
 
 

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  
  

 1 

ATA N.º 1/2020 1 

------- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 2 

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

pelas vinte horas, reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia Municipal de 4 

Gouveia, com o objetivo de dar cumprimento à respetiva Ordem de 5 

trabalhos.------------------------------------------------------------------------------- 6 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 7 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 16 8 

de dezembro de 2019 9 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 10 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 11 

d) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 12 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 13 

III - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 14 

------- Procedeu-se à chamada dos Membros da Assembleia Municipal, 15 

tendo-se verificado as seguintes presenças:--------------------------------------- 16 

------- Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), Ana Paula Casegas 17 

Pardal Duarte Freitas (PS), António José Ferreira Machado (PPD/PSD), 18 

Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso (PPD/PSD), Fernando António 19 

Figueiredo Silva (PS), Fernando Manuel Pinto dos Santos (PPD/PSD), 20 

Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), Ricardo Filipe Morgado de 21 

Sousa (PPD/PSD), Arminda Isabel Carvalho do Nascimento Rebelo 22 

(PPD/PSD), Ana Cristina Dias Oliveira (PS), Nuno Filipe Pereira 23 

Ponto 1 -  Discussão e votação da Proposta de Celebração de Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências com a Junta 

de Freguesia de Vila Nova de Tazem para a Gestão do Centro 

Cultural de Vila Nova de Tazem 

Ponto 2 -  Discussão e votação da Proposta apresentada pela Bancada 

Municipal da CDU relacionada com o aproveitamento turístico 

das potencialidades do concelho 

Ponto 3 - Apresentação do Relatório Anual de Atividades da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Gouveia relativo ao ano de 

2019 

Ponto 4 - Informações das Atividades do Senhor Presidente, Informação 

dos Compromissos Plurianuais existentes em 31-12-2019, 

Informação da Declaração de Pagamentos em Atraso existentes 

a 31-12-2019, Informação de Recebimentos em Atraso 

existentes a 31-12-2019 e Informação da Situação Financeira a 

21/02/2020 
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Figueiredo (PPD/PSD), Rui Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro (PS), 24 

António de Jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), Pedro Emanuel Brazete 25 

Pereira Antunes Marques (PPD/PSD), Maria de Lurdes Paraíso Ferreira 26 

(PS), José Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP), Cátia Sofia Ferreira 27 

Caramelo (PPD/PSD), Mário José Gaudêncio Bento (PS), Daniela 28 

Figueiredo Gomes de Oliveira (PPD/PSD), Constantino Duarte Gomes de 29 

Matos (CDU), Diogo João Ferreira Cardoso de Oliveira Cardona 30 

(PPD/PSD), Ana Paula Morgado Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia 31 

da União de Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra), Vítor Manuel 32 

Ribeiro Jordão da Silva (Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da 33 

Serra), Virgínia Manuela Baptista Garrido de Araújo (Presidente da Junta 34 

de Freguesia de Cativelos), Maria Elisabete Almeida Lopes Guerrinha 35 

(Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Figueiró e 36 

Freixo da Serra), Fernando Manuel Carmo Henriques (Presidente da Junta 37 

de Freguesia de Folgosinho), João José Amaro (Presidente da Junta de 38 

Freguesia de Gouveia), Carlos António Videira Coelho (Presidente da 39 

Junta de Freguesia da União de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), 40 

António José Direito Saraiva (Presidente da Junta de Freguesia de 41 

Nespereira), Vítor Manuel dos Santos Quaresma (Presidente da Junta de 42 

Freguesia de Paços da Serra), Pedro Miguel Santos Monteiro (Presidente da 43 

Junta de Freguesia de Ribamondego), Gonçalo Luís Chouzal do 44 

Nascimento (Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 45 

Rio Torto e Lagarinhos), Glória Cardoso Lourenço (Presidente da Junta de 46 

Freguesia de São Paio), Avelino Zacarias Sequeira Tente (Presidente da 47 

Junta de Freguesia de Vila Cortês da Serra), Carlos Manuel Santinho 48 

Pacheco (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra) e 49 

Marco António Marvão Martins (Presidente da Junta de Freguesia de Vila 50 

Nova de Tazem).---------------------------------------------------------------------- 51 

------- Solicitaram os Senhores Deputados Susana Isabel Marques dos 52 

Santos Seara Pires de Andrade, Maria Helena Marques Gonçalves 53 

(PPD/PSD), José António Rodrigues Manta (PS), Ana Paula Alves 54 

Morgado Mendes e Fernando José Cabral da Silva (CDS/PP) a respetiva 55 

substituição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 56 

setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 57 

janeiro, cabendo a mesma a Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso 58 

(PPD/PSD), Fernando Manuel Pinto dos Santos (PPD/PSD), Rui Filipe 59 

Lopes Martins Garcia Monteiro (PS), António de Jesus Viegas Nogueira 60 

(PPD/PSD) e José Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP), nos termos do 61 

art.º 79.º do citado diploma legal.--------------------------------------------------- 62 
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------- Verifica-se, portanto, a falta dada pelo Senhor Salvador da Cruz 63 

Dias, Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Melo e 64 

Nabais.---------------------------------------------------------------------------------- 65 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 66 

------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente 67 

para deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão, 68 

chamando para exercer as funções de 2.º Secretario da Mesa o Senhor 69 

Deputado Pedro Emanuel Brazete Pereira Antunes Marques (PPD/PSD).--- 70 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 71 

referindo que a presente sessão está a ser realizada no salão Nobre, uma 72 

vez que a sala de reuniões deste órgão estão a decorrer obras de 73 

remodelação, com o projeto elaborado pelos técnicos da Câmara e pensa 74 

que ficará uma sala digna de um órgão deliberativo onde todos podem estar 75 

comodamente a trabalhar e a participar naquilo que lhes é exigido pelo 76 

concelho.-------------------------------------------------------------------------------  77 

Referiu ainda que de uma forma experimental e cumprindo aquilo que foi 78 

deliberado neste órgão, está hoje a fazer a primeira sessão filmada da 79 

assembleia municipal que pode ser visto nas redes sociais facebook do 80 

Município. No futuro vão ter que alterar o regimento da Assembleia nesse 81 

sentido para ficar explícito que as sessões são gravadas e filmadas.----------- 82 

Agradeceu à Câmara Municipal o entendimento que teve de acolher as 83 

pretensões da Assembleia Municipal.---------------------------------------------- 84 

------- Para cumprimento do n.º 1, do art.º 3.º da Lei n.º 29/87, de 30 de 85 

junho (Estatuto dos Eleitos Locais), informou o Órgão Deliberativo de que 86 

a Senhora Vereadora Dina Maria Cabral deu conhecimento relativamente a 87 

outras atividades de exercício continuado, quanto à sua natureza e 88 

identificação:-------------------------------------------------------------------------- 89 

- Membro eleita como secretária da Assembleia Geral da Casa do Povo de 90 

Nespereira – Associação Cultural - cargo não remunerado;-------------------- 91 

------- Em nome da Assembleia Municipal de Gouveia, o Senhor Presidente 92 

da Mesa, apresentou o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Prof. 93 

António Pires:------------------------------------------------------------------------- 94 

“VOTO DE PESAR 95 

Faleceu no passado dia 22 de Fevereiro, com 63 anos, o cidadão Prof. 96 

António Manuel Pires.--------------------------------------------------------------- 97 

Era um homem simples, humilde, muito sincero, disponível, bem formado e 98 

muito altruísta que gostava de partilhar com os colegas, ou com todos 99 

aqueles com quem trabalhava ou se relacionava os seus conhecimentos, 100 
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nomeadamente, nas áreas da pedagogia, da música, do desenho, da 101 

pintura e do associativismo.---------------------------------------------------------    102 

Era um bom colega, um bom amigo, um bom professor, um bom marido, 103 

um bom pai e um bom avô. Distinguia-se pelo seu sorriso fácil e trato 104 

sempre afável.------------------------------------------------------------------------- 105 

Era professor na Escola Secundária de Gouveia, há 35 anos e onde, para 106 

além de ter lecionado as disciplinas de Educação Visual/Geometria 107 

Descritiva, desempenhou diversos cargos pedagógicos (Presidente do 108 

Conselho Pedagógico, Coordenador de Departamento, Subcoordenador de 109 

Área Disciplinar, Diretor de Turma) e cargos de gestão (Secretário do 110 

Conselho Diretivo - 2 anos), Vice-Presidente do Conselho Executivo – 2 111 

anos, Presidente do Conselho Executivo – 3 anos).------------------------------ 112 

Esteve ligado a vários concursos de desenho, presépios e rally papers na 113 

cidade de Gouveia organizados pela Escola Secundária.----------------------- 114 

Foi o Criador/Designer do 1º logótipo da Escola Secundária de Gouveia e 115 

do Agrupamento de Escolas de Gouveia.------------------------------------------ 116 

Foi representante dos Professores do 3º ciclo no Conselho Municipal de 117 

Educação. 118 

No Instituto de Gouveia – Escola Profissional foi Professor – desde 119 

setembro de 1991 (1º ano/1ª turma) do ensino profissional ministrado no 120 

Instituto de Gouveia; 121 

Exerceu a função de coordenador do Curso de Animador Sociocultural; 122 

Desempenhava a função de Presidente da Assembleia Geral do Instituto de 123 

Gouveia; 124 

Até ao ano de 2019 foi o mentor/criador dos carros alegóricos/carnaval do 125 

Instituto de Gouveia; 126 

Foi o Criador/Designer do 1º logótipo do Instituto de Gouveia.   127 

Foi sócio fundador da Associação de Desenvolvimento de Gouveia, 128 

entidade responsável pela criação do Instituto de Gouveia. 129 

Foi Confrade fundador da Confraria Báquica e Gastronómica da Serra da 130 

Estrela. 131 

Foi membro da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de 132 

Gouveia tendo desempenhado o cargo de tesoureiro durante 5 mandatos e 133 

atualmente era membro suplente do Conselho Fiscal. 134 

No Rancho Folclórico de Gouveia para além de componente, foi Diretor e 135 

Presidente da Assembleia Geral. 136 

No Club Camões fez parte da Mesa da Assembleia Geral. 137 

Deixa-nos um grande testemunho de vida e uma identificação com a cidade 138 

que o acolheu há mais de 30 anos. 139 
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Ao longo da sua vida cultivou o respeito e a amizade daqueles com quem 140 

se relacionou e por todos será recordado, pelo que Assembleia Municipal 141 

de Gouveia, reunida em 28 de fevereiro de 2020, deliberou, por 142 

unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------------------ 143 

a) Aprovar o presente Voto de Pesar pelo falecimento do Prof. António 144 

Manuel Pires, guardando um minuto de silêncio em sua memória; 145 

b) Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o 146 

teor deste Voto de Pesar.------------------------------------------------------------ 147 

A Assembleia Municipal de Gouveia”--------------------------------------------- 148 

De seguida, foi feito um minuto de silêncio em sua memória.----------------- 149 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 150 

16 de dezembro de 2019 151 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata n.º 8/2019, da 152 

Sessão Ordinária de 16 de dezembro de 2019, depois de introduzidas as 153 

correções feitas pelo Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD), nas 154 

página 10, linhas 338 a 342 e na página 68, linhas 2562 a 2567, foi a 155 

mesma aprovada, por maioria.------------------------------------------------------ 156 

Os Senhores Deputados Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso (PPD/PSD), 157 

Fernando Manuel Pintos dos Santos (PPD/PSD), Ana Cistina Dias Oliveira 158 

(PS), António de Jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), José Manuel Mendes 159 

de Oliveira (CDS/PP), Presidente da Junta de Freguesia de União das 160 

Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó, porque não estiveram presentes 161 

na reunião, não participaram na discussão e votação da Ata, como 162 

determina o n.º 3 do art.º 34.º do CPA.-------------------------------------------- 163 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 164 

------- O 1.º Secretário da Mesa, em substituição, Nuno Filipe Pereira 165 

Figueiredo (PPD/PSD), deu conta da correspondência recebida, desde a 166 

efetivação da última reunião da Assembleia Municipal e que a seguir se 167 

discrimina: ---------------------------------------------------------------------------- 168 

i) Senhora Deputada Ana Cristina Dias Oliveira:- Solicita a sua 169 

substituição na sessão ordinária de 16/12/2019; 170 

ii) Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra:- Convite para a 171 

Feira Franca e Mostra Gastronómica, no dia 1 de dezembro de 2019; 172 

iii) Sociedade de Instrução e Recreio de Paços da Serra:- Convite 173 

para estar presente nas comemorações do 98.º aniversário desta 174 

coletividade que se comemorou no dia 1 de Janeiro de 2020; 175 

iv) Clube Desportivo de Gouveia – Seção de Veteranos:- Convite 176 

para estar presente nas comemorações do seu 10.º aniversário que se 177 

comemorou no dia 4 de Janeiro de 2020; 178 
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v) Senhora Deputada Maria Helena Marques Gonçalves:- 179 

Justificação de falta à sessão ordinária de 16 de dezembro de 2019; 180 

vi) Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gouveia:- 181 

Envio do Relatório Anual de Atividades da Comissão de Proteção de 182 

Crianças e Jovens de Gouveia relativo ao ano de 2019; 183 

vii) Associação Nacional das Assembleias Municipais:- Envio de 184 

convite para estar presente na reunião de trabalho – ANAM em 185 

Diálogo, que se realizou no dia 14 de fevereiro na Guarda; 186 

viii) Bancada Municipal da CDU:- Envio de proposta para 187 

agendamento na sessão ordinária de 28/02/2020; 188 

ix) Reencontro:- Envio de convite para estar presente numa sessão a 189 

realizar no dia 15 de fevereiro, para apresentação do balanço do 190 

trabalho desenvolvido por esta Instituição ao longo deste 10 anos; 191 

x) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Vem indicar as 192 

propostas da Câmara Municipal para a ordem de trabalhos da 1.ª 193 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de Gouveia. 194 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 195 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 196 

Gouveia lamentando a falta de resposta que o Município continua a 197 

patentear às solicitações que, no caso concreto da sua freguesia, têm feito. 198 

Recorda a situação da obra que se podia fazer do regadio do pluvial, nas 199 

traseiras do edifício do Palmeira Bar. Efectivamente quando aqui colocou o 200 

problema, na segunda-feira seguinte o Senhor Chefe de Divisão contactou-201 

o, desculpando-se pela falta de resposta, mas a verdade é que não houve 202 

seguimento em relação àquilo que era solicitado.-------------------------------- 203 

Outro exemplo, no dia 15 de janeiro, há mais de um mês, um simples 204 

pedido de cedência do tractorista que pudesse manobrar o tractor para 205 

requalificação de caminhos rurais, e elencou uma série de caminhos que 206 

tinham sido corrompidos pelo mau tempo, não obteve resposta.--------------- 207 

Congratulou-se pela forma de votação da ata, foi um dos pedido que 208 

reiteradamente colocou tendo em conta o previsto no CPA e que 209 

corresponde de facto à legalidade.-------------------------------------------------- 210 

Questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre uma situação que a si 211 

particularmente o atormenta um pouco e pensa que a todos os autarcas e 212 

aos gouveenses em geral e até à própria Região, referindo-se à situação da 213 

ADRUSE, perguntando o que se passa com esta associação e que futuro 214 

para a mesma.-------------------------------------------------------------------------  215 

A ADRUSE foi criada há quase trinta anos, mais propriamente em 1991, 216 

tendo como missão a promoção, apoio e aproveitamento racional das 217 
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potencialidades e recursos endógenos dos concelhos que integram a sua 218 

área de atuação, Celorico, Fornos, Gouveia, Manteigas e Seia, tendo em 219 

vista o desenvolvimento rural e a melhoria das condições de vida das 220 

populações.---------------------------------------------------------------------------- 221 

