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ATA N.º 5/2019 1 

------- Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, nesta 2 

cidade de Gouveia, edifício dos Paços do Concelho e Salão Nobre, pelas vinte 3 

horas, reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia Municipal de Gouveia, com o 4 

objetivo de dar cumprimento à respetiva Ordem de trabalhos.----------------------- 5 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 6 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 30 de 7 

abril de 2019 8 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 9 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 10 

d) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 11 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 12 

III - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 13 

------- Procedeu-se à chamada dos Membros da Assembleia Municipal, tendo-se 14 

verificado as seguintes presenças:-------------------------------------------------------- 15 

------- Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), Rui Filipe Lopes Martins 16 

Garcia Monteiro (PS), António José Ferreira Machado (PPD/PSD), Susana 17 

Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD), Fernando 18 

António Figueiredo Silva (PS), Joaquim Carvalho Isidro (PPD/PSD), Cezarina 19 

da Conceição Santinho Maurício (PS), Fernando Manuel Pinto dos Santos 20 

(PPD/PSD), Arminda Isabel Carvalho do Nascimento Rebelo (PPD/PSD), 21 

Duarte Nuno Lopes Manta (PS), Nuno Filipe Pereira Figueiredo (PPD/PSD), 22 

José António Rodrigues Manta (PS), Ana Paula Alves Morgado Mendes 23 

(PPD/PSD), Pedro Emanuel Brazete Pereira Antunes Marques (PPD/PSD), Ana 24 

Mónica Silva Ferreira (PS), José Manuel Mendes Oliveira (CDS/PP), Cátia 25 

Sofia Ferreira Caramelo (PPD/PSD), André Baptista Haug (PS), Daniela 26 

Figueiredo Gomes de Oliveira (PPD/PSD), Constantino Duarte Gomes de Matos 27 

(CDU), António de jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), Ana Paula Morgado 28 

Ferreira (Substituta do Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias 29 

de Aldeias e Mangualde da Serra), Valdemar José Brites Ribeiro (Substituto 30 

legal do Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra), Virgínia 31 

Manuela Baptista Garrido de Araújo (Presidente da Junta de Freguesia de 32 

Ponto 1 -  Discussão e Votação da Proposta relativa à Prestação de Contas 

Consolidadas do ano Financeiro de 2018 
Ponto 2 -  Discussão e Votação da Proposta apresentada pela Bancada 

Parlamentar do PPD/PSD:- “Disponibilização online das gravações 

das sessões da Assembleia Municipal” 
Ponto 3 - Informações das Atividades do Senhor Presidente e Situação 

Financeira a 14/06/2019 
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Cativelos), Maria Elisabete Almeida Lopes Guerrinha (Presidente da Junta de 33 

Freguesia da União de Freguesias de Figueiró e Freixo da Serra), Isabel Maria 34 

Ernesto de Sousa Teixeira (Substituta legal do Presidente da Junta de Freguesia 35 

de Folgosinho), Jorge Miguel Tavares Pinto (Substituto legal do Presidente da 36 

Junta de Freguesia de Gouveia), Salvador da Cruz Dias (Presidente da Junta de 37 

Freguesia da União de Freguesias de Melo e Nabais), Eduardo Manuel 38 

Domingues Trepado (Substituto legal do Presidente da Junta de Freguesia da 39 

União de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), António José Direito 40 

Saraiva (Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira), Vítor Manuel dos 41 

Santos Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de Paços da Serra), Pedro 42 

Miguel Santos Monteiro (Presidente da Junta de Freguesia de Ribamondego), 43 

Gonçalo Luís Chouzal do Nascimento (Presidente da Junta de Freguesia da 44 

União de Freguesias de Rio Torto e Lagarinhos), Glória Cardoso Lourenço 45 

(Presidente da Junta de Freguesia de São Paio), Avelino Zacarias Sequeira Tente 46 

(Presidente da Junta de Freguesia de Vila Cortês da Serra), Carlos Manuel 47 

Santinho Pacheco (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra) e 48 

Marco António Marvão Martins (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 49 

de Tazem).----------------------------------------------------------------------------------- 50 

------- Solicitaram os Senhores Deputados Ana Paula Casegas Pardal Duarte 51 

Freitas (PS), Maria Helena Marques Gonçalves (PPD/PSD), Ricardo Filipe 52 

Morgado de Sousa (PPD/PSD), Ana Cristina Dias Oliveira (PS), Maria de 53 

Lurdes Paraíso Ferreira (PS), Fernando José Cabral da Silva (CDS/PP), Mário 54 

José Gaudêncio Bento (PS) e Diogo João Ferreira Cardoso de Oliveira Cardona 55 

(PPD/PSD), a respetiva substituição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 56 

169/99, de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 57 

11 de janeiro, cabendo a mesma Rui Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro (PS),  58 

Joaquim Carvalho Isidro (PPD/PSD), Fernando Manuel Pinto dos Santos 59 

(PPD/PSD), Duarte Nuno Lopes Manta (PS), Ana Mónica Silva Ferreira (PS), 60 

José Manuel Mendes Oliveira (CDS/PP), André Baptista Haug (PS) e António 61 

de Jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), nos termos do art.º 79.º do citado 62 

diploma legal.-------------------------------------------------------------------------------- 63 

------- Foram os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia da União das 64 

Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra, Arcozelo, Folgosinho, Gouveia e 65 

União das Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó, substituídos pelos 66 

respetivos substitutos legais por eles designados, nos termos da alínea c) do n.º 1 67 

do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------- 68 

------- Verifica-se a falta do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União 69 

de Freguesias de Melo e Nabais.---------------------------------------------------------- 70 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 71 
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------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente para 72 

deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão.------------------- 73 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 30 de 74 

abril de 2019 75 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata da Sessão 76 

Ordinária de 30 de abril de 2019, tendo sido aprovada, por maioria, com as 77 

abstenções dos membros da Assembleia Joaquim Carvalho Isidro (PPD/PSD), 78 

Fernando Manuel Pinto dos Santos (PPD/PSD), Ana Mónica Silva Ferreira (PS), 79 

José Manuel Mendes Oliveira (CDS/PP), António de Jesus Viegas Nogueira 80 

(PPD/PSD), Ana Paula Morgado Ferreira, Valdemar José Brites Ribeiro e 81 

Eduardo Manuel Domingues Trepado, por não terem estado presentes na 82 

respetiva reunião.--------------------------------------------------------------------------- 83 

Os membros da Assembleia Duarte Nuno Lopes Manta (PS), André Baptista 84 

Haug (PS) e Jorge Miguel Tavares Pinto não votaram.-------------------------------- 85 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 86 

------- A 1.ª Secretária da Mesa, Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), 87 

deu conta da correspondência recebida, desde a efetivação da última reunião da 88 

Assembleia Municipal e que a seguir se discrimina: ---------------------------------- 89 

i) Junta de Freguesia de S.Paio:- Envio de convite para estar presente 90 

nas comemorações do 25 de Abril; 91 

ii) Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda:- Envio para 92 

conhecimento do projeto de Lei n.º 1204/XII/4.ª que aprova as normas 93 

orientadoras do Plano Ferroviário Nacional e um Programa de 94 

Investimentos para a sua execução; 95 

iii) ANAFRE:- Envio de convite para a acção de formação SNC-AP e 96 

Contratação Pública no dia 20 de maio em Belmonte; 97 

iv) Deputada Maria de Lurdes Paraíso Ferreira:- Pedido de 98 

substituição à sessão ordinária de 30 de abril de 2019; 99 

v) Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 100 

Aldeias e Moimenta da Serra:- Comunica a sua substituição à sessão 101 

ordinária de 30 de abril de 2019 pelo seu substituto legal Sérgio Miguel 102 

Almeida; 103 

vi) Presidente da Junta de Freguesia de Folgosinho:- Comunica a sua 104 

substituição à sessão ordinária de 30 de abril de 2019 pelo seu substituto 105 

legal Isabel Maria Ernesto de Sousa Teixeira; 106 

vii) Clube Desportivo de Gouveia:- Envio de convite para estar presente 107 

no dia 18 de maio na Imposição de Faixas de Campeão aos Juniores do 108 

Clube Desportivo de Gouveia; 109 
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viii) Movimento de Cidadãos por uma Estrela Viva:- Vem dar 110 

conhecimento do comunicado conjunto onde manifestam profunda 111 

apreensão relativamente ao pedido de propeção de lítio na Serra da Estrela 112 

pela empresa Fortescue Metals Grupo Exploration Pty Ltd; 113 

ix) Assembleia Municipal da Guarda:- Vem dar conhecimento do teor 114 

de três Moções aprovadas em sessão ordinária desta Assembleia em 15 de 115 

abril de 2019: “Viva do 25 de Abril”; “Pelo direito das populações do 116 

Interior à Saúde” e “Pelo direito das populações do Interior ao transporte 117 

público mais barato e acessível”; 118 

x) Sindicato dos Professores da Região Centro:- Apelam para que as 119 

Câmaras e Assembleias Municipais decidam não assumir as competências 120 

na área da educação; 121 

xi) Gabinete de educação e Ação Social do Município de Gouveia:- 122 

Envio da ordem de trabalhos e documentação para a reunião do Conselho 123 

Municipal de Educação que decorreu no passado dia 11 de junho; 124 

xii) Reencontro Associação:- Envio de convite para estar presente na 125 

cerimónia de homenagem às pessoas que, ao longo do percurso desta 126 

Associação, os têm ajudado na concretização do projeto; 127 

xiii) Bancada Municipal do PPD/PSD na Assembleia Municipal de 128 

Gouveia:- Envio de proposta “Disponibilização online das gravações das 129 

sessões da Assembleia Municipal”; 130 

xiv) Junta de Freguesia de Nespereira:- Envio de convite para estar 131 

presente na comoração do 4.º aniversário da Escola de Música de 132 

Nespereira no próximo dia 22 de junho; 133 

xv) Deputado Diogo João Ferreira Cardoso de Oliveira Cardona:- 134 

Pedido de substituição à sessão ordinária de 21 de junho de 2019; 135 

xvi) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Vem indicar as 136 

propostas da Câmara Municipal para a ordem de trabalhos da 3.ª sessão 137 

ordinária da Assembleia Municipal de Gouveia; 138 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 139 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 140 

felicitando os produtores de vinho da região face aos excelentes resultados 141 

obtidos recentemente nas provas de vinho do Dão. Pensa que ficaram bem 142 

patentes as potencialidades do concelho neste aspeto. É motivo de regozijo para 143 

todos.------------------------------------------------------------------------------------------ 144 

Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara informação relativamente à criação da 145 

empresa intermunicipal que vai fazer a gestão do abastecimento de água em 146 

“Baixa” e do saneamento, bem como qual irá ser, previsivelmente, a situação 147 
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dos trabalhadores da Câmara Municipal de Gouveia atualmente afetos a esta 148 

função. Se vão manter as regalias e quais vão ser os estatutos.----------------------- 149 

Relativamente à limpeza das linhas de água que foi efetuada recentemente, uma 150 

operação que não questiona a sua necessidade, evidentemente que é uma 151 

operação necessária, e já devia ter sido feita há mais tempo, no entanto, 152 

questionam sim a oportunidade da sua execução, uma vez que foi executada em 153 

pleno período de nidificação das aves. É uma situação que se deve evitar por 154 

todos os motivos e mais alguns. Espera que o Executivo tome nota desta 155 

situação para que, futuramente, não se repita, porque efetivamente estes 156 

ecossistemas, ou seja, as galerias ripícolas, são um refúgio da fauna selvagem. 157 

São talvez os verdadeiros oásis de biodiversidade que existem na zona.----------- 158 

No que concerne à questão que a bancada da CDU colocou na sessão da 159 

Assembleia de fevereiro, relativamente à Casa da Torre e ao seu estado de 160 

degradação, apesar do Senhor Presidente da Câmara ter referido que não tinha 161 

dado conta ou que achava que não estava assim tão degradado, teve a 162 

possibilidade de, naquele dia, se deslocar ao local, onde teve a oportunidade de 163 

recolher algumas imagens fotográficas, que comprovam efetivamente que as 164 

portas estão danificadas, com as soleiras podres, supostamente, há infiltrações 165 

de água na parede junto à Janela Manuelina, há também problemas com o 166 

reboco das juntas, outras situações em que há remendos de reboco recente e 167 

outros em que não tem sequer reboco e a pedra está solta, para além de que a 168 

porta do contador está em estado bastante danificado, bem como o candeeiro 169 

colocado na esquina da parede já tem erva no seu interior. Assim, pretendia 170 

saber para quando está prevista uma limpeza da face deste nosso património 171 

valiosíssimo.--------------------------------------------------------------------------------- 172 

Por último, uma vez que a Câmara Municipal e a CIM aderiram, e bem, à 173 

redução tarifária, facto que a CDU saúda, deixou registada uma recomendação 174 

de que agora é necessário reforçar a oferta de transportes e alargar o seu horário, 175 

sob pena de continuarem a ter uma franja significativa da população numa 176 

espécie de “prisão domiciliária”, dependente de transporte de táxi que, fruto dos 177 

seus parcos rendimentos, é sempre uma opção dolorosa. Espera que o executivo, 178 

dentro das suas possibilidades, tenha esta situação em conta.------------------------ 179 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 180 

solicitando ao Senhor Presidente da Câmara informação relativamente ao ponto 181 

de situação das seguintes obras: Requalificação do Mercado Municipal, 182 

Requalificação dos Jardins do Claustro do Edifício da Câmara Municipal, 183 

Requalificação da Rua da Cardia, 1.ª Fase da Requalificação da ex-Bellino e 184 

Bellino, Limpeza e Reabilitação das Linhas de Água do Concelho.----------------- 185 
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Questionou, também, se a Câmara Municipal já fez alguma avaliação acerca da 186 

adesão de particulares aos apoios de requalificação de imóveis e, em caso 187 

afirmativo, quais os resultados.----------------------------------------------------------- 188 

Pretendia saber para quando o início das reuniões do executivo municipal nas 189 

freguesias, dado que foi uma promessa eleitoral.--------------------------------------- 190 

E, finalmente, questionou se não deviam estar na presente sessão a discutir a 191 

questão relacionada com as competências transferidas, cujo prazo seria até 30 de 192 

junho. Perguntando, ainda, se houve alguma alteração quanto ao prazo.----------- 193 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) iniciando a 194 

sua intervenção com uma referência àquilo que tem sido o notável trabalho dos 195 

produtores de vinho do concelho.--------------------------------------------------------- 196 

Congratulou-se pelo facto de, finalmente, a Câmara Municipal ter decidido agir 197 

no interior do edifício e naquilo que outrora foi um espaço bonito, agradável, 198 

conhecido quer no concelho, quer fora do concelho, ao nível da sua riqueza 199 

paisagística e mais concretamente os seus jardins.------------------------------------- 200 

Quando se deparou com esta reestruturação, recordou que, no anterior mandato, 201 

um elemento do grupo parlamentar do PS, várias vezes fez essa referência, 202 

inclusivamente, a necessidade de elaboração de um Regulamento de Espaços 203 

Verdes da cidade de Gouveia e que era tão necessário.-------------------------------- 204 

No que diz respeito à população do concelho de Gouveia, é de referir que, mais 205 

uma vez o INE registou, e é doloroso ver isso, uma perda constante da 206 

população do concelho de Gouveia nos seus vários núcleos etários. Recorda-se 207 

de uma intervenção que fez no início deste mandato relativamente ao facto deste 208 

Município ser composto, para além do Senhor Presidente, por quatro Vereadores 209 

a tempo inteiro, tendo mencionado, na altura, uma população de 14.000 210 

residentes. Mas, pelos vistos, não. O concelho tem, neste momento, 12.486 211 

residentes. É um dado que os deve preocupar a todos.-------------------------------- 212 

Na presente ordem de trabalhos vão debater uma proposta/recomendação sobre 213 

o funcionamento das reuniões da Assembleia Municipal ou, pelo menos, torná-214 

las acessíveis para as pessoas que estão em casa de modo a terem acesso ao que 215 

é discutido.----------------------------------------------------------------------------------- 216 

E isso fez-lhe lembrar aquilo que foi discutido na última sessão, apresentado 217 

pelo Grupo Parlamentar do PS e que acabou por ser reprovado. Na altura, não o 218 

disseram de uma forma muito clara, mas em todos os concelhos do Distrito da 219 

Guarda, as sessões do órgão deliberativo são realizadas em horários diferentes 220 

do nosso. São realizadas num horário em que as pessoas podem estar a discutir 221 

sem condicionalismos de tempo ou sem chegarem a casa já de madrugada. São o 222 

único concelho em que isso não acontece. Para além disso, a própria 223 

Comunidade Intermunicipal realiza as suas reuniões durante o dia e não tem 224 
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presente que alguma vez algum dos seus membros propusesse a sua realização 225 

em horário noturno.------------------------------------------------------------------------- 226 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 227 

fazendo uma pequena análise do que foram os resultados das Eleições 228 

Europeias:------------------------------------------------------------------------------------ 229 

“Ao contrário dos outros países da EU em que houve um corte claro com a 230 

tendência abstencionista, com países europeus a baterem records de 231 

participação, desta vez, em Portugal, pelo contrário, bateram-se records de 232 

abstenção que se cifrou na ordem dos 70%.-------------------------------------------- 233 

Num ato eleitoral que trouxe novidades que seria suposto facilitarem a vida às 234 

pessoas, levando-as a votar, contribuindo para um número de votantes, sendo 235 

apenas necessário o cartão de cidadão, a facilidade de se encontrar a mesa de 236 

voto com o envio de um simples SMS, o voto antecipado sem necessidade de 237 

invocar razão, o voto autónomo dos cidadãos invisuais através de 238 

disponibilização do boletim em braille. Nada disso foi suficiente para mobilizar 239 

as pessoas. De quem foi a culpa? Dos políticos, inclusive, se calhar também nós 240 

autarcas que não conseguiram convencer as pessoas, a forma como se 241 

desenvolveu a campanha que falou de tudo menos de Projeto Europeu, 242 

manifestando incapacidade de mobilizar os mais jovens e fazer entender os mais 243 

velhos da importância das instituições e decisões tomadas na Europa e que nos 244 

afetam diariamente.-------------------------------------------------------------------------   245 

A própria comunicação social que não conseguiu ainda explicar o que é, quais 246 

são as instituições e a importância da escolha dos Euro Deputados.--------------- 247 

Em conclusão, dos cerca de dez milhões de eleitores inscritos, apenas votaram 248 

cerca de três milhões, ou seja, cerca de 30%. Destes três milhões, uma 249 

percentagem de 33%, votou no PS. Cerca de um milhão, ou seja, 10%.------------ 250 

Comparando com os resultados das autárquicas de 2017, para a nossa 251 

Assembleia, onde houve uma abstenção terrível de 44,53%, votaram no PSD 252 

53,79%, o que equivale a 28% do total dos inscritos.--------------------------------- 253 

Já que se falou tantas vezes de falácia da nossa representação, qual será a mais 254 

evidente? Uma vitória por 53%, que corresponde a 28% dos inscritos ou uma 255 

vitória com 33% que corresponde a 10% dos inscritos? Ou seja, dez milhões, 256 

um milhão, 10% no PS e treze mil, três mil e oitocentos votantes, 28% votaram 257 

no PSD.”------------------------------------------------------------------------------------- 258 

Relativamente aos incêndios, pretendia abordar a sua prevenção. Depois de 259 

terminada a fase das limpezas, perguntou se os cidadãos podem estar 260 

descansados de que tudo foi feito para prevenir. Ou não? Pois, o que se verifica 261 

é que continua a haver terrenos e bermas por limpar e mesmo à beira das 262 
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estradas acumulam-se sobrantes agrícolas e florestais cortados e amontoados e 263 

em muitos locais até há árvores inteiras no solo a penderem para a estrada.------- 264 

