sendo um incentivo para que alguns dos nossos jovens possam ficar 

a residir em Góis.  Referiu que pelo que pode ler irá ser escolhido um Técnico para ficar afeto à 

extensão de Góis, pelo que não se apercebeu se será da responsabilidade do Município a escolha deste 

ou será da competência da referida Escola Tecnológica e Profissional, pelo que solicitou os devidos 

esclarecimentos sobre esta questão, e quais as áreas que irão ser ministradas.-------------------------------

---------Relativamente ao projeto "Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às alterações 

climáticas", assunto objeto de intervenção do senhor Presidente da Assembleia Municipal, referiu 

concordar com as suas palavras. Referiu que efetivamente lhe apraz apresentar a sua insatisfação pela 

forma restrita de apresentação deste, sendo que apenas tomou conhecimento desta iniciativa através 

na página da CIM RC, salientando que a iniciativa, tendo em conta o espaço onde foi apresentada, 

poderia efetivamente ter um maior número de convidados, nomeadamente os membros da 

Assembleia Municipal. É um facto que o senhor Presidente da Assembleia Municipal fez referência à 

temática apresentada, porém pelo que pôde constatar a obra projetada para o rio Ceira, dentro da 

vila, é no Santo António, em virtude de na Peneda ter sido intervencionada há pouco tempo, realçando 

que se tal facto não acontecesse, provavelmente, a intervenção seria na Peneda. Referiu que ao longo 

do percurso do rio Ceira existem zonas em que a requalificação destas seriam de todo importante, até 

porque quanto às margens a questão das espécies invasoras, olhando para o espaço em questão não 

vê que exista uma proliferação de espécies invasoras. Referiu que ao nível das margens o que está a 

acontecer entre a Peneda e o Pêgo Escuro deve merecer uma atenção redobrada porquanto é visível 

o desmoronamento das barreiras o que poderá levar a algumas situações menos boas. Quanto ao 

açude de Santo António referiu não ver uma necessidade premente para que seja intervencionado, 

havendo outros açudes em maior estado de degradação, partilhando da opinião do senhor Presidente 

da Assembleia Municipal em haver um cuidado redobrado junto da barragem do Alto do Ceira para 

que não haja a abertura de comportas numa altura que o rio Ceira leva já muita água, sendo dito pelos 

mais antigos que um ano para ser bom o rio tinha que levar três cheias até ao Natal, sendo que se na 

altura de maior pluviosidade  abrem as comportas da barragem efetivamente os danos serão ainda 

mais visíveis. Referiu que as margens do rio, junto ao Pavilhão Gimnodesportivo, que foram 

requalificadas necessitam de manutenção ao nível da limpeza do excesso de ervas sendo visível não 

se perceber a existência de escadas de acesso ao rio. Quanto à remoção da ilha não entende o porquê  
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dessa necessidade, uma vez que as mesmas são consequência das cheias existentes no período de 

maior intensidade de chuvas, salientando que pelas palavras do senhor Presidente da Assembleia 

Municipal a areia poderá ser um factor da existência de menos peixe no rio, porém deverá ser estudada 

uma solução que não seja um factor determinante há falta de peixe, podendo a mesma passar com a 

colocação e algumas espreguiçadeiras nas ilhas existentes no rio. Quanto à construção de uma escada 

para os peixes recorda que nunca houve qualquer infraestrutura deste tipo no rio, realçando que esta 

não deve ser a solução. Quanto à questão da existência de guarda-rios entende ser importante. 

Contudo, referiu que existem outras situações no rio que mereciam ter uma outra prioridade, sendo 

que as intervenções que irão ser realizadas não são, na sua ótica, proveitosas para controlo do caudal 

e preservação do rio Ceira, entendo ser importante a reflorestação de todo o Vale do Ceira que 

infelizmente tem sido fustigado pelos incêndios não tendo havido uma ação de reflorestação, pelo que 

inexistindo a mesma fará que aquando as intempéries muita água escorra para rio.-------------------------

--------A deputada Joana Fonseca Tavares iniciou a sua intervenção dirigindo as suas congratulações à 

Câmara Municipal pelo projeto da circular externa de Cortes, freguesia de Alvares, sendo do seu 

conhecimento que no dia de hoje Técnicos da Câmara Municipal estiverem no local o que de fato é 

gratificante por vermos um processo tão esperado a desenvolver-se. Apesar de entender que há 

investimentos que necessitam de serem realizados e que para os mesmos possa não haver meios 

financeiros suficientes, questionou se está prevista algum tipo de intervenção no piso de Amioso 

Cimeiro e Fundeiro, uma vez que este se encontra bastante perigoso para quem nele circula. Uma 

outra questão que colocou é se está prevista a instalação de uma bomba para fornecimento de água 

na freguesia de Alvares porquanto se aproxima a chamada época de incêndios.  Uma outra questão é 

se existe algum desenvolvimento relativo ao processo do Parque da Seladas em Cortes.-------------------

--------O deputado José Carlos Rodrigues referiu discordar a forma com está a ser realizada a presente 

reunião, por videoconferência, porquanto entende que tínhamos condições para que a mesma fosse 

realizada de forma presencial.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------De seguida, referiu que o piso da estrada de acesso à Luzenda para quem se desloca pelo 

Inviando está em péssimo estado de conservação pelo que questionou se já se encontra programada 

a sua requalificação, bem como parte do troço da Av. Padre António Dinis que também necessita de 

ser intervencionado. Referiu que no circuito da EN 2, junto à ponte que atravessa o rio Ceira, em Vila 

Nova do Ceira, a união existente ente o piso e a ponte está com um grande rebaixamento o que poderá 

originar a ocorrência de acidentes e até danos nas viaturas que por ali circulam, devendo ser colocado 
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sinal de trânsito a mencionar essa situação de forma a prevenir uma situação de acidente. Relembrou 

a necessidade da limpeza de terrenos municipais junto à Praia Fluvial de Canaveias, como a 

necessidade do muro de suporte ao rio ser intervencionado, a par com a urgente necessidade de ser 

intervencionada a estrada de acesso à localidade de Monteira.  --------------------------------------------------

-------O deputado Luís Virgílio de Abreu Afonso referiu que apesar de não lhe ter sido dirigido convite 

pela Câmara Municipal, mas por uma outra instituição externa ao concelho, teve a oportunidade de 

estar presente no Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude 2021 o qual ocorreu por 

videoconferência, face ao período que se atravessa no âmbito da Pandemia COVID-19. Referiu que 

estiveram presentes cerca de 400 participantes, mais de 90 Municípios, representados por jovens 

autarcas, Técnicos de Juventude, sendo que nessa jornada foram debatidas e apresentadas propostas 

com vista a reforçar a participação jovem e apoiar a melhoria contínua das políticas de juventude 

locais. Referiu lamentar que o Conselho Municipal de Juventude de Góis somente tenha reunido uma 

vez, em 18.10.2019, reforçando a importância que os CMJ têm nos municípios por ser o órgão com 

competência para aproximar os jovens para a participação ativa na vida política do seu concelho, sendo 

importante valorizar a participação dos mesmos no sentido de serem desenvolvidas dinâmicas que vão 

ao encontro das necessidades e preocupação dos jovens do concelho. Relembrou que a JSD de Góis 

está disponível para colaborar com a Câmara Municipal, Agrupamento de Escolas de Góis, para que o 