Criada pelos Municípios, organismos e instituições locais, com intervenção 222 

no território nos mais diversos domínios, tendo desde sempre a sua sede em 223 

Gouveia, constituindo uma entidade que a mercê da sua dinâmica, 224 

importância e visibilidade sempre nos habituamos a ver como uma 225 

instituição nossa, um importante polo de desenvolvimento local e regional.- 226 

No atual período de programação comunitária de 2014 a 2020, a ADRUSE 227 

tem uma estratégia aprovada para o território, a qual é operacionalizada 228 

através de três fundos estruturais de coesão e ao abrigo dos quais foram 229 

rececionados no total até final de 2019 mais de duzentos projetos de 230 

investimento a desenvolver no território de intervenção da Associação.------ 231 

A implementação do Programa de Desenvolvimento Local de Base 232 

Comunitária – DLBC, até ao ano passado, apoiou projetos de fundos 233 

comunitários estruturais já referidos, cujo valor da despesa pública 234 

ascendeu a um valor muito próximo dos quatro milhões de euros. Já no 235 

corrente ano foi atribuída à ADRUSE, no âmbito do PDR 2020, uma 236 

reserva de eficiência num valor próximo dos 390 mil euros que vem 237 

reforçar financeiramente o DLBC Estrela 2020, possibilitando o apoio a 238 

novas iniciativas.---------------------------------------------------------------------- 239 

Ao longo da sua existência, a Associação tem integrado outras parcerias e 240 

redes locais, regionais e nacionais de que são exemplo o envolvimento em 241 

vários projetos de âmbito social, nomeadamente, a sua participação em 242 

todos os Conselhos Locais de acção social do território, bem como a 243 

execução do Eixo 1 em informação e qualificação dos projectos CLDS no 244 

concelho de Gouveia e prestação de serviços nos restantes concelhos.-------  245 

Em 2019, a ADRUSE, tinha ao seu serviço 9 colaboradoras, sendo do 246 

conhecimento público que tem havido rescisões por justa causa, devido à 247 

situação de salários em atraso, a ultima das quais, já no corrente ano, a 248 

Diretora Técnica, que nessa qualidade desempenhava funções de 249 

coordenação.---------------------------------------------------------------------------  250 

Atualmente, segundo julgo saber, ainda estão ao serviço da ADRUSE seis 251 

elementos que, até ao dia de hoje, já vão com quatro meses de salários em 252 

atraso não se perspetivando a regularização da situação.------------------------ 253 

Ora, é do conhecimento de todos que o Município de Gouveia integra os 254 

órgãos sociais da associação mormente o Senhor Presidente da Camara Dr. 255 
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Luis Tadeu preside à Assembleia Geral da ADRUSE e que certamente 256 

conhecerá toda esta lamentável situação.------------------------------------------ 257 

Numa tentativa de evitar maus maiores e aqui refiro o eventual 258 

encerramento da ADRUSE que é uma ameaça que paira em surdina na 259 

opinião pública, com as consequências que dai advêm, despedimentos de 260 

pessoas, desvio de investimento para outros territórios, compromissos 261 

assumidos no atual Quadro Comunitário e que a Associação se vê na 262 

contingência do incumprimento, etc.-----------------------------------------------     263 

Nestas circunstâncias, Senhor Presidente da Câmara, enquanto Presidente 264 

da Assembleia Geral da ADRUSE, órgão máximo da Associação, e por 265 

isso o último garante da continuidade ou não da ADRUSE, o que está a 266 

fazer ou pensa vir a fazer para dar resposta à atual situação?”----------------- 267 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 268 

referindo que não pode esta Assembleia ficar indiferente à data de 12 de 269 

fevereiro de 2020, data em que se comemoraram os 106 anos do Notícias 270 

de Gouveia.---------------------------------------------------------------------------- 271 

É o comemorar de um património que é pensamento, opinião, informação, 272 

cultura e desporto.-------------------------------------------------------------------- 273 

Durante 106 anos, o NG foi, e queremos que continue a ser, uma janela 274 

aberta para a realidade, narrando a vida das instituições, dos homens e 275 

mulheres que integraram e integram a comunidade gouveense, vínculo de 276 

união da diáspora gouveense, gerador de debate público no e do nosso 277 

concelho.------------------------------------------------------------------------------- 278 

O Notícias de Gouveia é fundamental para a identidade local e regional. Se 279 

o nosso NG acabasse, acabava parte significativa da nossa identidade 280 

enquanto comunidade e enquanto povo.------------------------------------------- 281 

Acreditamos que a Associação de Beneficência Popular de Gouveia, como 282 

é seu timbre, defenderá sempre a identidade gouveense, apostando no NG e 283 

este continuará a ser um exemplo de resiliência no panorama nacional.------ 284 

Todos nós com responsabilidades de cidadania, temos que saber acarinhar e 285 

também criticar quando for oportuno o NG e com responsabilidades 286 

políticas devemos encontrar uma forma de lembrar ao Governo que o 287 

jornalismo regional é verdadeiramente um serviço público e por isso 288 

merecedor do apoio público através do regresso do pagamento das despesas 289 

da expedição a 100% pelo Estado e, ainda, por exemplo, sugerir a 290 

possibilidade de dotação de parte do IRS a este fim, com inscrição do NIF 291 

do jornal local que recebe esse benefício.----------------------------------------- 292 

Parabéns a todos os que fizeram chegar o NG até aqui, votos para que 293 

continua a fazer o seu caminho por muitos e muitos anos.---------------------- 294 
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Se há áreas em que o nosso executivo municipal também merece o nosso 295 

aplauso, são a área da cultura e a área do ambiente. Vejamos o que vai 296 

acontecer no dia 1 de março, dia em que se assinala os 24 anos da morte de 297 

Vergílio Ferreira. O anúncio do vencedor do Prémio Vergílio Ferreira 2020 298 

na categoria de Romance, a assinatura do Protocolo da Constituição da 299 

Rede Ler e Partir Geografias Literárias de Eduardo Lourenço, Eugénio de 300 

Andrade e Vergílio Ferreira, pelos Municípios de Gouveia, Guarda e 301 

Fundão.--------------------------------------------------------------------------------- 302 

Estamos perante iniciativas que pretendem relacionar as obras literárias e 303 

os seus autores com as viagens e o turismo, promovendo, deste modo, 304 

lugares mágicos imortalizados pelas palavras dos escritores e poetas.--------  305 

Neste sentido, devemos lembrar que o sistema de ensino pode desempenhar 306 

um papel fundamental. As escolas dos ensinos básicos, secundários e 307 

superior e, particularmente, os professores de línguas, literaturas e história 308 

de Portugal, podem fomentar diversas atividades das quais podemos 309 

destacar a realização de viagens de estudo que se convertem em percursos 310 

turístico-literários na perspetiva da procura turística os públicos escolares 311 

são fundamentais para os equipamentos culturais tanto em termos 312 

educativos como económicos.-------------------------------------------------------  313 

Este projeto, podemos afirmar, que é um projeto diferenciador, que 314 

permitirá conhecer o Interior do País de outra forma, numa época em que 315 

sabemos que o turismo de hoje se encontra mais orientado, não tanto para o 316 

turismo de massas, mas para as necessidades pessoais de cada turista com 317 

itinerários e serviços mais flexíveis, com o aumento de possibilidades de 318 

mercado, respondendo às modificações sociais, perante os gostos cada vez 319 

mais sofisticados.--------------------------------------------------------------------- 320 

Consideramos, também, ser muito importante tratar-se de um projeto 321 

intermunicipal, na medida em que, optimiza os recursos de três Municípios 322 

de forma criativa, inovadora e sustentável e que proporciona na verdadeira 323 

ascensão da palavra um modelo de desenvolvimento integrado do nosso 324 

território, com projecção nacional e com esperança numa projecção 325 

internacional.-------------------------------------------------------------------------- 326 

O Município de Gouveia inaugurou três eco-ilhas, no dia 6 de fevereiro. 327 

Elogiamos o Município por esta aposta que procura impulsionar a 328 

separação de resíduos, reduzir, assim, a sua pegada ecológica, desenvolver 329 

uma política de proximidade ao cidadão e de preservação ambiental. 330 

Aplaudimos, mas também achamos curto. Quando a aposta será alargada a 331 

todo o concelho?---------------------------------------------------------------------- 332 
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Relacionada com este assunto, pergunta, também, se os resíduos colocados 333 

corretamente nos contentores, são recolhidos gratuitamente e os resíduos 334 

indiferenciados têm um custo para o Município, como acontece em muitos 335 

concelhos do norte do País.---------------------------------------------------------- 336 

Ainda na área ambiental, queria destacar as ações de sensibilização no 337 

âmbito do sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios, que 338 

terão lugar entre os dias 2 e 6 de março e ainda a semana da floresta 339 

autóctone a decorrer também de 2 a 6 de março.--------------------------------- 340 

Não queria deixar também de elogiar os trabalhos realizados pelos 341 

sapadores municipais nas margens da ribeira Ajax.------------------------------ 342 

Senhor Presidente da Câmara, para quando estão previstas as conclusões 343 

das obras na Rua Casimiro de Andrade e qual a situação da empresa 344 

Intermunicipal entre o Município de Gouveia, Seia e Oliveira do Hospital 345 

de serviços de abastecimento de água potável, saneamento de águas 346 

residuais e outros serviços e delegação de respetivos serviços.---------------- 347 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 348 

propondo também nesta Assembleia o registo do Voto de Pesar pelo 349 

falecimento do fundador dos vinhos da Quinta da Tapada do Barro. É uma 350 

perda para o nosso concelho e uma perda também para Vila Nova de 351 

Tazem.---------------------------------------------------------------------------------- 352 

Associou-se ao aniversário do Notícias de Gouveia, de facto é um jornal 353 

com uma vida longa, um jornal que marca várias gerações do nosso 354 

concelho e é sem dúvida uma referência daquilo que é a imprensa no 355 

Interior, também foram premiados por isso mesmo, é sem dúvida um 356 

orgulho para todos nós.--------------------------------------------------------------- 357 

Registou em ata um voto de louvor para o nosso Município que viu 358 

aprovada a candidatura do concurso “Preservar a Natureza”, inserida no 359 

Programa de Investimento Social 2019 da EDP, para a compra de 70 mil 360 

árvores. É sem dúvida uma iniciativa que lhes merece o registo deste voto 361 

uma vez que permitirá a reflorestação de grande parte das áreas ardidas e 362 

que é um trabalho que será feito em colaboração com os Conselhos 363 

Diretivos dos Baldios, a Associação Folgonatur e com a URZE. Espera que 364 

se continue a fazer um bom trabalho.---------------------------------------------- 365 

No que diz respeito às eco-ilhas, que foram financiadas pelo Planalto 366 

Beirão e que portanto é uma iniciativa da CIM e não tanto da Autarquia.---- 367 

Prestou uma informação do Movimento de Apoio à Saúde Materno-infantil 368 

da Guarda, este Movimento reuniu-se na Assembleia da Republica, naquilo 369 

que foi o âmbito de uma Petição com 18 mil assinaturas, onde foram 370 

ouvidos pela Comissão Parlamentar da Saúde e estiveram presentes os 371 
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Deputados Santinho Pacheco, Carlos Peixoto e Eduardo Alves. No âmbito 372 

dessa audição ficou assegurada a concretização e a requalificação não só do 373 

pavilhão 5, como a continuidade ou avanço para a 2.ª fase das obras do 374 

Hospital Sousa Martins. É algo de que nos deve deixar satisfeitos e com a 375 

esperança clara e seguira de que de facto isso vai acontecer.------------------- 376 

Por fim, e também no âmbito daquilo que são os projetos que o Município 377 

tem vindo a desenvolver, ouviram a Senhora Ministra Dra. Ana Abrunhosa 378 

durantes as festividades da Exposerra, a falar daquilo que seriam os 379 

programas de valorização dos produtos regionais, no âmbito dos programas 380 

utilizados e incentivados pelo Governo, também sabemos que o Município 381 

está envolvido, desejamos o maior êxito no desenvolvimento desse 382 

programa de valorização económica dos recursos endógenos.----------------- 383 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 384 

referindo em relação às obras no Bairro do Castelo, pretendia saber o ponto 385 

de situação uma vez que tiveram conhecimento de algum descontentamento 386 

entre os residentes relativamente à forma como as obras se estavam a 387 

processar. Se as obras pararam, se houve alguma consideração por este 388 

descontentamento dos residentes.--------------------------------------------------- 389 

Mencionou que continua a haver ruturas na rede de abastecimento de água, 390 

nomeadamente, ruturas que persistem há vários meses, referindo-se a uma 391 

rutura que tem conhecimento pessoal na Urbanização Polins que continua a 392 

debitar água desde os fins de outubro, princípios de novembro. Qual a 393 

razão para tanta demora, sobretudo, relativamente a um recurso que é cada 394 

vez mais escasso e que ainda por cima vão pagar mais caro.------------------- 395 

Na sessão anterior chamou a atenção para a falta de iluminação e falta de 396 

sinalização de vias. O Senhor Presidente da Câmara respondeu apenas em 397 

relação àquelas vias que são da responsabilidade do Governo Central. 398 

Acontece que existem também problemas nas vias que são 399 

responsabilidade do Município, mencionou nomeadamente e apontou 400 

especificamente esse caso, a Av. D. Manuel I em que a curva junto ao 401 

ecocentro, uma curva fechada e perigosa, continua por sinalizar, por pintar 402 

e por iluminar. Quando é que o Município pensa dar uma solução para este 403 

problema, uma vez que coloca em perigo a circulação quer dos residentes, 404 

quer de quem nos visita.------------------------------------------------------------- 405 

Chamou também a atenção para o mau estado do pavimento na Rua 406 

Fernando Rebelo, que é uma rua usada diariamente como estacionamento 407 

pelos habitantes de Gouveia. Está num estado miserável, muitos buracos, 408 

muitas pedras soltas, muita gravilha, é um perigo para quem lá passa, para 409 

quem estaciona e para os próprios veículos.-------------------------------------- 410 



 
 

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 

Chamou a atenção para aquilo que a CDU considera ser uma redundância 411 

do serviço de apoio ao agricultor prestado pela Câmara de Gouveia, na 412 

medida em que existe uma delegação do Ministério da Agricultura no 413 

concelho, o que não acontece em nenhum dos concelhos vizinhos.-----------  414 

Esta delegação gere seis núcleos concelhios e presta apoio a centenas de 415 

agricultores desde há longos anos.-------------------------------------------------- 416 

Por outro lado, existem também associações de agricultores, uma delas 417 

funciona neste momento nos Paços do Concelho, que também presta apoio 418 

aos agricultores, nomeadamente, na elaboração de candidaturas aos 419 

subsídios anuais da PAC.------------------------------------------------------------ 420 

Que sentido faz, portanto, a Câmara Municipal de Gouveia estar a prestar o 421 

mesmo tipo de serviço e, segundo os agricultores, de forma gratuita, em 422 

clara concorrência com o Estado Central, por um lado e com uma 423 

Associação local, por outro lado, sendo que esta última depende das quotas 424 

dos associados e das taxas que cobra por estes serviços prestados.------------ 425 

Uma nota também relativamente à limpeza do arvoredo e das silvas junto à 426 

ribeira de Gouveia, de salientar os aspectos positivos, a CDU já tinha 427 

chamado a atenção relativamente à limpeza feita no ano passado, este ano, 428 

constataram com gosto que foi feita e correctamente durante o repouso 429 

vegetativo das árvores e fora do período de nidificação das aves.------------- 430 

Como aspeto negativo o facto de ter sido feita a queima dos sobrantes, uma 431 

vez que próximo há um ecocentro para recolha dos sobrantes da poda. E 432 

também há equipamento para destroçar os sobrantes de forma a evitar a 433 

queima e de forma a promover também a preservação da matéria orgânica 434 

dos solos.------------------------------------------------------------------------------- 435 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cátia Caramelo (PPD/PSD) 436 

colocando uma questão ao executivo e que se prende com a epidemia de 437 

pombos que rodeiam a nossa cidade, nomeadamente este espaço, para além 438 

de se apresentarem como um perigo para a saúde pública, também se 439 

apresentam como um perigo e um grande problema para os moradores dos 440 

prédios sitos no Bairro de S. Lázaro, isto porque têm provocado vários 441 

danos, nomeadamente no escoamento de águas dos imóveis o que tem 442 

levado à infiltração nessas ditas fracções.----------------------------------------- 443 

Foi contatada por uma das administradoras de um dos prédios de 444 

condomínio que a informou que já havia relatado esta situação ao executivo 445 

e que até à data não obteve qualquer resposta ou resolução quanto a esta 446 

questão.--------------------------------------------------------------------------------- 447 