Numa viagem a Tondela, na inauguração de uma farmácia que tinha sido 265 

dizimada pelos incêndios, o Senhor Presidente da República afirmou que parecia 266 

que existia no Interior uma diferença que levava a crer que havia portugueses de 267 

1.ª e portugueses de 2.ª relativamente à saúde. Este assunto foi aqui falado nesta 268 

Assembleia e até os levou a diligências à Guarda. Decorrido este tempo, a sua 269 

pergunta é a seguinte: o assunto que despoletou a atenção desta Assembleia foi 270 

resolvido ou não? Atualmente ainda continuam a ter RX a funcionar em horário 271 

de expediente? Porque afinal, na altura, até dava a sensação de que “a montanha 272 

pariu um rato” e que não havia razões para alarmismos.------------------------------ 273 

Por último, e dirigindo-se à Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS), quando 274 

refere que todas as pessoas podem estar presentes nas sessões da Assembleia 275 

durante o período laboral, não concorda, pois as pessoas que trabalham no 276 

privado, nomeadamente, as profissões liberais, não estão disponíveis para estar 277 

durante toda a tarde, nem quando querem, porque não têm justificação para 278 

faltas.------------------------------------------------------------------------------------------ 279 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) procedendo à 280 

leitura da seguinte declaração:------------------------------------------------------------ 281 

“O verão de 2019, que hoje começa, vai ser um período de reflexão em que os 282 

cidadãos, particularmente, os que pensam exercer em outubro o direito de voto, 283 

vão elaborar a sua opinião para depois decidir a quem entregar a 284 

responsabilidade de governar o país.---------------------------------------------------- 285 

No entanto, não passa despercebido a ninguém que existe na sociedade 286 

portuguesa uma atmosfera premiável a desacreditar os políticos e a minar a 287 

confiança entre leitores e eleitos.--------------------------------------------------------- 288 

Muitas vezes os comportamentos que se deixam deslumbrar pelo poder e caem 289 

na tentação de agir e de tomar decisões ao arrepio de funcionamento 290 

democrático do regime, contribuem para a descrença popular na política e nos 291 

políticos.-------------------------------------------------------------------------------------- 292 

Evidentemente que não é sobre os ombros de simples e modestos eleitos locais, 293 

membros da Assembleia Municipal, que recai o encargo de modificar esta 294 

inadmissível e perturbante situação.----------------------------------------------------- 295 

Mas permitam-me colocar a questão: não haverá mesmo nada que possamos 296 

fazer no pequeníssimo recanto onde temos existência e responsabilidades 297 

políticas, de modo a que os cidadãos eleitores acreditem na honorabilidade e 298 

generosidade daqueles a quem confiaram o voto?------------------------------------- 299 

Se formos capazes de exercer essa influência positiva junto do eleitorado, se 300 

demonstrarmos que o respeito pelas pessoas é uma marca distintiva de quem se 301 
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submete a votos e não é uma palavra vã que se desvanece com a passagem do 302 

tempo, então teremos feito algo pela democracia e pela valorização da 303 

comunidade.--------------------------------------------------------------------------------- 304 

E é possível que a recompensa se traduza na diminuição do nefasto alheamento 305 

político e social e numa maior participação eleitoral ou até na desacreditação 306 

de movimentos radicais populistas. De resto, a intervenção da Senhora 307 

Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) vai um pouco de encontro a este 308 

pensamento.---------------------------------------------------------------------------------- 309 

Aos comportamentos que afastam, que desmotivam e que excluem, devemos 310 

contrapor argumentos convincentes e de bondade e das consequências 311 

benévolas das atitudes e ações políticas mobilizadoras e cativantes nos órgãos 312 

autárquicos, Assembleias e Juntas de Freguesia, Assembleia e Câmara 313 

Municipal, atinentes ao bem coletivo e ao progresso da comunidade.-------------- 314 

O pensamento que eu deixo exposto, ocorreu-me quando ainda esta semana 315 

passava junto ao vistoso e até imponente edifício da Assembleia Municipal de 316 

Aveiro, no centro da cidade, à beira do principal canal desta lusa Veneza.------- 317 

Bem sei que não é justo comparar esta realidade com a de Gouveia, a 318 

importância e os recursos das duas cidades e concelhos não são comparáveis, 319 

mas com certeza que nenhum dos presentes permitirá que se defenda maior 320 

dignidade para os aveirenses e para Aveiro do que para os gouveenses e para 321 

Gouveia.-------------------------------------------------------------------------------------- 322 

Então, atrevo-me a perguntar se teria cabimento um edifício autónomo da 323 

Assembleia Municipal de Gouveia ou se isso seria uma insensatez. 324 

Provavelmente sim, talvez fosse insensato, dirá a maioria dos presentes que 325 

apesar de tudo sabem que a Assembleia Municipal de Viseu, por exemplo, tem 326 

sede numa magnífica sala apalaçada, o Solar dos Peixotos, bem no centro da 327 

cidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 328 

Mas, por outro lado, regressando à nossa dimensão e atendendo à inflação de 329 

edifícios públicos devolutos não seria coisa do outro mundo. Com algum 330 

esforço de pesquisa poderia encontrar-se um imóvel acolhedor que até poderia 331 

dispensar o luxo que o erário público pagou por alguns meios de transporte da 332 

autarquia.------------------------------------------------------------------------------------ 333 

Mas não esse o problema que hoje se coloca. O que eu penso que não faz 334 

sentido é este órgão autárquico, deliberativo, funcionar numa sala penosa do 335 

antigo tribunal, com o respetivo mobiliário, duro e desconfortável, onde os 336 

eleitos têm que aguentar horas a fio pela noite dentro como “sardinhas 337 

enlatadas”.----------------------------------------------------------------------------------- 338 

Por isso, Senhor Presidente da Assembleia, não posso acompanhá-lo quanto se 339 

entusiasma com a conquista desta sala e as atuais condições que não dignificam 340 
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aqueles que, como o Senhor e todos nós, entregam o seu tempo e esforço à vida 341 

pública, à autarquia e, em última análise, ao Estado.---------------------------------  342 

Parece-me justo que em troca nos devolvam o respeito e condições dignas para 343 

trabalhar. Não acredito que haja alguém nesta sala que defenda a situação do 344 

“pobrete mas alegrete” quando os exemplos de falta de ponderação nas 345 

despesas municipais são muitas.---------------------------------------------------------- 346 

O que eu acho é que as condições de trabalho para se fazer política devem 347 

garantir a motivação dos autarcas e estimular o sentimento de honra que devem 348 

sentir as mulheres e homens que se dedicam à política, nomeadamente, à 349 

política autárquica.------------------------------------------------------------------------- 350 

Senhor Presidente da Câmara, lamenta-se de que não participamos nas 351 

cerimónias públicas que o executivo promove. Não poderemos nós queixarmo-352 

nos de que são somos cativados por uma prática de abrangência nos assuntos 353 

do Município?------------------------------------------------------------------------------- 354 

Uma prática que promova e incentiva a participação política dos deputados 355 

municipais é obrigação, pelo menos, moral, dos que têm funções e ocupação 356 

exclusiva na autarquia.--------------------------------------------------------------------- 357 

Do mesmo modo que não é recomendável exigir tratamento privilegiado, nem 358 

qualquer espécie de mordomias, pela condição de membro da Assembleia, 359 

também é reprovável permitir algumas práticas, mesmo que regimentais, 360 

carregadas de simbolismo negativo, como aquela de obrigar os deputados 361 

municipais a esperar pela assinatura da senha de presença, o que é feito na 362 

confusão da pressa de ir embora e do cansaço ao fim de uma noite de trabalho.- 363 

Muito haveria a ganhar se houvesse empenho e entusiasmo no exercício do 364 

mandato. Visitar o concelho, terra a terra, falando com as pessoas, conhecer o 365 

território e identificar as potencialidades e os estrangulamentos para ajudar a 366 

encontrar soluções, poderia ser um desidrato deste órgão. Enfim.------------------ 367 

Devíamos combater a fatalidade de nos deixarmos vencer pela lógica terrível e 368 

perniciosa de permitir que o nosso partido ou bandeira se atravessem contra a 369 

unidade necessária em defesa do progresso da nossa terra.------------------------- 370 

Apesar de todos proclamarmos que sim que é isso mesmo que fazemos, cada um 371 

de nós sabe que não é verdade.----------------------------------------------------------- 372 

Cabe aqui também um lamento, que não é crítica, pela posição da bancada do 373 

PSD a favor da realização das sessões da Assembleia Municipal à noite, o que 374 

acontece quase sempre com o términus no dia seguinte. Mas também quero 375 

deixar um voto de congratulação ao mesmo partido pela apresentação, hoje 376 

mesmo a esta Assembleia, de um documento que aponta no sentido da sua 377 

modernização com recurso às novas tecnologias.-------------------------------------- 378 
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Para terminar, penso que esta Assembleia deveria ponderar com o executivo 379 

municipal, de cujo orçamento depende, as suas condições de funcionamento. 380 

Termino, declarando a minha convicção de quem em conjunto para além das 381 

naturais divergências, com o bom senso do Senhor Presidente da Assembleia, 382 

havemos de descobrir forma de deixar aos nossos sucessores algo melhor do 383 

que encontramos.”-------------------------------------------------------------------------- 384 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que estava 385 

muito orgulhoso por ter conquistado aquela sala onde se encontravam presentes, 386 

pese embora não estar satisfeito com as condições da mesma, é um facto. No 387 

entanto, informou que estão a ser desenvolvidos há já alguns meses esforços 388 

para que os Senhores Deputados tenham melhores condições de trabalho, 389 

nomeadamente, ao nível do mobiliário, para que aquela sala tenha um aspeto 390 

mais moderno e atualizado, esperando que a Câmara aceite e apoie o projeto que 391 

está delineado para o efeito. Se isso se concretizar, cá estarão para aplaudir esse 392 

apoio e justificar o que é que se quis fazer com isso, agora ainda é prematuro.---- 393 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Figueiredo (PPD/PSD) 394 

procedendo à leitura da seguinte declaração:-------------------------------------------395 