CMJ possa funcionar no nosso concelho.---------------------------------------------------------------------------------

-------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia iniciou a sua intervenção fazendo alusão ao 47º 

aniversário do 25 de abril de 1974, realçando que apesar das comemorações terem sido diferentes, 

por se viver uma ano atípico, deverá ser sempre feita referência a esta data. ---------------------------------

-------De seguida, fez referência ao falecimento do senhor Arsénio Pinto, pai da Técnica que secretaria 

a Assembleia Municipal, Dr.ª Liliana Maria Rosa Pinto, dirigindo as suas condolências a toda a família.-

-------Dirigiu também uma palavra de solidariedade ao senhor Dr. Mário Barata Garcia, Vice-Presidente 

da Câmara Municipal, pelo facto de ao nível de saúde atravessar um momento menos bom na sua vida, 

pelo que desejou força e esperança para que com a rapidez que é desejável poder ultrapassar este 

momento difícil na sua vida. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------No âmbito da Pandemia que o país atravessa fez alusão à diminuição dos números de casos, 

resultante do cumprimento das medidas impostas, sendo gratificante o início da vacinação o que a seu 

tempo contribuirá para que seja reposta a normalidade do funcionamento de muitos serviços públicos 

e privados, bem como toda a nossa vida quotidiana. Normalidade essa, que poderá ter algum impacto 
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no próximo fim de semana com a prova em Góis do Campeonato Nacional de Enduro, e como as provas 

previstas em alguns concelhos da nossa região com a passagem do Rally de Portugal, no mês de maio, 

decorrendo no mês de junho a iniciativa Portugal de Lés a Lés, que no presente ano irá fazer o percurso 

da EN 2, estando agendada uma refeição no Parque do Cerejal. Prevaleceu-se para felicitar o piloto 

Diogo Ventura pela sua recente vitória na primeira prova do Campeonato Nacional de Enduro, 

endereçando o convite para que todos, no próximo fim de semana, irem dar força ao Diogo Ventura 

para que possa vencer a prova em Góis. ---------------------------------------------------------------------------------

-------Referiu que a Câmara Municipal de Góis foi galardoada, no passado dia 29 de março, com o 

Prémio Autarquia do Ano, com a apresentação do Projeto “A Máscara – Do Sobreiro ao Artefacto”, 

enquadrado na Categoria Cultura e Património, Subcategoria Artesanato.-------------------------------------

--------Referiu a importância do projeto "Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às alterações 

climáticas", sendo que pelo que leu na comunicação social a CIM RC encontra-se a preparar um estudo 

para implementação da Ciclovia do Ceira, projeto que lhe parece ser importante para o nosso território 

sendo mais uma potencialidade para melhor o turismo no concelho e em toda esta região. --------------

---------Referiu o protocolo assinado entre o Município de Góis e a Escola Tecnológica e Profissional da 

Zona do Pinhal, para a instalação de uma extensão do Centro Qualifica da PETROENSINO, em Góis, 

criando uma outra dinâmica ao nível da formação, ao nível de qualificação e ensino de muitas pessoas 

de várias faixas etárias, como também de formação direcionada aos trabalhadores da Câmara 

Municipal e de outras entidades privadas. ------------------------------------------------------------------------------

---------Referiu o projeto dos Passadiços da Candosa, promovido pela Junta de Vila Nova do Ceira com 

o apoio da Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira e do Município de Góis com início 

previsto num futuro próximo, sendo que poderá daí emergir um projeto turístico mais abrangente no 

sentido de ser incluída a linha do Metro Bus que irá servir o Município de Lousã. Entende que se deve 

fazer pressão para que possa vir a ser uma realidade, realçando que o Plano de Recuperação 

e Resiliência (PRR) possa trazer também a nossa região alguns financiamentos que permitam criar 

alguma diferenciação em nome da coesão territorial no sentido de diminuição das divergências 

existentes entre os diversos concelhos. ----------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Nuno Miguel de Almeida Alves iniciou a sua intervenção elogiando o Município de 

Góis pelo facto de ter promovido algumas iniciativas, em diferentes áreas, online, ao nível cultural e 

desportivo. Destacou a iniciativa cultural “Prata da Casa” tendo “subido ao placo” muitos talentos de 

Góis, o que na situação em que vivemos é uma mais valia para estes atores uma vez que têm visto a 
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sua atividade, há bastante tempo, parada no âmbito da Pandemia que atravessamos há mais de um 

ano, bem como a leitura de contos pelas Técnicas da Biblioteca Municipal António Francisco Barata  

dirigida a faixa etária infantil, bem como as atividades físicas promovidas pelos Técnicos do Pavilhão 

Gimnodesportivo, tendo todas estas atividades dado uma outra dinâmica à vida de quem se encontra 

resguardado em seus lares.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Uma outra iniciativa que não pode deixar de fazer alusão foi a comemoração do 47º Aniversário 

do 25 de abril de 1974, fazendo citação a uma frase proferida durante o discurso comemorativo desta 

efeméride por parte do senhor Presidente da República “Nada como o 25 de abril para repensar o 

nosso passado quando o nosso presente ainda é tão duro e o nosso futuro é tão urgente”. Referiu que 

estas palavras devem ser objeto de uma profunda reflexão por parte de todos nós num ano tão 

importante para o concelho, questionando o que foi feito em Góis, o estado em que nos 

encontrávamos e ao que chegámos, e realmente o que queremos para o nosso futuro. Pelo que referiu 

que é nesse âmbito que não pode deixar de falar das comemorações desta efeméride no presente ano, 

apelidando as mesmas de “Pobres”, relembrando que no passado ano não houve qualquer 

comemoração, reiterado que as comemorações no presente ano foram “Pobres”, sendo que foi com 

algum desagrado que as pôde visualizar, salientando não ter havido pluralidade. Referiu que a 

organização desta comemoração poderia ter encontrado um espaço para que à semelhança de anos 

não atípicos pudessem ter sido envolvidas Associações/Comissões/Grupos e outras Organizações, 

dando como exemplo as Associações de Juventude concelhias, sendo em outro momento com as 

habituais intervenções, considerando que, no presente ano, só intervieram o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal e da senhora Presidente da Câmara Municipal, cujas intervenções foram 

pequenas sendo o seu conteúdo semelhante ao evento, “Pobre”, pregando uma mensagem que 

desejamos ver em exemplos práticos, nomeadamente na vida pública onde Góis sofre imenso com 

isso. Referiu a existência de uma desonestidade intelectual face ao que é proferido nestes discursos 

contra reuniões públicas que assistimos onde é visível um apontar culpas, não ficando bem a quem as 

ouve, não incentivando e valorizando as pessoas que muito têm dado o seu contributo para o nosso 

desenvolvimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Seguidamente referiu que iria falar de algumas situações  que entende que deve fazer alusão às 

mesmas, nomeadamente reiterar as suas palavras relativamente ao estacionamento que diariamente 

se verifica na estrada EN 342 em Vila Nova do Ceira, no percurso entre Largo da Igreja até à Candosa 

e o Largo junto ao supermercado Rui e Dinora, nomeadamente a curva antes deste estabelecimento 
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comercial porquanto os automobilistas estacionam ali as suas viaturas sendo bastante perigoso para 

a circulação de veículos motorizados e não motorizados, bem como para os peões, uma vez que  não 

existe visibilidade suficiente para se circular neste troço da via em segurança. Sugeriu a colocação em 

toda a extensão da curva de alguns pilaretes para impedir o estacionamento de viaturas e, 

naturalmente, para que se possa circular nas devidas condições de segurança.-------------------------------

