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DESTAQUES



Município assina Contrato de Delegação de Competências na área da 
Educação com o Agrupamento de Escolas de Góis

Atribuições que transitaram para o Agrupamento de Escolas:

→ a gestão, a organização dos horários e a distribuição de serviço do pessoal 
não docente,

→ a gestão do refeitório escolar,

→ a contratação e o fornecimento de serviços externos para o funcionamento 
dos Estabelecimentos de Ensino.

O imóvel da Residência de Estudantes de Góis passou a integrar o património 
da Autarquia.







NOVO QUADRO COMUNITÁRIO



A Câmara Municipal apresentou à CIM RC um conjunto de necessidades para o 
nosso concelho em diversas áreas:

→ Património Cultural

→ Património Natural

→ Infraestruturas de Saúde

→ Infraestruturas de Educação

→ Reabilitação Urbana

→ Ciclo Urbano de Água e Resíduos

→ Áreas de Acolhimento Empresarial

→ Energia

Levantamento de necessidades de investimentos



OBRAS



Capela do Castelo

A Câmara Municipal concretizou os trabalhos de manutenção da Capela do 
Castelo e da área envolvente. 

A intervenção foi assegurada pelos serviços externos da Autarquia e veio 
realçar a beleza, a história e a singularidade deste miradouro natural do 
centro da Vila de Góis.













Faixas de gestão de combustível











Escola do Barreiro, Vila Nova do Ceira







Praia Fluvial de Alvares



Limpeza da área envolvente das praias





Valetas e bermas



Limpeza dos tanques dos incêndios e
Substituição de tubos queimados nos incêndios de 2017







Preparação para o Rally de Portugal





Limpeza de vários locais públicos





PROJETOS



Projeto Várzea Viva

O projeto de “Requalificação dos arruamentos em torno do adro da Igreja 
de Várzea Grande” foi apresentado no âmbito da linha de financiamento 
"Bairros Comerciais Digitais".







→ Conclusão do estudo e projeto de requalificação da via de acesso ao Parque 
Municipal.

→ Elaboração do projeto de requalificação do prolongamento da rua das 
Figueirinhas.

→ Projeto de beneficiação da estrada de acesso aos Povorais. 



→ Projeto do Parque de Lazer das Cortes – proposta de abertura de 
procedimento para revisão de projeto.

→ Projeto de reconstrução e ampliação da Casa da Natureza – fase de 
emissão de pareceres.

→ Projeto do Miradouro do Arrassaio – Orçamento Participativo Jovem 
2020 – fase de elaboração de projeto. 

[entre outros]



FLORESTA



41.ª Reunião de Primavera da SPPF

→ Reunião da Sociedade Portuguesa de 
Pastagens e Forragens, com destaque para 
a pastorícia como atividade de valorização 
dos territórios.



Assinatura de protocolos para gestão conjunta de equipamentos 
para prevenção de incêndios na Região de Coimbra



Ação de combate à vespa-das-galhas-do-castanheiro 

→ O Município de Góis promoveu mais uma ação de combate ao inseto 
conhecido como a vespa-das-galhas-do-castanheiro (Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu), através de largadas do parasitóide Torymus sinensis, dando 
continuidade à luta biológica para controlo desta praga.







Reunião da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais

→ aprovado o Regimento de Funcionamento da Comissão;

→ aprovado o Plano Operacional Municipal de Góis para 2022;

→ emissão de pareceres sobre os projetos de Condomínio de Aldeia;

→ apresentado e aprovado o relatório anual de monitorização do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), relativamente 
ao ano de 2021.



Visita de campo do ICNF 

→ O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) realizou uma 
visita de campo ao perímetro florestal de Góis.

→ A iniciativa teve como convidados o Ministro do Ambiente e Ação 
Climática, Duarte Cordeiro, e o Secretário de Estado da Conservação da 
Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino. 