“A minha intervenção tem um propósito muito específico, o de louvar a 396 

qualidade cultural do nosso concelho. E este louvor não é inocente, como devem 397 

calcular. A Associação de que faço parte, a Go Romaria, está já na fase última 398 

de organizar o festival que se vai realizar no último fim-de-semana de julho - e 399 

perdoem-me a falta de humildade - quando digo que acho que aquilo que nós 400 

fazemos é incrível. Somos um grupo de cinco ou seis jovens que não trabalha, 401 

nem vive em Gouveia e que organiza à distância um festival cultural de três dias 402 

por amor à camisola e à sua terra.------------------------------------------------------- 403 

Mas se isto é verdade, também o é que isto jamais seria uma realidade se o 404 

Município não tivesse uma visão tão inteligente, culta e visionária daquilo que 405 

quer para o seu concelho.----------------------------------------------------------------- 406 

Somos um território com onze ou doze mil habitantes e que tem uma 407 

programação cultural que faz ver a cidades como Seia, Guarda ou até Viseu. 408 

Associações como a Escola Velha que, no próximo fim-de-semana, faz mais uma 409 

apresentação de uma nova peça; a Banda, nas suas mais variadas valências e 410 

todas as outras associações ou até mesmo o Teatro-Cine garantem o acesso à 411 

cultura, a todos, sem exceção.------------------------------------------------------------ 412 

Não acredito, profissionalmente, que existam pessoas insubstituíveis, mas custa-413 

me, honestamente, imaginar alguém que cumprisse com maior qualidade o seu 414 

papel na pasta da cultura, referindo-me ao Senhor Vereador Jorge Ferreira.----  415 



 
 

A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L   D E   G O U V E I A  
  

 12 

O nosso querido conterrâneo Vergílio Ferreira dizia que “…aa  ccuullttuurraa  éé  uumm  416 

mmooddoo  aavvaannççaaddoo  ddee  ssee  eessttaarr  nnoo  mmuunnddoo””..  Obrigado por quererem esse avanço 417 

para nós.”------------------------------------------------------------------------------------ 418 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 419 

questionando relativamente à atual situação da empresa Saturno Cotton e todas 420 

as empresas do ramo alimentar associadas ao mesmo empresário, uma vez que, 421 

segundo foi informado, já não estariam a laborar. No entanto, deixaram algumas 422 

despesas por pagar. Se isso corresponde à verdade, pretendia saber se o 423 

Município tem de alguma forma ajudado aqueles que foram lesados por esta 424 

empresa, uma vez que também, e bem, ajudou a empresa a conseguir os espaços 425 

e os trabalhadores.-------------------------------------------------------------------------- 426 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Susana Seara Pires (PPD/PSD) 427 

começando por se congratular com a Adega Cooperativa de Vila Nova de 428 

Tazem que, recentemente, comemorou os seus 65 anos de existência e que ao 429 

longo deste tempo de vida foi um fator de desenvolvimento e progresso, não só 430 

para os seus sócios cooperantes, mas também para toda a região. A história da 431 

Adega está contada na última edição do jornal Notícias de Gouveia, pelo que 432 

não adianta estar a repeti-la novamente, convidando todos os presentes a lerem.- 433 

Como é sabido, o sistema cooperativo está em alteração constante e muito dos 434 

princípios que deram origem ao aparecimento desta estrutura, hoje, estão 435 

alterados. No entanto, e para bem de todos os cooperantes, nesta Adega, ainda se 436 

mantem em vigor esses princípios, o que permite não só reconhecer o passado, 437 

mas também olhar o futuro com esperança.--------------------------------------------- 438 

A existência de um corpo técnico capaz proporcionou também a melhoria da 439 

qualidade dos vinhos aqui produzidos, bem como o aparecimento de novos 440 

vinhos, que muito têm contribuído para que esta adega seja reconhecida já como 441 

uma referência, quer a nível nacional, como também internacional.---------------- 442 

Assim, é nosso desejo que continuem a trabalhar para a valorização constante 443 

dos vinhos produzidos, pois isso irá também contribuir para a valorização desta 444 

terra e da região.----------------------------------------------------------------------------- 445 

Com este mesmo intuito da divulgação e incentivação para o contínuo 446 

desenvolvimento da nossa região, realizou-se mais uma edição da VINAL que 447 

reuniu um conceituado painel de especialistas, onde foram debatidos variados 448 

temas que se marcaram por uma estratégia de modernidade e de valorização das 449 

qualidades e características únicas dos Vinhos de Altitude do Dão.----------------- 450 

Para finalizar, pretendia um esclarecimento relativamente à instalação de rede de 451 

fibra ótica no baixo concelho. Estão muito satisfeitos por ter tido conhecimento 452 

desse anúncio, pelo que pretendiam saber qual é o ponto de situação.-------------- 453 

   c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 454 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara associando-se aos votos 455 

de congratulação aos produtores de vinho do concelho. De facto, estão todos de 456 

parabéns pelo enorme sucesso que têm alcançado. Tem sido uma preocupação 457 

do Município acompanhá-los e apoiá-los na sua deslocação a feiras, sem custos 458 

para os produtores ou organizar eventos, no concelho, para os promover, como é 459 

exemplo disso a VINAL ou até conceder apoios para eventos internacionais. 460 

Isso prova a qualidade dos produtores e enólogos, os quais têm feito um trabalho 461 

notável.--------------------------------------------------------------------------------------- 462 

------- Começando por responder ao Senhor Deputado Constantino Matos 463 

(CDU), em relação à Empresa Intermunicipal de Águas Públicas - Serra da 464 

Estrela, informou que, naquele dia, havia decorrido uma reunião em Seia, entre 465 

as três Câmaras envolvidas, por forma a dar andamento na concretização desta 466 

empresa.-------------------------------------------------------------------------------------- 467 

No que diz respeito aos funcionários, que fique bem claro, e deixou registado 468 

em Ata, nenhum funcionário da Câmara Municipal de Gouveia irá para a 469 

empresa intermunicipal se não pretender. Ninguém vai para aquela empresa se 470 

não desejar! Quem for, terá que ter um atrativo para ir para lá trabalhar. Aquelas 471 

pessoas que forem, e entretanto entenderem regressar, terão sempre o seu lugar 472 

na Câmara Municipal salvaguardado.---------------------------------------------------- 473 

No que diz respeito à limpeza de linhas de água, informou que a candidatura foi 474 

apresentada à entidade APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e é 475 

acompanhada e monitorizada pelos seus técnicos, os quais têm estado no 476 

concelho e nunca colocaram nenhuma questão. Aquilo que é solicitado, dado 477 

que tem um prazo curto de execução, é que se avance com os trabalhos. É isso 478 

que tem sido feito com acompanhamento dos técnicos da APA e, portanto, se há 479 

alguma questão, a mesma deverá ser colocada a esses técnicos.--------------------- 480 

Em relação à Casa da Torre, agradeceu a chamada de atenção. Os serviços já 481 

verificaram os problemas e as situações que são necessárias melhorar e retificar 482 

para que o mais rápido possível se iniciem os trabalhos.------------------------------ 483 

No que diz respeito ao transporte coletivo, em virtude das novas competências 484 

nas Comunidades Intermunicipais, as Câmaras Municipais que assim o 485 

entenderam, com exceção do transporte urbano, delegaram essa competência. 486 

Com a nova legislação, houve também a possibilidade de redução do valor dos 487 

passes. Existe da parte da Comunidade Intermunicipal um acompanhamento da 488 

evolução da situação, pois pretende-se um bom serviço ao nível de viaturas e 489 

horários. Existe uma preocupação no sentido de servir cada vez melhor os 490 

utentes.---------------------------------------------------------------------------------------- 491 

------- Em resposta ao Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) quanto à 492 

obra de Requalificação do Mercado Municipal, informou que, desde janeiro de 493 
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2019, esta obra encontra-se suspensa, porque a empresa contratada instaurou, 494 

por razões que se prendem com dificuldades financeiras, um processo de 495 

insolvência.---------------------------------------------------------------------------------- 496 

Entretanto, foi necessário efetuar várias diligências, inclusivamente, no Tribunal 497 

de Viseu, junto do Administrador de Insolvência. As questões foram resolvidas 498 

e foi possível encontrar uma empresa que vai substituir a posição contratual da 499 

anterior, nas mesmas condições contratuais. Deste modo, pode afirmar que, 500 

durante a próxima semana, aquela obra vai ser retomada, dado que o contrato de 501 

cessão de posição contratual já foi aprovado em reunião de Câmara.--------------- 502 

Relativamente à Rua da Cardia vão ser realizadas intervenções de modo a 503 

melhorar a drenagem da água.------------------------------------------------------------- 504 

No que diz respeito aos jardins dos claustros da Câmara Municipal, informou 505 

que a empresa contratada já se encontra a executar os trabalhos de acordo com o 506 

previsto, pelo que, brevemente, estarão concluídos e os jardins ficarão 507 

completamente repostos.------------------------------------------------------------------- 508 

Em relação à limpeza das linhas de água, tratou-se de uma candidatura que foi 509 

efectuada. Foram realizados dois procedimentos que estão a decorrer em 510 

diferentes freguesias, pelo que, dentro de algum tempo, os trabalhos estarão 511 

concluídos. Em S. Paio, Moimenta da Serra e Arcozelo da Serra os trabalhos já 512 

estão concluídos, estando a decorrer em Gouveia. Os trabalhos estão a ser 513 

executados de acordo com aquilo que está planeado e está a ser acompanhado e 514 

monitorizado pelos técnicos da APA. A par de outras intervenções que, em 515 

breve, vão iniciar-se, de acordo com o que estava planeado, como é o caso da 516 

Requalificação do Bairro do Castelo, na sequência da candidatura ao PEDU.----- 517 

