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ATA N.º 1-A/2021 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

GOUVEIA 

------- Aos dezasseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 

nesta cidade de Gouveia, auditório do Teatro Cine, pelas doze horas, reuniu a 

Assembleia Municipal de Gouveia, após o respetivo ato de instalação dos seus 

membros, que teve lugar no mesmo dia e local, a partir das onze horas. ----------- 

------- Deu-se início à Primeira Reunião de Funcionamento da Assembleia 

Municipal de Gouveia, nos termos do n.º 1, do artigo 45.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, para efeitos de eleição do Presidente e Secretários da Mesa, competindo 

ao cidadão que encabeçou a lista mais votada, Luís António Vicente Gil 

Barreiros (PPD/PSD), presidir à mesma, tendo solicitado aos membros da 

Assembleia Municipal, João José Amaro e Sandra Cristina Nogueira Borges 

Cunha, para o auxiliar nos trabalhos.----------------------------------------------------- 

------- Procedeu-se de seguida à chamada dos Membros da Assembleia 

Municipal:------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), Pedro Jorge Cardoso de 

Carvalho (PS), António José Ferreira Machado (PPD/PSD), Sara Vieira de 

Almeida (PS), Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade 

(PPD/PSD), José Manuel Correia Santos Mota (PS), Maria Helena Marques 

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

António Morais Pacheco (PS), Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso (PPD/PSD), 

Matilde Duarte Freitas (PS), Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), 

Rui Manuel de Jesus Gonçalves (PS), Daniela Figueiredo Gomes de Oliveira 

(PPD/PSD), Miguel Dias Albuquerque (PPD/PSD), Raquel Santos e Silva (PS), 

Joana Cosme Jordão (PPD/PSD), Rui Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro 

(PS), Sérgio Miguel Gonçalves Almeida (Presidente da União das Freguesias de 

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

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

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

Maria Elisabete Almeida Lopes Guerrinha (Presidente da União das Freguesias 

de Figueiró e Freixo da Serra), Isabel Maria Ernesto de Sousa Teixeira, 

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

da União das Freguesias de Gouveia), Marcelo Almeida Santos, (Presidente da 

União das Freguesias de Melo e Nabais), Carlos António Videira Coelho 

(Presidente da União das Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), Nuno 

Filipe Pereira Figueiredo (Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira), Vítor 

Manuel dos Santos Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de Paços da 
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Serra), Pedro Miguel Santos Monteiro (Presidente da Junta de Freguesia de 

Ribamondego), Gonçalo Luís Chouzal do Nascimento (Presidente da União das 

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

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

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

(Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra) e Sandra Cristina 

Nogueira Borges Cunha (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Tazem).--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberar, o cidadão que encabeçou a lista mais votada, Luís António Vicente 

Gil Barreiros (PPD/PSD), declarou aberta a sessão.----------------------------------- 

------- O cidadão que encabeçou a lista mais votada, Luís António Vicente Gil 

Barreiros (PPD/PSD), informou a Assembleia que, nos termos do n.º do art.º 

76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de janeiro com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, solicitou a renúncia de mandato como membro 

diretamente eleito, Nuno Filipe Pereira Figueiredo (PSD), uma vez que tomou 

posse, por inerência, enquanto cidadão que encabeçou a lista mais votada para a 

Assembleia de Freguesia de Nespereira, dado que nos termos do n.º 1 do art.º 

75.º do citado diploma legal, “os membros dos órgãos das autarquias locais são 

titulares de um único mandato.”---------------------------------------------------------- 

Assim, para cumprimento do n.º 4 do art.º 76.º e do n.º 1 do art.º 79.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Janeiro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, foi convocada a cidadão imediatamente a seguir na respetiva 

Lista Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso.--------------------------------------------- 