Sendo certo que é uma questão pertinente, uma vez que já foi abordada 448 

neste órgão anteriormente na suposta criação de um pombal, a Câmara 449 
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deveria dar um andamento a esta situação, porque é deveras transtornante 450 

ver que os imóveis sofrem inundações e infiltrações devidos aos danos que 451 

sao provocados por esta epidemia.------------------------------------------------- 452 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 453 

começando por fazer uma referência de valorização positiva e de 454 

congratulação sobre um programa “Trabalhar no Interior” apresentado ao 455 

país no dia anterior, aprovado num Conselho de Ministros especial, 456 

realizado também num distrito do Interior, Bragança. Um programa que, 457 

pelo menos, trás uma réstia de esperança e, pelo menos uma nota, que o 458 

executivo pensa no interior neste mandato como já tinha pensado no 459 

mandato anterior. Este programa tem diferentes sub-medidas, algumas 460 

delas podem ser aproveitadas pelos diferentes Municípios e todas elas com 461 

um grande objetivo de favorecer a mobilidade e de combater o 462 

despovoamento no Interior. Portanto vamos ficar atentos àquilo que é o 463 

desenvolvimento e a operacionalização destas mesmas medidas.-------------- 464 

Também no mesmo dia, foi anunciado pela Senhora Ministra da Coesão 465 

Territorial, a redução do preço de portagens em várias vias de comunicação 466 

e algumas delas que servem o interior e que muitos de nós utilizamos de 467 

uma forma muito frequente, senão diariamente. Portanto, também é um 468 

aspeto que deve ser referenciado e de forma positiva.--------------------------- 469 

Tiveram conhecimento da suspensão de mandato de um Senhor Vereador e 470 

que permitiu a entrada de uma outra Vereadora, que já foi aqui referenciado 471 

anteriormente, que saúda e que se encontra presente. Mas, de uma forma 472 

coerente e de acordo com aquilo que foi mencionado na primeira 473 

Assembleia, que estavam com esperança que houvesse uma atitude 474 

diferente por parte do executivo porque viram de uma forma negativa a 475 

presença de cinco vereadores a tempo inteiro. E na altura foi mencionado é 476 

que temos um território que não chega a 14.000 habitantes. Portanto, 477 

estavam com esperança que houvesse alterações, mas continuam com a 478 

mesma opção.-------------------------------------------------------------------------- 479 

Na última reunião colocou uma questão, que pensa que o Senhor Presidente 480 

não respondeu, pelo que volta a colocar, se nestas alterações se pensou 481 

também num espaço de trabalhos para os Senhores Vereadores da 482 

oposição.------------------------------------------------------------------------------- 483 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) 484 

procedendo à leitura da seguinte declaração:------------------------------------- 485 

“Cultivado em Portugal desde a época do Império Romano, o vinho tem 486 

feito parte do ADN cultural económico do país seculo após século.---------- 487 
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Associado à gastronomia ou como elemento revelador de paisagens 488 

únicas, o vinho pode e tem também um papel cada vez mais importante no 489 

desenvolvimento do turismo das várias regiões demarcadas.------------------ 490 

Por isso, é de assinalar a afirmação que as adegas e quintas do nosso 491 

concelho têm tido no panorama nacional e internacional e no interesse 492 

pela nossa Região que esta área tem despertado em produtores e 493 

profissionais de enologia.------------------------------------------------------------ 494 

Se muitas vezes se fala na dificuldade que as instituições do Interior do 495 

pais que têm que competir com aquelas que estão situadas no litoral mais 496 

urbano, temos no sector vinícola do nosso concelho bons exemplos do 497 

caminho a seguir dentro e fora de portas.----------------------------------------- 498 

Como tal não poderia de deixar de assinalar e parabenizar o Enólogo 499 

Paulo Nunes, da Casa da Passarela e Quinta Madre D’Água pela 500 

distinção de “Enólogo do Ano” feita pela Revista de Vinhos, tornando-se 501 

assim no primeiro enólogo do País a acumular esta distinção com a 502 

recebida em 2017 pela Revista Vinho Grandes Escolhas.---------------------- 503 

Uma palavra também para a Casa da Passarela, que viu o seu vinho 504 

“Casa da Passarela Vila Oliveira 2016 - Branco” ser distinguido com o 505 

premio Excelência do Vinho na cerimónia os melhores do Ano da Revista 506 

Vinhos.---------------------------------------------------------------------------------- 507 

Porque ser-se e estar-se no Interior não pode e não deve ser uma 508 

fatalidade, faço ainda votos para que estes e outros sectores continuem o 509 

seu bom trabalho em prol da nossa região e das suas gentes.”---------------- 510 

------- Usou da palavra a Senhora Presidente da Junta de Freguesia da 511 

União de Freguesias de Figueiró da Serra e Freixo da Serra começando por 512 

agradecer ao Senhor Presidente da Câmara e à equipa da Proteção Civil que 513 

tão bem estiveram, presentes nos dias da tempestade Elsa foi uma ajuda, 514 

uma presença e uma solidariedade muito grande para com todos os 515 

habitantes, nas freguesia, pelo menos, na sua, sentiu isso muito de perto, 516 

que havia uma preocupação constante daquilo que se estava a passar e 517 

como as coisas estavam a correr.--------------------------------------------------- 518 

Relativamente às obras da ponte entre Figueiró da Serra e Freixo da Serra, 519 

é frequentemente questionada sobre o desenrolar daquela situação. Ainda 520 

na semana passada um camião com madeira a tentar desviar-se da zona 521 

onde estão as grades encostou-se à parede do lado de Figueiró e desviou as 522 

pedras. Acha que se está a criar cada vez mais insegurança e mesmo os 523 

condutores dos autocarros interpelam-na várias vezes para essa questão, já 524 

passou mais de um ano e nada foi feito, gostaria de saber como estão a 525 

intencionar resolver essa situação.-------------------------------------------------- 526 
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------- Usou da palavra o Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) 527 

congratulando-se com esta inovação tecnologia na Assembleia, uma vez 528 

que já tinha sido uma sugestão sua feita há quatro anos e que foi 529 

apresentada neste órgão através do Senhor Deputado Pedro Amaral. 530 

Parabéns a todos e em particular à Senhora Deputada Daniela Figueiredo 531 

(PPD/PSD) por ter renovado esta vontade.---------------------------------------- 532 

Celebrou a proposta aprovada em Assembleia da República da elevação de 533 

Gouveia a Cidade e Vila Nova de Tazem a Vila, que comemorou 534 

recentemente 33 anos. Chamar a atenção no documento do 1.º Ponto pedir 535 

à Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem pelo 536 

abuso na acentuação da palavra Tazem acentos agudos, graves, sem 537 

acentos, ter algum cuidado.---------------------------------------------------------- 538 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 539 

referindo que se deparou hoje pela análise de uma das Atas de reunião de 540 

Câmara que foi feita um acordo com o canil da Guarda para que possa 541 

passar a funcionar como centro de recolha oficial. Sendo assim, como 542 

decorre o procedimento de captura de animais errantes e a quem é 543 

comunicada a existência de animais errantes.------------------------------------- 544 

Dado o mediatismo que existe ainda em situações de violência doméstica, 545 

inclusive, por vezes noticiadas no concelho, como ficou no ar numa 546 

anterior sessão se a casa que ira funcionar de abrigo a vítimas de violência 547 

doméstica está em funcionamento, se já acolheu alguém.----------------------- 548 

Indo ao encontro ao que foi referido pelo Senhor Deputado Constantino 549 

Matos (CDU), devido à falta de sinalização de vias e que diz respeito à 550 

Calçada dos Frades, ao trajeto que é feito em ligação à Av.ª Botto 551 

Machado, que tem sofrido agora uma intensificação de trânsito pela via que 552 

está cortada na Rua Casimiro de Andrade, porém as condições não são as 553 

melhores, uma vez que não está assinalada de forma correta e inclusive a 554 

berma do lado direito antes da chegada à Av. Botto Machado é contigua a 555 

uma valeta com alguma profundidade e que não está sequer assinalada, 556 

sendo que é um percurso sobretudo de noite algo perigoso no cruzamento 557 

de viaturas.-----------------------------------------------------------------------------   558 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) 559 

dirigindo uma saudação especial à Senhora Vereadora Dina Cabral que se 560 

encontra presente nesta que é a sua primeira sessão da Assembleia, 561 

independentemente da decisão do executivo mais um vereador menos um 562 

vereador, certamente que o seu contributo irá ser uma mais-valia quer para 563 

a Vereação, quer para o nosso Município. À Senhora Deputada desejou um 564 

bom trabalho, as boas vindas e boa sorte.----------------------------------------- 565 
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Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Assembleia, com quem tem uma 566 

estima pessoal, política e profissional e é baseado nesta estima que 567 

apresenta este tema. Já falaram algumas vezes em alguns eventos e atos 568 

oficiais, mas entende que é neste órgão, em sede própria que têm que 569 

debater aquilo que, por vezes, não corre menos bem. Ou seja, o Senhor 570 

Presidente apela várias vezes e até de uma forma também bastante crítica 571 

até em alguns discursos em atos oficiais como foi o último no discurso da 572 

cerimónia do 32.º aniversário de elevação de Gouveia a Cidade, é de 573 

opinião que não dá uma boa imagem do nosso Município transmitirmos 574 

esse desagrado. Portanto, é neste órgão, em sede própria, que têm que 575 

debater esse assunto.------------------------------------------------------------------  576 

E o assunto tem a ver com a ausência dos eleitos em atos oficiais e eventos 577 

públicos. Já não é a primeira vez que o Senhor Presidente faz esse reparo, 578 

esse desagrado, acaba também por concordar com o Senhor Presidente, ela 579 

própria, quando não está presente por motivos pessoais ou profissionais faz 580 

sempre questão de se fazer substituir, também é importante.------------------- 581 

Julga que também o Senhor Presidente da Assembleia tem aqui alguma 582 

responsabilidade. Todos sabem que o cidadão comum e todos os quais 583 

foram eleitos, precisam de motivação para estarem presentes. E a 584 

motivação também surge se sentirem orgulho de serem bem acolhidos 585 

nesses atos oficiais e nesses eventos.-----------------------------------------------  586 

O Senhor Presidente sabe que desde algum tempo a esta parte – e têm 587 

conversado sobre isso - que o Protocolo e a forma como estes atos e 588 

eventos e atos oficiais é nulo - ou seja, os deputados municipais chegam a 589 

um ato oficial ou a um evento e simplesmente nem sequer sabem onde se 590 

devem sentar, a que horas chegam os representantes do Governo e a forma 591 

como são apresentados.-------------------------------------------------------------- 592 

E aproveitou para fazer referência ao último ato que foi a Exposerra em 593 

que, a Senhora Ministra, que é de facto muito simpática, a uma 594 

determinada altura veio questioná-la que força partidária que ela 595 

representava.--------------------------------------------------------------------------- 596 

Fica o seu reparo, a sua recomendação que também eles precisam de se 597 

sentir orgulhosos da forma como são recebidos e acolhidos neste tipo de 598 

atos e eventos. Tem a certeza que o Senhor Presidente da Assembleia vai 599 

fazer boa nota deste seu reparo, desta sua crítica construtiva – como 600 

queiram interpretar – é apenas uma forma de promoverem uma melhoria 601 

continua e talvez de se motivarem a estarem presentes neste tipo de 602 

eventos.---------------------------------------------------------------------------------   603 
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Saudou a iniciativa do Senhor Presidente de terem hoje, pela primeira vez, 604 

uma gravação da sessão deste órgão. É importante explanar, pois uma 605 

comunicação assertiva e eficaz também é importante, aquilo que se passa 606 

na realidade transmitindo através de imagem ou som tem que ser fidedigno 607 

pois só assim é que há uma comunicação assertiva e eficaz. Saudou o 608 

Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) e a Senhora Deputada Daniela 609 

Oliveira (PPD/PSD) quando foi da sua intervenção de transmissão das 610 

sessões foi uma das Deputadas que saudou essa iniciativa. Porque já não é 611 

a primeira vez, e este reparo é para o Senhor Presidente, que os cidadãos os 612 

abordam que a camara municipal, por norma, acredita que não seja por 613 

maldada, mas talvez por falta de sensibilidade faz questão de sonegar as 614 

imagens da oposição. Julga que em democracia isso não deve acontecer. 615 

Faz parte da democracia a oposição. Se há uma parte que também foi eleita 616 

por uma determinada percentagem, há outra parte que também tem 617 

representatividade. E o que eleva a democracia é precisamente isso.--------- 618 

Fica a sua sugestão para debaterem este assunto neste órgão se assim o 619 

entender.-------------------------------------------------------------------------------- 620 

Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara, referiu que na 1.ª reunião 621 

descentralizada que se realizou no mês de outubro na União de freguesias 622 

Melo e Nabais, questionou o Senhor Presidente acerca do Roteiro 623 

Virgiliano que, desde os incêndios de 15 de outubro de 2017, foram 624 

alterados. Gostaria de saber qual o resultado dessa sua intervenção na 625 

referida reunião. Assim como o ponto de situação do projeto Vila 626 

Josephine.------------------------------------------------------------------------------ 627 

No que diz respeito ao Gabinete médico veterinário, não sabe se o Senhor 628 

Presidente da Câmara visita com frequência aquele gabinete, mas pode-lhe 629 

dizer que quem tem veículos todo-o-terereno é que por vezes consegue 630 

aceder àquele gabinete, principalmente quando chove, caso contrário é 631 

muito difícil. Para além disso, as condições do próprio Gabinete, é preciso 632 

dar dignidade àqueles profissionais que são excelentes profissionais e estão 633 

com falta de condições para trabalhar, embora seja uma situação provisória, 634 

mas também é preciso acautelar isso.---------------------------------------------- 635 

Se um cidadão encontra um animal ferido no meio da via pública, durante o 636 

período nocturno, esse cidadão não tem meios económicos para chamar 637 

uma clinica veterinária para socorrer o animal, perguntou qual a resposta 638 

que a autarquia tem para este problema. Uma vez que a partir do momento 639 

em que o cidadão leve o animal a uma clinica privada fica automaticamente 640 

responsável pelo pagamento da fatura.---------------------------------------------  641 

 642 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que se 643 

encontra aberto a todas as discussões, a todas as constituições de grupos de 644 

trabalho, aberto à continuação de reuniões de líderes, porque foi sempre 645 

isso que ansiou para o funcionamento da Assembleia Municipal. Tem uma 646 

preocupação muito grande com este órgão.--------------------------------------- 647 

E o que aconteceu nas comemorações de elevação de Gouveia a cidade foi 648 

o seguinte: houve Senhores Deputados que efetivamente lhe comunicaram 649 

que não podiam estar presentes por razões pessoais e fez questão e pediu ao 650 

executivo que queria duas filas do Salão Nobre para os membros da 651 

Assembleia Municipal e essas duas filas ficaram desertas.--------------------- 652 

Quando, pela primeira vez e, dando cumprimento ao sentimento e àquilo 653 

que acha que deve ser dado de importância ao órgão que honrosamente 654 

preside, e fazendo essa exigência, acabou por ficar com nada, daí que tenha 655 

que ter algumas intervenções um bocado mais abertas, de pena. Quando 656 

teve finalmente pela primeira vez nesta casa reconhecido a figura do 657 

Deputado Municipal, com lugares, não compareceram. Custa estar nas 658 

sessões oficiais, ao lado do Senhor Presidente da Câmara e ver os senhores 659 

deputados de pé, com dificuldade para encontra um local para se sentarem. 660 

E como tal, desenvolveu as suas influências, embora não fosse uma 661 

situação de organização que parte da Assembleia Municipal, se o fosse 662 

seria diferente, no sentido acautelar os lugares para os Senhores Deputados. 663 

Espera que numa próxima vez vá continuar afazer as diligências todas para 664 

que os membros da Assembleia Municipal sejam reconhecidos, com a 665 

importância que deve ser dada a todos os deputados municipais e às 666 

pessoas que foram democraticamente eleitas, para desempenhar cargos 667 

políticos importantes neste concelho.----------------------------------------------  668 