Se estas intervenções são do domínio público, há outras que estão a decorrer, 518 

felizmente, no domínio privado. Quando este órgão aprovou as áreas de 519 

reabilitação urbana em todas as freguesias do concelho, tinham precisamente por 520 

objetivo estimular os proprietários a efetuar recuperação de imóveis, muitos 521 

deles em avançado estado de degradação. Pode dizer que tem havido 522 

receptividade e adesão nas diferentes freguesias do concelho, o que aliás se vê 523 

hoje em dia na dificuldade em contratar empreiteiros disponíveis para realização 524 

de obras. Há freguesias com maior dinamismo do que outras, mas esta 525 

recuperação de imóveis está a acontecer, não só por nacionais, como também 526 

por parte de cidadãos estrangeiros, nomeadamente brasileiros, que têm estado a 527 

adquirir imóveis e a recorrer aos benefícios fiscais que decorrem da ARU e 528 

apoio financeiro do IFRRU.--------------------------------------------------------------- 529 

Quanto à realização das reuniões de Câmara nas freguesias, é sua intenção 530 

iniciar no mês de setembro, organizando com os Senhores Presidentes de Junta, 531 
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desde logo, para motivar as pessoas a participarem na causa pública e naquilo 532 

que diz respeito à sua freguesia.---------------------------------------------------------- 533 

Sobre a delegação de competências, de facto, inicialmente, estava previsto até 534 

30 de junho, mas o Governo, e bem, até pelo atraso que tem havido em algumas 535 

áreas, entendeu adiar até 30 de setembro.----------------------------------------------- 536 

------- Em resposta à Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) no que diz 537 

respeito ao número de habitantes do concelho, de facto é uma constatação que 538 

não agrada a ninguém e todos juntos nunca serão demais para encontrar soluções 539 

e alternativas para contrariar esta tendência. Estão a perder e perderam muito. 540 

Porém, a taxa de mortalidade também tem contribuído para esse facto, pelo que 541 

lhe foi transmitido, desde 1 de janeiro, a média, é de um funeral/dia. Isto decorre 542 

do facto de terem uma população cada vez mais envelhecida, mas de facto é um 543 

problema que os deve preocupar a todos e os deve levar a procurar encontrar 544 

soluções para inverter. Não é um problema fácil e cabe a todos colaborar. 545 

Porém, o que é certo é que estes territórios do Interior e de baixa densidade estão 546 

todos eles a perder população, a ritmos diferentes, mas o que é certo é que o País 547 

está a perder população. De acordo com as previsões para o País, em 2050, será 548 

uma catástrofe para todos. Se o País, no seu todo, está a perder população, como 549 

será nestes territórios do Interior? Por mais que uma comunidade de municípios 550 

faça para tentar inverter estes fenómenos, se não houver uma política nacional, 551 

um pacto de regime em que assuma esta questão como uma questão a combater, 552 

nenhum concelho, por si, conseguirá fazer. Se o País não se consciencializar que 553 

estes territórios têm que merecer da parte do Governo central uma atenção 554 

diferenciadora, nomeadamente, canalizando investimento para estes territórios 555 

que, mais do que criar emprego para os que cá residem, têm que servir também 556 

para atrair gente de fora, de modo a contrariar a tendência. É uma situação que, 557 

recorrentemente, tem vindo a ser abordada a nível nacional, mas, infelizmente, 558 

continuamos a ver investimentos a serem desviados do interior para o litoral, 559 

grandes investimentos a serem efetuados no litoral e o interior cada vez mais 560 

abandonado.---------------------------------------------------------------------------------- 561 

Esta questão passa sobretudo pela criação de oportunidades de emprego nestes 562 

territórios, investimentos que se verificam cada vez mais no litoral. O Estado, tal 563 

como consegue atrair para o litoral, deve dar outras vantagens a essas empresas 564 

para que se fixem no interior. Neste momento, há residentes jovens estrangeiros 565 

no concelho, com as suas famílias, que trabalham em grandes empresas, mas 566 

que fazem o seu trabalho a partir daqui, usando novas tecnologias, por isso 567 

batalharam tanto pela instalação da fibra ótica.----------------------------------------- 568 

Portanto, é isso que todos os dias procuram fazer, tentando atrair, procurar 569 

empresas que se possam instalar no concelho para terem possibilidade de 570 
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conseguir fixar pessoas. Ainda esta semana esteve um empresário a visitar 571 

Gouveia, pelo que vão aguardar por uma resposta.------------------------------------ 572 

------- À intervenção da Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD), 573 

quanto ao resultado das eleições para o Parlamento Europeu, esta taxa de 574 

abstenção de 70%, deveu-se, em grande parte, à “não campanha” que foi 575 

efetuada. Estas eleições europeias são cada vez mais importantes para as pessoas 576 

e para o seu dia-a-dia e não foram valorizadas e, nomeadamente, não o foram 577 

pelos diferentes intervenientes e respetivos partidos. Este resultado é de facto 578 

muito mau, não só pelo facto das pessoas se afastarem, mas está a levar a que 579 

outras forças políticas que entretanto vão surgindo ganhem expressão.------------- 580 

Quanto à questão da prevenção dos incêndios, a autarquia tem vindo a realizar 581 

intervenções, seja com candidaturas ou de modo próprio. Mas de facto, há cerca 582 

de três semanas as bermas encontravam-se limpas, sendo que, atualmente, estão 583 

a ficar novamente com mato, com a agravante de muitos terrenos estarem cheios 584 

de novos eucaliptos. Estão, pela segunda vez, a efetuar limpezas, mas a chuva e 585 

o calor, vão fazer com que sistematicamente se tenha que andar a limpar.--------- 586 

Há muitos trabalhos de limpeza que foram efetuados pela Câmara, mas há 587 

muitos terrenos privados que estão por limpar, bem como restos de materiais dos 588 

incêndios que estão por retirar, mas a autarquia não pode entrar pelos terrenos 589 

privados. Isso já é uma questão cívica de cada cidadão.------------------------------- 590 

Há terrenos que nunca tinham tido um único eucalipto e, hoje em dia, estão 591 

cheios de pequenos e novos eucaliptos. Na semana passada, teve a oportunidade 592 

de falar com o Senhor Secretario de Estado das Florestas a propósito disso, pois 593 

considera que é necessária a adopção de medidas que apoiem os proprietários 594 

para esses trabalhos. Aquilo que ele respondeu é que o eucalipto não é 595 

considerado espécie infestante e, como tal, não há ainda medidas para tal. Estes 596 

terrenos que arderam em 2017, neste momento, já estão outra vez com pasto e, 597 

sobretudo, pasto muito fino e é possível que possa haver incêndios na mesma 598 

zona e ainda com mais velocidade, logo vai ser difícil aos bombeiros efetuar o 599 

seu combate.--------------------------------------------------------------------------------- 600 

Relativamente ao serviço de RX do Centro de Saúde, pelo que sabe o mesmo 601 

está a funcionar. No entanto, não pode deixar de lamentar que, aquando a 602 

realização do evento do Trial, que contou com a presença de 260 atletas, 603 

solicitaram o seu funcionamento durante esse fim-de-semana. No entanto, a 604 

resposta da ULS Guarda foi negativa, justificando que existe um serviço a treze 605 

quilómetros. Gouveia, que se esforça por atrair para o seu concelho eventos que 606 

tragam pessoas, que ocupem as unidades hoteleiras, que deixem dinheiro na 607 

economia local, no entanto, existe uma entidade do Estado que não autoriza um 608 

serviço a funcionar e, nem a Federação Nacional, nem ninguém, compreende 609 
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esta decisão da ULS, fazendo com que os atletas tenham que se deslocar para 610 

Seia. Não faz qualquer sentido. É essa a imagem que uma entidade pública quer 611 

transmitir também do nosso concelho, quando é sabido pela entidade 612 

organizadora e Federação Internacional que dispomos desse serviço no 613 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------  614 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Fenando Silva (PS), informou que 615 

pretendem realizar as reuniões de Câmara nas diferentes freguesias do concelho, 616 

envolvendo as populações, para que estas participem nas questões públicas e nos 617 

assuntos das respetivas freguesias.------------------------------------------------------- 618 

Em relação ao funcionamento da Assembleia Municipal, estão a tratar desse 619 

assunto, por forma a dotar aquela sala de reuniões com as melhores condições 620 

para que os Senhores Deputados exerçam o seu cargo da melhor forma 621 

possível.-------------------------------------------------------------------------------------- 622 

------- Respondendo à Senhora Deputada Daniela Figueiredo (PPD/PSD) o 623 

Senhor Presidente da Câmara corroborou das suas palavras no que diz respeito à 624 

qualidade cultural do concelho. Fruto da riqueza do movimento associativo do 625 

nosso concelho, felizmente, também, os mais jovens e associações que surgem, 626 

vão organizando cada vez mais atividades, seja ao nível cultural ou desportivo. 627 

Sendo que, grande parte dessas atividades que tanto nos enriquecem, também é 628 

preciso que a Câmara Municipal as apoie. Aliás, o Município de Gouveia foi 629 

pioneiro, tendo desafiado outros Municípios limítrofes - Nelas, Mangualde, 630 

Fornos - a criarem uma cultura em Rede, a designada “Rede Cultural do Alto 631 

Mondego” e, em bom momento, o fizeram, sendo que, naquele dia, estava a 632 

decorrer na cidade de Nelas o primeiro espectáculo dessa Rede. E aquilo que 633 

gostariam era que em relação a boa parte dos espetáculos que se realizam no 634 

Teatro Cine, para além de pessoas oriundas de outros concelhos, desde Celorico, 635 

Fornos e Seia, estivessem também presentes os nossos gouveenses, pois é para 636 

eles que trabalhamos mas, infelizmente, não tem sido o caso, não sabendo as 637 

razões.---------------------------------------------------------------------------------------- 638 

A nossa riqueza primeira é que a que está nas nossas associações culturais, 639 

desportivas, recreativas e são essas que vão continuar a apoiar. Por exemplo, no 640 

próximo fim-de-semana, o Escola Velha vai estrear uma nova peça teatral, o que 641 

os orgulha bastante, a par de outras atividades associativas.-------------------------- 642 

------- Dirigindo-se ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS), o Senhor 643 