---------Relativamente ao projeto da Ciclovia Góis-Vila Nova do Ceira, referiu que foi com alguma 

tristeza e desalento que pudemos constatar, para quem assistiu à reunião da Câmara Municipal, onde 

recentemente o assunto foi objeto de intervenção, que o projeto não sofreu qualquer tipo de alteração 

em relação ao projeto inicialmente apresentado ao Executivo. Referiu que em sede do Executivo o 

senhor Vereador do PSD votou contra, tendo apresentado as devidas fundamentações. Referiu que o 

projeto não obedece às regras de segurança, não acrescentando nada à EN 2 entre Góis-Vila Nova do 

Ceira, realçando que o senhor líder da bancada do PS, em sede de Assembleia Municipal, referiu que 

poderíamos ter uma ciclovia aproveitando o antigo traçado para o comboio entre Serpins (Lousã) e 

Vila Nova do Ceira, seguindo para Góis. Entende que deveríamos ser mais ambiciosos na 

implementação do projeto desta natureza, porquanto a estrada escolhida não foi a que reúne 

melhores condições de segurança face à frequente circulação rodoviária diariamente visível.------------

--------No que concerne  à recente proposta de adesão a uma Central Nacional de Compras Municipais, 

recentemente aprovada em sede do Executivo com o voto contra do senhor Vereador do PSD, em que 

foram proferidas algumas palavras de lamento por parte dos Vereadores, porém apesar de se entender 

o benefício desta adesão na aquisição de alguns bens,  entende que, mais uma vez, quem sairá 

prejudicado serão os nossos comerciantes. Referiu que no presente ano é um facto visível que quem 

é grande continuará a ser grande, acabando com os pequenos, esperando que o nosso comércio local 

seja uma prioridade aquando a aquisição de produtos, uma vez que a Câmara Municipal poderá fazer 

a diferença no sucesso do nosso comércio.  ----------------------------------------------------------------------------

---------Quanto à linha de apoio às empresas e associações para fazer face aos constrangimentos 

gerados pela Pandemia apresentada no ano de 2020 pelo Grupo Municipal do PSD, sendo que já, por 

várias vezes, foi proferida que efetivamente será uma realidade, referiu que passado um ano e até à 

data ainda nada foi feito, sendo uma realidade que muitos dos empresários concelhios já abriram as 

suas portas com algumas dificuldades, tendo apenas sido apoiado um empresário com concessão de 

um espaço municipal, o que manifestamente é insuficiente, entendendo que as medidas municipais já 

deveriam ter sido postas no terreno de forma a incentivar a continuidade do comércio que passou por 
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um período menos bom.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Terminou a sua intervenção fazendo alusão a uma proposta apresentada formalmente, em sede 

do órgão deliberativo, de realização de um vídeo promocional do concelho. Referiu que no passado 

fim de semana tivemos uma afluência de visitantes ao concelho, sendo que se aproximando algumas 

iniciativas estas irão naturalmente trazer uma maior afluência de pessoas, bem como aproximando-se 

a época estival, o número de visitantes ao concelho aumentará significativamente. Neste sentido, 

reiterou a proposta de se realizar um vídeo promocional do concelho, devendo ser divulgado os pontos 

históricos, os espaços naturais, praias fluviais, percursos pedestres, alojamento, gastronomia, 

desportos radicais, entre outros pontos que possam levar a que o concelho possa ser escolhido por 

muitos como destino de férias. Referiu que efetivamente deveriam ser implementados os projetos 

vencedores do Orçamento Participativo de forma a que seja também um incentivo à vinda a Góis, uma 

vez que parte destes são para serem implementados nas nossas Praias Fluviais, sendo exemplo disso 

o campo de areia para desportos na Praia Fluvial da Peneda, a piscina para crianças na Praia Fluvial das 

Canaveias, sendo que no espaço de lazer junto ao rio Ceira na Cabreira também iria estar munido de 

espreguiçadeiras. Referiu que também a Praia de Alvares, provavelmente, poderá ser galardoada com 

a Bandeira Azul pela excelência do espaço e de toda a sua envolvente, sendo que também deve a 

mesma ser devidamente divulgada, sendo que através das propostas do Orçamento Participativo 

poderá esta também ser apetrechada de ideias jovens e atuais. Quanto à Praia de Santo António, junto 

ao Parque de Cerejal, referiu ser assustador a possível retirada da ilha nesta zona, conforme já foi aqui 

referido, porquanto se trata de um espaço natural com bastante frequência no verão, alertando para 

a falta de sinalética indicativa deste espaço na vila de Góis. Ainda sobre este espaço questionou sobre 

para quando é que a empresa vencedora do concurso para exploração da Casa da Natureza abrirá as 

portas, sendo que a sua questão se prende pelo facto de estar em boa localização e que dará uma 

outra dinâmica e oferta a todo aquele espaço. Referiu que sendo o último ano do mandato da senhora 

Presidente espera que a próxima época balnear seja um sucesso para a sua Pessoa, pelo que o sendo 

será também um sucesso para os eleitos e para todos os goienses, ficando todos a ganhar com esse 

sucesso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora Presidente da Câmara 

Municipal para se pronunciar sobre algumas questões colocadas pelos senhores deputados.-------------

--------A senhora Presidente da Câmara Municipal referiu agradecer as felicitações dirigidas à Câmara 

Municipal pelas iniciativas levadas a efeito. Relativamente ao Roteiro Gastronómico, mencionado pela  
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senhora Maria Céu Simões Alves na sua intervenção, referiu que aquando a primeira fase deste 

projeto, após consulta a todos os estabelecimentos de restauração do concelho, não houve qualquer 

recetividade por parte destes em aderir a esta iniciativa, tendo sido relançado o desafio a todos estes 

tendo apenas aderido o Restaurante Alvaro’s, sendo que numa terceira fase aderiu também a Casa Ti 

Maria do Augusto, o Restaurante o Silvério, o Restaurante Caravela e o Restaurante Beira Rio, pelo que 

damos por positiva esta ação de persuasão para adesão a esta iniciativa. Relativamente ao mural 

referiu que desejava clarificar a situação desta obra realizada no GóisArte pela artista Alice Sande com 

a colaboração do senhor Eng. José Rocha Barros. Referiu que na altura foi escolhido para colocação do 

referido mural a Fazenda da Avó Thomázia, salientando que o mesmo foi feito num material que ao 

longo dos anos se veio a degradar, fruto do tempo que se faz sentir nas diferentes estações. No 

presente ano comemora-se o 25º aniversário do GóisArte pelo que foi decido reproduzir o painel, não 

pelos seus autores, porquanto um destes já não se encontra entre nós, porém foram retiradas 

fotografias ao original para que este fosse reproduzido da forma mais fiel, tendo-se optado a sua 

reprodução em azulejo, sendo a reprodução do painel que consta numa das frentes do edifício da 

Biblioteca Municipal António Francisco Barata. É um facto que alguns podem não concordar, porém a 

reprodução em azulejo tem uma maior durabilidade, tendo dado uma outra beleza ao edifício, não 

estando este ainda concluído, salientando que se optou pela sua colocação neste imóvel pelo facto de 

ter outras condições temporais que não tem onde até à data este o anterior painel, sendo que no 

anterior local não irá ser colocado um outro painel. Referiu ser esta a primeira homenagem aos 25 

anos do GóisArte, e, em particular à artista Alice Sande e ao senhor Eng. José Rocha Barros. 

