
junho a agosto de 2022



Destaques

Ju·nho
do latim Juniu, é o mês consagrado à divindade romana Juno, rainha dos deuses, a esposa de Júpiter, protetora do casamento e das mulheres

O I Festival Internacional Cabril Highline Meeting remete-nos para a palavra equilíbrio.

Durante 7 dias, highliners de todo o mundo estarão reunidos na Candosa, em torno das incríveis paisagens rochosas do desfiladei-

ro do Cabril do Ceira. 

Highline é um desporto de equilíbrio.

e·qui·lí·bri·o do latim aequilibrium; estado de um corpo em que as forças sobre ele aplicadas contrabalançam mutuamente os 

seus efeitos [mecânica]; igualdade entre forças, quantidades, etc.; proporção harmoniosa entre as partes constituintes; bom 

senso; sensatez.

Ju·lho
do latim Julius, recebeu o nome em honra do imperador romano Júlio César, um marco na história do Império Romano

O Góis Arte conduz-nos de imediato para o universo da(s) arte(s).

Durante um fim de semana evocam-se a arte e os artistas, através de uma programação cultural diversificada, com enfoque na 

exposição coletiva de arte, composta por peças de artistas internacionais, que estará patente ao público de 8 a 31 de julho, nas 

galerias da Casa da Artista. 

ar·te do latim ars; aplicação do saber à obtenção de resultados práticos, sobretudo quando aliado ao engenho; habilidade; ofício 

que exige a passagem por uma aprendizagem; conjunto das técnicas para produzir algo; técnica especial; expressão de um ideal 

estético através de uma atividade criativa; conjunto das atividades humanas que visam essa expressão; criação de obras 

artísticas; conjunto das obras artísticas de um determinado período ou lugar; capacidade; dom; jeito; artimanha; astúcia.

A·gos·to
do latim Augustus, é assim chamado por decreto em honra do imperador César Augusto

As Festas do Concelho de Góis apresentam uma programação diversificada: tasquinhas, música e muita animação. 

fes·ta do latim festa; solenidade religiosa em que se comemora um acontecimento ou uma figura religiosa; comemoração pública 

periódica ou ocasional em honra de um acontecimento ou de uma pessoa; reunião social para convívio e diversão, geralmente com 

música e dança; demonstração pública de alegria; toque suave com a mão como demonstração de afeto ou carinho; afago; carícia.

Editorial

As iniciativas que preparámos para os meses de verão 
vão dar frescura, sabor, alegria, animação e cor aos 
seus dias! Vamos proporcionar ao seu tempo livre 
equilíbrio, arte e festa.



junho… 
… floreiro, paraíso verdadeiro.



junho de 2022

Visite as seguintes ligações:

http://www.cm-gois.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1047&t=Centro-de-Referencia-da-Memoria-Goiense 

https://www.facebook.com/MUNICIPIODEGOIS

Em destaque, no Dia Internacional do Piquenique, 18 de junho, o Parque de Lazer do Cerejal, um espaço verde 

na Vila de Góis, que acentua o verde que domina o concelho.

Destinatário(s): Público em geral | Participação gratuita 



Destinatário(s): Público em geral | Entrada gratuita

EXPOSIÇÃO DE ASTROFOTOGRAFIA 
“PORTAS DO CÉU” 
Municípios de Pampilhosa da Serra, Góis e Arganil 

Exposições | Astrofotografia

7 de maio (sábado) a 30 de junho (quinta-feira) 

15h00-17h00
Casa da Cultura de Góis | Góis

Exposição de astrofotografia "Portas do Céu", de Miguel 

Marques Photography. Trata-se de uma ação integrada 

na programação do projeto cultural em rede "Portas do 

Céu", gerido pelos Municípios de Pampilhosa da Serra, 

Arganil e Góis.



Destinatário(s): Crianças e famílias | Entrada gratuita

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA  
COMEMORAÇÃO MUNICIPAL

Município de Góis | Junta de Freguesia de Góis 

Encontro(s) | Comemorações/Efemérides

4 de junho (sábado) | 15h00
Parque de Lazer do Cerejal | Góis

O Município de Góis volta a comemorar o Dia Mundial da 

Criança com um dia cheio de atividades. O Parque de 

Lazer do Cerejal será palco de multijogos, pinturas 

faciais, modelagem de balões, lasertag, bubble football, 

animação de dança e insufláveis.