Assinatura do Protocolo de Cooperação no Ordenamento e Gestão 
Cinegética, celebrado entre o Município e a Associação de Caçadores 
e Pescadores do Concelho de Góis



AMBIENTE



Góis promove Atividades de Educação Ambiental junto do público 
sénior institucionalizado 



VI Desfile de Materiais Recicláveis



Campanha de esterilização de animais de companhia

→ Câmara Municipal inicia o
processo da campanha de
esterilização gratuita de animais de
companhia no Concelho de Góis,
com a presença dos Presidentes
das Freguesias e do Veterinário
Municipal.



Bandeira Azul

Góis vê duas das suas praias fluviais
serem galardoadas, uma vez mais,
com Bandeira Azul.

O Concelho apresenta, na época 
balnear de 2022, os seguintes locais 
galardoados:

→ Região Centro: Praia Fluvial da 
Peneda

→ Região Tejo: Praia Fluvial de 
Alvares



Dica a Dica, Salvamos o Nosso Planeta

Objetivo: consciencializar a 
população através de publicações, 
desafiando a população à reflexão 
sobre o tema do ambiente



DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Campanha do Laço Azul – Sensibilização para a prevenção dos maus 
tratos na infância

→ O Município de Góis, sensível a
esta realidade, iluminou com a cor
azul a Capela do Castelo, o edifício
dos Paços do Concelho e colocou
laços azuis nas janelas. Uma forma de
consciencializar a comunidade para o
seu papel na prevenção do abuso
infantil, bem como de promover nas
famílias o exercício de uma
parentalidade positiva, sem recurso à
violência verbal, psicológica ou física.







Participação em projetos e outras iniciativas

→ Projeto “Região de Coimbra, com Igualdade”

→ Projeto “Beira Serra: Igualdade Sim, Não à Violência”

→ Estatuto do Cuidador Informal

→ Transferência de Competências para as Autarquias Locais: Saúde e Educação

→ Programa “Bairros Saudáveis”

[entre outros]



EDUCAÇÃO



Semana Ubuntu – Construir Pontes

→ A Câmara Municipal associou-se ao
Agrupamento de Escolas, na dinamização
da Semana Ubuntu.

→ O Presidente da Câmara Municipal deu o
seu testemunho, perante uma plateia de
alunos do 3.º ciclo, na Biblioteca Municipal,
alusivo ao tema “Construir Pontes”.



Dia da Europa – 9 de maio

A Câmara Municipal de Góis abraçou o desafio lançado pelo Europe Direct
Região de Coimbra e de Leiria e celebrou com os seus jovens o Dia da 
Europa. O Dia da Europa é anualmente celebrado, sendo privilegiadas as 
atividades sobre a União Europeia (UE) com crianças e jovens.





Universidade de Verão 

→ O Município de Góis associa-se como parceiro da Universidade de Verão 
2022, oferecendo bolsas de mérito a todos os estudantes do Concelho de Góis 
interessados em participar.

→ Vão participar na 
Universidade de Verão
12 jovens de Góis, dos 
10.º e 11.º anos.



Formação Profissional 

Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal

No âmbito do protocolo estabelecido entre o Município e este 
estabelecimento de ensino, tem sido ministrada formação aos trabalhadores 
da Autarquia, em horário laboral, nas seguintes áreas:

→ Primeiros Socorros

→ Condução de Tratores

→ Fitofarmacêuticos



Formação Prática em Contexto de Trabalho

O Município de Góis mantém protocolos de cooperação com:

→ Escola Profissional da Lousã STATUS

→ Agrupamento de Escolas da Lousã

→ Agrupamento de Escolas de Arganil

→ ARCIL

Nº de formandos (2022): 8

Áreas de formação prática: Educação, Design e Multimédia, Eletricidade e 
Computação, Desporto, Contabilidade





EMPREGO 
& 

EMPRENDEDORISMO



→ Projeto que visa desenvolver um
programa de sensibilização e estímulo para
o empreendedorismo qualificado e criativo
na Região de Coimbra, dirigido a
estudantes do ensino superior, jovens já
formados, quadros técnicos e empresariais,
centros de incubação, desempregados,
entre outros, tendo como objetivo a
criação de 30 novas empresas.