Relativamente ao processo Casa-Museu Alice Sande referiu partilhar da preocupação mencionada pela 

senhora deputada, sendo difícil conviver com o silêncio de quem tem a responsabilidade do processo, 

uma vez que a sua pessoa tem a responsabilidade política, mas não tem a responsabilidade técnica. 

Trata-se de um processo que se encontra na DGUPA, sendo que quem poderia proceder aos devidos 

esclarecimentos técnicos seria a senhora chefe da DGUPA, pelo facto de a sua pessoa ter feito contacto 

não lhe tendo parecido que estivesse devidamente preparada para prestação dos esclarecimentos. 

Referiu que a sua pessoa e a Dr.ª Fátima Gonçalves estiveram na génese da candidatura, sem qualquer 

tipo de ajuda, sendo que na altura teve que defender o enquadramento da candidatura, porquanto 

tínhamos que justificar muito bem a candidatura porquanto se tratava de uma medida no âmbito 

Programa Valorizar para territórios do interior. Referiu que reuniu com uma Técnica da Turismo de 

Portugal sendo que política e tecnicamente defendemos a candidatura tendo esta sido aprovada. 
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Porém, a candidatura só prevê cerca de 200.00.00€ para a reabilitação do imóvel, sendo que, 

infelizmente, as pessoas ousaram ir mais além daquela que é sua legitimidade enquanto 

trabalhadores, tendo sido decidido alterar a ideia inicial que se consubstanciava na requalificação do 

imóvel, que tivesse acessibilidade a pessoas com mobilidade condicional e, naturalmente, cumprir com 

o está plasmado no testamento. Pelo que foi apresentada pela DGUPA, juntamente com outros 

serviços, porque tem de haver transversalidade em muitos dos processos, uma proposta de projeto 

que ultrapassa os 600.000,00€. Face ao exposto, referiu que aguarda que seja feito um trabalho que 

vá ao encontro daquilo que foi pedido mediante o valor inicial do projeto, sendo que tem sido por si 

solicitado a prorrogação do prazo para apresentação de um novo projeto e implementação do mesmo, 

sendo que o financiamento se mantém, tendo alguma dificuldade me cumprir com o lançamento do 

procedimento. Relativamente à colocação de um posto de abastecimento para viaturas elétricas numa 

das Aldeias do Xisto, referiu que no que concerne ao posto de abastecimento existe um dentro da vila, 

sendo que não pretende instalar algum numa das Aldeias do Xisto, sendo que, presentemente, está a 

ser feito o levantamento do número de utilizadores do existente, não significando que possa vir a ser 

implementado um outro. Relativamente à rede viária procedeu aos esclarecimentos sobre os 

processos para as referidas empreitadas consideradas prioritárias, tendo sido elaborados cadernos de 

encargos e lançados alguns procedimentos com que se comprometeu e que estavam inscritos no 

orçamento municipal. Do levantamento efetuado da rede viária referiu que consta a estrada da Pena 

e Vale Torto, não tendo sido fixada ainda a data, havendo uma parte do levantamento cujas obras irão 

ser realizadas com montantes que constam no Orçamento Municipal e outras irão ser realizadas 

através do empréstimo no valor de 400.000,00€. Referiu que foram que dadas indicações para a 

Câmara Municipal avançar com os procedimentos no âmbito dos prejuízos no âmbito das tempestades 

Fabien e Elsa, tendo para o efeito prestado os devidos esclarecimentos. Referiu ainda, a existência de 

candidaturas que se encontram a ser submetidas para a comparticipação do investimento da Praia do 

Sinhel e também para a Praia de Ponte do Sótão pelo que se a Câmara Municipal conseguir irá ter um 

financiamento de 95%. Referiu que brevemente será lançada a empreita entre a EN342 até à aldeia de 

Aigra Nova, estando a ser organizado o procedimento Portela-Vila Nova do Ceira, Góis-Carcavelos. 

Referiu que acredita que o investimento da Praia do Sinhel irá ser comparticipado, porquanto foi 

integrado no pacto apresentado pela CIM RC.--------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à intervenção do senhor deputado Luís Filipe Nogueira Dias quanto ao projeto 

"Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às alterações climáticas", no âmbito do EEA GRANTS – 
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Fundo Norueguês, referiu que desejava que todos compreendessem que este não é aquilo que a 

Câmara Municipal desejava que fosse realizado, bem como entendemos que legitimamente não é o 

mais urgente para o rio Ceira. Referiu que quem decide a intervenção é um conjunto de entidades, 

particularmente, a entidade financiadora, que faz a gestão do fundo ambiental.  Referiu que a Câmara 

Municipal elencou uma série de sugestões, como a intervenção na Cabreira, sendo do conhecimento 

geral a existência de uma zona de lazer bastante degradada, sendo que não sendo esta propriedade 

da Câmara Municipal é urgente uma intervenção, os problemas existentes no açude da Praia Fluvial 

da Peneda e no açude de Santo António, bem como na Praia das Canaveias. Sendo que do conjunto de  

sugestões elencadas pela Câmara Municipal, tendo a sua pessoa acompanhado a APA em todas as 

visitas feitas aos  referidos locais, apenas foi viabilizado pela APA uma intervenção no Santo António 

com a requalificação da margem esquerda do rio, tendo localizado a zona em questão, não tendo sido 

autorizada a construção de nenhum muro, porquanto este nunca existiu, sendo que irão efetuar uma 

intervenção de acordo com aquela que é a filosofia do Fundo Norueguês. Quanto à intervenção no 

Santo António foi comprovado por especialistas da APA e da Faculdade de Engenharia do Porto, na 

área de engenharia hidráulica que o açude está completamente oco. Caso a Câmara Municipal não 

concorde com as intervenções propostas apenas terá que renunciar, sendo que a sua pessoa 

manifestou a sua discórdia por entender que não era essa a prioridade, tendo a intervenção no açude 

de Santo António sido a única sugestão da Câmara Municipal aceite, sendo que as restantes 

intervenções foram propostas pela APA. --------------------------------------------------------------------------------

---------Relativamente à atribuição do topónimo Professor Anselmo dos Santos Ferreira referiu que se 

comprometeu com o munícipe que apresentou a proposta foi levar o assunto à próxima reunião da 

Comissão de Toponímia para que posteriormente seja presente ao Executivo para deliberação final, 

concordando com a proposta apresentada a qual estava devidamente fundamentada. Referiu não se 

recordar se a proposta for para atribuição do referido topónimo ao Centro Escolar da Freguesia de 

Alvares possivelmente o assunto carecerá de parecer da DGEstE, pelo que terá que solicitar essa 

mesma informação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Referiu que a Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal, não irá instalar em Góis um 

pólo, mas sim uma extensão do Centro qualifica da PETROENSINO, sendo que a sua pessoa ao informar 

deste assunto utilizou mal a designação, estando à data contratualizados os chamados cursos EFA -  

através de uma oferta integrada de educação e formação, visando a qualificação profissional e/ou 

escolar de adultos para potenciar as suas condições de empregabilidade, bem como os RVCC - Processo 



