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ATA N.º 4/2021 1 

------- Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, pelas 2 

dezanove horas, nesta cidade de Gouveia, no Auditório do Teatro Cine, 3 

reuniu em Sessão Extraordinária a Assembleia Municipal de Gouveia, nos 4 

termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 28.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 5 

setembro, com o objetivo de dar cumprimento à respetiva Ordem de 6 

trabalhos 7 

I - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 8 

------- Procedeu-se à chamada dos Membros da Assembleia Municipal, 9 

tendo-se verificado as seguintes presenças:--------------------------------------- 10 

------- Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), Ana Paula Casegas 11 

Pardal Duarte Freitas (PS), António de Jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), 12 

Joaquim Carvalho Isidro (PPD/PSD), Ana Mónica Silva Ferreira (PS), 13 

Ricardo Nuno Ferreira Oliveira (PPD/PSD), Cezarina da Conceição 14 

Santinho Maurício (PS), Carlos Alberto de Sousa Nóbrega Cova 15 

(PPD/PSD), Arminda Isabel Carvalho do Nascimento Rebelo (PPD/PSD), 16 

Rui Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro (PS), Nuno Filipe Pereira 17 

Figueiredo (PPD/PSD), José António Rodrigues Manta (PS), Fernando 18 

Manuel Pinto dos Santos (PPD/PSD), Alina do Carmo Mota Cardoso 19 

(PPD/PSD), Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS), Fernando José Cabral 20 

da Silva (CDS/PP), Sérgio Lopes Ferreira (PPD/PSD), Mário José 21 

Gaudêncio Bento (PS), Daniela Figueiredo Gomes de Oliveira (PPD/PSD), 22 

Cristina Rodrigues da Silva Esteves (PPD/PSD), Ana Paula Morgado 23 

Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 24 

Aldeias e Mangualde da Serra), Vítor Manuel Ribeiro Jordão da Silva 25 

(Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra), Virgínia Manuela 26 

Baptista Garrido de Araújo (Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos), 27 

Maria Elisabete Almeida Lopes Guerrinha (Presidente da Junta de 28 

Freguesia da União de Freguesias de Figueiró e Freixo da Serra), João José 29 

Amaro (Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia), Salvador da Cruz 30 

Dias (Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Melo e 31 

Ponto 1. Discussão e votação da Proposta da 3.ª Revisão ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia do 

ano de 2021 

Ponto 2. Discussão e votação da Proposta de Atribuição da Medalha de 

Honra Municipal a António José de Oliveira Morais 

Ponto 3. Discussão e votação da Proposta de Atribuição da Medalha de 

Honra Municipal ao Instituto de Gouveia – Escola Profissional 
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Nabais), Carlos António Videira Coelho (Presidente da Junta de Freguesia 32 

da União de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), António José 33 

Direito Saraiva (Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira), Vítor 34 

Manuel dos Santos Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de Paços 35 

da Serra), Pedro Miguel Santos Monteiro, (Presidente da Junta de 36 

Freguesia de Ribamondego), Gonçalo Luís Chouzal do Nascimento 37 

(Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Rio Torto e 38 

Lagarinhos), Glória Cardoso Lourenço (Presidente da Junta de Freguesia 39 

de São Paio), Avelino Zacarias Sequeira Tente (Presidente da Junta de 40 

Freguesia de Vila Cortês da Serra), Carlos Manuel Santinho Pacheco 41 

(Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra) e Marco 42 

António Marvão Martins (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 43 

de Tazem).----------------------------------------------------------------------------- 44 

------- Solicitaram os Senhores Deputados António José Ferreira Machado 45 

(PPD/PSD), Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade 46 

(PPD/PSD), Fernando António Figueiredo Silva (PS), Maria Helena 47 

Marques Gonçalves (PPD/PSD), Ricardo Filipe Morgado de Sousa 48 

(PPD/PSD), Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), Pedro 49 

Emanuel Brazete Pereira Antunes Marques (PPD/PSD), António Jorge 50 

Ferreira Borges (PPD/PSD) e Diogo João Ferreira Cardoso de Oliveira 51 

Cardona (PPD/PSD), a respetiva substituição ao abrigo do n.º 1 do artigo 52 

78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação introduzida pela 53 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, cabendo a mesma a António de Jesus 54 

Viegas Nogueira (PPD/PSD), Joaquim Carvalho Isidro (PPD/PSD), Ana 55 

Mónica Silva Ferreira (PS), Ricardo Nuno Ferreira Oliveira (PPD/PSD), 56 

Carlos Alberto de Sousa Nóbrega Cova (PPD/PSD), Fernando Manuel 57 

Pinto dos Santos (PPD/PSD), Alina do Carmo Mota Cardoso (PPD/PSD), 58 

Sérgio Lopes Ferreira (PPD/PSD) e Cristina Rodrigues da Silva Esteves 59 

(PPD/PSD), nos termos do art.º 79.º do citado diploma legal.------------------ 60 