CONVÍVIO NACIONAL DE FUTSAL
INTERMUNICIPAL 2022

CNFI 2022

 
Desporto | Futebol

03 de junho (sexta-feira)
Pavilhão Gimnodesportivo de Góis | Góis

O Convívio Nacional de Futsal Intermunicipal 2022 vai 
decorrer entre os meses de abril e dezembro de 2022, 
promovendo o intercâmbio entre funcionários              
municipais através da prática desportiva.

O primeiro jogo da equipa da Câmara Municipal de Góis 
é no próximo dia 3 de junho às 19h no pavilhão 
gimnodesportivo de Góis.

Destinatário(s): Público em geral | Evento gratuito 



Ciclo de Ateliês “Arte e Saber(es)” 

Ateliê de Artes e Lavores com Amélia Neves

Encontro(s) | Outros

04 de junho (sábado) | 15h00
Sede da União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal 
Colmeal

Destinatário(s): Público em geral | Inscrição gratuita e 
obrigatória através do Posto de Turismo Municipal de Góis, 
T.: 235 770 113 ou E.: turismo@cm-gois.pt

Ateliê de artes com a artesã Amélia Neves.

Materiais necessários (a adquirir antecipadamente por cada 
participante): Tela 27x35cm; botões; cola branca. 



Destinatário(s): Público em geral | Entrada gratuita | Reserva de bilhete obrigatória, lotação limitada à capacidade do auditório | 
Posto de Turismo Municipal de Góis T.: 235 770 113 ou E.: turismo@cm-gois.pt 
Grupo 74 Escoteiros de Góis E.: grupo74@escoteiros.pt

6º DESFILE DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS | ESTILO ECOLÓGICO

Grupo 74 Escoteiros de Góis

Encontro(s) | Ação de Sensibilização Ambiental

4 de junho (sábado) | 21h00 
Casa da Cultura de Góis | Góis

Iniciativa de promoção de boas práticas e responsabi-

lização ambiental, assente na dinamização de desfile de 

fatos concebidos exclusivamente com materiais 

recicláveis, um concurso dirigido a várias faixas etárias. 

Consultar Regulamento e Ficha de Inscrição em: 

www.cm-gois.pt



III FESTIVAL DE SOPAS DA VÁRZEA

Associação de Música e Cantares de Vila Nova do Ceira

Encontro(s) 

5 de junho (domingo) | 13h00
Pavilhão Desportivo da Casa do Povo de Vila Nova do Ceira

Iniciativa que pressupõe a degustação de sopa da 
pedra, sopa de lavrador, caldo verde, canja, sopa de 
peixe, sopa de grão, sopa de coentros. Nesta edição 
está garantida a animação musical do evento.

Destinatário(s): Público em geral | Entrada: 10 cordas = 
tigela e copo (oferta) + sopas à descrição, bebida(s), pão, 
sobremesa e café





TEATRO AO LUAR 
PROJETO CULTURAL EM REDE 
“PORTAS DO CÉU”

Municípios de Pampilhosa da Serra, Góis e Arganil

 
Arte | Teatro

10 de junho (sexta-feira) | 21h30
Casa da Cultura de Góis

Espetáculo "Eudaimonia", uma produção do Grupo de 
Teatro T.E.I.A – Teatro Experimental de Intervenção de 
Arganil. “Eudaimonia” é mais do que um espetáculo, é 
uma viagem à alma humana onde as várias emoções 
e sentidos são desafiados para entender qual é o 
conceito de felicidade. A felicidade existe ou é apenas 
um momento? Com este espetáculo de performance, 
o espetador é confrontado consigo mesmo, com os 
seus medos, com os seus sonhos, com a sua 
realidade e com quem o rodeia.