------- Interveio a Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) referindo 669 

que então neste caso, os senhores deputados eleitos sempre que não possam 670 

estar presentes devem fazer uma comunicação ao Senhor Presidente da 671 

Assembleia para acautelar essa situação e assim já não ficará com as 672 

cadeiras vagas. E assim o Senhor presidente já não vai ficar com as 673 

cadeiras vagas, porque conhecem o protocolo. É a falta de protocolo neste 674 

caso.------------------------------------------------------------------------------------- 675 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Figueiredo (PPD/PSD) 676 

que em nome da Bancada do PPD/PSD se associou ao voto de pesar pelo 677 

falecimento do Senhor António Silva Viana.------------------------------------- 678 

Parabenizou o Município de Gouveia pela organização da Exposerra, 679 

nestes dias em que o Carnaval saiu à rua e pensa que cada vez mais se torna 680 

uma festa sólida desde o desfile pedagógico com as crianças do 1.º ciclo, à 681 
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própria Exposerra, à Feira do Queijo, ao desfile de carnaval, ao baile, à 682 

queima do entrudo. Por vezes este tipo de referências ou de parabenizações 683 

pode parecer um pouco oca ou apenas para cumprir agenda, mas acha que é 684 

verdadeiramente importante perceber que este tipo de ações e de  685 

intervenções do Município continua a fazer muita diferença nas associações 686 

e instituições que participam nela e portanto acha que nunca é demais fazer 687 

essa referência.------------------------------------------------------------------------ 688 

Falando em responsabilidade social e continuando nessa linha, considera 689 

que é importante falar sobre o facto de se ter iniciado no passado dia 5 de 690 

fevereiro as actividades do Projeto Integrar, desenvolvido pela Casa do 691 

Povo de Vila Nova de Tazem em consonância com o Município, a 692 

ADRUSE e o GAF e que tem como principais eixos de intervenção o 693 

emprego, a formação e qualificação, a intervenção familiar, a promoção do 694 

envelhecimento ativo, entre outros.------------------------------------------------ 695 

Recentemente o Clube Camões foi Campeão Distrital nos escalões Sub 16 696 

e Sub 18 masculinos. Estão portanto de parabéns naturalmente. O facto de 697 

serem campeões distritais vai fazer com que a partir de agora eles 698 

participem numa competição nacional e isso faz com que esta equipa se 699 

desloque a outras zonas do país como receba também equipas de outras 700 

zonas do país no pavilhão municipal. Na última Revisão ao Orçamento 701 

verificou a existência de uma rubrica para uma eventual reabilitação do 702 

pavilhão municipal. Pretendia saber se de facto existe alguma perspetiva ou 703 

previsão que isso venha a acontecer ainda durante este ano. Pois quando se 704 

deslocam a outras zonas do pais e verificam que existem até em freguesias 705 

de pavilhões com excelentes condições, ao nível de balneários, 706 

equipamentos desportivos, claramente superiores ao nosso, percebem que 707 

aquilo que neste momento existe com o nosso não corresponde àquilo que é 708 

preciso e àquilo que quem pratica desporto merece.----------------------------- 709 

No dia da cerimónia de elevação de Gouveia a Cidade, o Senhor Presidente 710 

falou sobre os estágios PEPAL, na falta de candidaturas e no facto de até 711 

haver um concurso ter apenas um candidato que nem sequer era do 712 

concelho de Gouveia. não acha de todo que o município sirva para não 713 

deve ser uma fonte de empego, não deve ser o município a resolver os 714 

problemas de emprego no concelho, mas também acha e acha que quem 715 

iniciou a sua atividade laboral recentemente concordará consigo que é mais 716 

fácil movimentar-se dentro do mercado de trabalho do que entrar nele. 717 

Deste modo, sabe também que o Município abriu alguns estágios PEPAL, e 718 

foi do seu conhecimento que existem alguns candidatos jovens de gouveia, 719 

que pretendem integrar esses estágios e fazer vida em Gouveia, pelo que 720 
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qualquer esforço feito para que esses estágios sejam levados a bom porto é 721 

sempre pouco. Portanto pretendias saber em que fase estão esses estágios 722 

se foram concluídos ou não e se de facto existiu algum candidato que 723 

estivesse em condições de os integrar e se foram feitos todos os esforços 724 

para que os mesmos fossem integrados.------------------------------------------- 725 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 726 

referindo relativamente à cerimónia de Elevação de Gouveia a cidade, fez 727 

uma pequena correcção, as duas filas não estavam vazias, o Senhor 728 

Deputado encontrava-se sentado. Contudo, não sendo membro efetivo não 729 

tem por isso direito a receber comunicações e convites, pareceu-lhe que os 730 

convites terão sido enviados tardiamente, pelo que lhe foi transmitido.------ 731 

Corroborando um pouco das palavras da Senhora Deputada Ana Cristina 732 

Oliveira (PS), foi bonito de presenciar a intervenção do arqueológo Joel 733 

Correia, foi uma apresentação apaixonante, bem como a apresentação do 734 

Arquiteto João Paulo Cardiel e as restantes intervenções e projectos 735 

apresentados pelos alunos de arquitectura, alguns deles utópicos mas que 736 

são importantes para se conseguir chegar um pouco mais longe.-------------- 737 

Depois “levar com um balde de água fria” dos dois responsáveis do 738 

Município, que não vai dizer que não tivessem razão, mas o momento não 739 

era o indicado, naquele órgão seria talvez o melhor.----------------------------- 740 

Pretendia saber se está prevista mais alguma reunião de Câmara 741 

descentralizada e para quando.------------------------------------------------------ 742 

Numa anterior sessão da Assembleia sugeriu a ideia de se proceder à 743 

recolha de lixo do comércio local, nomeadamente, no centro da cidade. 744 

Uma vez que aqueles caixotes estavam ali mais junto à papelaria pérola 745 

foram retirados para as traseiras da igreja, pensa que a quantidade e 746 

caixotes que agora ali se encontram não favorece a Rua Direita e, na altura, 747 

sugeriu que pudesse circular uma carrinha que ao final do dia pudesse fazer 748 

essa recolha como existem em outros Municípios. O Senhor Presidente 749 

ficou de junto dos técnicos analisar essa proposta, pelo que pretendia saber 750 

o ponto de situação.------------------------------------------------------------------- 751 

Em relação à sinalética, reparou que já há uma nova sinalética junto ao 752 

Tribunal, com setas, que se devem seguir para se chegar ao Curral do 753 

Negro.---------------------------------------------------------------------------------- 754 

Na última sessão da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente referiu que 755 

já estavam quase 2/3 do Curral do Negro requalificados, no entanto, não foi 756 

suficiente para os 20 caravanistas que estavam prometidos, só cá estiveram 757 

10 porque as condições não eram suficientes para que os 20 caravanistas 758 

pudessem ficar.------------------------------------------------------------------------ 759 
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Não desmerecendo a estrada do Vale do Rossim que é bastante importante 760 

e deveríamos dar uma ajuda aos Baldios, dar uma ajuda a quem for 761 

necessário para desbloquear a situação da estrada, deixa-lhe mais pena que 762 

há uma estrada que é da responsabilidade do Município que é a do Curral 763 

do Negro. E pelo menos acha que poderia haver um pequeno arranjo para 764 

não estar tão degradada.--------------------------------------------------------------    765 

c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 766 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara iniciando a sua 767 

intervenção respondendo ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 768 

Gouveia.-------------------------------------------------------------------------------- 769 

Efetivamente, o Senhor Presidente de Junta comunicou à Câmara as 770 

situações que relatou, concretamente, a situação do regadio. A sua função 771 

foi endereçar o assunto para o Senhor Chefe de Divisão, Eng.º António 772 

Mendes, solicitando-lhe que articulasse com o Senhor Presidente de Junta. 773 

Se não aconteceu, lamenta.---------------------------------------------------------- 774 

Assim como em relação à questão do tratorista. De momento não tem 775 

presente esse pedido, contudo, não o coloca em causa.-------------------------- 776 

Como o Senhor Presidente de Junta referiu, e muito bem, estes assuntos 777 

devem tratar-se numa reunião com os técnicos para que esses canais sejam 778 

agilizados e cumpridos, porque não existe nenhuma determinação sua a 779 

nenhum Chefe de Divisão para que não responda aos Presidentes de Junta. 780 

No entanto, vai verificar o que se passa.------------------------------------------- 781 

Em relação à ADRUSE, é uma situação que, infelizmente, já se arrasta há 782 

algum tempo. As razões das dificuldades financeiras desta associação são 783 

de vária ordem. No entanto, quer a Assembleia, quer a Direção da 784 

ADRUSE, nomeadamente, a atual Direção que é presidida pelo Senhor 785 

Presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, estão a fazer tudo 786 

para que a instituição continue a funcionar. Eventualmente, no momento 787 

em que estão, o número de colaboradores da instituição possa ser excessivo 788 

face ao trabalho efetivo que a instituição neste momento desenvolve. É por 789 

isso mesmo que quer o Senhor Presidente da Câmara de Fornos, quer ele, 790 

na qualidade de Presidente da CIMBSE, uma das possibilidades, seria 791 

precisamente a ADRUSE, através de técnicos prestarem colaboração a esta 792 

Comunidade Intermunicipal, nomeadamente, na análise de candidaturas, no 793 

desenvolvimento e encerramento de candidaturas. É uma possibilidade que 794 

já foi colocada à CCDRC. A primeira abordagem não foi muito positiva, no 795 

entanto, vão continuar a insistir. Esta situação que se passa com a 796 

ADRUSE, infelizmente, não é só com esta associação, quase todas as que 797 

existem no âmbito da CIM passam por dificuldades financeiras e uma das 798 
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possibilidades, também para ultrapassar estas dificuldades financeiras, será 799 

através da colaboração destas entidades ou de colaboradores destas 800 

entidades com a CIMBSE na análise, acompanhamento e encerramento das 801 

candidaturas efetuadas. Esta é uma das possibilidades que estão a criar, 802 

entre outras. Quer acreditar que, de entre as hipóteses que sejam possíveis, 803 

algumas possam ser concretizadas e possam inverter a situação que a 804 

ADRUSE neste momento se encontra.--------------------------------------------- 805 

------- À intervenção do Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD), o 806 

Senhor Presidente congratulou-se também com o aniversário do Notícias de 807 

Gouveia, enquanto órgão de comunicação, de informação e também de 808 

cultura.---------------------------------------------------------------------------------- 809 

Quanto ao evento que vai realizar-se no dia 1 de fevereiro relativo ao 810 

anúncio do Prémio Literário Vergílio Ferreira, vão proceder à assinatura do 811 

protocolo Rede Ler e Partir entre os Municípios de Gouveia, Guarda e 812 

Fundão, tendo por base três ícones da Literatura. Nessa medida, para além 813 

de criar esta rede de cultura, pretende-se preparar um conjunto de ações que 814 

queremos apresentar para candidatura a apoio comunitário. Essa 815 

candidatura vai contemplar ações materiais e imateriais.----------------------- 816 

Nessa medida, os três concelhos que estão neste momento - poderá haver 817 

outros, com outros escritores - mas neste momento visa preparar uma rede 818 

que possa conceber um conjunto articulado de intervenções, em que seja 819 

possível apresentar uma candidatura a apoio comunitário o que, neste 820 

momento, não é possível. O que estão a fazer é preparar o processo para 821 

que, se não for possível neste, num próximo Quadro Comunitário, 822 

apresentarmos candidaturas sólidas nessa medida.------------------------------- 823 

E, por isso, tiveram no domingo a presença da Senhora Diretora Regional 824 

que tem acompanhado esta parceria entre os três municípios e de alguma 825 

forma veio conhecer mais.----------------------------------------------------------- 826 

Relativamente à questão das ecoilhas, este projeto decorre de uma 827 

candidatura do Planalto Beirão, que teve apoio comunitário. 828 

Independentemente de ser uma candidatura do Planalto Beirão, como é 829 

uma associação de municípios, da qual o Município de Gouveia é um deles, 830 

obviamente, que a componente nacional de 15% é paga pelo Município.---- 831 

O objetivo é instalar mais equipamentos, não se esgotando na cidade de 832 

Gouveia, mas em outros pontos em que se verifique a premência de instalar 833 

este tipo de equipamentos, não só pelas razões estéticas e de higiene, mas 834 

também por razoes de poderem estimular ainda mais a separação de 835 

resíduos.-------------------------------------------------------------------------------- 836 
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É um projeto que é para continuar e transmitiram isso ao responsável do 837 

Planalto Beirão que no dia da inauguração estava presente.-------------------- 838 

Quanto ao trabalho da equipa de sapadores florestais, reconhece que de 839 

facto têm feito um excelente trabalho e que vai continuar. Estas ações de 840 

sensibilização que têm andado a fazer, esta semana vão ter continuidade. 841 

Assim como as ações de plantação com o apoio da Fundação EDP que 842 

contempla milhares de árvores. Convidou todos os presentes a se 843 

associarem no dia 21 de março, para uma plantação com voluntários da 844 

EDP e todos os cidadãos. Estas ações de plantação também são feitas em 845 

parceria com as Comissões de Baldios do concelho e a Folgonatur. Todos 846 

juntos nunca serão demais para recuperarem o património verde que 847 

desapareceu.--------------------------------------------------------------------------- 848 

Na Rua Casimiro de Andrade, a plataforma está concluída, falta pavimentar 849 

e colocar o gradeamento que está em desenvolvimento e rapidamente o 850 

empreiteiro colocará o alcatrão para passar a ter uma circulação normal.---- 851 

No que diz respeito à situação da empresa intermunicipal, continuam os 852 

três municípios a trabalhar em conjunto, agora já numa perspetiva mais 853 

consistente de concretização dos objetivos, a preparar as plataformas 854 

informáticas que tem que ser adquiridas e outras realidades que a empresa 855 

contempla e exige que sejam tratadas. Estão apenas a aguardar o Visto do 856 

Tribunal de Contas, bem como a aguardar a resposta final que deve estar 857 

para muito breve. Aguarda-se para o início do mês de março, relativamente 858 

às diferentes candidaturas que foram aprovadas no concelho de Gouveia. 859 

Em relação a estas candidaturas foram colocadas algumas questões de 860 

pormenor e estarão praticamente a receber a notificação de aprovação das 861 

mesmas, o que significa que vão ter uma intervenção importante em São 862 

Paio, 700 mil euros de investimento em saneamento básico, bem como 863 

investimentos em Paços da Serra e Vila Nova de Tazem.----------------------- 864 

Logo que seja emitido o Visto do Tribunal de Contas, a empresa tem um 865 

prazo muito curto para iniciar as obras. A Empresa tem 90 dias após a 866 

aprovação das candidaturas para desenrolar os procedimentos para arrancar 867 

com as obras.-------------------------------------------------------------------------- 868 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), associou-se 869 

ao Voto de Pesar. É uma perda muito grande, é mais um bom gouveense 870 

que nos deixa, mas que não vai deixar de estar presente connosco naquilo 871 

que é a continuidade da sua obra. Essa será sempre uma marca que nunca 872 

vai desaparecer.----------------------------------------------------------------------- 873 
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É de opinião, se o Senhor Presidente da Mesa assim o entender, que esta 874 

Assembleia poderia votar um Voto de Pesar pelo falecimento deste grande 875 

gouveense.----------------------------------------------------------------------------- 876 