------- Nos termos do n.º 7 do art.º 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de janeiro com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o cidadão que 

encabeçou a lista mais votada, Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), 

colocou à consideração da Assembleia Municipal o pedido de justificação de 

falta ao ato de instalação do órgão pelo eleito Rodrigo Manuel Gaspar Pinto 

(PSD).----------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberou a Assembleia, por unanimidade, considerar justificada a falta 

comunicada ao ato de instalação do órgão, nos termos do n.º 7 do art.º 76.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5 – 

A/2002, de 11 de janeiro.------------------------------------------------------------------ 

Nos termos do n.º 3 do art.º 44 do citado diploma legal a tomada de posse do 

eleito será feita na primeira reunião do órgão a que o mesmo compareça.--------- 

------- Nos termos do n.º 7 do art.º 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de janeiro com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o cidadão que 

encabeçou a lista mais votada, Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), 
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colocou à consideração da Assembleia Municipal o pedido de justificação de 

falta ao ato de instalação do órgão pela eleita Cezarina Santinho Maurício (PS). 

Deliberou a Assembleia, por unanimidade, considerar justificada a falta 

comunicada ao ato de instalação do órgão, nos termos do n.º 7 do art.º 76.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5 – 

A/2002, de 11 de janeiro.------------------------------------------------------------------ 

Nos termos do n.º 3 do art.º 44 do citado diploma legal a tomada de posse da 

eleita será feita na primeira reunião do órgão a que o mesmo compareça.--------- 

------- Nos termos do n.º 7 do art.º 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de janeiro com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o cidadão que 

encabeçou a lista mais votada, Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), 

colocou à consideração da Assembleia Municipal o pedido de justificação de 

falta ao ato de instalação do órgão pela eleita Valentina da Silva Santos 

(PPD/PSD).---------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberou a Assembleia, por unanimidade, considerar justificada a falta 

comunicada ao ato de instalação do órgão, nos termos do n.º 7 do art.º 76.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5 – 

A/2002, de 11 de janeiro.------------------------------------------------------------------ 

Nos termos do n.º 3 do art.º 44 do citado diploma legal a tomada de posse da 

eleita será feita na primeira reunião do órgão a que o mesmo compareça.--------- 

------- Para efeitos de eleição do Presidente e Secretários da Mesa, de acordo 

com o n.º 1, do artigo 45.º, do citado diploma legal, o cidadão que encabeçou a 

lista mais votada, Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), colocou à 

discussão, o método de eleição uninominal ou por meio de lista, tendo a 

Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, realizar a eleição por meio 

de lista, nos termos do n.º 2, do referido artigo.---------------------------------------- 

Aproveitou o momento para lamentar o facto de quer a CDU, quer o CDS que 

fizeram parte deste órgão em mandatos anteriores, o CDS que não foi a 

escrutínio nas eleições autárquicas, a CDU não conseguiu votação necessária 

para eleger um membro deixaram de fazer parte deste órgão, pois quanto mais 

diversidade houvesse dentro da Assembleia mais rica ficava a democracia, mas 

agora acresce a responsabilidade quer para o grupo parlamentar do PS, quer do 

PSD que os dois partidos terão que trabalhar neste Órgão.--------------------------- 

De seguida, questionou, as bancadas municipais se teriam listas para apresentar, 

a fim de serem sufragadas.----------------------------------------------------------------- 

------- Apresentou a Bancada Municipal do PPD/PSD, uma proposta para a 

eleição da Mesa da Assembleia Municipal, com a seguinte constituição:---------- 

Presidente: Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), 1.º Secretário: Ana 

Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), 2.º Secretário: Ana Isabel Oliveira 
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Martins Cardoso, a qual foi designada como Lista A, que constitui o Documento 

1, que se encontra anexo à presente Ata e que dela fica a fazer parte integrante.-- 

------- Não apresentou a Bancada Municipal do PS lista para a eleição da Mesa 

da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------- 

------- Foi então submetida a sufrágio a única lista apresentada. -------------------- 

------- Feita a votação, por escrutínio secreto, apresentou esta os seguintes 

resultados: ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Lista A: 22 (vinte e dois) votos a favor; --------------------------------------- 