Destinatário(s): Público em geral | Entrada gratuita | Reserva 
de bilhete obrigatória, lotação limitada à capacidade do 
auditório | Posto de Turismo Municipal de Góis, T.: 235 770 
113 ou E.: turismo@cm-gois.pt



Destinatário(s): Público em geral 

III GRAVITY INTERNATIONAL 
FREERIDE

Clube Rota da Jeropiga

Desporto

10 a 12 de junho (sexta-feira a domingo)
Alvares, Simantorta (Concelho de Góis) 
Pessegueiro (Concelho de Pampilhosa da Serra)

Um evento que é muito mais do que diversão e descidas 

frenéticas, pois é também uma visita a dois concelhos: 

Góis (Alvares, Simantorta) e Pampilhosa da Serra 

(Pessegueiro). Pretende-se ainda fomentar o Turismo 

de Natureza e de Desporto. Estão previstas diversas 

iniciativas, como música ao vivo, atividades, cultura, 

muitas descidas e imensos prémios para sortear.

O Clube Rota da Jeropiga, sediado em Alvares, Concelho 

de Góis, aposta essencialmente na promoção e 

divulgação social e cultural da Freguesia de Alvares, 

realizando atividades de índole social, cultural, recreati-

va e desportiva.



GÓIS CUP | TORNEIO DE FUTEBOL 
CAPITAL DO CEIRA

Góis Cup

 
Desporto | Futebol

10 a 26 de junho (sexta-feira a domingo)
Campo de Futebol Municipal Eng. Augusto Nogueira 
Pereira | Góis

Torneio de futebol que se realiza na Vila de Góis. Um 
evento único e diferenciado, onde, para além da 
vertente desportiva, os participantes podem desfrutar 
das excelentes condições naturais que a vila tem para 
oferecer. No torneio está prevista a participação de 
equipas de juvenis, de iniciados e de futebol feminino.

Consultar programa em
https://www.facebook.com/GOISCUP 

Destinatário(s): Público em geral | Evento gratuito 
Para mais informações contactar: goiscup@gmail.com 



Destinatário(s): Público em geral | Entrada gratuita

CANTO DAS MARGENS 
PROJETO CULTURAL EM REDE 
“VIVER OS RIOS”

Municípios de Góis, Penacova e Oliveira do Hospital 

Arte | Performance

11 de junho (sábado) | 21h30
Largo Francisco Inácio Dias Nogueira | Góis

O2 trata-se de uma criação da Companhia PIA, uma 

performance que, através das linguagens do Teatro 

Físico e das Formas Animadas, convida o espetador a 

uma reflexão sobre como poderia sobreviver uma 

sociedade, onde a tecnologia desvanece as relações 

humanas e o acesso ao oxigénio se torna um luxo.



PÕE-TE A MEXER!

CLDS4G Góis

 
Desporto | Outros

16 de junho (quinta-feira) 
Figueira da Foz

A atividade consiste na participação no Workshop 
"Proatividade", com o objetivo de criar uma cultura 
empreendedora, promovendo o espírito de iniciativa, 
de cooperação e criatividade, com a Inspiring Future 
e, na parte da tarde, uma atividade de Arborismo, 
com a empresa Parque Aventura.  

Destinatário(s): Alunos do ensino secundário | Entrada 
gratuita com participação limitada (inscrições obrigatórias 
através dos contactos: E.: clds4ggois@adiber.pt e/ou 
T.: 912 173 205/235 772 538)



Destinatário(s): Público em geral | Entrada gratuita

FAZER FITAS | CICLO DE CINEMA 
AO “AR LIVRE”

PROJETO CULTURAL EM REDE 
“FOLIAR ENTRE MONTES E MAR”

Municípios de Mealhada, Mira e Góis 

Arte | Cinema

16 de junho (quinta-feira) | 21h30
Soito – Aldeia Preservada 
União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal

Ciclo de cinema ao ar livre, que tem a missão de 

apresentar filmes/documentários realizados em torno 

das tradições carnavalescas dos territórios de Góis, 

Mealhada e Mira. 



FAZER FITAS 
CICLO DE CINEMA AO “AR LIVRE”
PROJETO CULTURAL EM REDE 
“FOLIAR ENTRE MONTES E MAR”

Municípios de Mealhada, Mira e Góis 

 
Arte | Cinema

17 de junho (sexta-feira) | 21h30
Ponte do Sótão | Freguesia de Góis

Ciclo de cinema ao ar livre, que tem a missão de 

apresentar filmes/documentários realizados em torno 
das tradições carnavalescas dos territórios de Góis, 
Mealhada e Mira. 