 
M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  
 

Página 18 de 29 
 

de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, tem em vista a melhoria dos níveis de 

certificação dos adultos com 18 ou mais anos de idade que não possuem certificação na sua área 

profissional. Quanto aos cursos profissionais referiu que estes têm uma exigência muito própria, desde 

logo no que respeita ao número de alunos, não significando que no futuro não se possa trabalhar na 

criação de uma turma ao nível do 10 º ano. Porém, dever-se-á ter em conta a realidade do concelho 

no que concerne ao problema ao nível da densidade demográfica, bem como ao nível da taxa de 

natalidade, sendo que temos uma realidade escolar que não é muito diferente de muitos territórios 

do interior o que pode inclusivamente, num futuro muito próximo, colocar em causa o funcionamento 

dos estabelecimentos de ensino que atualmente funcionam nosso concelho. Referiu ter falado nesta 

situação porquanto lhe foi transmitido por alguém ligada à área da educação que podemos ter nos 

próximos anos uma realidade difícil relativamente ao número de turmas e ao número de 

estabelecimentos que hoje estão a funcionar no concelho de Góis. Pelo que nunca se exclui a 

possibilidade de ser ministrado um curso técnico profissional estando a Petroensino recetiva assim 

haja o número de alunos suficiente para se criar o curso que não poderá ser menos de 15 alunos. 

Referiu ainda, que a Petroensino não irá recrutar nenhum Técnico sendo que irá recrutar um Assistente 

Técnico, uma pessoa com preferência com habilitações ao nível do 12º ano, que irá exercer funções 

administrativas e que, naturalmente, irá ser o rosto em Góis da extensão da própria escola, 

preferencialmente alguém do concelho de Góis.-----------------------------------------------------------------------

--------Relativamente às questões colocadas pela deputada Joana Fonseca Tavares referiu não ser a 

pessoa mais indicada para responder à questão do Parque da Selada, nem quanto ao assunto sobre a 

circular externa, porquanto estes processos são acompanhados pelo senhor Vice-Presidente, pelo que 

se assim o entender poderá proceder à prestação de esclarecimentos. Ainda sobre a primeira questão 

referiu terem sido realizadas reuniões com a Comissão de Melhoramentos de Cortes nas quais não 

esteve presente. Acrescentou que no dia 01.04.21, foi-lhe remetida informação sobre assunto, onde a 

senhora arquiteta refere a existência de um anteprojeto oferecido pela CMC que deu entrada na 

Câmara Municipal no ano de 2017, sendo que a 26.03.21 apresentaram a fase de projeto de execução. 

Face ao exposto referiu que não a vão por em causa, por se tratar de 4 anos, acrescendo que a 

arquiteta da Câmara Municipal refere na informação que é necessário o valor de 540.000,00€, sendo 

que o projeto se fará em seis meses, porém ainda não tem nenhum parecer das competentes 

entidades, sendo que estamos obrigados à revisão do projeto. Sendo que quando há pouco ouviu falar 

em desonestidade intelectual apraz-lhe mencionar que tem muita dificuldade em lidar com todo o tipo 
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desonestidade, sendo que apesar de toda a consideração que possa ter com as pessoas considera que 

a referida informação que não é honesta, pelo que não enganará nem os Cortenses, nem os 

Alvarenses, porque agora é mais fácil dizer que o assunto está com a Presidente da Câmara, realçando 

que não está, uma vez que esteve quatro anos parado. Referiu que se a citada informação é para 

colocar em causa a sua pessoa está disponível para ir às Cortes e clarificar esta situação e dizer que da 

sua parte foi a primeira a acreditar no projeto da Selada, tendo sido no seu primeiro mandato que foi 

feito a aquisição do terreno, não admitindo que alguém acredite mais neste projeto do que a sua 

pessoa. Pelo que se o assunto tem sido presente à Câmara Municipal no ano de 2018 teríamos feito a 

1ª fase, a 2º fase, sendo que poderíamos não concluir todo o projeto, mas se calhar deixávamos um 

trabalho feito, esperando que a deputada Joana Fonseca Tavares transmita junto da população da 

freguesia de Alvares exatamente as suas palavras. --------------------------------------------------------------------

--------Quanto à questão da colocação de um sistema de bombagem em Alvares, referiu que a Câmara 

Municipal se encontra a tratar desta situação em articulação com a Junta de Freguesia de Alvares, 

sendo um investimento considerável. ------------------------------------------------------------------------------------

---------Quanto à circular externa referiu que foram solicitadas as máquinas, porém importa saber junto 

da ADESA qual a disponibilidade para que se possam realizar os necessários trabalhos, tendo sido dada 

indicação ao topografo da Câmara Municipal para concluir o levantamento topográfico, sendo que tal 

como mencionou, não tem informação suficiente para poder transmitir porquanto é o senhor Vice-

Presidente que acompanha este processo. Referiu ainda que importa efetuar uma circular externa à 

volta de população que proteja e que tenha uma perspetiva de prevenção, de proteção de salvaguarda 

de pessoas e bens, pelo que nunca criou nenhum obstáculo à cedência de máquinas nem à participação 

dos trabalhadores da Câmara Municipal, particularmente, dos que se encontram a efetuar o 

levantamento topográfico.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Relativamente às questões colocadas pelo senhor deputado José Carlos Garcia referiu que o 

secretário do senhor Vice-Presidente, senhor Nuno Lopes, encontra-se com alguns processos, estando 

a acompanhar os trabalhos. Quanto à Av. Padre António Dinis referiu que a Câmara Municipal irá 

intervir na zona onde foram feitos trabalhos para escoamento de águas, concordando que a situação 

da ponte em Vila Nova do Ceira necessita de ser resolvida, pelo que a senhora chefe da DGUPA que se 

encontra a acompanhar a sessão irá tomar nota desta situação. No que concerne à estrada de acesso 

à Monteira referiu que a Câmara Municipal irá fazer um padrão, um muro de sustentação, estando a 

ser organizado para esse efeito o caderno de encargos, estando a tentar que a obra seja 
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comparticipada pelo FAM, crendo que durante o mês de maio seja lançado o procedimento para a 

respetiva empreitada. Quanto à limpeza nas Canaveias referiu ter solicitado orçamentos para a 

realização dos trabalhos, podendo também ser equacionada a hipótese de ser feito por administração 

direta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à questão do senhor deputado Luís de Abreu Virgílio Afonso sobre o Conselho 

Municipal de Juventude concorda com as suas palavras relativamente à inatividade deste órgão 

consultivo do município, porque na politica deve-se assumir o que se faz e o que não se faz, não 

gostando de crítica oca e balofa, nem de coisas que não correspondem à verdade o que de facto 

acontece muitas vezes. Reiterou as suas palavras de concordar com o senhor deputado relativamente 

ao Conselho Municipal de Juventude porquanto este órgão foi constituído para funcionar, sendo que 

é sua intenção antes do términos deste mandato promover uma reunião do CMJ para recolha de 

sugestões no âmbito da missão deste órgão.----------------------------------------------------------------------------

---------Relativamente à intervenção do senhor deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que no 

que concerne à exploração da Casa da Natureza referiu que foi feito procedimento concursal para a 

concessão de exploração deste espaço, tendo ganho o concurso o proprietário do Restaurante o 