------- Justificou, antecipadamente, a sua ausência o Senhor Deputado 61 

Constantino Duarte Gomes de Matos (CDU).------------------------------------ 62 

------- Verifica-se, portanto, a falta dada pelo Fernando Manuel Carmo 63 

Henriques, Presidente da Junta de Freguesia de Folgosinho.------------------- 64 

------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente 65 

para deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão, 66 

convidando para exercer as funções de 2.º Secretário da Mesa a Senhora 67 

Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos.----------------------------------- 68 

I – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 69 
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PONTO 1 – Discussão e votação da Proposta da 3.ª Revisão ao 70 

Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara 71 

Municipal de Gouveia do ano de 2021 72 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 73 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação 74 

do ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------- 75 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara no sentido de fazer 76 

a apresentação do documento da 3.ª Revisão ao Orçamento e Grandes 77 

Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia do ano de 2021. 78 

Referiu que esta Revisão se deve a uma deliberação da CCDR-Centro, a 79 

qual veio fazer um reforço no Programa FEDER no âmbito do Plano da 80 

Reabilitação Urbana. Isso resulta do facto do Município de Gouveia ter um 81 

bom nível de execução deste Plano. Nessa medida, nesta dotação, existem 82 

duas vertentes: por um lado, um valor de €186.473,00 de prémio e um 83 

valor que é libertado pela anulação da candidatura aos Sistemas de 84 

Informação, que estava incluído no PEDU e que será efetuado noutro 85 

Programa, daí resulta uma libertação de €270.524,00, que totaliza o valor 86 

de €456.998,00.----------------------------------------------------------------------- 87 

Obviamente que, de acordo com a própria CCDR Centro, este valor foi 88 

distribuído por candidaturas no âmbito da Regeneração Urbana, as quais, 89 

quando foram efetuadas tinham investimentos elegíveis, mas que a dotação 90 

na altura do próprio Programa não contemplou na totalidade e que veio a 91 

contemplar neste momento. São elas: a “Requalificação da Rua da Cardia”, 92 

com €30.603,00; o “Bairro de Habitação Social da Mata Rainha-93 

Edificado”, com €24.160,00 e, ainda, na “Reconversão da Antiga Fábrica 94 

Têxtil Bellino & Bellino”, no valor de €209.615,00. Para além destas três 95 

tranches, resulta um valor de €264.377,00 e, portanto, para o valor de 96 

€456.998,00, existe um valor de €192.620,00 destinado, obrigatoriamente, 97 

a uma candidatura no âmbito de Regeneração Urbana, cujo Aviso de 98 

candidatura sairá, previsivelmente, em setembro.-------------------------------- 99 

Assim, entenderam redistribuir os valores, por um lado, na Despesa, 100 

reforçando as seguintes rubricas: reforço de €40.000,00 na obra da 101 

“Reconversão da Antiga Fábrica Têxtil Bellino & Bellino”, como 102 

prudência, caso venha a haver trabalhos a mais ou revisão de preços, 103 

ficando assim assegurado; “Arruamentos e Vias Rodoviárias” com um 104 

valor de €130.000,00; “Requalificação de Espaços Verdes, de Lazer e 105 

Jardins do Concelho” com €70.000,00 e a “Qualificação e Conservação de 106 

Espaços Urbanos” com um reforço de €24.378,00.------------------------------ 107 
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------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 108 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 109 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 110 

Gouveia apresentando algumas dúvidas em relação a esta 3.ª Revisão 111 

Orçamental que passam por, primeiro, constatar que nestes reforços destas 112 

ações que estão previstas executar em termos orçamentais, continuam a ter 113 

indicações muito vagas para poderem saber ou constatar em que ações 114 

concretas estes reforços se vão fazer, nomeadamente, na rubrica “Criação e 115 

Reconversão da Rede de Vias Pedonais”, é muito vago, onde é que são 116 

essas vias pedonais, se é para recuperação das vias já existentes, 117 

nomeadamente, o Calçadão da Estrada de Nabais ou o Calçadão da Rua 118 

Senhora do Porto, pretendia saber em concreto a que se destina este reforço 119 

de verba nesta rubrica.---------------------------------------------------------------- 120 