------- Votos em branco: 12 (doze). ---------------------------------------------------- 

------- A Mesa da Assembleia Municipal, para o mandato 2021/2025, ficou 

assim constituída pelos seguintes membros: ------------------------------------------- 

- - - - Presidente: Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD) -------------- 

- - - - 1.º Secretário: Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD) ---------- 

- - - - 2.º Secretário: Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso (PPD/PSD) ------- 

Esta deliberação foi aprovada, em minuta, de modo a produzir efeitos imediatos, 

de acordo com o n.º 3, do art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------- 

------- Usou a palavra o Senhor Presidente da Mesa, agradecendo aos membros 

da Assembleia que o auxiliaram nos trabalhos, chamando, de seguida, os agora 

eleitos 1.º e 2.º Secretários, para integrarem a Mesa da Assembleia Municipal.--- 

Dando seguimento à sessão, declarou abertas as inscrições aos membros da 

Assembleia que pretendessem intervir.-------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Pedro Carvalho, na qualidade de 

representante da Bancada Municipal do Partido Socialista, referindo o seguinte:- 

“Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal,---------------------- 

Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores,------------------------------- 

Cumprimento e saúdo todos os presentes, saúdo particularmente todos os 

gouveenses, aqueles que estão presente na sala e aqueles que nos seguem à 

distância.------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoje é um dia simbolicamente importante para o concelho de Gouveia porque 

marca a tomada de posse dos novos órgãos autárquicos, da Assembleia e da 

Câmara Municipal de Gouveia.-----------------------------------------------------------  

Em nome da Bancada do Partido Socialista, desejo a todos aqueles e aquelas 

que hoje aqui tomaram posse os votos do melhor e mais profícuo desempenho 

no exercício das suas funções para benefício de todos do concelho de Gouveia e 

das suas freguesias e das suas gentes.--------------------------------------------------- 

Endereço esses votos e saúdo em primeiro lugar o executivo municipal, o 

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Tadeu, que felicito, os Senhores 

Vereadores, e, muito em particular, a todos os membros da Assembleia 

Municipal, na pessoa do Senhor Presidente Dr. Gil Barreiros, que felicito e 
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cumprimento com elevada consideração e estima pessoal. Estou certo Senhor 

Presidente que saberá exercer cabalmente as suas funções, fará seguramente 

um bom mandato e que todos nós, em conjunto, saberemos afirmar a 

Assembleia Municipal como a Casa da Democracia em Gouveia.------------------ 

Sendo um órgão deliberativo do Concelho saberemos em conjunto afirmá-la 

como uma Assembleia interventiva, uma Assembleia independente, que 

aproxime os eleitos daqueles que nos elegeram, dos munícipes, que saiba fazer 

essa aproximação, uma Assembleia que seja valorizada e que seja respeitada 

por todos aqueles que agora tomaram posse, a começar pelo Senhor Presidente 

da Câmara, porque só assim esta Assembleia pode plenamente assumir, como 

aliás vai seguramente assumir, as suas importantes funções enquanto Órgão 

que acompanha, aprecia e fiscaliza a atuação do executivo municipal.------------ 

Todos queremos certamente uma Assembleia onde o debate político e o 

confronto de ideias devem ter lugar com total liberdade, mas sempre no respeito 

pelas opiniões diferentes e também, sempre que possível, na procura de 

compromissos, dos compromissos desejáveis, quando o que deve estar sempre 

em causa é o supremo interesse de Gouveia e dos gouveenses.---------------------- 

Nesta primeira sessão estes são os votos e o compromisso da bancada do 

Partido Socialista.-------------------------------------------------------------------------- 