Região de Coimbra Empreende +



Sessão 
“Região de Coimbra Empreende +”



VIII Feira de Emprego e Formação 
Profissional de Góis

Casa da Cultura de Góis



DESPORTO



Circuito N GPS – Rota Aldeias do Xisto

Góis acolheu a iniciativa que contou com 3 centenas de participantes, que 
tiveram a oportunidade de desfrutar de 70km de fantásticas paisagens no 
Concelho de Góis.



Dia Mundial da Atividade Física



CULTURA
&

PATRIMÓNIO





BIBLIOTECA MUNICIPAL
ANTÓNIO FRANCISCO BARATA







Dia Internacional do Livro Infantil

O Município de Góis aceitou o desafio da 
Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas.



15.º Concurso Nacional de Leitura

As provas escritas da fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura 
decorreram na Biblioteca. 





Ecos do Passado: à conversa com... 

... os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Góis



Os Livros de Luísa Ducla Soares estiveram "Fora da Estante“, durante o mês 
de maio, na Biblioteca Municipal.

Luísa Ducla Soares – 50 anos de histórias



Top de Leitura – Maio de 2022



Ecos do Passado: Ciclos de Contos e Pontos
"Quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto"



CENTRO DE REFERÊNCIA 
DA MEMÓRIA GOIENSE





Destaque do Mês

Rubrica mensal, publicada online, que destaca Pessoas, Monumentos, 
Lugares e demais elementos notáveis representativos da nossa memória.



Destacámos…

→ Abril: Igreja Matriz do Colmeal



Maio
Azulejos do Concelho de Góis

→ Painel de azulejos da autoria de 
Filipa Reis



Caça ao ovo da Páscoa





A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria em Góis

Um projeto que pretende 
divulgar e documentar as 
práticas musicais e as 
manifestações culturais das 
nossas gentes.



CASA DA CULTURA DE GÓIS





24.ª Feira do Livro de Góis

Lembrar Agustina

Abril | Casa da Cultura de Góis









A maior flor do mundo

Abril | Casa da Cultura de Góis

Adaptação teatral do livro do Nobel 
português José Saramago. 
Especialmente preparada para o 
público infantil.



Olhar o Céu – Olhar o Cosmos | Astro Júnior

Projeto supramunicipal “Portas do Céu”







Concerto "De papo para o ar – Experiências sensoriais”
Mestre Custódio Castelo, participação especial de Raquel Paixão e das 
Bandas da AERG e da FILVAR
Projeto cultural em rede "Portas do Céu“ | 23 de abril



Concerto OJC & MARTA PEREIRA
7 de maio | 21h30 

Concerto em que a Orquestra Jazz do Centro convida Marta Pereira da Costa, 
numa fusão sonora, entre o Jazz, a Guitarra Portuguesa e a música 
tradicional.







Inauguração da exposição de astrofotografia "Portas do Céu“

de Miguel Marques









CINEMA





As Aventuras de Lia

10 de abril | Casa da Cultura de Góis



Salgueiro Maia – O Implicado

25 de abril | Casa da Cultura de Góis



A Cidade Perdida

14 de maio | Casa da Cultura de Góis



Sonic – O Filme

29 de maio | Casa da Cultura de Góis



OUTROS EVENTOS



Quadrados Solidários – Manta de Croché Comunitária

→ Projeto em curso, que tem como objetivo a angariação de fundos a reverter 
para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis.



Natércia Magalhães dinamizou um 
pequeno grupo de voluntárias, na sede 
da Freguesia de Vila Nova do Ceira que, 
com grande espírito de missão, se 
dedicou à união dos “quadrados 
solidários”, de modo a confecionar mais 
uma manta comunitária.