Destinatário(s): Público em geral | Entrada gratuita



Destinatário(s): Público em geral | Entrada gratuita

FAZER FITAS | CICLO DE CINEMA 
AO “AR LIVRE”

PROJETO CULTURAL EM REDE 
“FOLIAR ENTRE MONTES E MAR”

Municípios de Mealhada, Mira e Góis 

Arte | Cinema

18 de junho (sábado) | 21h30
Cortes | Freguesia de Alvares

Ciclo de cinema ao ar livre, que tem a missão de 

apresentar filmes/documentários realizados em torno 

das tradições carnavalescas dos territórios de Góis, 

Mealhada e Mira. 



COMEMORAÇÃO DOS SANTOS 
POPULARES
ATUAÇÃO DAS MARCHAS DA VILA DE GÓIS E DE 
VILA NOVA DO CEIRA

Município de Góis, Freguesias de Góis e
Vila Nova do Ceira

 
Encontro(s) | Outros

18 de junho (sábado) | 21h00
Parque de Lazer do Cerejal | Góis

As celebrações dos Santos Populares regressam a Góis. 
Os bairros da Vila de Góis uniram-se e apresentam, em 
2022, uma marcha da Vila, que irá atuar em conjunto 
com a marcha de Vila Nova do Ceira, organizada pela 
respetiva freguesia. No dia 18, o desfile vai ligar S. 
Paulo ao Pé Salgado, com paragem por pontos centrais 
dos bairros da vila.

Vivam os Santos Populares, sardinhada, música, 
convívio e muita animação! 

Destinatário(s): Público em geral | Entrada gratuita



Destinatário(s): População em geral | Entrada gratuita (limitada à lotação da sala) | Reserva de bilhetes obrigatória através do 
Posto de Turismo Municipal de Góis, T.: 235 770 113

CICLO DE TEATRO SATÍRICO
PROJETO CULTURAL EM REDE 
“FOLIAR ENTRE MONTES E MAR”

Municípios de Mealhada, Mira e Góis 

Arte | Teatro

19 de junho (domingo) | 21h30 
Casa da Cultura de Góis

Ciclo de Teatro Comédia de autores reconhecidos pela 
sátira/crítica social, portugueses e estrangeiros, como 
Molière, Gil Vicente, Luís de Camões, Camilo Castelo 
Branco, entre outros.



PASSEIO SÉNIOR

Freguesia de Vila Nova do Ceira 

Encontro(s) | Outros

22 de junho (quarta-feira)
Concelho de Mafra

Passeio para a população aposentada da Freguesia de 
Vila Nova do Ceira.

Destinatário(s): População aposentada da Freguesia de Vila 
Nova do Ceira | Para mais informações contactar: 
jfvnceira@gmail.com



Destinatário(s): Público em geral | Para mais informações contactar: jfvnceira@gmail.com

DESFILE DE MODA
INTEGRADO NAS COMEMORAÇÕES DO 
DIA DA FREGUESIA

Freguesia de Vila Nova de Ceira

Encontro(s) | Outros

25 de junho (sábado) | 22h00
Adro da Igreja Matriz | Vila Nova do Ceira

Ação de promoção do comércio local e de incentivo às 
compras no comércio tradicional. O Dia da Freguesia de 
Vila Nova do Ceira celebra-se a 23 de junho. Este ano a 
freguesia organizará diversas atividades com vista às 
suas comemorações.



2.º MOTO RALI TURÍSTICO, TÁ-SE 
BEM EM ALCATEIA!
Federação de Motociclismo de Portugal 

BMW | Dunlop 

Encontros(s) | Outros

25 e 26 de junho (sábado e domingo)

08h15 – Secretariado junto à C.M. da Covilhã 
(40.28047, -7.50463)

9h01 – Saída equipa nº1

Da Serra da Estrela à Serra do Açor

Percurso pelas belezas do interior, enaltecendo riquezas 
escondidas: explorar os filões de quartzo nas Minas da 
Recheira; serpentear o rio Zêzere, passando pelo 
Fundão, para desfrutar da beleza natural e gastronómica 
da Serra da Gardunha; desde Unhais da Serra rumo à 
Serra do Açor, passando por paraísos como Foz d’Égua. 
O percurso do Moto Rali termina, simbolicamente, junto 
à Torre da Paz, na aldeia da Benfeita, nestes tempos 
tristes e conturbados que vivemos desde o regresso da 

guerra ao continente europeu. 