Silvério, estando a Câmara Municipal em situação e celebração do contrato, porém o equipamento 

necessita de algumas obras, sendo que quando foi lançado o procedimento concursal não foi vedado 

a todos os interessados fazer uma visita ao local. Quanto ao lançamento de um vídeo promocional do 

nosso concelho, referiu que há muito que lançou esse repto, salientando que aquando a apresentação 

projeto "Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às alterações climáticas", tendo passado um 

vídeo fantástico sobre o rio Ceira sendo exatamente a mesma empresa que está a realizar um vídeo 

sobre Góis. Quanto à questão da EN342 e da Ciclovia Góis-Vila Nova do Ceira referiu não se pronunciar, 

porquanto cada um tem a sua opinião, podendo o projeto ter alguns constrangimentos, mas em 

democracia vence a maioria, tendo este sido aprovado e vai avançar. Quanto à questão da central de 

compras tanto, esta como outra, referiu ser importante que os processos sejam estudados, sendo que 

não se pode fazer afirmações de forma leviana e sem conhecimento. Referiu que não temos nenhuma 

empresa no concelho que ao lançarmos um procedimento para aquisição de veículos elétricos que 

pudesse concorrer, sendo que a Câmara Municipal tem uma candidatura com garantia de apoio para 

aquisição de dois veículos elétricos, sendo que não há nenhum prejuízo para as empresas do concelho 

de concelho. Acrescentou que a sua pessoa foi quem mais apostou no comércio local, e ainda naquilo 

que é o apoio à Pandemia que tardou em aparecer uma proposta, tendo aparecido uma proposta 
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consistente designada por Góis sé Solidário, com a participação do Executivo, um documento bem 

estruturado, o qual será presente amanhã na reunião da Câmara Municipal esperando que seja 

aprovado, salientando que os apoios têm retroatividade a janeiro do ano de 2020. Quanto à situação 

apontada em Vila Nova do Ceira da curva junto ao supermercado, referiu que pensou que outras 

pessoas que a acompanham na vida autárquica tivessem tomado conta desta situação, porém irá se 

inteirar da situação. Quanto à questão das comemorações do 25 de abril referiu não haver nenhuma 

desonestidade intelectual porquanto assinalou durante dez anos esta efeméride de forma 

participativo, não o tendo feito no ano de 2020, porém informou que se arrependeu de deixar passar 

sem comemorar porquanto estávamos numa situação complicada devido à Pandemia. Contudo, o que 

leva da última comemoração do 25 de abril em que foi levada a efeito as cerimónias onde todos 

puderam estar presentes, inclusive o senhor Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento 

Rural, Eng. Miguel Freitas, o que registou é que humildemente o senhor Secretário de Estado vai para 

cumprimentar o Maestro da Banda da FILVAR ficando com a mão pendurada e é dada ordem à banda 

para desandar porque estava a começar a chover. Ficou tão envergonhada que lhe foi pedir desculpa 

porquanto o senhor Secretário de Estado ficou com a mão pendurada, é um facto do qual nunca fez 

referência, porém o senhor Eng.º Miguel Freitas referiu para a sua pessoa não se preocupar porquanto 

já estaria habituado a estas práticas, sendo que a sua pessoa não estava habituada. Pelo que se fala 

desonestidade intelectual como é que chamaria a este momento do 25 de abril 2019 em que se deixa 

um membro do governo com a mão pendurada pelo que como Presidente da Câmara passou uma das 

maiores vergonhas como autarca do concelho de Góis, tendo apresentado as suas desculpas.-----------

---------Dada a palavra, o deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que com a letra D de 

desonestidade também se escreve a palavra deselegância. Referiu que no que concerne à central de 

compras em sede no Executivo a única afirmação, que por acaso é uma inverdade, que lá proferida foi 

inclusivamente o fornecimento do papel, nunca foi falado da aquisição do que foi expresso ora pela 

senhora Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------

--------ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------1. CIM RC/CONTRATO “PRE-DEFINED PROJECT 3 – MANAGEMENT OF THE RIO CEIRA RIVER 

BASIN ADAPTED TO A CHANGING CLIMATE”/RATIFICAÇÃO------------------------------------------------------- 
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--------Foi presente a deliberação do Órgão Executivo do Município de Góis, tomada na reunião 

ordinária realizada, tomada na reunião ordinária realizada, no passado dia treze de abril de dois mil e 

vinte e um, relativamente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------------------------------------

--------O deputado José Carlos Rodrigues Garcia questionou qual o prazo de execução do referido 

projeto, consubstanciando-se a sua questão pelo facto de o documento remetido estar em inglês e 

não ser percetível.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A deputada Maria do Céu Simões Alves referiu que a sua intervenção vai no sentido das palavras 

do senhor deputado José Carlos Rodrigues Garcia pelo facto de o contrato estar escrito em língua 

inglesa o que, naturalmente, torna difícil a perceção do mesmo para quem não tem conhecimento 

profundo da língua inglesa. Estamos na presença de um documento com mais de 40 páginas todas em 

língua inglesa pelo que por falta de domínio desta língua, até pela especificidade técnica e contratual 

que exige uma tradução e leitura do documento, a bancada do PSD considera-se impossibilitada de 

votar este contrato, porquanto o mesmo teria de ser presente ao órgão deliberativo devidamente 

traduzido para que pudéssemos analisar o documento e tomar uma posição. --------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que o prazo para execução do projeto é 

percetível, ou seja, terá início a 01.01.2020 e termina a 30.06.2023, conforme consta na cláusula 6ª. 

Porém, referiu que a bancada do PSD tem liberdade para votar ou não o documento em causa.---------

---------Dada a palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que o prazo efetivamente 

está correto, sendo que no ano de 2021 terá que haver execução. Relativamente ao facto de o 

documento estar em inglês referiu estar de acordo com as palavras proferidas, porém referiu não ter 

havido grandes alterações ao mesmo, tendo a alteração sido a delegação de competências na CIM RC, 

sendo que a Comunidade Intermunicipal não fazia parte do Protocolo inicial. Referiu que o documento 

existe em língua portuguesa, sendo que a primeira vez que se falou no projeto o mesmo foi presente 

em língua portuguesa, pelo que não teve a preocupação de estar a ser traduzido em para a língua 

portuguesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com quinze votos a favor 

e quatro abstenções, dos elementos da bancada do PSD, ratificar a assinatura do contrato “PRE-

DEFINED PROJECT-3 - MANAGEMENT OF THE RIO CEIRA RIVER BASIN ADAPTED TO A CHANGING 

CLIMATE”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A bancada do PSD apresentou verbalmente a seguinte declaração de voto: “Não obstante do 

Grupo Municipal do PSD reconhecer a importância do Projeto em causa abstém-se na aprovação do 
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assunto, pelo facto de estar em causa a aprovação de um contrato corrigido que se apresenta nesta 

Assembleia Municipal redigido em língua inglesa, e não em língua portuguesa, o que impede por falta 

de domínio da referida língua um elevado nível de conhecimento da tradução que exige, inclusive 

técnico-contratual, o integral conhecimento do seu conteúdo e a sua aprovação consciente. Este 

assunto tinha que ser acompanhado de uma tradução certificada de documento contrato a ratificar.”-