Presidente da Câmara afirmou que o Senhor Deputado deve ter “encalhado” 644 

nesta pergunta da Saturn Cotton, porque é a sua pergunta de há várias 645 

Assembleias Municipais. Aquilo que a Câmara está a fazer é procurar outros 646 

empresários, sérios, que venham criar postos de trabalho neste concelho, sendo 647 

que, brevemente, vai encontrar os portões abertos de um pavilhão que a Câmara 648 
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Municipal adquiriu. Os trabalhos estão a decorrer por parte dos empresários, 649 

adaptando-o, de modo a que possa receber as máquinas para que em setembro 650 

ou outubro iniciem a laboração.----------------------------------------------------------- 651 

Aquilo que a Câmara está a fazer é procurar outros empresários que se instalem 652 

e possam criar postos de trabalho.-------------------------------------------------------- 653 

------- À intervenção da Senhora Deputada Susana Seara Pires (PPD/PSD) 654 

associou-se à referência que fez sobre os 65 anos da Adega de Vila Nova de 655 

Tazem, em que teve a oportunidade de estar presente. Este é um dos bons 656 

produtores do nosso concelho. 65 anos é de facto uma longa história. Mas ela só 657 

é possível graças aos seus cooperantes e à sua Direção que, felizmente, está a 658 

fazer um excelente trabalho de dinamização da Adega, em articulação com os 659 

seus cooperantes, com os enólogos e, por isso mesmo, têm ganho diversos 660 

prémios nacionais e internacionais. Este facto deve orgulhar a todos e devem 661 

estar ao lado deles, apoiando-os, levando-os a feiras nacionais e internacionais, 662 

para que possam divulgar o seu produto.------------------------------------------------ 663 

Sobre a VINAL, considera que foi um excelente evento, o qual contou com a 664 

presença de um conjunto de produtores fantásticos, destacando a presença de 665 

Dirk Niepoort e Raul Perez. Este, em particular, ficou encantado com o 666 

concelho de Gouveia e prometeu regressar muito em breve. Trata-se de um dos 667 

grandes produtores em Espanha e a nível mundial. É isso que se devem 668 

orgulhar, ter condições, ter qualidade e quando estão presentes pessoas de fora, 669 

de renome, poucos em Gouveia souberam tirar partido da sua presença, daquilo 670 

que é o seu conhecimento, daquilo que é de facto a história de vida fantástica 671 

que ele tem.---------------------------------------------------------------------------------- 672 

Não pode deixar registado também um agradecimento a Dirk Niepoort, pelo 673 

facto de ele estar a investir em Gouveia, adquirindo para o efeito terrenos e 674 

vinhas para investir, bem como no investimento de produção de chás, que será 675 

mais um sucesso e será mais uma referência para Gouveia, com um território 676 

tecnicamente com qualidade para a produção deste produto. Por outro lado, está 677 

a aproveitar o envelhecimento de chá em barris de carvalho.-------------------------  678 

No que diz respeito à fibra ótica, na sequência dos incêndios de 2017, a Altice, 679 

em boa hora, decidiu efetuar investimento num conjunto de Municípios que 680 

foram afetados pelos incêndios. Havia uma parte do concelho que já estava 681 

abrangida, sendo que, na zona alta, faltava Figueiró da Serra. No entanto, na 682 

zona baixa do concelho, havia freguesias que ainda não tinham sido incluídas. 683 

Porém, foi garantido pelos responsáveis da empresa que, até ao fim do ano, 684 

iriam começar os trabalhos de colocação de fibra, nomeadamente, em Vila Nova 685 

de Tazem, Lagarinhos, Arcozelo, Rio Torto e Cativelos. Espera que a colocação 686 

de fibra possa permitir que outros investimentos possam ser efetuados e possam 687 
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ser um fator de atração para esses investimentos, de modo a atrair mais jovens 688 

que, trabalhando na área das novas tecnologias, se possam instalar no concelho.- 689 

------- Solicitou o uso da palavra o Senhor Deputado André Haug (PS), 690 

começando por agradecer o bom trabalho de gestão dos serviços da Assembleia 691 

Municipal por lhe terem enviado por e-mail a comunicação da sua presença na 692 

qualidade de substituto, tendo, para o efeito, alterado um período de dois dias de 693 

férias para poder estar presente neste órgão. Relativamente ao horário da 694 

realização das sessões, é de opinião que deveriam ser feitas num horário mais 695 

nobre que não à sexta-feira, em que as pessoas têm sempre algo para fazer e 696 

deveriam ser realizadas durante o dia.--------------------------------------------------- 697 

Em relação à sala da Assembleia, é de opinião que o conforto pessoal deve ser 698 

em casa e o conforto comum deve residir sobre coisas que sejam práticas.-------- 699 

Sendo a favor do “político voluntário” é sua intenção fazer o donativo da sua 700 

senha de presença, integralmente, à Associação Cultural Go Romaria, a par 701 

daquilo com que também já participou através da sua empresa.--------------------- 702 

Relativamente ao decréscimo da população, é preciso inverter a situação 703 

adotando medidas inteligentes, como, por exemplo, a criação de uma praia 704 

fluvial no Jardim da Ribeira. Seria um projeto interessante, uma medida prática, 705 

económica e, provavelmente, o dinheiro que se pretende investir numa sala nova 706 

para a Assembleia Municipal, para conforto de poucos, daria para se criar uma 707 

estrutura que tivesse capacidade de servir muitos mais.------------------------------- 708 

Relativamente a Gouveia e à população estrangeira que se começa a fixar, não 709 

conhece nenhuma estrutura onde se lecione aulas de português no concelho de 710 

Gouveia para os ajudar.-------------------------------------------------------------------- 711 

Saudou o bom trabalho realizado pela Câmara Municipal de Gouveia no que diz 712 

respeito à limpeza florestal. Considera que esse trabalho está a ser muito bem 713 

feito e não deve merecer qualquer tipo de crítica, comparando com outros 714 

Municípios de Portugal, pelo que é um esforço a salientar.--------------------------- 715 

Relativamente à área do empreendedorismo, informou que, em Gouveia, através 716 

da sua empresa, continuam a ser desenvolvidas ações nesse âmbito. Por 717 

exemplo, no dia 26 de junho, chegará a Gouveia uma máquina que só existe em 718 

Lisboa e no Porto, trata-se de um laboratório de palmilhas ortopédicas digital. 719 

Esta tecnologia estava em concurso com Coimbra e a sua empresa ganhou este 720 

concurso, pelo que essa tecnologia vai atrair muita gente de fora.------------------- 721 

Relativamente a eventos, a empresa de que é proprietário, na área da 722 

fisioterapia, é convidada por todos os Municípios circundantes. 723 

Lamentavelmente, pelo de Gouveia, não é. Sábado e domingo vão, 724 

gratuitamente, apoiar cerca de 130 atletas, profissionais e amadores, numa prova 725 

de Trail em Mangualde, a convite da Câmara Municipal e de uma equipa desta 726 
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modalidade. Também gostariam de ser convidados na sua terra pela sua 727 

Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------- 728 

Convidou, pela quarta vez, e agora formalmente, o Senhor Presidente da Câmara 729 

a visitar as humildes instalações da sua empresa em Gouveia, que pretendem 730 

expandir e concretizar um projeto que seja francamente melhor para esta 731 

cidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 732 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) informando que 733 

no dia 22 de junho vai realizar-se uma exposição de pintura intitulada “30 anos, 734 

2000 quilómetros de nostalgia”, da autoria do cativelense Luis Irene, um artista 735 

que merece todo o respeito pelo seu trabalho e pela sua obra.------------------------ 736 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) referindo 737 

que há perguntas que gostamos mais e outras que nos fazem sentir menos 738 

confortáveis. Mas são perguntas, são legítimas neste órgão e os Senhores 739 

Deputados podem perguntar várias vezes se consideram que não estão satisfeitos 740 

com a resposta. É uma questão que deve ser ultrapassada, pois não há perguntas 741 

sem resposta e é obrigação do Senhor Presidente da Câmara neste órgão 742 

responder.------------------------------------------------------------------------------------ 743 

Sobre a questão da demografia, saudou o Senhor Presidente da Câmara, porque 744 

realmente em grandes questões e em questões estruturais que atravessam os 745 

nossos diversos territórios, às vezes, tem que haver lógicas estruturais de 746 

resolução. Hoje e outrora. Quer relativamente à demografia, quer relativamente 747 

a questões de emprego/desemprego. Hoje como outrora.----------------------------- 748 

Percebeu os argumentos da Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD), 749 

porém, relativamente às restantes assembleias municipais do distrito da Guarda, 750 

onde inclui também a CIM, pensa que nem todos os seus elementos são 751 

trabalhadores por conta de outrem.------------------------------------------------------- 752 

Percebe e comunga também da preocupação da Senhora Deputada no que diz 753 

respeito à abstenção, que a todos deve preocupar. Agora, como combatê-la, será 754 

seguramente mais difícil e será certamente uma tarefa de todos, incluindo os 755 

partidos políticos.--------------------------------------------------------------------------- 756 

Só não comunga de uma questão que tem a ver com o facto de se colocar no 757 

mesmo angulo de análise atos eleitorais que são de diferente natureza. E, a 758 

análise por outros, mostra que não podemos comparar nunca aquilo que é uma 759 

eleição para o Parlamento Europeu, daquilo que é uma Eleição Autárquica, 760 

sempre muito mais participativa.--------------------------------------------------------- 761 

Tem sido assim na história de Portugal, pensa que terá sido assim na história dos 762 

outros países, embora devam lutar para que eleições para a Europa sejam 763 

igualmente disputadas e que se traduzam em menos taxa de abstenção. Estamos 764 

na Europa e temos que decidir se queremos continuar a participar neste Projeto 765 
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Europeu que, depois da 2.ª Guerra Mundial, nos permitiu viver em paz e de 766 

forma confortável.--------------------------------------------------------------------------  767 