Destinatário(s): Motociclistas 
Para mais informações contactar: 
Rui Santos – 963 075 979 
Paulo Moita – 938 613 366



Destinatário(s): Público em geral | Para mais informações contactar: jfvnceira@gmail.com

COMEMORAÇÃO DO DIA 
DA FREGUESIA 

Freguesia de Vila Nova de Ceira

Encontro(s) | Outros

26 de junho (domingo)
Vila Nova do Ceira

Ação de promoção do comércio local. O Dia da                    
Freguesia de Vila Nova do Ceira celebra-se a 23 de 
junho. Este ano a freguesia organizará diversas 
atividades com vista às suas comemorações.



PASSEIO DE BTT
VNCycles - BTT Vila Nova do Ceira

Desporto | BTT

26 de junho (domingo) | 08h00 

Concelho de Góis

Ponto de encontro: Adro da Igreja Matriz de Vila Nova do 
Ceira.

Passeio de BTT por algumas povoações do Concelho de 
Góis.

Destinatário(s): Público em geral 

Ação de promoção do comércio local. O Dia da                    
Freguesia de Vila Nova do Ceira celebra-se a 23 de 
junho. Este ano a freguesia organizará diversas 
atividades com vista às suas comemorações.



Destinatário(s): Público em geral 

VAMOS AO LARGO! MERCADINHO, 
FEIRA SEM REGRAS

Município de Góis 

Encontro(s) | Economia Circular

26 de junho (domingo) | 10h00-18h00
Adro da Igreja | Vila Nova do Ceira 

A Feira sem Regras é exclusiva para expositores não 
profissionais, que pretendam comercializar os mais 
diversos produtos, tais como: artesanato, velharias, 
roupa em segunda mão, peças produzidas pelos própri-
os, entre muitos outros.



CAMINHADA DE S. PEDRO
Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do 
Ceira, C. R. L 

Desporto | Caminhada

26 de junho (domingo) | 08h00 

Concelho de Góis

Ponto de encontro: Espaço Multiusos – Capela da 

Costeira | Vila Nova do Ceira

Percurso: Várzea Grande, Monteira, Lomba, Cerro da 

Candosa, Cabril, Juncal, Lagar da Mata, Canaveias e 

Várzea Grande.

Destinatário(s): Público em geral 
Inscrição obrigatória: 5 passos = oferta de t-shirt, reforço no 
Cerro da Candosa e prova de mel e azeite no Lagar da Mata



Destinatário(s): Público em geral | Entrada gratuita

COMEMORAÇÃO DOS SANTOS 
POPULARES
ATUAÇÃO DAS MARCHAS DA VILA DE GÓIS E DE VILA 
NOVA DO CEIRA

Município de Góis, Freguesias de Góis e
Vila Nova do Ceira

Encontro(s) | Outros

28 de junho (terça-feira) | 21h00
Várzea Grande | Vila Nova do Ceira

Segunda atuação das marchas da Vila de Góis e de Vila 
Nova do Ceira, na véspera da noite de S. Pedro. 
Vivam os Santos Populares, sardinhada, música, 
convívio e muita animação! 



julho… 
… abafadiço, fica a abelha no cortiço.



julho de 2022

Visite as seguintes ligações:

http://www.cm-gois.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1047&t=Centro-de-Referencia-da-Memoria-Goiense 

https://www.facebook.com/MUNICIPIODEGOIS

Em destaque, no Dia Mundial do Vigilante da Natureza, a 31 de julho, Carlos Manuel Leitão Baeta Neves, 

silvicultor, professor, cientista e divulgador, foi uma das maiores figuras deste país no domínio da Silvicultura e 

Conservação da Natureza. Presente na toponímia de Góis.