No que diz respeito aos Programas de Valorização dos produtos endógenos, 877 

neste momento, temos o Programa de Valorização dos queijos da Região 878 

Centro. Este é um projeto-piloto que foi apresentado pela Dra. Ana 879 

Abrunhosa, na altura Presidente da CCDRC e por três Municípios, Gouveia 880 

– Queijo Serra da Estrela; Fundão – Queijo Beira Baixa e Penela – Queijo 881 

Rabaçal. O projeto apresentado motivou outras intervenções de outras 882 

entidades. Confessa que todos os três que apresentaram este projeto de 883 

alguma forma se sentiram ultrapassados porque não era este o objetivo. 884 

Aquilo que foi apresentado foi um projeto piloto que pretendia que, ao fim 885 

de um determinado período de tempo, que seriam dois anos e após 886 

avaliação dos respetivos resultados, fosse nessa altura ampliado ou 887 

disseminado por outros municípios que estivessem interessados. Primeiro, 888 

porque o montante disponível, um milhão de euros, por ano, para três 889 

queijos, é insuficiente, portanto, só pode ser assumido como algo que seja 890 

piloto ou experimental. Portanto, não era esse o objetivo. Era um projeto 891 

piloto que permitisse testar determinadas intervenções que contemplavam 892 

três áreas fundamentais, a área de produção, a área da comercialização e a 893 

parte do marketing. Essas fases estão lá, continuam, simplesmente a 894 

dimensão, face ao montante disponível, não é expressivo. Vai ser feita 895 

alguma coisa, mas certamente vão ficar aquém daquilo que gostariam. 896 

Depois fosse efetivamente replicado noutra escala e contemplando um 897 

conjunto mais alargado não só de Municípios, como de entidades. É um 898 

projeto no qual o Município de Gouveia está empenhado.---------------------- 899 

A primeira fase, com a Escola de Pastores, em articulação com o 900 

Politécnico de Viseu, correu bem, da turma de dezasseis alunos, metade são 901 

oriundos do concelho de Gouveia. Neste momento estão em 902 

desenvolvimento duas iniciativas que decorrem também do programa de 903 

Valorização, são eles, o Vale Pastor, para alunos que terminam o curso, no 904 

montante de 5 mil euros para dar início à sua atividade e o Vale Pastor+, no 905 

valor de 2.500 euros, que se destina a todos os pastores que já existem e 906 

que queiram melhorar ainda a qualidade do seu produto, o leite que é 907 

produzido e as condições em que trabalham para produzirem o leite.---------   908 

No concelho de Gouveia são vários os candidatos que concretizaram as 909 

suas candidaturas, espera que dentro em breve haja resposta. Sendo que 910 

aqui, neste caso, teme que haja problemas, como acontece com muitos 911 

programas, os candidatos são mais do que o dinheiro disponível. Espera 912 
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que ninguém seja prejudicado.------------------------------------------------------913 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) quanto 914 

ao Bairro do Castelo, o assunto colocado prende-se com a escadaria, a 915 

pedra que lá estava era uma pedra cinzenta escura e neste caso deve haver 916 

bom senso e é isso que deve prevalecer.------------------------------------------- 917 

Quanto às várias ruturas, infelizmente, verificam-se muitas ruturas na nossa 918 

rede de abastecimento de água, o que só será possível ultrapassar com a 919 

substituição e é para isso mesmo que se estão a articular com o Município 920 

de Seia e de Oliveira do Hospital, no âmbito da empresa intermunicipal que 921 

se pretende constituir, porque grande parte dessas intervenções será 922 

desenvolvida pela empresa.---------------------------------------------------------- 923 

Quanto à questão da marcação das vias municipais, concorda com o Senhor 924 

Deputado, de facto há um conjunto largo de vias municipais que estão a 925 

necessitar de remarcação e é isso que vão preparar para que uma boa parte 926 

delas seja remarcada logo que as condições atmosféricas o permitam.------- 927 

No que diz respeito à Rua Fernando Rebelo, concorda com o Senhor 928 

Deputado, é uma das vias que pretendem reabilitar dado o seu estado de 929 

degradação. Apesar de não ser usado por grande parte dos gouveenses, está 930 

numa situação que necessita de reabilitação e é isso que pretendem efetuar.  931 

Agora, já não pode concordar com os considerandos do Senhor Deputado 932 

relativamente a achar que o trabalho que o Município está a fazer de apoio 933 

aos nossos agricultores, nomeadamente, aos criadores de gado ovino e 934 

caprino, e não só, é um trabalho redundante com o que é feito, 935 

nomeadamente, pela Zona Agrária. O Município não é concorrente, nem 936 

está em concorrência com ninguém. O que é certo é que sentem 937 

necessidade deste trabalho que estão a desenvolver na ajuda a esses 938 

produtores, está a ser visto e está à vista. E se falar com esses produtores, é 939 

à Câmara que eles vêm cada vez mais e se isso acontece é porque sentem 940 

que são apoiados e são acarinhados, sem prejuízo de todo e qualquer apoio 941 

que seja prestado por qualquer associação. Todos não são demais. Uma 942 

coisa é certa, faltava este serviço e, se os agricultores vêm à Câmara, é 943 

porque aqui encontram respostas que não encontram noutros lados. 944 

Portanto, se os estão a ajudar, então devem continuar a ajudar. Está muito 945 

satisfeito com aquilo que estão a fazer. Aliás, este trabalho foi reconhecido 946 

no domingo passado.----------------------------------------------------------------- 947 

Quanto à queima de sobrantes, vai verificar com os serviços técnicos, dado 948 

que possuem um destroçador e é visado, também se pode usar neste caso e 949 

serve para proteger o próprio manto que existe nos terrenos. Contudo, se 950 
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foi efetuado é porque houve alguma razão, mas podem sempre ser 951 

aplicados outros métodos.----------------------------------------------------------- 952 

------- Em resposta à Senhora Deputada Cátia Caramelo (PPD/PSD), 953 

informou que no dia 6 de fevereiro os Senhores Vereadores Dina Cabral e 954 

José Nuno Santos tiveram uma reunião com os moradores e com a presença 955 

do Dr. Ricardo Brandão, do CERVAS, que de alguma forma também nos 956 

tem dado o apoio técnico nesta matéria. Foi articulado com os moradores 957 

uma estratégia. Sendo que, também terá sido dito pelo Dr. Ricardo 958 

Brandão, que o pombal não vai resolver a situação. A estratégia passa por 959 

outras medidas que envolvem a aquisição de algum tipo de material e testar 960 

a sua eficácia.-------------------------------------------------------------------------- 961 

------- Em resposta à Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS), no que diz 962 

respeito aos programas que no dia anterior foram anunciados, como em 963 

tudo, há opiniões a favor, há opiniões não tão favoráveis. No caso da 964 

redução das portagens, muita gente já diz que ficou muito aquém do 965 

esperado, nomeadamente, os agentes de turismo, porque efetivamente esta 966 

medida de redução das portagens só vai ter algum impacto para utilizadores 967 

praticamente diários e não para utilizadores ocasionais. No entanto, vão 968 

aguardar, nunca devem recusar nada, tem algum receio de que estas 969 

propostas, nomeadamente, a das portagens, fiquem aquém do esperado, 970 

mas vão ver pela prática o que se vai verificar e quais os ganhos para estes 971 

territórios.------------------------------------------------------------------------------  972 

Relativamente às outras medidas, vão deixar que o tempo dê possibilidade 973 

para que as pessoas adiram. No próprio dia em que foi anunciado o apoio 974 

financeiro para as pessoas que viessem para o interior também foi posta em 975 

causa. Vamos aguardar os resultados.---------------------------------------------- 976 

Quanto ao espaço de trabalho para os Vereadores da oposição e membros 977 

da Assembleia, tal como o fizeram para o Senhor Presidente da 978 

Assembleia, logo que consigam iniciar as obras de requalificação da 979 

restante parte do edifício, certamente que todos deverão ter espaços 980 

condignos para desenvolver o seu trabalho, que é esse o objetivo que se 981 

pretende com as obras que se desejam realizar e que são necessárias 982 

executar.-------------------------------------------------------------------------------- 983 

------- À intervenção do Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) 984 

corroborou das suas palavras e não podia estar mais de acordo às 985 

referências que fez aos prémios alcançados pelo Enólogo Paulo Nunes, 986 

bem como pela Casa da Passarela, Vinho Villa Oliveira. É mais uma prova 987 

de que o vinho do Dão, e neste caso, os vinhos do concelho de Gouveia de 988 

facto estão cada vez mais a ter distinções e os estão a colocar num patamar 989 
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correto e está a ganhar o seu espaço próprio graças ao trabalho dos nossos 990 

produtores e que o Município apoia, é o caso da realização na próxima 991 

semana da SISAB com a presença de produtores do concelho.---------------- 992 

------- Em resposta à Senhora Presidente da Junta de Freguesia da União de 993 

Freguesias de Figueiró e Freixo da Serra, reconhece o trabalho feito pelo 994 

Município e seus trabalhadores, apesar das condições adversas, mas de 995 

facto é para isso que aqui estão para prestar esse apoio aos munícipes. 996 

Engloba mais de um milhão de euros de prejuízo. Vão ver qual a expressão 997 

de apoio que podem obter da parte do Governo para minimizar estes 998 

impactos.------------------------------------------------------------------------------- 999 

No que diz respeito à obra da ponte, finalmente, ela vai avançar, havia 1000 

dificuldade na contratação de empreiteiro, mas finalmente o obstáculo está 1001 

ultrapassado e em março avançar com o arranque da obra.--------------------- 1002 

------- À intervenção do Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) o Senhor 1003 

Presidente da Câmara associou-se à referência que fez a propósito da 1004 

Elevação de Gouveia a cidade e Vila Nova de Tazem a Vila. São dois 1005 

factos relevantes e importantes.----------------------------------------------------- 1006 

------- Em resposta à intervenção da Senhora Deputada Isabel Nascimento 1007 

(PPD/PSD), informou que o acordo com o canil/gatil da Guarda é um 1008 

reforço ao serviço/protocolo que já estão a ter com o canil de Seia. A partir 1009 

do momento em que foi proibido o abate dos animais, já não há espaço em 1010 

lado nenhum. São vários municípios que já estão a ter a ocupação no canil 1011 

da Guarda pelo que, dentro em breve, ele já vai estar saturado. Voltam ao 1012 

eterno problema. É esta a solução enquanto não avançam com o Município 1013 

de Celorico na decisão conjunta de um canil intermunicipal, onde estes dois 1014 

Municípios vão ter espaço para cães e gatos. Já tem o espaço em vista, com 1015 

alguma área, que posteriormente poderá ser ampliada. Contudo, poderá 1016 

chegar a uma altura que já não permite mais ser ampliado. Provavelmente é 1017 

a própria Lei que deve ser revista.-------------------------------------------------- 1018 

Relativamente à questão da casa para vítimas de violência doméstica, 1019 

encontra-se pronta e equipada, agora, a casa não é para situações que se 1020 

eternizam, é para uma situação temporária.--------------------------------------- 1021 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) no que 1022 

diz respeito ao Roteiro Vergiliano, já foi efetuada a recolocação de todas as 1023 

placas danificadas com o incêndio. Há duas placas que ainda não foram 1024 

colocadas, aguardando-se a sua colocação na próxima semana, devido ao 1025 

próprio acesso, pois é necessário fazer a sua limpeza.--------------------------- 1026 

Quanto à questão da Vila Josephine informou que estão a ultimar o projeto.  1027 

Já existe um estudo arquitetónico, falta agora fazer o resto das 1028 
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especialidades. Estão a trabalhar nisso para que seja possível, dentro das 1029 

vias possíveis que estão a congeminar neste momento, não só em termos de 1030 

Município, mas também ao nível da CIMBSE, em de poder vir a encontrar 1031 

apoio comunitário para estas intervenções.---------------------------------------- 1032 

Relativamente à questão do Gabinete de Veterinária, como disse e muito 1033 

bem, é uma situação provisória. Estão brevemente para avançar com um 1034 

investimento de cerca de 700 mil euros no Parque ecológico onde 1035 

certamente essa situação será contemplada com condições adequadas não 1036 

só para quem trabalha naquele espaço diariamente, mas também para as 1037 

pessoas que se deslocam com os animais e para os próprios animais. Vão 1038 

avançar com a intervenção, a sua candidatura está na CCDRC em fase final 1039 

de análise, depois de já ter sido aprovada favoravelmente na CIMBSE.------ 1040 

Relativamente à questão que colocou do canídeo, quando o animal sofre 1041 

algum mau trato ou são animais sem dono ou animais com chip que têm 1042 

dono. Já tiveram vários casos em que os serviços de limpeza durante a 1043 

noite foram fazer a recolha de animais, alguns deles com dono e a Câmara 1044 

pagou o que os proprietários se recusaram a pagar. A Câmara suportou os 1045 

encargos com a clínica particular onde foram prestados os tratamentos. 1046 

Acontece quando há atropelamentos de cães em que a GNR nos contacta. 1047 

Existe um caso em que há bem pouco tempo suportaram os custos, porque 1048 

o proprietário do animal se recusou a suportar os encargos com o 1049 

tratamento.----------------------------------------------------------------------------- 1050 

------- Em resposta à Senhora Deputada Daniela Figueiredo (PPD/PSD) 1051 

associou-se ao voto de pesar.-------------------------------------------------------- 1052 

Quanto à responsabilidade social da Câmara e a candidatura ao CLDS de 1053 

4.ª geração esta foi uma situação até muito feliz para nós, porque a 1054 

candidatura não foi questionada, nem pedido qualquer esclarecimento, tal 1055 

era a sua qualidade. Foi analisada e aprovada e estamos muito satisfeitos 1056 

com isso. E certamente que vai desenvolver na sequência daquilo que foi 1057 

feito anteriormente, um bom trabalho pela comunidade em que a ADRUSE 1058 

e o GAF são entidades parceiras.--------------------------------------------------- 1059 

No que diz respeito à necessidade de ser feita alguma intervenção no 1060 

pavilhão municipal, os serviços técnicos já verificaram o que pode ser feito 1061 

para ultrapassar algumas questões, nomeadamente de infiltração de água, 1062 

embora neste ano a prioridade seja a requalificação dos balneários das 1063 

piscinas descobertas, que vão ser totalmente reabilitadas.---------------------- 1064 

No que diz respeito aos estágios PEPAL, a informação que tem da Senhora 1065 

Vereadora é que terão início no mês de abril.------------------------------------- 1066 
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------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) fica 1067 

satisfeito que tenham apreciado a intervenção do arqueólogo Joel Correia 1068 

na sessão de comemoração do Dia da Elevação de Gouveia a Cidade, bem 1069 

como na sessão que tiveram de apresentação de um conjunto de estudos, 1070 

sugestões em temos urbanísticos que jovens arquitetos apresentaram, no 1071 

âmbito desta parceria que o Município de Gouveia entendeu por bem 1072 

estabelecer com a Universidade de Coimbra, através da Faculdade de 1073 

Arquitetura.----------------------------------------------------------------------------  1074 

Foi uma sessão com sugestões bastante interessantes, mas não significa que 1075 

na sua íntegra elas vão ser seguidas. O princípio ou ideia chave que está 1076 

presente numa ou noutra poderá eventualmente ser aproveitada, agora não 1077 

descontextualizamos aquilo que foi apresentado. Aquilo que foi 1078 

apresentado foi um conjunto de trabalhos por jovens no seu final de curso e 1079 

o Município de Gouveia aceitou ser parceiro desse trabalho, não 1080 

encomendou nenhum projeto a nenhum deles. Aceitaram, tal como vão 1081 

continuar a parceria, com a Faculdade de Arquitetura de Coimbra, no 1082 

âmbito do protocolo estabelecido com esta instituição do projeto de 1083 

reabilitação dos prédios na Rua da República, para testar soluções 1084 

arquitetónicas e de materiais que comprovem que são adequadas em termos 1085 

de eficiência energética, em termos de custo/beneficio. De alguma forma 1086 

estamos a ser parceiros no concretizar de um conjunto de medidas 1087 

arquitetónicas, técnicas de materiais que podem efetivamente adequar-se a 1088 

este território e conseguir-se desta forma ganhos económicos.----------------- 1089 

 No que diz respeito às reuniões de Câmara descentralizadas, ainda durante 1090 

este mês de março é intenção realizar a próxima reunião pública 1091 

descentralizada.----------------------------------------------------------------------- 1092 

Quanto à recolha do lixo, nomeadamente na zona central da cidade, 1093 

solicitou aos serviços a verificação da solução para melhorar. Também não 1094 

aprecia esses contentores de grande dimensão encostados a imóveis, 1095 

nomeadamente à Igreja de São Pedro, bem como a outros espaços e, por 1096 

isso, concretizaram a construção das eco-ilhas na Rua da República. A 1097 

partir do momento em que o Planalto Beirão tenha os veículos adequados 1098 

para a recolha na ilha para os não diferenciados aqueles também vão sair. 1099 

Ou coloca-se mais eco-ilhas, que esteticamente também não é a melhor 1100 

solução, ou podem ter um outro sistema de recolha de lixo que possa passar 1101 

por uma recolha mais repetida diariamente, à mesma hora, utilizando 1102 

outros sistemas. É isso que vão fazer como teste logo que concluída a obra 1103 

do Bairro do Castelo. Vai permitir de alguma forma isso, com contentores 1104 

mais pequenos e que ao fim do dia possam ser recolhidos.--------------------- 1105 
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É um assunto que está a ser analisado. Não há ainda decisões, há várias 1106 

soluções possíveis e estão a analisar aquelas que melhor se adequam.-------- 1107 