É preciso que todos se esforcem para que as pessoas votem tanto nas eleições 768 

autárquicas, como numas eleições europeias.------------------------------------------- 769 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) referindo 770 

que, no ano passado, na sessão de junho, questionou para quando a realização 771 

das reuniões descentralizadas. O Senhor Presidente da Câmara respondeu aquilo 772 

que respondeu hoje, ou seja, que seriam em setembro. Portanto, perguntou uma 773 

vez mais: é setembro de 2019?------------------------------------------------------------ 774 

Relativamente à empresa Saturno Cotton, quando na sessão de 27 fevereiro de 775 

2019 colocou a questão, o Senhor Presidente da Câmara respondeu que o 776 

empresário até estava a investir na área alimentar. Perguntou se, neste momento, 777 

ainda continua com esse investimento ou se, por outro lado, não deixou 778 

problemas financeiros para com os proprietários dos espaços alugados.------------ 779 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente saudando o Senhor Deputado André 780 

Haug (PS) pela sua presença. O trabalho que tem sido feito em termos de 781 

limpeza de floresta, pensa que não vai ser apenas com esta limpeza que vai 782 

ajudar a evitar um verão complicado. Há ainda muito a fazer, pois, infelizmente, 783 

com as chuvas recentes voltou a despontar a vegetação.------------------------------ 784 

Felicitou o Senhor Deputado pelo seu dinamismo e inovação da empresa de que 785 

é proprietário, acima de tudo, porque é um jovem. De facto, teve pena por não se 786 

ter concretizado o projeto que pretendia desenvolver, pois todos tinham ganho 787 

com isso e deve dizer que se esforçou por essa concretização, porque fazia todo 788 

o sentido. Pediu, contudo, para que não desistisse dessa sua intenção.-------------- 789 

O convite formulado está aceite e terá todo o gosto em visitar a sua empresa. A 790 

Câmara Municipal, tal como faz com outros empresários do concelho, também 791 

tem todo o gosto em o ajudar a estar presente em feiras promocionais para 792 

divulgar o que faz e atrair mais e melhores coisas para Gouveia. É esse o papel 793 

do Município. Se fizermos isso bem, todos ficam a ganhar.-------------------------- 794 

Em resposta ao Senhor Deputado Fernando Silva (PS), transmitiu que não tinha 795 

conhecimento da realização da exposição. Não conhece pessoalmente o artista, 796 

mas terá todo o gosto em se deslocar ao local para o cumprimentar, agradecendo 797 

a informação do Senhor Deputado acerca dessa exposição que, a maioria dos 798 

presentes, com certeza não tinha conhecimento.--------------------------------------- 799 

Em resposta à Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS), a referência que fala 800 

de questões de hoje e de outrora, são a nível local e nacional. Continua tudo na 801 

mesma, seja quem for que esteja no poder. Para o interior não trazem nada.------ 802 
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Dirigindo-se ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS), informou que 803 

pretende realizar as reuniões de Câmara nas freguesias a partir de setembro de 804 

2019.------------------------------------------------------------------------------------------ 805 

Quanto à empresa alimentar, referiu que não foi a Câmara que tratou, sabe que 806 

estiveram a trabalhar durante algum tempo, mas de facto não correu bem e 807 

deixaram algumas quantias por pagar. Infelizmente, as coisas não correram 808 

como desejaram. Quando agora dialoga com outros empresários procura sempre 809 

mais e melhores garantias.----------------------------------------------------------------- 810 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 811 

informando que Luis Irene, pintor autodidata, foi, em tempos, funcionário da 812 

Escola Secundária de Gouveia. Foi ainda funcionário na Comunidade Europeia, 813 

atualmente reformado.---------------------------------------------------------------------- 814 

A pedido dos Bombeiros Voluntários de Gouveia, aproveitou, ainda, para 815 

informar que, no dia 5 de julho, pelas 21 horas, integrado nas comemorações dos 816 

115 anos desta associação, vai realizar-se um monumental concerto da 817 

Sociedade Musical Gouveense Pedro Amaral Botto Machado, na parada dos 818 

Bombeiros, convidando-os a estarem presentes.---------------------------------------- 819 

------- Solicitou o uso da palavra o Senhor Deputado António Machado 820 

(PPD/PSD) para proceder à leitura de um Voto de Congratulação que a seguir se 821 

reproduz:------------------------------------------------------------------------------------- 822 

“VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
823 

1. No dia 25 de maio de 2019, em Braga, decorreu a 13.ª edição do Concurso 
824 

Nacional de Leitura (CNL). 
825 

2. A iniciativa envolveu autarquias, escolas, bibliotecas, editores, alunos, 
826 

professores, mediadores e individualidades conexas à leitura e à escrita, a nível 
827 

local e nacional e teve como parceiros a Rede de Bibliotecas Escolares  (RBE), 
828 

a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas  (DGLAB), 
829 

o Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a Direcção-Geral 
830 

de Administração Escolar  (DGAE). 
831 

3. Este concurso teve como destinatários alunos dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos do ensino 
832 

básico e alunos do ensino secundário. 
833 

4. A participação neste concurso é da responsabilidade das escolas. 
834 

5. O Agrupamento de Escolas de Gouveia (Escola Secundária) através da 
835 

Biblioteca Escolar, sua bibliotecária e docentes colaboradores, foi responsável 
836 

pela dinamização desta atividade e contou com o apoio da Biblioteca Municipal 
837 

Vergílio Ferreira e da Câmara Municipal de Gouveia. 
838 

6. Na categoria ensino secundário a vencedora foi a aluna Matilde Duarte 
839 

Freitas, do Agrupamento de Escolas de Gouveia. 
840 

7. Saber reconhecer o valor dos outros e torná-lo público é uma atitude nobre. 
841 

http://www.rbe.mec.pt/
http://dglab.gov.pt/
https://www.instituto-camoes.pt/
https://www.dgae.mec.pt/
https://www.dgae.mec.pt/
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8. Saber ser grato diante de tudo o que nos é oferecido, eleva a convivência. 
842 

Assim, propomos que: 
843 

• A Assembleia Municipal de Gouveia, nesta sessão, aprove um Voto de 
844 

Congratulação ao Agrupamento de Escolas de Gouveia, em particular à 
845 

sua Biblioteca Escolar e, em especial, à aluna Matilde Duarte Freitas 
846 

pela conquista do primeiro prémio num concurso nacional que cultiva a 
847 

língua, celebra a leitura e o sonho e estimula o gosto e os hábitos de 
848 

leitura. 
849 

• Do mesmo seja dado conhecimento ao Agrupamento de Escolas de 
850 

Escolas, à Biblioteca Escolar, à Biblioteca Municipal, à aluna Matilde 
851 

Duarte Freitas, a Rede de Bibliotecas Escolares  (RBE), a Direcção-
852 

Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas  (DGLAB), o Instituto 
853 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a Direcção-Geral de 
854 

Administração Escolar  (DGAE) e ao Notícias de Gouveia. 
855 

Gouveia, 21 /06/2019 856 

P`la bancada do PPD/PSD 857 

António Machado” 858 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) referindo 859 

que a Bancada do Partido Socialista se associa a este Voto de Congratulação. É 860 

de referir que a jovem Matilde Freitas, foi alvo de atenção por parte do Jornal 861 

“Notícias de Gouveia”. Para além, obviamente, do seu percurso, que é de louvar, 862 

o que é também importante nestes exemplos é que incentivem e motivem todos 863 

os jovens a terem pontos de interesse, que podem ser diferentes de jovem para 864 

jovem, mas o importante é ter esses pontos de interesse para construir vidas 865 

plenas de tudo, principalmente, de felicidade naquilo que resolvem escolher.----- 866 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa colocando à votação o 867 

Voto de Congratulação exarado em Ata, tendo sido o mesmo aprovado por 868 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------- 869 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 870 

------- Não se verificou a intervenção por parte do público presente.---------------- 871 

III – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 872 

PONTO 1 – Discussão e Votação da Proposta relativa à Prestação de 873 

Contas Consolidadas do ano Financeiro de 2018 874 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 875 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação do 876 

ponto da ordem de trabalhos, que solicitou que a mesma fosse feita pela Senhora 877 

Chefe de Divisão de Finanças, Património e Aprovisionamento Dra. Vera 878 

Mota.------------------------------------------------------------------------------------------ 879 

http://www.rbe.mec.pt/
http://dglab.gov.pt/
http://dglab.gov.pt/
https://www.instituto-camoes.pt/
https://www.instituto-camoes.pt/
https://www.dgae.mec.pt/
https://www.dgae.mec.pt/
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------- Usou da palavra a Senhora Chefe de Divisão Dra. Vera Mota fazendo 880 

uma breve apresentação do documento de “Prestação de Contas Consolidadas da 881 

Câmara Municipal de Gouveia do ano financeiro de 2018”, onde o perímetro de 882 

consolidação envolve entidades controladas de forma direta e indireta que, neste 883 

caso e este ano, o perímetro de consolidação, passa a ser constituído pelo 884 

Município de Gouveia e a Empresa MUNICIPIA S.A.-------------------------------- 885 

De referir que não houve transações entre as entidades e que o método utilizado 886 

no processo de consolidação, foi o Método da Equivalência Patrimonial (MEP). 887 

Nesse sentido, como a entidade teve resultados positivos no valor de 6.093,08 888 

euros e a participação detida pelo Município é de 0,16%, isso refletiu um 889 

resultado financeiro positivo de 9,75 euros.--------------------------------------------- 890 

De referir, também, que a Gouveinova S.A., à semelhança do outro ano, não 891 

entra no Perímetro de Consolidação, apesar de, eventualmente, haver uma 892 

participação, mas como foi pedida a sua insolvência em 2016, nos termos da 893 

deliberação da Assembleia Municipal, sai do perímetro de consolidação.---------- 894 