“Todo o trabalho é vazio
A não ser que haja amor”

Kahil Gibran



Mais uma manta pronta através da colaboração do CLDS 4G Góis Solidário, no 
âmbito da Oficina “Belas Artes”, na Freguesia de Vila Nova do Ceira.



Sessão de Artes e Lavores com
Elisabete Ferreira





Dia Nacional dos Moinhos e Dia dos Moinhos Abertos

9 de abril

A autarquia assinalou os dias comemorativos, em parceria com a Rede 
Portuguesa de Moinhos, através de uma visita guiada a alguns moinhos e lagar 
do concelho.







Grande Enterro do Bacalhau

Sábado de Aleluia | Casa da Cultura e Ruas da Vila de Góis



Comemorações do 48.º Aniversário do 25 de Abril

Praça da República | Casa da Cultura da Góis





Astro Júnior

→ Crianças de Góis mergulharam no mundo da astronomia na Aldeia Velha, 
União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal.

→ Ação prática, dinamizada 
pelo Exploratório – Centro 
Ciência Viva de Coimbra, que 
desafiou as crianças e jovens 
participantes a descobrir o 
Sistema Solar, Estrelas e 
Constelações.









Ciclo de Ateliês 
Artes e Lavores com Natália Domingos 

Na sede da Freguesia de Alvares, as 
participantes seguiram as orientações da 
Artesã Natália Domingos, mais conhecida 
pelo seu projeto "Ideias 1000", e 
aprenderam a fazer um taleigo "à moda" 
d'avó da D. Natália.



Preparação e divulgação da agenda cultural, para os meses de 
junho, julho e agosto.



TURISMO 
&

PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO



Visitas Guiadas

A equipa do Posto de Turismo Municipal, com o intuito de promover e divulgar 
o Concelho de Góis, presta os seguintes serviços:

→ Acolhimento de visitantes/turistas – apoio na organização da viagem;

→ Promoção e divulgação do património do concelho;

→ Elaboração de roteiros tailor-made, organização e acompanhamento, 
gratuito, de visitas turísticas (para grupos com número superior a 10 
pessoas).



Páscoa de Sabores

Restaurantes aderentes



21.ª Assembleia Geral da AMREN2

21 de abril | Município do Sardoal



EN2 e Góis em destaque na 
"InCorporate Magazine“ de abril



Góis em destaque na 
“InCorporate Magazine” de maio



Góis marcou presença no 77º aniversário da Estrada Nacional 2



Rally de Portugal | Góis 2022

20 de maio









Carta Gastronómica da Região de Coimbra



Município Amigo da Juventude

→ O Município de Góis recebeu o 
Selo de Município Amigo da 
Juventude, no âmbito do II 
Encontro Nacional de Municípios 
Amigos da Juventude, que decorreu 
na Casa da Arquitetura, em 
Matosinhos. 

→ Distinção atribuída pela 
Federação Nacional das 
Associações Juvenis, que vem 
reforçar o nosso papel enquanto 
município promotor de políticas 
amigas da juventude. 



Promoção do património natural



VI Encontro das Coletividades e 
das Casas Regionais de Lisboa



Ao longo deste período o Município tem realizado e apoiado um 
grande número de iniciativas, que pretendem promover o território e 

alavancar o setor do turismo da região.



ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS



Subsídios atribuídos entre 01-04 e 31-05-2022
Montante total: 53 300,00€

ENTIDADE VALOR 

ADIBER - Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra 3.800,00 € 

Agrupamento de Escolas do Concelho de Góis 5.000,00 € 

Associação Cristã de Cultura e Cidadania de Vila Nova do Ceira 2.500,00 € 

Associação Educativa e Recreativa de Góis 8.000,00 € 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis 30.000,00 € 

Lousitânea - Liga de Amigos da Serra da Lousã 4.000,00 € 

 



Se quer ir rápido, vá sozinho.
Se quer ir longe, vá em grupo.

provérbio africano