Destinatário(s): Público em geral | Participação gratuita 



Destinatário(s): Jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos [inscrição obrigatória com participação limitada]  
Participação gratuita | Para mais informações contactar: programação.cultural@cm-gois.pt

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA SOB O 
SIGNO DA “JUVENTUDE” 

2022 – Ano Europeu da Juventude
Município de Góis e Concello de Oroso

Encontro(s) | Outros

1 a 10 de julho (sexta-feira a domingo) 
Vila Nova do Ceira

Considerando que a União Europeia proclamou 2022 
como o Ano Europeu da Juventude, esta residência 
artística pretende destacar a importância da Juventude 
Europeia para a construção de um futuro melhor - Mais 
Ecológico, Mais Inclusivo e Mais Digital. Uma semana de 
partilha de experiências e convívio entre jovens de Góis 
e de Oroso (Galiza).  



VIV(L)ER A FLORESTA – LEITURAS
Atividade De Educação Ambiental | ABAE

Município de Góis

Encontro(s) | Sensibilização Ambiental

4 de julho (segunda-feira) | Praia Fluvial de Alvares

6 de julho (quarta-feira) | Praia Fluvial da Peneda

8 de julho (sexta-feira) | Praia Fluvial das Canaveias

No âmbito da recuperação de ecossistemas, 

pretende-se promover a literacia ecológica e social de 

alunos e professores, bem como a melhoria dos 

ecossistemas do concelho, através de ações educativas 

experimentais. 

Destinatário(s): Crianças e demais utentes das praias fluviais 
Atividade gratuita



Destinatário(s): Equipas de Voleibol | Para inscrições, 
consulta de regulamento e demais informações 
https://www.lousavolleyclube.com/summercup/

XXI Summer Cup 2022 

Lousã Volley Clube

Desporto

7 a 11 de julho (quinta-feira a segunda-feira)
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Góis

O Summer Cup é considerado um dos maiores torneios 
de voleibol do mundo vocacionado para os escalões de 
formação. Lançado em 2000, este torneio integra 
atletas Infantis, Iniciados, Cadetes e Juvenis/Juniores 
(masculinos e femininos).

Para além de promover a prática desportiva e os hábitos 
de vida saudáveis e manter os atletas das equipas 
participantes motivados, para que continuem a treinar 
para além da época regular, o Summer Cup também 
pretende contribuir para a promoção da região Centro 
de Portugal, em particular, dos concelhos de Lousã, 
Góis, Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares e a fregue-
sia de Serpins, que apoiam a iniciativa e onde decorrem 
os vários jogos. 



26ª EDIÇÃO DO GÓIS ARTE | 
GÓISOROSOARTE
Município de Góis e Concello de Oroso

Encontro(s) | Arte

8 a 10 de julho (sexta-feira a domingo) 

Durante este fim de semana evocam-se a arte e os 

artistas, através de uma programação cultural diversifi-

cada, com enfoque na exposição coletiva de arte, 

composta por peças de artistas internacionais, a qual 

estará patente ao público de 8 a 31 de julho, nas 

galerias da Casa do Artista.

Destinatário(s): Público em geral | Evento gratuito



Destinatário(s): Público em geral | Atividade gratuita

VAMOS AO LARGO! MERCADINHO, 
FEIRA SEM REGRAS

Município de Góis 

Encontro(s) | Economia circular

10 de julho (sábado) | 10h00-18h00
Largo da Cabreira 
União de Freguesias do Cadafaz e Colmeal 

A Feira sem Regras é exclusiva para expositores não 
profissionais que pretendam comercializar os mais 
diversos produtos, tais como, artesanato, velharias, 
roupa em segunda mão, peças produzidas pelos própri-
os, entre muitos outros.



VIV(L)ER A FLORESTA “A LER É 
QUE A GENTE SE ENTENDE”
Município de Góis| ABAE

Encontro(s) | Atividade de Educação Ambiental 

19 de julho (terça-feira) 
Praia Fluvial da Peneda

No âmbito da recuperação de ecossistemas, 

pretende-se promover a literacia ecológica e social de 

alunos e professores, bem como a melhoria dos 

ecossistemas do concelho, através de ações educativas 

experimentais. 