Quanto à Estrada do Curral do Negro, a intervenção nesta via é 1108 

efetivamente necessária e agora está mais degradada com a passagem dos 1109 

veículos pesados de transporte de lenha, precisamente por isso necessita 1110 

cada vez mais de ser realizada, bem como o alargamento de algumas zonas 1111 

e a sua repavimentação. Não pode assegurar que seja ainda este ano, pois 1112 

existem outras que necessitam e muito de intervenção, mas esta via não 1113 

está posta de parte. Agora com a entrada em funcionamento do parque de 1114 

campismo do Curral do Negro ainda se exige mais e é mais necessária esta 1115 

intervenção.---------------------------------------------------------------------------- 1116 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 1117 

Gouveia referindo que em definitivo é necessário concretizar uma melhor 1118 

forma de articulação entre aquilo que é a necessidade das freguesias no que 1119 

diz respeito à parceria e intervenção dos serviços municipais. Obviamente 1120 

que as questões meramente correntes, com um telefonema ou e-mail, 1121 

resolvem aquelas pequenas situações que não precisam de despacho 1122 

superior. Agora nos exemplos que referiu na sua intervenção, obviamente 1123 

que não basta o Senhor Presidente da Câmara ou o vereador responsável 1124 

pelo pelouro despachar o assunto para um chefe de divisão ou técnico 1125 

superior da camara para que as coisas se resolvam, porque já viram que não 1126 

se dá continuidade, nem seguimento às solicitações que são feitas.-----------  1127 

Está convencido que nas questões maiores que muitas vezes coloca que 1128 

nem é da atribuição do chefe de divisão ou do técnico tomar a decisão que 1129 

tem obviamente que ter cobertura superior. Muitas vezes os técnicos não 1130 

têm autonomia, competência e responsabilidade tomar decisões que 1131 

competem ao poder político. Têm que arranjar uma melhor articulação a 1132 

bem de todos.-------------------------------------------------------------------------- 1133 

No que diz respeito à situação na ADRUSE, todos vislumbram à partida 1134 

que não é com a emissão de pareceres ou transformar a ADRUSE numa 1135 

entidade meramente para auxílio técnico seja para a CIM ou Municípios 1136 

que se vai resolver o problema. Todos sabem, e a comunicação social já o 1137 

referiu, que a ADRUSE terá neste momento um buraco financeiro que 1138 

andará na volta dos 200 mil euros, 50 mil euros em salários em atraso e 1139 

fornecedores, conta caucionada 120 mil euros, mais eventualmente 90 mil 1140 

euros para as indeminizações, estão a falar de uma verba muito avultada 1141 

para aquilo que é a estrutura da própria ADRUSE. Por isso duvida muito 1142 

dessa boa vontade em fazer com que a ADRUSE fique como uma entidade 1143 

prestadora de serviços, porque pensa que não é assim que o problema se 1144 
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resolve. Daí o alerta que fez. Não é com 4 mil euros que se paga de quota 1145 

anualmente para a ADRUSE que se resolve o problema. Se falarmos que o 1146 

Município, por exemplo, se compromete a comparticipar na questão do 1147 

Geopark em 25 mil euros, estão a falar em seis vezes mais, 1148 

independentemente e não estão a discutir o âmbito e importância dessas 1149 

duas estruturas, mas é o exemplo significativo de uma discrepância que 1150 

pode haver entre uma instituição com quase 30 anos, com sede em 1151 

Gouveia, e uma realidade nova. Aquilo que os municípios financeiramente 1152 

estão neste momento a arcar, é manifestamente pouca para a importância 1153 

que uma instituição como a ADRUSE pode significar.------------------------- 1154 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1155 

referindo-se aos projetos de valorização económica dos recursos endógenos 1156 

que Gouveia tem propostos, nomeadamente, a Escola de Pastores. Durante 1157 

a Exposerra teve a oportunidade de falar com o Senhor Secretário de 1158 

Estado da Agricultura que lhe referiu que havia da parte do Estado um 1159 

interesse claro de favorecer e haver uma transversalidade entre os vários 1160 

Ministérios no sentido de apoiar melhor os projetos. Sugeriu ao Senhor 1161 

Presidente da Câmara, uma vez que também é Presidente da CIM, que faria 1162 

algum sentido, nomeadamente, nas propostas dos cursos profissionais que 1163 

são propostos pela CIM e que se têm mantido exatamente iguais em todos 1164 

os Municípios e que são discrepantes daquilo que é na verdade a realidade 1165 

dos Municípios, propor um curso nesta área, nomeadamente, no âmbito de 1166 

Escola de Pastores, evitando aquilo que está a acontecer. O Secretário de 1167 

Estado da Agricultura até ficou surpreendido porque pensava essa 1168 

articulação já acontecia, nomeadamente, no Interior. Os alunos saem da 1169 

Escola com o curso profissional e muitas deles voltam para as suas aldeias 1170 

fazendo uma agricultura de subsistência que é ainda pior do que aquela que 1171 

os seus pais praticavam. Pensa que pode haver aqui uma boa articulação 1172 

entre aquilo que é o projeto de Gouveia e pensa que é um bom projeto e 1173 

aquilo que é o seu papel, nomeadamente, como Presidente da CIM na 1174 

criação de curso profissionais na nossa zona.------------------------------------- 1175 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) 1176 

referindo que tendo uma responsabilidade acrescida, porque muitos 1177 

cidadãos estão a seguir este mesmo órgão, julga que é deveras importante 1178 

clarificar a situação do animal que foi recolhido e identificado através do 1179 

chip e simplesmente o Município assumiu esta responsabilidade. é 1180 

importante clarificar este tema para amanhã não venha a ter situações 1181 

semelhantes a estas e que o cidadãos a ter os mesmos direitos.----------------  1182 
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Por outro lado, pretendia esclarecimento à questão, através das linhas de 1183 

contacto do Município não há contacto depois do expediente, à exceção da 1184 

linha de avarias das águas e de outro tipo de anomalias técnicas. Sabe que é 1185 

o Senhor Vereador José Nuno Santos que está com este pelouro, pelo que é 1186 

importante clarificar para onde o cidadão pode ligar após o horário de 1187 

expediente do Município e qual a situação que se deparou com este animal 1188 

que foi devidamente constatado o seu proprietário.------------------------------ 1189 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 1190 

questionando como e a quem se faz a comunicação de animais errantes.-----  1191 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara respondendo ao 1192 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, quanto à articulação 1193 

vão verificar essa questão.----------------------------------------------------------- 1194 

No que diz respeito à ADRUSE, todos estão de acordo na importância e 1195 

relevância da ADRUSE, todos reconhecem as suas dificuldades. As 1196 

Câmaras Municipais decidiram ainda no final do ano passado antecipar o 1197 

pagamento da quota para fazer face a alguns pagamentos, nomeadamente 1198 

pagamento de ordenados. O Senhor Presidente da Junta sabe que os sócios 1199 

da entidade são maioritariamente cinco Municípios, portanto é sobre eles 1200 

que se alguma coisa tiver que ser paga são eles que vão ter que pagar. 1201 

Portanto, não pode concordar quando o Senhor Presidente de Junta refere 1202 

que contribuem pouco e pagam pouco. Se alguma coisa acontecer, 1203 

nomeadamente o pagamento das indeminizações que são devidas, terão que 1204 

ser os sócios que vão ter que pagar.------------------------------------------------ 1205 

Como disse, a instituição têm órgãos próprios, são eles que decidem, não é 1206 

o Presidente da Assembleia que decide o futuro da instituição, mas sim a 1207 

sua Assembleia, é ela que decide o futuro da ADRUSE e aquilo que 1208 

pretende fazer em cada ano. A Assembleia juntamente com o Presidente da 1209 

Direção estão em plena e total sintonia, como sempre estiveram. Porque 1210 

não há uma solução para a ADRUSE, mas várias possibilidades que 1211 

possam contribuir para tentar passar ou contrariar a situação de modo a 1212 

resolver a sua situação e a sua manutenção, pois é isso que os sócios 1213 

pretendem, pelo menos o Município de Gouveia assim o quer.---------------- 1214 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) concorda 1215 

com a sua intervenção, pois quando iniciaram este projeto até tentaram, o 1216 

objetivo era que algumas escolas profissionais entrassem precisamente por 1217 

aqui. Mas não houve grande recetividade.----------------------------------------- 1218 

Uma das coisas que se tem apercebido, porque trabalham muito 1219 

diretamente com os nossos agricultores, os jovens agricultores, a burocracia 1220 

que é exigida para apresentação de uma candidatura, as condições que é 1221 
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preciso reunir e os jovens que apresentam uma candidatura como jovem 1222 

agricultor e estar à espera dois e três anos para uma resposta, isto, mais do 1223 

que outra coisa, é que mata a esperança de qualquer jovem que queira 1224 

entrar nesta atividade profissional. Há casos no concelho de Gouveia que 1225 

tiveram este tempo à espera e desistiram e acabaram por ir para outra 1226 

atividade.------------------------------------------------------------------------------- 1227 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS), usou da 1228 

palavra o Senhor Vereador José Nuno Santos referindo, a título de 1229 

exemplo, que acompanhou o caso de um canídeo errante (sem dono), que 1230 

foi atropelado num fim de semana e a horas tardias, tendo sido 1231 

imediatamente recolhido pelos serviços de higiene e limpeza do Município. 1232 

Não foi possível, nessa ocasião, contactar o veterinário municipal pelo que 1233 

teve de tomar a decisão de internar o canídeo numa clínica privada, uma 1234 

vez que o mesmo corria risco de vida. Nesse caso, o Município de Gouveia 1235 

assumiu, naturalmente, o custo do internamento e dos tratamentos. ---------- 1236 

Houve uma outra situação semelhante (curiosamente pouco depois dessa) 1237 

em que um outro canídeo, também atropelado, foi internado numa clínica 1238 

particular, tendo-se verificado, posteriormente, através da leitura do chip, 1239 

que o canídeo possuía um detentor. Nessa ocasião, decidiu que o Município 1240 

não deveria assumir o pagamento dos tratamentos, embora o detentor tenha 1241 

reclamado e entendido que não deu a ordens para a realização dos 1242 

tratamentos e que deveria ser o município a pagar. Houve, entretanto, uma 1243 

alteração da delegação de competências e esse pelouro foi assumido pela 1244 

Sra. Vereadora Eng. Dina Cabral, que pode muito bem ter entendido de 1245 

outra forma, com argumentos igualmente válidos, mas julga que não.-------- 1246 

Confessa, e tem a humildade suficiente para reconhecer, que este tipo de 1247 

situações lhe causam dúvidas recorrentes, nomeadamente no que diz 1248 

respeito aos limites das competências do município nesta matéria, mas 1249 

também no que concerne e às questões de ética que se colocando, 1250 

nomeadamente quando falamos da vida e morte de seres vivos. Por esse 1251 

motivo, tem recorrido, não raras vezes, ao jurista do município e ao 1252 

veterinário municipal, com o objetivo de procurar perspetivar estas 1253 

questões por vários primas, procurando prever situações e definir 1254 

procedimentos para o futuro.------------------------------------------------------- 1255 

Quando há um atropelado de canídeo na via pública, o contacto deve ser  1256 

feito para a Guarda Nacional Republicana e não para os serviços de higiene 1257 

e limpeza do Município. Julga que não haverá problema nenhum em 1258 

colocar essa informação no website do Município e que será uma boa 1259 

sugestão.-------------------------------------------------------------------------------- 1260 
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Em relação ao procedimento para a captura de animal errante, o contacto 1261 

tem que ser feito para o veterinário municipal que, por sua vez, comunica 1262 

aos serviços de higiene e limpeza para fazer essa captura. Em regra, o 1263 

próprio veterinário municipal deve acompanhar (e acompanha) esse 1264 

processo. É ele, inclusive, a única pessoa que possui, por enquanto, um 1265 

aparelho e acesso ao sistema para identificação dos canídeos.-----------------  1266 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 1267 

------- Não se verificou a intervenção por parte do público presente.---------- 1268 

III – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 1269 

PONTO 1 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1270 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 1271 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 1272 

COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE 1273 

VILA NOVA DE TAZEM PARA A GESTÃO DO 1274 

CENTRO CULTURAL DE VILA NOVA DE TAZEM 1275 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1276 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação 1277 

do ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------- 1278 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara colocando à 1279 

consideração do órgão deliberativo uma proposta semelhante aos anos 1280 

anteriores. Foi feita a articulação com a Junta de Freguesia de Vila Nova de 1281 

Tazem, pois está mais próxima, pode dinamizar de uma forma mais intensa 1282 

e efetiva esta infraestrutura. Tem por objetivo a dinamização de atividades 1283 

de natureza cultural e outras no edifício e não com obras de monta que são 1284 

necessárias efetuar essas sim são da responsabilidade do Município e 1285 

portanto não são objeto deste protocolo.------------------------------------------- 1286 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1287 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1288 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) 1289 

expressando congratulações por estarem juntos numa sessão marcante em 1290 

vários títulos, desde logo pelo anúncio das obras que trarão mais conforto e 1291 

motivação para virem às Assembleias, por lhes ter comunicado que vão 1292 

passar a ser tratados de uma forma mais digna nas sessões públicas 1293 

reservando aos Deputados um lugar sentado sempre que possível e porque 1294 

estão a ser transmitidos on line através das novas tecnologias. E por ultimo 1295 

porque lhe pareceu ver no Senhor Presidente um espirito de iniciativa 1296 

dizendo que é preciso conferir algum dinamismo a esta Assembleia de 1297 

maneira a ter alguma projecção nas actividades municipais. No entanto, 1298 

quando o senhor Presidente disse que estava “aberto”, respondeu dizendo 1299 
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que o Senhor Presidente não pode estar aberto, o senhor presidente tem que 1300 

liderar o dinamismo desta Assembleia, pode é exigir que os outros estejam 1301 

abertos às iniciativas, mas é do Presidente da Assembleia que parte toda a 1302 

iniciativa e toda a atividade da Assembleia.--------------------------------------- 1303 

Sobre este ponto, o Senhor Deputado referiu que as coisas podem ser tão 1304 

simples quanto o Senhor Presidente da Câmara comunicou, mas podem ser 1305 

um pouco mais complexas se forem vistas de outro prisma.-------------------- 1306 

E a ótica pela qual o Senhor Deputado encara este ponto é a seguinte:------- 1307 

Mais uma vez somos chamados a pronunciarmo-nos sobre o contrato que a 1308 

camara vem celebrando anualmente coma Junta de Freguesia de Vila Nova 1309 

de Tazem, cujo objecto é a delegação de competências na gestão do centro 1310 

cultural daquela vila.----------------------------------------------------------------- 1311 

Lembro que, em fevereiro de 2019, votei a favor do contrato que agora 1312 

finda, mas alertei o Senhor Presidente para a necessidade de enviar aos 1313 

membros desta Assembleia Municipal os seguintes documentos: Plano de 1314 

atividades programadas para o ano de execução do contrato que deverá ser 1315 

entregue até 30 dias após o início da execução do mesmo; relatórios 1316 

semestrais de acompanhamento que devem ser acompanhados dos 1317 

respetivos documentos de despesa referentes aos recursos financeiros 1318 

disponibilizados pela Câmara e Relatório de Avaliação Final que deve ser 1319 

entregue até ao dia 20 do mês seguinte à conclusão do contrato.--------------  1320 

A verdade é que nenhum destes Relatórios nos foi entregues, sendo que já 1321 

devíamos conhecer o plano de atividades programadas há quase um ano e 1322 

também não recebemos o primeiro relatório semestral de 2019.---------------  1323 

Ficamos, entretanto, à espera do relatório final que deverá ser entregue até 1324 

ao dia 20 de março ou abril deste ano.--------------------------------------------- 1325 