O mesmo se passa em relação aos “Arruamentos e Vias Rodoviárias”, 121 

também é uma designação muito vaga, quando sabem que o concelho d 122 

Gouveia e concretamente no que diz respeito à sua Freguesia há a 123 

necessidade urgência de intervenção em muitos arruamentos e muitas vias, 124 

nomeadamente, na Urbanização Mira Serra, na Estrada do Curral do Negro 125 

e, mais uma vez, não vêem especificado essas ações em concreto.------------ 126 

Outro exemplo tem a ver com a “Requalificação dos espaços Verdes, de 127 

Lazer e Jardins do concelho”, outro conceito vago, o Recinto de Santo 128 

António necessita de uma intervenção muito semelhante àquela que foi 129 

feita no Recinto da Cerca, o coberto florestal é muito espesso, há espécies 130 

evasivas que necessitam de ser arrancadas, como se sabe a delegação de 131 

competências para a manutenção dos espaços verdes é uma coisa, uma 132 

intervenção de fundo como requer aquele recinto e é apenas um exemplo e 133 

precisa de uma intervenção.--------------------------------------------------------- 134 

Finalmente, em relação à “Recuperação de Espaços Urbanos”, também 135 

gostaria de saber em concreto a que destina este reforço de verba. 136 

No que diz respeito ao Centro de Interpretação de Identidade e Memória, à 137 

Requalificação dos Bellinos não tem dúvidas, está devidamente 138 

explicitado, contudo, aqueles exemplos que deu, solicitou ao Senhor 139 

Presidente da Câmara especificação, caso seja possível.------------------------ 140 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 141 

congratulando-se com o facto de verificar o reforço nesses projetos através 142 

da União Europeia. De facto, houve um aumento significativo de 143 

financiamento de quase 80%. No entanto, surgem algumas dúvidas: alguns 144 

destes projetos são co-financiados pelo Banco Europeu de Financiamento 145 

e, daquilo que lhe foi possível analisar em termos de Orçamento, por 146 
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exemplo, a “Requalificação da Antiga Fábrica Têxtil Bellino & Bellino”, 147 

tem uma despesa orçada, de acordo com o que consta no documento, de 148 

€905.500,00 e agora foi proposta uma Revisão para €945.500,00. 149 

Atendendo a que a referida obra já tinha um financiamento da União 150 

Europeia de €522.500,00 e que agora foram revistos para €762.155,00, 151 

acresce aqui um valor de €411.404,00 que são valores atribuídos pelo BEI. 152 

Ou seja, com a Revisão agora proposta têm uma receita no valor total de 153 

€1.173.519,00 para a “Reconversão da Antiga Fábrica Têxtil Bellino & 154 

Bellino”. São €228.519,00 acima daquilo que foi orçado inicialmente. Ou 155 

seja, há aqui, pressupostamente, um financiamento acima daquilo que 156 

estava previsto. E, na verdade, isto vai-lhes dar a indicação de que há um 157 

acréscimo dos valores da receita que poderão de facto não existir. Deste 158 

modo, solicitou o devido esclarecimento se foram revistos os valores do 159 

BEI, porque não são explícitos e aquilo que parece é que há de facto uma 160 

sobre-orçamentação das obras indicadas.------------------------------------------ 161 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Cabral Silva 162 

(CDS/PP) colocando a seguinte questão: na proposta em apreço, onde se 163 

encontra o mapa-descritivo, está descrita uma rubrica que se designa de 164 

“Arruamentos e Vias Rodoviárias” com um reforço de €130.000,00. No 165 

entanto, nos Mapas seguintes, mais propriamente, no Mapa das 166 

Modificações às Grandes Opções do Plano aparece só €120.000,00 e no 167 

Mapa das Despesas aparece na rubrica “Viadutos, arruamentos e obras 168 

complementares” só €120.000,00. Deste modo, questionou se há algum 169 

factor que justifique esta discrepância de €10.000,00 ou se se trata 170 

simplesmente de um pequeno lapso na elaboração destes mapas.------------- 171 

Para finalizar, reforçou a sua sugestão que já apresentou em sessões 172 

anteriores e, embora o Senhor Presidente da Câmara, sempre se 173 

disponibiliza e esclarece obviamente todas as questões dos Senhores 174 

Deputados, contudo, é de opinião que a acompanhar os documentos podia 175 

ser remetida também uma pequena memória descritiva que lhes permitisse, 176 

em algumas rubricas, aquando a preparação das sessões, ficaram mais 177 

inteirados dos assuntos.-------------------------------------------------------------- 178 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Oliveira (PPD/PSD) 179 

que, em nome da Bancada do PPD/PSD, congratulou o executivo pela 180 

execução de obras financiadas já que, é graças a esta boa prática e boa 181 

execução, que passamos a ter disponíveis mais €186.000,00 nesta Revisão 182 

Orçamental, denominado de reforço FEDER.------------------------------------ 183 

Esta bancada pensa importante reforçar que este valor é um prémio 184 

derivado à boa execução de obras financiadas. Aliando este prémio à 185 
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libertação da rubrica destinada aos “Sistemas de Informação”, nesta 186 