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. -------------------------------- 

--------2. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DA EB 1 DE AMIOSO DO SENHOR/FREGUESIA ALVARES---------------- 

--------Foi presente a deliberação do Órgão Executivo do Município de Góis, tomada na reunião 

ordinária realizada, tomada na reunião ordinária realizada, no passado dia treze de abril de dois mil e 

vinte e um, relativamente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------------------------------------

--------O deputado José Carlos Rodrigues Garcia referiu a sua satisfação pelo facto de a Câmara 

Municipal colocar à venda imóveis municipais sem qualquer tipo de uso no sentido de estes serem 

adquiridos por terceiros para que possam dar um outro destino aos mesmos. Questionou se quem 

adquirir o imóvel tem a obrigatoriedade de fazer alguma coisa no mesmo.------------------------------------ 

--------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que a sua intervenção vai no sentido da questão 

colocada pelo deputado José Carlos Rodrigues Garcia. Questionou se foi contactada alguma Associação 

sem fins lucrativos que de certa forma pudesse dinamizar aquele espaço porquanto existem outros 

imóveis semelhantes no concelho devidamente dinamizados. Porém, entende que não havendo 

qualquer Associação interessada faz todo o sentido que o  imóvel passe para o domínio particular para 

que se torne uma mais valia dentro desta comunidade, porquanto os apoios privados são de todo 

importante, sendo que nesta sessão já se falou PRR tendo sido o primeiro a chegar à Europa, contudo 

foi o primeiro a deixa cair a IP3 no traçado sul que iria beneficiar Góis e a finalização do IC6 a partir de 

Tábua que de algum modo também nos prejudica.--------------------------------------------------------------------

--------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que a alienação do referido imóvel faz 

sentido porquanto o mesmo ao não estar a ser utilizado irá degradar-se podendo gerar custos 

desnecessários à Câmara Municipal. Referiu que faria sentido que a sua alineação tivesse várias 

condições para evitar que possa ser adquirido por algum particular e que possa tirar daí alguma mais 

valia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Victor Manuel Fonseca Duarte na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de 

Alvares manifestou a sua satisfação pela Câmara Municipal ter optado pela alienação deste imóvel 
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sendo este um sinal bastante positivo para resolução de situações ao nível do património, algumas em 

degradação, o qual em nada dignifica as Autarquias locais. Pelo que concorda com a posição tomada 

pela Câmara Municipal de alienar este imóvel onde funcionou há muitos anos um estabelecimento de 

ensino do 1º ciclo sendo que existem outros imóveis na freguesia que preside que merecem a mesma 

atenção, corroborando a Junta de Freguesia com a posição tomada pelo Executivo, porquanto foi a 

melhor opção para o imóvel o qual sem qualquer tipo de utilidade iria degradar-se.------------------------

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar alienar o 

imóvel da EB 1 de Amioso do Senhor, Freguesia Alvares, por interesse público.------------------------------ 

------A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. --------------------------------

---------3. LCPA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS----

--------Foram presentes as seguintes deliberações do Órgão Executivo do Município de Góis:-------------

---------a) 09.03.2021:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Aquisição de serviços de assistência técnica e manutenção de elevadores (Prazo: 36 meses) – 

€4.194,50 (quatro mil cento e noventa e quatro euros), sendo que os encargos serão repartidos pelos 

anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, a saber: 2021 - €932,00 (novecentos e trinta e dois euros); 2022 - €1 

398,00 (mil trezentos e noventa e oito euros); 2023 - €1 398,00 (mil trezentos e noventa e oito euros); 

2024 - €466,00 (quatrocentos e sessenta e seis euros). Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal 

em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Aquisição de serviços para consultoria jurídica e serviços de advocacia – (Prazo: 18 meses) – €18 

000,00 (dezoito mil euros), sendo que os encargos serão repartidos pelos anos de 2021, 2022, a saber: 

2021 - €8 000,00 (oito mil euros);  2022 - €10 000,00 (dez mil euros). Aos valores indicados acresce o 

IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------b) 23.03.21:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Suporte dos equipamentos wireless GOISWIFI – Aerohive (Prazo: 36 meses) – €6 265,80 (seis 

mil duzentos e sessenta e cinco euros e oitenta cêntimos), sendo que os encargos serão repartidos 

pelos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, a saber:  2021 - €955,80 (novecentos e cinquenta e cinco euros 

e oitenta cêntimos); 2022 – €1 274,40 (mil duzentos e setenta e quatro euros e quarenta cêntimos); 

2023 – €1 274,40 (mil duzentos e setenta e quatro euros e quarenta cêntimos); 2024 – €318,60 

(trezentos e dezoito euros e sessenta cêntimos). Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em 

vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------c) 13.04.21:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------Unidades Móveis de Saúde - Contrato EDP - Os encargos serão repartidos pelos anos de 2021 -  

540,00 € (quinhentos e quarenta euros); 2022 – 72,00 € (setenta e dois euros). Aos valores indicados 

acresce o IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------

---------Parque da Monteira - Contrato de Cessão de exploração – valor total: 21.000,00€. Os encargos 

são repartidos pelos anos de 2021 - 1.400,00€ (maio a dezembro); 2022 a 2030 – 18.900,00€; 2031 – 

700,00€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Interveio o deputado José Carlos Rodrigues Garcia que questionou se o referido do contrato de 

cessão de exploração é a Câmara Municipal que terá que pagar por ocupação do espaço onde funciona 

o Parque da Monteira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Presidente referiu que o valor em causa é para remuneração ao senhor Humberto 

Garcia da Costa, relativamente à cedência de um viveiro de trutas e de um poço.----------------------------

-------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a assunção 

dos compromissos plurianuais.----------------------------------------------------------------------------------------------

------A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. --------------------------------

---------4. MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS Nº 7/2021 - REVISÃO AO ORÇAMENTO 

Nº 2 E REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) Nº 2-----------------------------------------------------

--------Foi presente a deliberação do Órgão Executivo do Município de Góis, tomada na reunião 

ordinária realizada, tomada na reunião ordinária realizada, no passado dia treze de abril de dois mil e 

vinte e um, relativamente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------------------------------------

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a Revisão 

ao Orçamento nº 2 e a Revisão às Grandes Opções do Plano (GOP) nº 2.----------------------------------------

-------A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. ------------------------------- 

---------5. RELATÓRIO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL--------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que tinha sido enviada informação a todos 

os membros sobre este ponto, assim, estava à disposição para quaisquer esclarecimentos que tivessem 

por convenientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A deputada Maria do Céu Simões Alves referiu que estamos perante um documento onde há a 

obrigatoriedade da Câmara Municipal apresentá-lo à Assembleia Municipal, inclusive a legislação 

determina o prazo mínimo de cinco dias antecedentes à realização da sessão Assembleia Municipal 

para que o citado relatório seja remetido ao senhor Presidente da Assembleia Municipal. É um facto, 
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que o referido prazo nunca é cumprido, relembrando que em anterior sessão deste órgão o mesmo 

não foi presente, tendo a senhora Presidente nas declarações proferidas sobre o não envio o 

considerado despeciente, o que é certo é que o mesmo é uma imposição legal porquanto faculta a 

apreciação por parte da Assembleia Municipal daquela que é a atividade económica e financeira da 

Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Relativamente ao Parque Eólico da Lousã fez alusão às torres que se situam na linha limite 

extrema entre o concelho de Góis e o concelho da Lousã, tendo a senhora Presidente da Câmara 

Municipal na última sessão deste órgão referido que este processo já se teria iniciado em mandatos 

anteriores ao seu cujo processo estaria nas mãos do senhor Consultor Jurídico Dr. Pedro Pereira Alves. 