Destinatário(s): Crianças, utentes da praia e cidadãos 
portadores de deficiência | Atividade gratuita



agosto… 
… toda a fruta tem gosto.



agosto de 2022

Visite as seguintes ligações:

http://www.cm-gois.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1047&t=Centro-de-Referencia-da-Memoria-Goiense 

https://www.facebook.com/MUNICIPIODEGOIS

Em destaque, por ocasião das Festas em Honra de Nossa Senhora da Candosa, no dia 15 de agosto, o Cerro da 

Candosa, local emblemático da Freguesia de Vila Nova do Ceira, envolto em mistério, crença religiosa e beleza natural.

Destinatário(s): Público em geral | Participação gratuita 



Destinatário(s): Crianças, jovens e utentes das praias fluviais | Atividade gratuita

UIRE – UNIDADE DE INTERVENÇÃO 
PARA O RESTAURO ECOLÓGICO 

Município de Góis | ABAE

Encontro(s) | Atividade de Educação Ambiental

Tema: Recuperação de ecossistemas

2 de agosto (terça-feira) | Praia Fluvial das Canaveias

3 de agosto (quarta-feira) | Praia Fluvial da Peneda

4 de agosto (quinta-feira) | Praia Fluvial de Alvares

Constituição de uma equipa/brigada denominada UIRE 
– Unidade de Intervenção para o Restauro Ecológico, 
que tem como missão agir em defesa e proteção dos 
ecossistemas. Esta atividade tem como objetivo incenti-
var as crianças a serem um agente ativo na proteção e 
conservação dos ecossistemas através da responsabi-
lização individual ou em grupo. 

Inscreve-te no Posto de Turismo Municipal | Posto de 
Turismo Municipal de Góis – T.: 235 770 113



JOGOS SEM FRONTEIRAS
Município de Góis | ABAE

Encontro(s) | Atividade de Educação Ambiental

10 de agosto (quarta-feira) | Praia Fluvial de Alvares

11 de agosto (quinta-feira) | Praia Fluvial das Canaveias

Associada às comemorações do dia da Juventude, esta 

atividade une a prática do desporto, jogos tradicionais, 

lazer e animação à temática ambiental. 

Com o objetivo de incentivar a prática do desporto em 

conjunto com a promoção de uma consciencialização 

ambiental e sensibilizar para a preservação dos recursos 

hídricos.

Destinatário(s): Crianças, jovens e utentes das praias fluviais 
Atividade gratuita



Destinatário(s): Público em geral | Entrada gratuita

FOLIAR LIVROS 
PROJETO CULTURAL EM REDE 
“FOLIAR ENTRE MONTES E MAR” 

Municípios de Mealhada, Mira e Góis 

Encontro(s) | Literacia

12 de agosto (sexta-feira) | 18h00
Casa da Cultura de Góis

Apresentação de “A Máscara de Cortiça”, livro que 
retrata a história da “Corrida do Entrudo da Aldeias do 
Xisto de Góis”, produzido pela Lousitânea – Liga de 
Amigos da Serra da Lousã para o Município de Góis. Esta 
ação integrada no projeto cultural em rede que une os 
concelhos de Mealhada, Mira e Góis, cofinanciado pelo 
Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional.





Destinatário(s): Público em geral | Evento gratuito

FERIADO MUNICIPAL 

Município de Góis

Encontro(s) | Datas comemorativas

13 de agosto (sábado) 
Casa da Cultura de Góis

Integrada nas Festas do Concelho de Góis, surge a 
celebração do feriado municipal.



CONCENTRAÇÃO MOTARD DE GÓIS 
2022

Góis Moto Clube

Encontro(s) | outros

17 a 21 de agosto (quarta-feira a domingo) 
Parque de Lazer do Baião | Góis

Considerada uma das maiores e mais antigas concen-
trações motards no país, a concentração do Moto Clube 
de Góis recebe, todos os anos, vários milhares de 
motards que se deslocam ao centro do país para alguns 
dias de férias e de diversão com outros motociclistas.

. 

Destinatário(s): Público em geral | Bilhete geral: 30€; 
Bilhete diário: entre 5€ a 15€
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