Revisão Orçamental passam a ter disponíveis mais €457.000,00. E este 187 

valor e a distribuição que foi feita, parece-lhes, igualmente, bem distribuída 188 

entre obras como a Rua da Cardia, Urbanização Mata Rainha, Reconversão 189 

dos Bellinos, entre outras.----------------------------------------------------------- 190 

Deste modo, congratulou o executivo pela capacidade na boa execução das 191 

obras financiadas, permitindo a obtenção deste prémio e reforçando outras 192 

rubricas que irão, naturalmente, levar à execução de outras obras 193 

necessárias no nosso concelho.------------------------------------------------------ 194 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 195 

iniciando a sua intervenção fazendo a seguinte observação: mais do que 196 

mérito do executivo, temos o mérito da negociação com a Europa e o facto 197 

das candidaturas terem sido efetivamente trabalhadas e bem trabalhadas 198 

para haver dinheiro para este executivo e para todos os executivos, porque 199 

senão isto não acontecia e não teríamos aqui reforços, atrás de reforços em 200 

diferentes áreas.----------------------------------------------------------------------- 201 

A sua questão vai no seguimento daquilo que também foi colocado pelo 202 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, na medida em que 203 

continuam com aspetos que são muito vagos. Isto é, a rubrica 204 

“Reconversão e Criação da Rede de Vias Pedonais” questionou se é na 205 

sede do concelho ou nas freguesias e que freguesias; “Arruamentos e vias 206 

rodoviárias” a mesma questão, ou seja, é na sede do concelho ou é nas 207 

freguesias e quais as freguesias; “Requalificação de espaços verdes, de 208 

lazer e de jardins do concelho”, pretendia saber se não se trata de uma 209 

competência que foi delegada nas Juntas de Freguesia. Todavia, existe 210 

agora um reforço, pelo que pretendia saber se este reforço é para as Juntas 211 

de Freguesia. E o mesmo acontece em relação à rubrica “Requalificação e 212 

conservação de espaços urbanos”, parece-lhe que o termo “urbano” 213 

também se pode aplicar ao meio rural que também tem espaço urbano, 214 

nomeadamente, na malha urbana das Freguesias.-------------------------------- 215 

Convinha esclarecer quem vai ser beneficiado e que espaços vão ser 216 

beneficiados, uma vez que estas rubricas estão a ser reforçadas e, em 217 

alguns casos, com valores consideráveis.------------------------------------------ 218 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara para prestar o 219 

devido esclarecimento acerca das seguintes rubricas: “Arruamentos e Vias 220 

Rodoviárias” destina-se à beneficiação de um conjunto de intervenções que 221 

estão determinadas realizar em várias freguesias.-------------------------------- 222 

No que diz respeito à “Estrada do Curral do Negro”, esta obra tem uma 223 

rubrica própria no Orçamento e não entra nesta rubrica dos “Arruamentos e 224 
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Vias Rodoviárias”, bem como o Caminho do Jancão e Caminho do 225 

Azeveiro que têm rubricas próprias no Orçamento.------------------------------ 226 

Relativamente à questão da rubrica “Requalificação e conservação de 227 

espaços urbanos”, destina-se à realização de uma Requalificação na 228 

Urbanização “Os Manos”, na Freguesia de Cativelos, em articulação com a 229 

Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------------------- 230 

No que diz respeito à rubrica “Requalificação e conservação de espaços 231 

urbanos”, é intenção da autarquia requalificar o Parque da Assessada, em 232 

Moimenta da Serra. Este é um ponto, entre outros, que se vai requalificar e 233 

que vai exigir um montante significativo e daí o reforço da rubrica.---------- 234 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 235 

relativamente à questão do financiamento do BEI, informou que o 236 

montante utilizado desse financiamento foi diminuto e não estão a recorrer 237 

a outros financiamentos. Uma parte dessa verba já foi paga pela Câmara 238 

Municipal, através de fundos próprios e agora é dinheiro disponível e que 239 

pode ser utilizado para outros investimentos.------------------------------------- 240 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Fernando Cabral Silva (CDS/PP) 241 

certamente que se tratou de um lapso que os serviços vão corrigir.----------- 242 