Mais informou que no Anexo mantiveram quase todas as referências que foram 895 

focadas também no Anexo da Prestação de Contas Individuais.--------------------- 896 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 897 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------------- 898 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 899 

questionando relativamente à Gouveinova, qual a razão de ainda não se ter 900 

verificado a sua extinção.------------------------------------------------------------------  901 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que, uma vez 902 

que se encontra a decorrer um processo litigioso, entenderam, por bem, 903 

enquanto o processo não estiver concluído, não promover a extinção da 904 

empresa. Um fornecedor colocou a Gouveinova em Tribunal pela cobrança de 905 

montantes que entendeu que lhe eram devidos, houve entretanto uma 906 

contestação, mas de facto o processo não tem tido o desenvolvimento que 907 

pretendiam.----------------------------------------------------------------------------------- 908 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocando 909 

à votação o documento relativo à Prestação de Contas Consolidadas da 910 

Câmara Municipal de Gouveia do ano financeiro de 2018, tendo sido o 911 

mesmo aprovado, por maioria, com vinte e dois (22) votos a favor por parte do 912 

Grupo Parlamentar do PPD/PSD e catorze (14) abstenções por parte dos 913 

Grupos Parlamentares do PS, CDS-PP e CDU, nos termos nos termos do n.º 2 914 

do art.º 76.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro.----------------------------------------- 915 

PONTO 2 – Discussão e Votação da Proposta apresentada pela Bancada 916 

Parlamentar do PPD/PSD:- “Disponibilização online das 917 

gravações das sessões da Assembleia Municipal” 918 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 919 

concedendo a palavra à Senhora Deputada Daniela Figueiredo (PPD/PSD), na 920 

qualidade de proponente, para apresentação do ponto.-------------------------------- 921 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Figueiredo (PPD/PSD) que 922 

antes de iniciar a apresentação da proposta, em nome da Comissão Politica da 923 

JSD, deixou registado um agradecimento à Presidente da Comissão Politica do 924 

PSD e ao líder da bancada, pela disponibilidade e pela abertura que tiveram 925 

quando lhes apresentaram esta proposta. Sem isso não teria sido possível.---------   926 

De seguida procedeu à sua leitura:-------------------------------------------------------- 927 

“Proposta 928 

Disponibilização online das gravações das sessões da Assembleia Municipal  929 

O exercício da participação cívica é um direito que assiste a todos os cidadãos 930 

do território nacional. A nível concelhio, esta participação pode ser feita nos 931 

espaços estabelecidos para o efeito, como as assembleias de freguesia e as 932 

assembleias municipais. E, pese embora nem todos os cidadãos possam sentir a 933 

apetência ou a disponibilidade para participar ativamente nestes plenários, 934 

todos devem poder ter acesso às discussões e debates aqui tidos.------------------- 935 

Desta forma e sabendo que:--------------------------------------------------------------- 936 

• As sessões da Assembleia Municipal já são atualmente gravadas e 937 

arquivadas;--------------------------------------------------------------------------- 938 

• As sessões da Assembleia Municipal são abertas ao público que queira 939 

assistir e participar nas mesmas;------------------------------------------------- 940 

• A divulgação online das sessões municipais contribui não só para o 941 

esclarecimento dos cidadãos como pode contribuir para um maior 942 

interesse dos mesmos relativamente aos assuntos aqui debatidos;---------- 943 

• O município dispõe de um website atualizado e com uma área disponível 944 

para a Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 945 

Colocamos à consideração deste órgão a proposta de recomendação de que as 946 

gravações das sessões da Assembleia Municipal passem a ser disponibilizadas 947 

online, no website do Município de Gouveia, devidamente datadas e cumprindo 948 

todos os requerimentos do RGPD em vigor.-------------------------------------------- 949 

Esta proposta não invalida a avaliação de, tal como já acontece em muitas 950 

assembleias municipais deste país, se poder passar a fazer a transmissão em 951 

direto ou online das mesmas sessões.---------------------------------------------------- 952 

O Grupo Parlamentar do PSD”---------------------------------------------------------- 953 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa referindo que também tem 954 

estado a desenvolver algumas ações junto da Câmara e o nosso objetivo era 955 

precisamente que as sessões da Assembleia, a exemplo do que já acontece em 956 

outros concelhos deste distrito, tivessem difusão por imagem e som, em direto, 957 
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no site da Câmara Municipal. Espera que o Senhor Vereador responsável pelo 958 

pelouro, que já sensibilizou para o efeito, possa concretizar esse propósito. Seria 959 

importante não só para os cidadãos que residem no concelho, mas também para 960 

os não residentes.---------------------------------------------------------------------------- 961 

De seguida declarou abertas as inscrições para os membros da Assembleia que 962 

pretendessem intervir.---------------------------------------------------------------------- 963 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) referindo 
964 

que a bancada do PS acompanha favoravelmente a proposta apresentada pela 
965 

bancada do PPD/PSD. O objetivo da proposta é nobre e bastante válida.---------- 
966 

No entanto, estranham o facto da mesma ser apresentada na sessão 
967 

imediatamente a seguir àquela em que foi chumbada a proposta do PS, que 
968 

visava o objetivo da participação física dos cidadãos e a discussão e 
969 

esclarecimento dos assuntos de menor ou maior complexidade sem 
970 

constrangimentos de tempo.--------------------------------------------------------------- 
971 

Salientou que a participação cívica ao nível concelhio não se reduz às 
972 

Assembleias de Freguesia e à Assembleia Municipal, uma vez que existe uma 
973 

reunião do executivo que é aberta ao público, uma vez por mês e há as sessões 
974 

públicas de esclarecimento que, porventura, se deveriam promover mais.--------- 
975 

Considera que a proposta só peca pela sua timidez. A recomendação proposta 
976 

pela bancada do PPD/PSD que, sendo coerente com a sugestão já feita 
977 

verbalmente na sessão de 28 de junho de 2018 e que na altura foi secundada 
978 

pelo Deputado Mário Gaudêncio (PS), acrescentando a sugestão de que poderia 
979 

ser em direto, proposta essa que já havia sido feita no mandato anterior pelo 
980 

Deputado Pedro Maltez (PS). Afirmam que é um passo tímido, uma vez que já 
981 

se encontram na era digital e podiam dar já esse passo de estarem on-line, 
982 

obviamente com alguns cuidados a ter em conta por causa da imagem que se 
983 

transmite para o exterior.------------------------------------------------------------------- 
984 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo que 
985 

este é um momento marcante, pelo menos, para si. Sente-se satisfeito, como 
986 

raras vezes se sentiu nesta Assembleia, porque sente renovada a esperança de 
987 

que a juventude gouveense poderá ter uma palavra no futuro do nosso concelho. 
988 

Em poucos minutos, uma promissora jovem gouveense Matilde e a pela voz da 
989 

Daniela, um grupo de jovens tomaram a iniciativa de trazer algo inovador, algo 
990 

atrevido no sentido de dar outra expressão e outra dimensão àquilo que os 
991 

autarcas gouveenses estão a fazer no seu concelho.------------------------------------  
992 

Isto vai de encontro, de certa maneira, à filosofia que proferiu no Período de 
993 

“Antes da Ordem do Dia” e daí a sua congratulação.---------------------------------- 
994 

No entanto, há uma questão formal que tem dúvida e pretendia ser esclarecido. 
995 

Se se trata de uma recomendação ou proposta de recomendação. Uma proposta 
996 
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da Assembleia em recomendar ou a Assembleia Municipal delibera e a 
997 

exequibilidade da deliberação será o Presidente da Assembleia a fazer junto do 
998 

executivo.------------------------------------------------------------------------------------ 
999 

------- Interveio o Senhor Presidente da Assembleia referindo que após a 
1000 

deliberação estão sempre dependentes da resposta e capacidade técnica do 
1001 

Município.------------------------------------------------------------------------------------ 
1002 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 
1003 

referindo o seguinte:------------------------------------------------------------------------ 
1004 

“É opinião generalizada que vivem num tempo em que há cada vez mais 
1005 

cidadãos a distanciarem-se das instituições de carácter eletivo.-------------------- 
1006 

Já hoje aqui foi referido. Impõe-se que a democracia representativa aprofunde 
1007 

os contributos do pluralismo, da informação e da participação.-------------------- 
1008 

Cabe a cada um de nós enquanto cidadãos e às instituições, como esta 
1009 

Assembleia, recriar a democracia.------------------------------------------------------- 
1010 

Pensa que uma forma de o fazer é inovando nas formas de comunicação, por 
1011 

isso manifesto a minha total concordância à proposta aqui apresentada, fruto 
1012 

da reflexão e do trabalho da juventude social democrata de Gouveia.------------- 
1013 

Acredito que o Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Presidente da 
1014 

Assembleia, sensíveis a esta problemática, encontrarão a melhor forma de, no 
1015 

imediato, satisfazerem esta pretensão, disponibilizando um novo serviço de 
1016 

comunicação à comunidade gouveense a bem da democracia.”--------------------- 
1017 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocando 1018 

à votação a Proposta “Disponibilização online das gravações das sessões da 1019 

Assembleia Municipal” tendo sido aprovada por unanimidade.--------------------- 1020 

PONTO 3 - Informações das Atividades do Senhor Presidente e Informação 
1021 

da Situação Financeira a 14/06/2019 
1022 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1023 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da ordem de 1024 

trabalhos referindo não ter nada a acrescentar.------------------------------------------ 1025 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as inscrições 1026 

para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se verificando 1027 

nenhuma intervenção.---------------------------------------------------------------------- 1028 

------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 1029 

foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as deliberações referentes 1030 

aos Pontos 1 e 2 da presente “Ordem do Dia”, de modo a produzir efeitos 1031 

imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------ 1032 

------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi declarada 1033 

encerrada a reunião pelas vinte e duas horas e trinta minutos, da qual e para 1034 
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constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 1035 

pelo Senhor Presidente da Mesa e pela sua 1.ª Secretária. ---------------------------- 1036 

 1037 

 1038 

O Presidente da Assembleia Municipal 1039 

 1040 

 1041 

 1042 

(Luís António Vicente Gil Barreiros) 1043 

 1044 

 1045 

 1046 

 1047 

A 1.ª Secretária da Assembleia Municipal 1048 

 1049 

 1050 

 1051 

(Ana Paula Alves Morgado Mendes) 1052 