Estaremos atentos, estaremos sempre atentos e estaremos sempre atentos 

porque queremos colaborar ativamente na construção de um melhor futuro para 

o nosso concelho. É isso que nos move, move-nos esta vontade de trabalhar ao 

serviço de Gouveia, da nossa terra e das nossas gentes e todos aqueles que me 

acompanham, enquanto representantes de todos aqueles que nos elegeram, e 

que foram muitos, encaramos o desempenho destas funções de deputados 

municipais com sentido de dever e de responsabilidade por este concelho, por 

este chão, que é o chão das nossas origens nas palavras do escritor Vergílio 

Ferreira.”------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado, na qualidade de 

representante da Bancada Municipal do PPD/PSD, referindo o seguinte:---------- 

“Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal,---------------------- 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,---------------------------- 

Excelentíssimos Senhoras e Senhores Vereadores,------------------------------------ 

Excelentíssimos Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia,--------- 

Excelentíssimos Senhoras e Senhores Deputados Municipais,----------------------- 

Minhas Senhoras e meus Senhores,------------------------------------------------------ 

Hoje é dia de celebração da Democracia. As eleições do passado dia 26 de 

setembro decorreram com elevação, o que representa um ato de grande 

maturidade política.------------------------------------------------------------------------ 
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O concelho de Gouveia falou. O PPD/PSD obteve uma vitória muito expressiva 

e o seu programa eleitoral foi validado.------------------------------------------------- 

Em nome do PSD saúdo todos os presentes, cumprimentando de modo 

particular aqueles que nesta cerimónia terminam os seus mandatos e também os 

novos eleitos que a partir de hoje ficam legitimados para representar os órgãos 

autárquicos do Município.----------------------------------------------------------------- 

Independentemente das convicções individuais e do posicionamento político de 

cada um, acredito que todos estamos verdadeiramente empenhados em defender 

os interesses do concelho de Gouveia, ainda que com diferentes perspetivas 

sobre a melhor forma de o fazer.--------------------------------------------------------- 

De resto, essa é a verdadeira essência do debate político, um debate que, no 

interesse daqueles que representamos, deve ser o mais fecundo possível desde 

que pautado pelo respeito mútuo e pela boa fé nos procedimentos, sem 

protagonismos exacerbados.-------------------------------------------------------------- 

Agora é preciso continuar a trabalhar de olhos postos no futuro de Gouveia, 

com espírito aberto à interculturalidade que vai caracterizando o nosso 

concelho.------------------------------------------------------------------------------------- 

A nossa riqueza e força está numa política plural que nos permite dizer que vai 

valer a pena aprender a construir tendo em conta que somos a memória que 

temos e a responsabilidade que assumimos. Responsabilidade de contribuir 

para a concretização da vontade popular no cumprimento das funções 

essenciais desta Assembleia.-------------------------------------------------------------- 

Temos a nossa história, temos a nossa identidade, a nossa cultura, o nosso 

património para defender e preservar. Um povo, uma terra, uma instituição, 

uma família sem memória é uma casa construída sobre areia.---------------------- 

Reconhecer a história é dignificar o passado, alicerçar o presente e perspetivar 

o futuro. O devir também depende de nós. Essa é a nossa grandeza, esse é o 

nosso compromisso.------------------------------------------------------------------------ 

A história de Gouveia é rica em figuras que se destacaram na sua época 

marcando de forma indelével o seu tempo. Foram pessoas ilustres das artes, da 

ciência, da cultura, da política e do bem-fazer que têm inspirado as gerações 

seguintes na promoção e no fortalecimento da identidade cultural, individual e 

coletiva.---------------------------------------------------------------------------------------  

Pessoas que reforçam a nossa auto-estima, pessoas que não se deixaram 

acantonar, pessoas que amaram a sua liberdade, por isso não são de direita, 

nem de esquerda.---------------------------------------------------------------------------- 

Neste mandato, como responsáveis pela política local, temos que olhar com 

gratidão o passado e inspirar e valorizar a nova geração de jovens gouveenses 
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que no nosso concelho, no nosso país e no estrangeiro têm contribuído para a 

afirmação de Gouveia e de Portugal.---------------------------------------------------- 