Estando definido que os mencionados relatórios ficam sujeitos à apreciação 1326 

do executivo que os aprovará ou ratificará no prazo máximo de 10 dias 1327 

úteis a contar da sua receção, solicito que seja comunicado a esta 1328 

Assembleia o teor da deliberação da Câmara sobre esta matéria, 1329 

nomeadamente, no que se refere ao plano de atividades programadas de 1330 

2019 e ao primeiro relatório semestral do mesmo ano.-------------------------- 1331 

Continuamos a defender que a Câmara deve apoiar a Junta de Freguesia de 1332 

Vila Nova de Tazem, como de resto, todas as Juntas de Freguesia de forma 1333 

o mais igualitária possível, mas é nossa obrigação zelar pela lisura de 1334 

processos e pugnar por práticas de rigor e transparência.----------------------- 1335 

Assim, não dispondo de informação que nos permita aquilatar os benefícios 1336 

que o presente contrato traz à população de Vila Nova Tazem quando 1337 

comparamos a sua execução com a gestão municipal do Centro Cultural, 1338 
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resta-nos pedir a V.Ex.ª que preste agora os esclarecimentos e elementares 1339 

sobres esta matéria e, posteriormente, mande enviar-nos os relatórios que 1340 

aqui foram referidos.----------------------------------------------------------------- 1341 

Gostaria ainda de realçar que o único documento que reflete dados 1342 

esclarecedores é o Anexo C – Estudo Económico, que acompanha o 1343 

contrato. Aí figura o valor de 28.500 euros como previsão de custo anual se 1344 

a gestão e a dinamização do Centro Cultural fossem exercícios pela 1345 

Câmara.--------------------------------------------------------------------------------- 1346 

Assim, fica demonstrado que a opção de “entregar” a gestão à Junta de 1347 

Freguesia traz uma “poupança” de 18.500 euros à Câmara, visto que, com 1348 

este contrato apenas disponibiliza o montante de 10.000 euros.--------------- 1349 

Somos decididamente a favor da descentralização de competências, desde 1350 

que seja fundamentada em critérios justos e racionais.-------------------------- 1351 

Os pressupostos da descentralização são sem qualquer dúvida a prestação 1352 

de serviços de melhor qualidade aos cidadãos e em melhores condições de 1353 

utilização, sendo no caso vertente, as áreas da cultura, do desporto e do 1354 

lazer que estão em causa.------------------------------------------------------------  1355 

Consideram que esta visão economicistas da descentralização 1356 

contraproducente e até que os relatórios de que estão à espera provem o 1357 

contrario, é nossa convicção de que não satisfará da melhor forma as 1358 

necessidades do público a que se dirige.------------------------------------------- 1359 

Em nosso entendimento, deve-se poupar sim, mas não à custa das 1360 

populações que as autarquias servem, seria mais aconselhável economizar 1361 

nos gastos em compras que rouçam o luxo e aproveitam a poucos ao 1362 

mesmo tempo que exibem um insensato novo riquismo.------------------------ 1363 

É portanto difícil encontrar argumentos que justifiquem um voto favorável, 1364 

na medida em que se desconhecem as respostas às seguintes questões:------ 1365 

- Estão garantidas as atividades regulares, culturais e desportivas para a 1366 

população em geral? Partindo de resposta afirmativa, são elas suficientes?  1367 

- Tem havido intercâmbios e parcerias com coletividades e instituições 1368 

locais e regionais? Partindo da resposta afirmativa, não é viável alargar o 1369 

âmbito dessas relações?-------------------------------------------------------------- 1370 

- Está efetivamente garantida a manutenção das instalações em perfeito 1371 

estado de conservação e limpeza?-------------------------------------------------- 1372 

- Tem a Câmara prestado todo o apoio técnico necessário à Junta de 1373 

Freguesia, conforme clausula 8.ª?-------------------------------------------------- 1374 

- Tem a Câmara fornecido em tempo útil os meios necessários solicitados 1375 

pela Junta de Freguesia?------------------------------------------------------------- 1376 
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Fica a sugestão para que a Câmara dê instruções aos serviços da cultura 1377 

para estudar a pertinência e exequibilidade da celebração de acordos com 1378 

as outras juntas de freguesia do concelho ou com as associações culturais, 1379 

no sentido de levar a cabo atividades regulares, culturais e desportivas para 1380 

a população e intercâmbios e parcerias com coletividades e instituições 1381 

locais e regionais, excluindo, naturalmente, a manutenção de instalações 1382 

em perfeito estado de conservação e limpeza.”----------------------------------- 1383 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) referindo 1384 

que a proposta de contrato em análise é semelhante ao do ano anterior e 1385 

claro que só pode correr bem.------------------------------------------------------- 1386 

Relembrou ao Senhor Presidente uma expressão que sabe que ele ouviu 1387 

recentemente sobre este tema que é “tapar o sol com a peneira” e espera 1388 

que esta expressão tenha cada vez menos poder por causa do avanço 1389 

tecnológico que estão à assistir naquele momento, porque as pessoas ou 1390 

pelo menos mais pessoas vão poder assistir e perceber o que se passa 1391 

naquele órgão.------------------------------------------------------------------------- 1392 

Por exemplo, no caso dos recursos humanos com uma verba de 24.500 1393 

euros, estimados pela Câmara Municipal, se dissesse a um vilanovense que 1394 

estão estimados 24.500 euros para recursos humanos, não haveria um único 1395 

que não se risse na sua cara, porque é completamente não transparente a 1396 

forma com estão a ser injetados estes 10.000 euros na Junta de Freguesia, e 1397 

não é de todo contra, é até a favor do apoio às Juntas de Freguesia, mas não 1398 

desta maneira que não é de todo transparente.------------------------------------ 1399 

No ano passado, o Senhor Presidente disse que a Câmara Municipal é 1400 

responsável pelas grandes reparações e a junta de freguesia pelas pequenas 1401 

reparações. Gostaria de saber, este ano, o que foi feito em termos de 1402 

grandes reparações no edifício, não contando como é óbvio com o 1403 

estacionamento, e se também já foram reparados os vidros que estão 1404 

partidos há anos.---------------------------------------------------------------------- 1405 

No que diz respeito ao elevador, daquilo que conversou com o Senhor 1406 

Presidente de Junta, não valeria a pena ter um contrato de manutenção para 1407 

o número de vezes de utilização do elevador, neste momento, temos um 1408 

“mamarracho” no Centro Cultural que não serve para nada, pois não tem 1409 

utilização, dado que não tem manutenção.---------------------------------------- 1410 

Associou-se à intervenção do Senhor Deputado Fernando Silva (PS) no 1411 

pedido de relatório de atividades e despesas de 2019 para tentar perceber se 1412 

são efetivamente gastos estes 10.000 euros alguma parte no Centro Cultural 1413 

e onde.---------------------------------------------------------------------------------- 1414 
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Por último, queria esclarecer uma vez que no ano passado foi causa de 1415 

alguma controvérsia a sua posição e o seu voto, este ano, vai abster-se 1416 

única e exclusivamente, pela forma não transparente que este contrato é 1417 

feito e pela forma como estes 10.000 euros são injectados na junta de 1418 

freguesia e não pelo apoio ao Centro Cultural.----------------------------------- 1419 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que o 1420 

contrato é absolutamente transparente. Em relação ao Plano de Atividades, 1421 

encontra-se presente a pessoa indicada para esclarecer o assunto e aquilo 1422 

que é feito no Centro Cultural.----------------------------------------------------- 1423 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo 1424 

que o Senhor Presidente da Câmara é cumpridor dos contrato e da Lei e os 1425 

membros da Assembleia do PS de forma alguma interpelaram o Senhor 1426 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem, a Assembleia 1427 

Municipal compete fiscalizar a Câmara Municipal. É isso que cada um 1428 

deve fazer na sua atividade autárquica. Não nos atrevemos sequer a 1429 

interrogar, sobretudo nesta sala, o Presidente da Junta de Freguesia e, mais, 1430 

também não interpelamos o Senhor Presidente da Câmara. Aquilo que 1431 

pediram foi documentos que o contrato obriga a trocar entre as duas 1432 

entidades. E que os membros da Assembleia têm direito a ter acesso.-------- 1433 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila 1434 

Nova de Tazem referindo que os relatórios de atividades foram entregues 1435 

nas datas previstas, em julho de 2019 e em janeiro de 2020, onde constava 1436 

as atividades que foram realizadas em 2019 e onde constava também as 1437 

despesas feitas com o Centro Cultural, dando cumprimento ao que está 1438 

estipulado no contrato interadministrativo.---------------------------------------- 1439 

Mais referiu que o Centro Cultural é dinamizado, há promoção de 1440 

intercâmbios e parcerias com as colectividades, as grandes obras não estão 1441 

contempladas neste contrato interadministrativo, mas existe de facto a 1442 

manutenção e a conservação do estado de limpeza.------------------------------ 1443 

Relativamente às actividades que foram realizadas, a Câmara Municipal vai 1444 

fazer chegar aos Senhores Deputados Municipais o Relatório, mas pode 1445 

adiantar que foram realizadas bastantes atividades e os Senhores Deputado 1446 

têm conhecimento disso porque a Junta de Freguesia convida os senhores 1447 

deputados para essas atividades. As atividades vão desde a realização de 1448 

espetáculo de ballet, concerto da filarmónica, intercâmbios de bandas 1449 

filarmónicas, peças de teatro, durante o verão foi aberta a piscina durante 1450 

quatro meses, realizou-se naquele centro a comemoração do aniversário da 1451 

Liga dos Combatentes, onde gostava de ter presente os deputados da 1452 

assembleia, festas de natal das colectividades, encontro do Dia Nacional da 1453 
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Ciência com alguns cientistas de Vila Nova de Tazem. São alguma das 1454 

actividades que foram realizadas.--------------------------------------------------- 1455 

No relatório de Despesas pode elencar caso os Senhores Deputados assim o 1456 

considerarem.-------------------------------------------------------------------------- 1457 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que há 1458 

um pedido de um Senhor Deputado para que seja enviado o relatório, pelo 1459 

que o executivo deve providenciar.------------------------------------------------- 1460 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo 1461 

que, em relação ao Senhor Presidente da Câmara, podiam ter poupado este 1462 

tempo se lhes tivesse envaido o Relatório de Atividades, onde estariam 1463 

programadas todas as atividades e se lhes for enviado o relatório de 1464 

avaliação final certamente que também estão aquelas que efetivamemte 1465 

foram concretizadas e só depois disso se poderá avaliar se este contrato 1466 

vale ou não vale a pena. Esta gestão, aquilo que lhe dá a ideia é que a Junta 1467 

não ganha nada sendo ela a gerir, a Câmara é que ganha 7.500 euros e não 1468 

precisa de lá colocar pessoal. Agora querem saber se esse facto é bom para 1469 

os vilanovenses ou não é, e só se conhecendo e detalhe o que se passa com 1470 

contrato ena sua execução é que podem fazer essa avaliação, para depois 1471 

expor as criticas ou os louvores. Portanto, esses relatórios, pediu-os o ano 1472 

passado quando foi discutido este assunto, pediu que fossem enviados, não 1473 

o foi, nenhum dos relatórios foi enviado.------------------------------------------ 1474 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) referindo 1475 

que muitas das atividades que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 1476 

Vila Nova de Tazem mencionou são obviamente feitas na totalidade pelas 1477 

colectividades, as da banda filarmónica são aquelas que acompanha mais 1478 

de perto e sabe também que eles são responsáveis pela limpeza do centro 1479 

cultural após o evento e crê que não sejam os únicos. Se não é o caso, acho 1480 

que deveria ser, a limpeza aqui também, esta verba é única e 1481 

exclusivamente das atividades feitas pela junta de freguesia.------------------ 1482 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que 1483 

colocou à votação a PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 1484 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 1485 

COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE VILA 1486 

NOVA DE TAZEM PARA A GESTÃO DO CENTRO CULTURAL 1487 

DE VILA NOVA DE TAZEM, PARA O ANO 2020, ASSIM COMO 1488 

OS RESPETIVOS ANEXOS, tendo sido os documentos aprovados, por 1489 

maioria, com vinte e oito (28) votos a favor e oito (8) abstenções, nos 1490 

termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado com o artigo 1491 

131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------- 1492 
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PONTO 2 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA 1493 

APRESENTADA PELA BANCADA MUNICIPAL 1494 

DA CDU RELACIONADA COM O 1495 

APROVEITAMENTO TURÍSTICO DAS 1496 

POTENCIALIDADES DO CONCELHO 1497 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1498 

concedendo a palavra ao Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) para 1499 

apresentação do ponto da ordem de trabalhos.------------------------------------ 1500 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1501 

referindo que não lhe apraz desenvolver muito para além daquilo que 1502 

consta da proposta, mediante aqui o nosso trabalho pode ser desenvolvido 1503 

ou afinado tendo por objectivo primordial o desenvolvimento do concelho 1504 

na ótica do aproveitamento turístico sustentável e sustentado.----------------- 1505 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1506 

referindo que a CDU apresentou uma proposta que, de acordo com o 1507 

regimento, deve ser votada.---------------------------------------------------------- 1508 

Sendo um Órgão deliberativo, pode votar favoravelmente a proposta, sendo 1509 

certo que, o nosso voto, é só uma questão de recomendação, que não 1510 

vincula o executivo à sua realização e que fica por esse campo. O que não 1511 

quer dizer que todas as propostas na sua ótica que sejam apresentadas para 1512 

possíveis desenvolvimentos, possíveis caminhos de desenvolvimento do 1513 

nosso concelho, são sempre bem-vindas, mas à semelhança de outras no 1514 

passado, é certo que a Assembleia aprova, agora não tem nenhum 1515 

significado nem nenhuma força legal de obrigatoriedade de realização, 1516 

porque não são o órgão executivo.-------------------------------------------------- 1517 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 1518 

aproveitando a oportunidade para dar os parabéns à Assembleia por ter 1519 

dado este passo de difundir em direto esta sessão. Endereçando os parabéns 1520 

a todos os que contribuíram para ser dado este passo.--------------------------- 1521 

No que diz respeito à proposta da CDU, uma proposta com sugestões 1522 

bastante interessantes, considera que deveria ser uma recomendação ao 1523 

Município para que pudesse junto do Geopark e da CIM poder trazer esses 1524 

assuntos e essas sugestões, até porque sabem que muitos desses 1525 

investimentos que estão previsto na proposta não podem ser feitos 1526 

simplesmente pelo Município, não o podem comprometer com isso, é um 1527 

pouco injusto comprometer com uma proposta destas sem nessa proposta 1528 

estar definido os valores em termos de orçamento.------------------------------ 1529 

Não obstante, congratulam a CDU pela apresentação desta proposta, que 1530 

toca também num tema que é bastante importante a questão da Turistrela, 1531 
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que já abordou várias vezes que é “dona e senhora” da Serra da Estrela 1532 

acima dos 800 metros de altitude, estão a falar de 100 mil hectares de terra, 1533 

isto é bom lembrar e perceber que na Serra da Estrela para se fazer algum 1534 

coisa comercial ou turística tem que ter uma autorização que, muitas vezes 1535 

essa autorização vem com contrapartidas financeiras de uma entidade 1536 

privada. A Turistrela foi criada em 1971, ainda no Estado Novo, sendo 1537 

pública a maioria do capital, para dinamizar a Serra da Estrela. Em 1986, 1538 

achou o Governo da altura privatizar e o prazo de concessão de sessenta 1539 

anos que contava em 1971 passou a contar mais sessenta anos, terminando 1540 

em 2046.-------------------------------------------------------------------------------- 1541 

Gouveia e os Municípios que fazem parte da região da Serra da Estrela não 1542 

podem continuar à espera, porque podem achar e ouvem muitas vezes o 1543 

argumento que a Turistrela não é entreve nenhum, que também já fez 1544 

alguns investimentos, certamente poderá ter feito. Mas aquilo que ouvem 1545 

constantemente de relatos de pessoas e entidades e empresas que tentam 1546 

fazer investimentos e dos próprios Município é que realmente é um 1547 

entrave.--------------------------------------------------------------------------------- 1548 

Depois, é por uma questão de princípio e a questão de princípio que é num 1549 

Estado democrático de Direito como é Portugal não deveria existir a terra 1550 

concessionada desta forma a privados numa lógica de monopólio que não 1551 

faz sentido nenhum em 2020.------------------------------------------------------- 1552 