Se se trata de um processo anterior aos mandatos presididos pela senhora Dr.ª Maria de Lurdes de 

Oliveira Castanheira é um problema que Góis tem para resolver e que precisa reclamar que tem cerca 

de 12 anos, pelo que é questionável qual o exato ponto desta situação, ou seja, o que é já se fez e/ou 

o que está por fazer, bem como o porquê de ainda não se ter avançado com a competente ação judicial 

para definir esses direitos, e o que é que falta para efetivar a defesa dos interesses  de Góis 

prejudicados em detrimento da fruição do concelho vizinho. Será que nada se faz por inconfessáveis 

relações de família socialista que governa os dois concelhos há mais de 40 anos, sendo injustificável 

tanta inércia o que legitima a sua pessoa colocar as referidas questões, o que é que iniba a reclamação 

de direitos do concelho de Góis, será por tacanhez e incapacidade de afirmação de direitos de Góis à 

Lousã, será por falta de vontade, reiterando a sua questão do que é que impede. ---------------------------

---------Relativamente à discriminação dos processos judiciais referiu que na última sessão da 

Assembleia Municipal questionou o porquê da ação judicial com a Associação de Desenvolvimento 

Integrado da Beira Serra não constar na relação de processos elencados no documento, tendo a 

senhora Presidente procedido à resposta que efetivamente não se designaria com um processo 

judicial. Contudo, presentemente o mesmo faz parte da listagem de processos judiciais conforme 

plasma o documento em apreço fazendo referência ao processo em questão. -------------------------------

---------Ainda sobre processos judiciais, referiu que o documento se refere a um processo judicial cujo 

Autor é o Ministério Público e o Réu é Victor Manuel Fonseca Duarte, claramente identifica o processo 

em causa porquanto o PSD promoveu a questão que colocava em causa do senhor Victor Manuel 

Fonseca Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de Alvares, elemento da Assembleia Municipal de 

Góis e Secretário do Gabinete de Apoio à Presidência, existindo fundamento  de perda de mandato ou 

de outras questões que daí possam derivar. Ressalta de facto a promiscuidade que envolve os 



 
M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  
 

Página 27 de 29 
 

interesses das várias instituições, os interesses pessoais, e mais uma vez isto é vertido neste 

documento, pelo simples facto de ser o Relatório da Atividade Municipal e da situação financeira da 

Câmara Municipal, sendo que o Município não é nem autor, nem réu nesta ação, não se 

compreendendo o porquê de este processo ser identificado no documento e com toda a explanação 

que faz. Referiu que uma coisa é certa, pelo menos informa-nos que o processo esta a desenvolver-se 

e que o Ministério Público continua, naquilo que acredita, e o processo continua nas instancias judiciais 

para ser decidido, porém não faz sentido de constar na listagem dos processos patentes no documento 

pelo facto de o Município de Góis não é parte, sendo que o mesmo constante na listagem só faz com 

que se apresentem questões dos interesses inconfessáveis que estejam por aqui envolvidos. -----------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu no que concerne ao cumprimento do 

prazo para entrega do documento em apreço, relembrou a senhora deputada Maria do Céu Simões 

Alves que durante muitos anos, como é do seu conhecimento, o Relatório da Atividade Económica e 

Financeira da Câmara Municipal era entregue no início das sessões da Assembleia Municipal, sendo 

entregue em simultâneo aos líderes das bancadas de cada um dos grupos municipais, cabendo aos 

respetivos líderes a divulgação ou não do documento. É um facto que, naturalmente, todos têm 

interesse em cumprir prazos, sendo o documento automaticamente remetido aos senhores líderes de 

bancada no dia em que foi entregue à sua pessoa. Em relação ao documento remetido pela CIM RC 

relativo ao Contrato para ratificação estar em língua inglesa se os senhores deputados do PSD acharam 

ter sido uma desconsideração ou uma falha teria sido muito mais fácil, porquanto receberam a 

documentação por e-mail, se antecipadamente solicitassem que fosse remetida a tradução do 

documento de forma a que não fosse objeto de especulação.-----------------------------------------------------

--------Dada a palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que na última sessão deste 

órgão manifestou a sua dúvida, por falta de conhecimento, relativa à questão sobre o processo judicial 

com a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, sendo que mais gravoso seria que 

fosse alguém licenciado em Direito que tivesses dúvidas, não tendo a sua pessoa formação nesta área. 

Referiu ser sua posição política, porém procedeu aos esclarecimentos da sua dúvida por não ter que 

ficar prisioneira das suas palavras, não tendo à data e hora presente na Câmara Municipal algum 

Técnico que a pudesse esclarecer no imediato, sendo que após esclarecimentos por parte do Técnico 

da área, efetivamente conclui-se que a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves tinha razão de 

que se trata um de um processo judicial, estando patente no documento  o ponto de situação relativo 

ao processo em questão. Relativamente à questão de cumprimentos dos prazos também, durante 
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doze anos, estes não foram cumpridos para com a sua pessoa. Referiu que o presente documento faz 

referência a março do ano em curso, sendo que a Técnica responsável pela elaboração do mesmo 

tendo tempo suficiente para proceder à entrega atempadamente à sua pessoa, para que, 

posteriormente, em tempo útil fosse remetido à Assembleia Municipal. Por último referiu que 

necessita de questionar a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves se esta família socialista que 

tanto se entende entre Lousã e Góis, e que não defende os interesses de Góis, é a família socialista 

mais a social democrata de Pampilhosa da Serra que de facto está a ter um comportamento com Góis 

e é muito dinheiro que deixou de entrar nos cofres da Câmara Municipal, pelo se calhar é também um 

casamente à esquerda e à direita, já que é referido que com a Lousã não fazemos nada, porém apraz-

lhe informar que irá reiterar ao senhor Consultor Jurídico que, definitivamente, pegue no processo, e 

caso seja necessário uma ação judicial que se parta para essa opção. Realçou que a mesma força para 

com a Lousã nunca a sentiu da bancada do PSD para com os Municípios vizinhos. ---------------------------

------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------ 

--------APROVAÇÕES EM MINUTA: -----------------------------------------------------------------------------------------

--------Foram aprovadas em minuta para efeitos imediatos, nos termos do número três, do artigo 

quinquagésimo sétimo, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, as 

deliberações respeitantes aos pontos de um a quatro da Ordem do Dia. ---------------------------------------

---------PÚBLICO: Não houve.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente da Assembleia Municipal encerrou a 

sessão, pelas vinte horas e sete minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata que irá ser 

assinada pelo senhor Presidente e pelos Secretários que, na presente sessão, integraram a Mesa da 

Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia Municipal 

________________________________________ 

(Diamantino Jorge Simões Garcia, Eng.º) 

 

O Primeiro Secretário 

________________________________________ 
(José Rodrigues) 

 



 
M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  
 

Página 29 de 29 
 

A Segunda Secretária 

________________________________________ 
(Joana Fonseca Duarte, Dr.ª) 

 