------- Respondendo à Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) é óbvio 243 

que é mérito da Europa! Estamos na Europa! É óbvio que temos que pôr a 244 

Europa a fazer mais obras no nosso concelho para terem verdadeiramente o 245 

total e integral mérito!---------------------------------------------------------------- 246 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 247 

Gouveia referindo que existe uma designação que é geral e abstracta e a 248 

mesma continua a ser geral e abstracta. Aquilo que pretende ser esclarecido 249 

quando se fala em “Criação e reconversão de rede de vias pedonais” 250 

pretendia saber quais são, é o calçadão da estrada de Nabais, é o calçadão 251 

da Rua Senhora do Porto ou se são redes pedonais novas a criar na sede do 252 

concelho ou nas freguesias e quais os montantes.-------------------------------- 253 

A mesma coisa em relação à rubrica “Arruamentos e vias rodoviárias”, 254 

sabe bem qua a Estrada do Curral do Negro tem rubrica própria, a 255 

urbanização Mira Serra também tem rubrica própria com 1 euro e outras, 256 

pergunta se estes arruamentos e vias rodoviárias são ruas novas ou para 257 

reabilitação das já existentes.-------------------------------------------------------- 258 

Igualmente quando se fala em “Requalificação de espaços verdes, de lazer 259 

e jardins do concelho”, obviamente quendo se refere a concelho é em todo 260 

o território, mas pretende saber em concreto, se está alguma coisa prevista 261 

para o Recinto de Santo António ou para a Praça da República em Vila 262 

Franca da Serra ou para a Avenida em Vila Nova de Tazem que também 263 
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tem espaços verdes. Pretende saber em concreto quais são as ações desta 264 

rubrica que têm concerteza localização específica e têm verba consignada.-- 265 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 266 

reforçando a não resposta do Senhor Presidente da Câmara ao dar como 267 

explicação é para fazer no concelho de Gouveia”.------------------------------ 268 

Aquela também é uma Assembleia Municipal do Concelho de Gouveia e é 269 

um executivo do concelho de Gouveia!-------------------------------------------- 270 

“Isto é um executivo que governa às “sete chaves”?! Os assuntos estão 271 

guardados num cofre e só alguns é que têm acesso a essa informação?” – 272 

Perguntou a Senhora Deputada.----------------------------------------------------- 273 

“Os Senhores Deputados estão a colocar questões concretas e não têm 274 

direito a uma resposta concreta? Há pessoas das freguesias que têm 275 

necessidades e querem saber se este reforço as contempla! É um direito que 276 

nós temos!” – Concluiu.-------------------------------------------------------------- 277 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara informando que a 278 

forma e a designação das rubricas no Orçamento não é recente, no entanto, 279 

em relação à rubrica “Arruamentos e vias rodoviárias”, destina-se a 280 

requalificar, a pavimentar vias, estradas ou ruas que já existem, em várias 281 

freguesias ao longo do concelho, estando já identificado onde vai ser 282 

necessário. Por exemplo, na Freguesia de Aldeias.------------------------------ 283 

No que diz respeito aos espaços urbanos, aquela que é mais relevante é na 284 

Freguesia de Cativelos, tal como informou anteriormente.---------------------  285 

Relativamente à parte dos espaços verdes, reiterou que a intervenção mais 286 

relevante e aquela que vai exigir um maior montante é o projeto de 287 

“Requalificação da Ponte da Assessada”, na freguesia de Moimenta da 288 

Serra, uma intervenção que já está para ser realizada há algum tempo e que, 289 

finalmente, foi possível chegar a um entendimento com os técnicos da 290 

APA.------------------------------------------------------------------------------------ 291 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a 292 

“PROPOSTA DE 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES 293 

OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA 294 

DO ANO DE 2021”, tendo sido o documento aprovado, por maioria, com 295 

vinte e quatro (24) votos a favor por parte da Bancada Parlamentar do 296 

PPD/PSD, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia e da 297 

Senhora Presidenta da Junta de Freguesia de Cativelos e onze (11) 298 

abstenções por parte das Bancadas Parlamentares do PS e do CDS/PP, nos 299 

termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 300 

setembro.------------------------------------------------------------------------------- 301 

 302 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 303 

Gouveia para apresentar a seguinte Declaração de Voto:----------------------- 304 

“Nestas questões que têm a ver com os Orçamentos, Contas e Revisões 305 

Orçamentais, enquanto autarca, não confundo aquilo que é essencial com 306 

aquilo que é assessório.-------------------------------------------------------------- 307 