E, aproveitando que este tema veio à discussão e que o Senhor Presidente é 1553 

Presidente da CIM, felicitando-o por esse facto, o senhor Deputado 1554 

também levou este tema à Assembleia da CIM, houve alguns 1555 

desenvolvimentos, pelo que sabe o anterior Presidente da CIM, o Senhor 1556 

Presidente da Câmara de Seia disse que estava a haver algumas 1557 

negociações, se entretanto há novidades ou não, o Senhor Presidente da 1558 

Câmara certamente que saberá mais algo sobre este tema que é um tema 1559 

muito importante pata os gouveenses.--------------------------------------------- 1560 

Não obstante a proposta, sugeriram à CDU a alteração de proposta para 1561 

recomendação e nesse caso não teriam qualquer problema em aprovar essa 1562 

recomendação para que ela possa ter efeitos práticos.--------------------------- 1563 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo 1564 

que a proposta em causa é bastante interessante e fica contente pelo facto 1565 

do senhor Deputado Constantino Matos (CDU) ter apresentado a esta 1566 

Assembleia assuntos importantes não só para Gouveia, mas para toda a 1567 

Serra. No entanto, deparam-se com um obstáculo formal, que é a história já 1568 

repetida da Assembleia Municipal não poder aprovar propostas que são do 1569 

âmbito das competências do executivo.-------------------------------------------- 1570 
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No entanto, pareceu-lhe e o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1571 

poderá esclarecer, mas pareceu-lhe ver duas vezes a palavra “propomos”:  1572 

“Propomos:---------------------------------------------------------------------------- 1573 

- Criação de um sistema de transporte colectivo de funcionamento 1574 

pendular (adaptado a idosos e pessoas com mobilidade reduzida), para 1575 

transportar turistas em segurança para as zonas mais aprazíveis e 1576 

pitorescas da Serra da Estrela (ex. Vale do Rossim, Penhas Douradas, 1577 

Cabeça do Velho, entre outras).---------------------------------------------------- 1578 

- Criação de uma base logística, dentro ou muito próxima da cidade de 1579 

Gouveia, onde os turistas possam encontrar alojamento, estacionamento e 1580 

uma atractiva área comercial, com restauração, cafetaria, produtos 1581 

regionais, artesanato, vinhos, etc., bem como a possibilidade de aluguer de 1582 

equipamentos desportivos (bicicletas, skis, pranchas de snowboard, etc.), 1583 

ou outras valências consideradas interessantes.--------------------------------- 1584 

- Divulgação de forma atractiva e aliciante destes serviços, possibilitando 1585 

a «venda» de um produto turístico diferenciador.”------------------------------ 1586 

Há aqui um conteúdo que o Senhor Deputado antecede com a palavra 1587 

“propomos” mas no final deste texto diz: “A CDU propõe a discussão e 1588 

votação desta proposta mostrando-se desde já aberta à sua discussão na 1589 

especialidade com as outras forças partidárias.”-------------------------------- 1590 

Se retirasse a votação, poderia ser votada se queriam ou não queriam 1591 

discutir a proposta que contêm todos aqueles pontos interessantes e o 1592 

Senhor Presidente próprio poderia dinamizar dando continuidade aquele 1593 

espírito que referiu no início, arranjar uma forma de discutir isso, tomar 1594 

uma posição, acha importante que esta Assembleia possa tomar posição em 1595 

relação a assuntos que acha interessantes e importantes para o concelho a 1596 

partir dos temas focados na proposta do Senhor Deputado.--------------------- 1597 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1598 

referindo que naturalmente concorda com esta sugestão do senhor 1599 

Deputados o importante é que estes assuntos sejam debatidos e possam ser 1600 

trabalhados no grupo do colectivo, como já fizeram antes quando foi aquela 1601 

iniciativa louvável em torno de Pedro Botto Machado e um assunto que no 1602 

fundo diz respeito a todos pela importância que tem, mais facilmente se 1603 

conseguirão motivar para trabalhar esta proposta/moção/recomendação. 1604 

Aceitando que se possa chamar de recomendação, uma recomendação que 1605 

todos podem trabalhar e levar ao executivo para que efetivamente alguma 1606 

coisa seja feita.------------------------------------------------------------------------ 1607 

Recorda que, o que se encontra escrito, não haverá nenhum investimento 1608 

acima da cota dos 800 metros e é uma forma de “fintar” a Turistrela e que 1609 
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provavelmente poderá trazer muitos benefícios a Gouveia, sobretudo 1610 

Gouveia terá forma de apresentar um produto completamente diferenciado. 1611 

Acolhe a sugestão dos Senhores Deputados no sentido de passar a 1612 

recomendação. ------------------------------------------------------------------------ 1613 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que 1614 

aceita a recomendação e que vai colocar a votação e que todas as outras 1615 

diligências complementares a esta recomendação ficam para 1616 

posteriormente debaterem ao nível de reuniões de lideres de bancada ou até 1617 

chamar mais membros da Assembleia para as várias áreas de conhecimento 1618 

e especialidades de cada um para se fazer um pensamento mais sustentado 1619 

sobre as várias temáticas que lhes pareçam mais importantes para o 1620 

concelho.-------------------------------------------------------------------------------1621 

De seguida colocou à votação a recomendação apresentada pela bancada da 1622 

CDU, a qual foi aprovada por unanimidade:-------------------------------------- 1623 

“PROPOSTA CDU GOUVEIA 1624 

O concelho de Gouveia carece urgentemente de desenvolvimento. 1625 

Desenvolvimento que se traduza na criação de postos de trabalho que 1626 

travem a perda de habitantes (sobretudo os mais jovens) e que possa atrair 1627 

habitantes de outras zonas do país.------------------------------------------------ 1628 

Em parte, esse desenvolvimento pode ser conseguido através de um 1629 

aproveitamento turístico das potencialidades (muitas) do concelho, na 1630 

nossa opinião, pouco exploradas.-------------------------------------------------- 1631 

Esse aproveitamento turístico deve ser feito de forma sustentada e 1632 

sustentável, respeitando as condicionantes que advém do estatuto de 1633 

parque natural e de geoparque reconhecido pela UNESCO, tendo em 1634 

consideração a protecção do meio ambiente, da fauna e flora, da água e o 1635 

respeito pela paisagem.-------------------------------------------------------------- 1636 

A posição hegemónica da Turistrela acima dos 800m de altitude 1637 

condiciona o investimento que possa vir a ser feito acima dessa cota.------- 1638 

Por outro lado, o acesso automóvel desregrado condiciona a circulação, 1639 

coloca em perigo turistas e residentes e contribui para a degradação 1640 

ambiental de um património natural que é de todos.---------------------------- 1641 

Propomos:----------------------------------------------------------------------------- 1642 

-Criação de um sistema de transporte colectivo de funcionamento pendular 1643 

(adaptado a idosos e pessoas com mobilidade reduzida), para transportar 1644 

turistas em segurança para as zonas mais aprazíveis e pitorescas da Serra 1645 

da Estrela (ex. Vale do Rossim, Penhas Douradas, Cabeça do Velho, entre 1646 

outras).--------------------------------------------------------------------------------- 1647 
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-Criação de uma base logística, dentro ou muito próxima da cidade de 1648 

Gouveia, onde os turistas possam encontrar alojamento, estacionamento e 1649 

uma atractiva área comercial, com restauração, cafetaria, produtos 1650 

regionais, artesanato, vinhos, etc., bem como a possibilidade de aluguer de 1651 

equipamentos desportivos (bicicletas, skis, pranchas de snowboard, etc.), 1652 

ou outras valências consideradas interessantes.--------------------------------- 1653 

-Divulgação de forma atractiva e aliciante destes serviços, possibilitando a 1654 

«venda» de um produto turístico diferenciador.---------------------------------- 1655 

Idealmente, estes serviços deverão ser prestados pelo município, não 1656 

excluindo a possibilidade de parcerias com outras entidades, públicas ou 1657 

privadas.------------------------------------------------------------------------------- 1658 

A CDU propõe a discussão e votação desta proposta mostrando-se desde 1659 

já aberta à sua discussão na especialidade com as outras forças 1660 

partidárias.---------------------------------------------------------------------------- 1661 

Pela CDU, Constantino Matos”---------------------------------------------------- 1662 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara para balizar no 1663 

tempo relativamente a duas situações. Em relação a esta questão do 1664 

turismo, é importante hoje em dia terem em conta aquilo que com a criação 1665 

do Geopark se propõe fazer. É algo que, lamentavelmente, está atrasado, já 1666 

deviam ter esse plano de atividades de 2020 aprovado e ainda não está. As 1667 

coisas não estão a correr bem entre a associação, pois o conselho de 1668 

administração não tem reunido, o que é mau, apesar das diversas iniciativas 1669 

e e-mails trocados com o atual Presidente da Direção. Mas isso vai ter o seu 1670 

curso certamente e as coisas entrarão nos eixos.---------------------------------- 1671 

Relativamente à Turistrela, os Municípios que mais diretamente contendem 1672 

com a área de atuação da Turistrela, estiveram numa reunião no Turismo de 1673 

Portugal para apresentar a sua posição relativamente àquilo que é a postura 1674 

ou ausência de postura da Turistrela hoje em dia. Portanto, o conjunto de 1675 

Municípios que estiveram presentes, a posição que unanimemente emanou 1676 

foi que de facto a Turistrela não cumpre minimamente aquilo que consta do 1677 

caderno de encargos.----------------------------------------------------------------- 1678 

Essa foi a posição que foi assumida e o Turismo de Portugal solicitou aos 1679 

Municípios que apresentassem um conjunto de iniciativas que gostariam 1680 

que fossem implementadas e em que sendo desenvolvidas em área de 1681 

influência da Turistrela fossem financiadas ou co-financiadas pela 1682 

Turistrela.------------------------------------------------------------------------------ 1683 

Como forma também e o próprio Turismo de Portugal e o próprio Governo 1684 

se municiar de argumentos para de alguma forma fazer ver que não está a 1685 

cumprir, se é que alguma vez cumpriu, o contrato que tem com o Estado.---      1686 
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Pode dizer que, durante a próxima semana, vai haver novidades 1687 

relativamente a este assunto e pensa que finalmente vai haver vontade para 1688 

tomar uma posição relativamente à questão da Turistrela e os municípios 1689 

que fazem parte desta área de influência da empresa vão ter certamente 1690 

importância e papel relevante e as coisas vão ter mudanças significativas. É 1691 

uma questão de aguardar, segunda ou terça-feira as coisas vão mudar.------- 1692 

PONTO 3 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE 1693 

ATIVIDADES DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 1694 

CRIANÇAS E JOVENS DE GOUVEIA RELATIVO 1695 

AO ANO DE 2019 1696 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia colocando à 1697 

consideração do órgão os documentos é um formalismo legal a sua 1698 

submissão. Ao analisar os documentos, permite dar-lhes uma visão de 1699 

realidades em relação a crianças e jovens em risco e é certo que tem 1700 

membros da Assembleia que integram esta Comissão. Saudou e reconhece 1701 

o trabalho desta Comissão, o trabalho positivo na defesa das crianças e 1702 

jovens em risco dando o empenho e sacrifico pois são assuntos difíceis de 1703 

gerir e de viver e dar força aos membros da Assembleia que integram esta 1704 

comissão.------------------------------------------------------------------------------- 1705 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1706 

referindo que o que reporta e ressalta deste relatório, é que há um aumento 1707 

de casos de exposição de crianças a comportamentos de risco e de 1708 

negligência, não podem esquecer que no último mês do ano foram notícia 1709 

nacional por dois casos de violência doméstica é isso que estão em causa. É 1710 

de facto um assunto importante, até porque são reconhecidos como uma 1711 

autarquia familiarmente responsável e mais ainda, dia 4 de do próximo mês 1712 

a Comissão de protecção está receptiva a que se enviem sugestões para que 1713 

possam ser dinamizadas no próximo ano de atividade.-------------------------- 1714 

Seria de todo importante que fosse falado na Assembleia e que fossem 1715 

sugeridas atividades tanto ela como a Senhora Deputada Isabel Nascimento 1716 

(PPD/PSD) certamente que levariam essas sugestões para o órgão em causa 1717 

no sentido de tentar minimizar aquilo que está aqui em causa, e que de 1718 

facto lhe parece uma coisa importante. Não é tanto o problema das 1719 

crianças, mas sim o problema dos adultos que sujeitam as crianças a 1720 

situações de violência que está em causa e isso deve-os preocupar, porque 1721 

certamente para isto acontecer há outras vivências que estão a originar 1722 

isto.-------------------------------------------------------------------------------------- 1723 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia concordando 1724 

com a Senhora Deputada, as crianças, neste caso, são sempre vítimas dos 1725 
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adultos, também não sabe o que a Assembleia pode fazer neste âmbito, não 1726 

concorda com a realização de Assembleia para sugerir ações. Temos 1727 

elementos da assembleia que integram a comissão, o que se pode fazer é 1728 

cada um em grupo ou em equipa com outros colegas se quiserem pensar 1729 

propostas e remete-las para os nossos representantes e de alguma forma 1730 

fazer chegar para que se a comissão assim entender possa aproveitar e 1731 

integrar no plano de atividades.----------------------------------------------------- 1732 

Também poderá ser mais um dos aspectos e teria que ser, não só o turismo, 1733 

não só o desenvolvimento, mas também o social e a vivência social do 1734 

nosso concelho, é um assunto que tem que ser abordado, pensado e 1735 

acompanhado até pelas alterações sociais que vão sofrendo.------------------- 1736 

Se calhar as necessidades de há dez anos, não só as necessidades de agora, 1737 

mas mais importante do que isso, as necessidades daqui a cinco dez anos 1738 

tem que ser previstas e planeadas para acompanhamento e para de alguma 1739 

forma se diluírem no aspeto do negativo. Tudo isso são desafios. Haja 1740 

cidadãos que queiram pensar, debater, trabalhar em conjunto, esquecendo 1741 

tudo o resto, colocando em cima da mesa a boa vontade, a cabeça e 1742 

pensamento de cada um. Estão abertos a estes desafios e estão abertos, 1743 

apesar do que diz o Senhor Deputado Fernando Silva (PS), está aberto aos 1744 

desafios que lhe queiram fazer, sendo certo que tem consciência de que 1745 

depois dele próprio aceitar o desafio e embrenhar no desafio poderá ser 1746 

uma forma de pressão para que os nossos objetivos se realizem. Mas nada 1747 

se consegue se não houver conjugação de vontades de todos. ----------------- 1748 

Posto isto, deliberou a Assembleia Municipal de Gouveia tomar 1749 

conhecimento do Relatório Anual de Atividades da CPCJ de Gouveia 1750 

do ano de 2019.----------------------------------------------------------------------- 1751 

PONTO 4 – INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES DO SENHOR 1752 

PRESIDENTE, INFORMAÇÃO DOS 1753 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES EM 1754 

31-12-2019, INFORMAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 1755 

PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31-12-1756 

2019, INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM 1757 

ATRASO EXISTENTES A 31-12-2019 E 1758 

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA A 1759 

21/02/2020 1760 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1761 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1762 

ordem de trabalhos referindo não ter nada a acrescentar.----------------------- 1763 
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------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1764 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 1765 

verificando nenhuma intervenção.-------------------------------------------------- 1766 

------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 1767 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as 1768 

deliberações referentes aos Pontos 1 e 2 da presente “Ordem do Dia”, de 1769 

modo a produzir efeitos imediatos. ------------------------------------------------ 1770 

------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi 1771 

declarada encerrada a reunião pelas vinte e quatro horas, da qual e para 1772 

constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 1773 

assinada pelo Senhor Presidente da Mesa e pelo seu 1.º Secretário. ---------- 1774 

 1775 

 1776 

O Presidente da Assembleia Municipal 1777 

 1778 

 1779 

 1780 

(Luís António Vicente Gil Barreiros) 1781 

 1782 

 1783 

O 1.º Secretário da Assembleia Municipal, 1784 

em substituição 1785 

 1786 

 1787 

 1788 

 1789 

(Nuno Filipe Pereira Figueiredo) 1790 