E, nesta Revisão, aquilo que para mim é essencial é que há, nesta 308 

proposta, substância suficiente para dar o meu aval a esta 3.ª Revisão.----- 309 

Falo, em concreto no centro Interpretativo Arte e Memória, na 310 

Requalificação do Castelo, na Reconversão dos Belinos, obras que, de 311 

alguma forma, são importantes para Gouveia e, sendo importantes para 312 

Gouveia, são importantes para o Concelho.-------------------------------------- 313 

Agora, o meu voto a favor não me impede de deixar muito bem expresso 314 

que nas questões que foram “acessórias” o Senhor Presidente da Câmara 315 

não respondeu.------------------------------------------------------------------------ 316 

Era muito fácil do ponto de vista técnico, contabilístico e orçamental, ao 317 

fazer esta Revisão orçamental, expressar muito bem, preto no branco, em 318 

concreto, as ações que a Câmara pretende executar e não limitar-se à 319 

indicação generalista, perfeitamente vaga, das verbas alocadas a essas 320 

ações.----------------------------------------------------------------------------------- 321 

Aí, sim, o Senhor Presidente da Câmara falaria na Requalificação da 322 

Ponte Assessada, indicava nominalmente os caminhos a recuperar 323 

apresentando logo a verba consignada e correta para a sua intervenção. 324 

Isso é que seria uma correta apresentação de uma Revisão orçamental. 325 

com tudo devidamente especificado, rubrica a rubrica, ação a ação.-------- 326 

Reafirmo que não confundo o assessório com o essencial e o essencial 327 

para mim está devidamente expresso, daí o meu voto a favor”, 328 

independentemente das observações que fiz”.------------------------------------ 329 

PONTO 2 – Discussão e votação da Proposta de Atribuição da 330 

Medalha de Honra Municipal a António José de 331 

Oliveira Morais 332 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 333 

colocando à votação a “Proposta de Atribuição da Medalha de Honra 334 

Municipal a António José de Oliveira Morais” que a seguir se reproduz: 335 

“ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE HONRA MUNICIPAL 336 

- ANTÓNIO JOSÉ DE OLIVEIRA MORAIS, pela dedicação e 337 

desempenho de funções eclesiásticas ao longo de 50 anos no concelho de 338 

Gouveia e pelo significativo empenho e contributo cultural, humanitário e 339 

social;----------------------------------------------------------------------------------- 340 
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António José de Oliveira Morais nasceu a 12 de fevereiro de 1941, na 341 

freguesia de Cativelos, concelho de Gouveia. Filho de Humberto Ramos 342 

Morais e de Aurora do Nascimento Ferreira Oliveira.-------------------------- 343 

Aos 11 anos ingressou no seminário do Fundão onde iniciou os estudos 344 

conducentes ao sacerdócio. Em 1957 termina a sua passagem pelo 345 

seminário do Fundão e ingressa no semanário da Guarda até 1965.---------  346 

Em 1965 é ordenado sacerdote em Gouveia pelo Bispo D. Policarpo da 347 

Costa Vaz.------------------------------------------------------------------------------ 348 

Nesse mesmo ano inicia funções enquanto professor no Seminário do 349 

Fundão. Em 1967 foi pároco nas freguesias de Terrenho e Castanheira em 350 

Trancoso. ------------------------------------------------------------------------------ 351 

Em Março de 1971, António José de Oliveira Morais inicio o seu percurso 352 

eclesiástico no concelho Gouveia sendo pároco ao longo dos anos nas 353 

seguintes freguesias: Folgosinho, Freixo da Serra, Nabais, Figueiró da 354 

Serra, Melo e Gouveia.--------------------------------------------------------------- 355 

Ao longo deste período de tempo desempenhou um conjunto de outras 356 

funções eclesiásticas nomeadamente membro da equipa de liturgia, 357 

administrador paroquial de Linhares, responsável pastoral de Nespereira, 358 

assistente diocesano, assistente eclesiástico, membro da comissão de 359 

música sacra e arcipreste de Gouveia. -------------------------------------------- 360 

Para além das funções eclesiásticas, António José de Oliveira Morais é um 361 

símbolo da cultura, do humanismo e da vivência tradicional do concelho 362 

de Gouveia. --------------------------------------------------------------------------- 363 

O Padre Morais sempre representou um ícone de salvaguarda do 364 

património material e imaterial do concelho, contribuindo de força 365 

determinante para a preservação da identidade e construção de uma 366 

memória coletiva que transborda o percurso natural do homem pelo 367 

concelho de Gouveia.----------------------------------------------------------------- 368 

Natural defensor da autenticidade e da conservação patrimonial é lhe 369 

reconhecido o grande contributo para a salvaguarda do cancioneiro 370 

tradicional do concelho de Gouveia e do património imaterial associado às 371 

comunidades locais.------------------------------------------------------------------ 372 

A sua ligação ao Rancho Folclórico “Cancioneiro de Folgosinho” é 373 

dignamente reconhecida, contribuindo para a dinamização da 374 

coletividade, sistematização de uma etnografia participante e recolha 375 

sistemática das vivências e costumes dos antepassados. Ainda na 376 

sequência do trabalho desenvolvido no campo do folclore, o Padre Morais 377 

é conselheiro técnico da Federação Portuguesa de Folclore. ----------------- 378 

 379 
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O canto e a música são duas áreas de singular interesse no seu percurso. A 380 

ligação ao grupo coral de S. Pedro, ao Orfeão da Santa Casas da 381 

Misericórdia de Gouveia e ao extinto Grupo Coral de Monymenta são 382 

elementos indissociáveis da sua pessoa, assim como o percurso enquanto 383 

professor de música, nomeadamente no Seminário Maior.  384 

 António José de Oliveira Morais foi ao longo destes 50 anos um amigo, 385 

um conselheiro, um confidente, um pároco e um homem dinâmico, culto, 386 

fervoroso na sua fé e sempre disponível para novos desafios e novos 387 

contributos para Gouveia e as suas Gentes.  388 

A música, a tradição, o património, o povo e os seus rituais serão sempre 389 

associados ao Padre Morais, honrando assim Gouveia e os Gouveenses.” 390 

------- Feita a votação por escrutínio nominal e secreto, apresentou esta os 391 

seguintes resultados:------------------------------------------------------------------ 392 

------- 34 (trinta e quatro) votos a favor----------------------------------------- 393 

------- 1 (um) voto em branco ----------------------------------------------------- 394 

------- Deliberou a Assembleia Municipal de Gouveia, nos termos do art.º 395 

VII do Regulamento de Atribuição de Medalha de Honra do Concelho de 396 

Gouveia, proceder à atribuição da Medalha de Honra do Concelho de 397 

Gouveia ao cidadão ANTÓNIO JOSÉ DE OLIVEIRA MORAIS.------- 398 

------- Os respetivos votos encontram-se arquivados na pasta da 399 

documentação de suporte desta sessão.-------------------------------------------- 400 

PONTO 3 – Discussão e votação da Proposta de Atribuição da 401 

Medalha de Honra Municipal ao Instituto de Gouveia – 402 

Escola Profissional 403 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 404 

colocando à votação a “Proposta de Atribuição da Medalha de Honra 405 

Municipal ao Instituto de Gouveia – Escola Profissional que a seguir se 406 

reproduz:------------------------------------------------------------------------------- 407 

“ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE HONRA MUNICIPAL 408 

- INSTITUTO DE GOUVEIA – ESCOLA PROFISSIONAL, 409 

reconhecendo o seu mérito na formação e ensino profissional ao longo de 410 

30 anos e pelo contributo para o desenvolvimento educativo, social e 411 

económico do concelho. 412 

Surgiu em 1991, com sede na Rua da República, 19-1, o Instituto de 413 

Gouveia – Escola Profissional. A nova escola era fruto de uma iniciativa 414 

aberta pela Associação de Desenvolvimento de Gouveia (ADG), entidade 415 

que decidiu constituir uma sociedade por quotas, aberta aos sócios para 416 

criar o Instituto de Gouveia. 417 
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A ousadia de estabelecer uma escola de ensino profissional em Gouveia, 418 

no início da década de 90, seguiu com o desafio lançado a todo o país pela 419 

reforma educativa de 1986. --------------------------------------------------------- 420 

“A (…) Comissão de Reforma do Sistema Educativo (1986-1988), que 421 

elaborou as propostas de reordenamento de todo o sistema de ensino, na 422 

sequência da publicação da nova Lei de Bases do Sistema Educativo, em 423 

1986, defendeu o desenvolvimento de uma educação tecnológica e 424 

profissional capaz de contribuir “para a formação pessoal, societal e 425 

profissional do indivíduo (...) como um valor intrinsecamente educativo” e 426 

não meramente “sobre determinada pela lógica produtiva e económica” 427 

(Alves, 1996b:34) -------------------------------------------------------------------- 428 

O desafio político central consistia, em 1989, em correr o risco de 429 

desenvolver um novo tipo de educação de nível secundário que fosse capaz 430 

de, acolhendo todos os jovens, (…) constituir um campo de novas 431 

oportunidades de desenvolvimento humano para todos eles, já que muitos 432 

se encontravam asfixiados num estreito corredor de acesso ao ensino 433 

superior, que fosse capaz de representar, ao mesmo tempo, um fator de 434 

promoção de melhor rendimento escolar e de maior igualdade de 435 

oportunidades sociais para os jovens (in Ensino profissional em Portugal, 436 

1989-2014, Joaquim Azevedo) ----------------------------------------------------- 437 

Em setembro de 1991, o Instituto de Gouveia inicia as suas funções e 438 

começa a formar os primeiros jovens. Com uma longa experiência em duas 439 

grandes áreas de formação (técnicos de Informática de Gestão e Animador 440 

Sociocultural), o Instituto de Gouveia – Escola Profissional cresceu e 441 

implementou novas dimensões formativas no âmbito da restauração e, num 442 

futuro próximo, na mecatrónica automóvel e no turismo equestre, de forma 443 

a dar resposta às necessidades sentidas pelo tecido empresarial da 444 

comunidade onde a escola se insere. ---------------------------------------------- 445 

O Instituto de Gouveia – Escola Profissional oferece um leque de opções e 446 

de escolhas profissionais, no sentido de diversificar a formação dos nossos 447 

jovens, de acordo com as áreas que se perspetivam como desafiadoras e 448 

atuais com inserção no mercado de trabalho. ----------------------------------- 449 

Ao longo de mais de 30 anos a Escola tem preparado profissionais para o 450 

exercício de uma profissão, formando jovens com espírito crítico e 451 

interventivos socialmente nas comunidades que integram. A manutenção de 452 

uma estreita ligação empresarial permite à Escola uma continua 453 

adaptação da oferta formativa às necessidades das organizações, da qual 454 

resulta uma constante inovação de programas e de metodologias de ensino 455 

e de desenvolvimento profissional. ------------------------------------------------ 456 
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O Instituto de Gouveia – Escola Profissional é neste sentido uma história 457 

de sucesso com múltiplos contributos. Destaca-se, no entanto, o caráter de 458 

iniciativa e de força inaugural transmitida e promovida pelo Prof. José 459 

Guerrinha enquanto diretor e posteriormente, o contributo assinalável 460 

promovido pelo Eng. Manuel Nogueira Maia que ao longo de décadas 461 

assumiu a direção e crescimento do Instituto de Gouveia – Escola 462 

Profissional. --------------------------------------------------------------------------- 463 

Hoje, volvidos 30 anos, a escola vive novos desafios e novos projetos. 464 

Liderada pelo Prof. José Torres, o Instituto de Gouveia – Escola 465 

Profissional é uma unidade de ensino profissional de referência que 466 

posiciona Gouveia e contribui de forma decisiva para o desenvolvimento 467 

educativo, social e económico do concelho.-------------------------------------- 468 

A experiência que a escola evidência no meio, produz um caminho 469 

auspicioso, perseguindo, as oportunidades e os desafios que se vislumbram 470 

no horizonte.”------------------------------------------------------------------------- 471 

------- Feita a votação por escrutínio nominal e secreto, apresentou esta os 472 

seguintes resultados:------------------------------------------------------------------ 473 

------- 33 (trinta e três) votos a favor--------------------------------------------- 474 

------- 1 (um) voto em branco ----------------------------------------------------- 475 

------- 1 (um) voto contra ---------------------------------------------------------- 476 

------- Deliberou a Assembleia Municipal de Gouveia, nos termos do art.º 477 

VII do Regulamento de Atribuição de Medalha de Honra do Concelho de 478 

Gouveia, proceder à atribuição da Medalha de Honra do Concelho de 479 

Gouveia ao INSTITUTO DE GOUVEIA – ESCOLA 480 

PROFISSIONAL.------------------------------------------------------------------- 481 

------- Os respetivos votos encontram-se arquivados na pasta da 482 

documentação de suporte desta sessão.-------------------------------------------- 483 

------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 484 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as 485 

deliberações referentes aos Pontos 1, 2 e 3 da presente “Ordem do Dia”, 486 

de modo a produzir efeitos imediatos. --------------------------------------------- 487 

------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi 488 

declarada encerrada a reunião pelas vinte horas, da qual e para constar se 489 

lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 490 

Senhor Presidente da Mesa e pelo seu 1.º Secretário. --------------------------- 491 

 492 

 493 

 494 

 495 
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O Presidente da Assembleia Municipal 496 

 497 

 498 

 499 

(Luís António Vicente Gil Barreiros) 500 

 501 

 502 

 503 

O 1.º Secretário da Assembleia Municipal,  504 

em regime de substituição 505 

 506 

 507 

 508 

(Nuno Filipe Pereira Figueiredo) 509 