Ficar pela efeméride, pela homenagem ou por um simples momento saudosista 

de regresso ao passado é pouquinho, temos que ser inclusivos e criativos, temos 

que ter connosco a sociedade civil, coletividades e instituições para 

conseguirmos que cada comemoração seja uma data vida, com algum sentido 

para todos nós e projetada para o futuro.----------------------------------------------- 

Ficam dois desafios a esta Assembleia, o primeiro, a criação do prémio 

“História Local - Assembleia Municipal de Gouveia”, o segundo, criação do 

concurso “Gouveia Jovens com Talento”.---------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara, tem uma responsabilidade acrescida perante os 

gouveenses, por isso, não lhe falte a sabedoria, a inspiração e a motivação para 

continuar a orientar as suas melhores energias para o desenvolvimento 

sustentável do concelho.-------------------------------------------------------------------  

Contamos da sua parte com o trabalho de proximidade, com uma forte 

cooperação com as Juntas de Freguesia de modo a reforçar a coesão 

territorial, um trabalho de prestação de contas e de informação, um trabalho de 

transparência.------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara, é sobejamente ouvida e reconhecida a 

necessidade de fixar população no nosso concelho e na nossa região, mas todos 

sabemos que a perda de população no nosso território só é reversível com 

medidas de âmbito nacional que passem por um forte apoio à natalidade e pela 

deslocalização de grandes investimentos públicos e privados para estas regiões, 

criando emprego e permitindo a fixação das pessoas.--------------------------------- 

Mesmo assim, tirando proveito do potencial do nosso concelho, do dinamismo e 

da capacidade de resistir às adversidades no interior de Portugal, tenha, com a 

sua equipa, como prioridade diária, a procura incansável de investimento para 

o concelho sempre com a preocupação de atrair tecnologias ambientalistas 

confiáveis.------------------------------------------------------------------------------------ 

Prossiga no rumo certo e não esqueça os mais desfavorecidos, desempregados e 

desprotegidos do nosso concelho.-------------------------------------------------------- 

Conte com o nosso apoio e crítica construtiva para honrar a palavra e cumprir 

integralmente todos os compromissos assumidos com os gouveenses. Não 

podemos desiludi-los.-----------------------------------------------------------------------  

Tem de ser forte a nossa voz, o nosso grito, a nossa força, o nosso 

empenhamento, temos de existir enquanto povo gouveense unido, temos de 

saber unir esforços e vontades.  

Nesse sentido, lanço o desafio aos eleitos do Partido Socialista, e acredito que o 

vão acolher, que se juntem a nós na reivindicação de melhores acessibilidades 
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para o nosso concelho, temos que exigir a construção dos itinerários 

complementares da Serra da Estrela, temos que exigir a requalificação da 

Estrada Nacional 17, também reivindicar melhores serviços de saúde no nosso 

concelho e na nossa região, temos que estar juntos, temos que estar juntos na 

discussão à volta da transferência de competências, temos que estar juntos na 

execução do PRR, no combate à desintegração da coesão social, no emprego, 

no combate às novas formas de exclusão como novo alfabetismo, o cibernético, 

não podendo deixar de apontar o desafio ecológico quando o planeta está em 

risco e a humanidade pode deixar de ter futuro. Todos somos poucos para as 

tarefas urgentes.----------------------------------------------------------------------------- 

Termino com uma referência ao Presidente da Assembleia Municipal Dr. Gil 

Barreiros:------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente, tem demonstrado nas várias vertentes da sua vida um amor 

a Gouveia e uma dedicação à causa pública imensa. O nosso respeito e 

gratidão. A sua presidência vai decerto dignificar esta Assembleia, garantindo o 

primado do interesse público e a estabilidade institucional necessária para que 

serenamente estejamos à altura dos novos desafios.----------------------------------- 

Viva o concelho de Gouveia. Vivam os gouveenses.”--------------------------------- 

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

declarada encerrada a reunião pelas treze horas, da qual e para constar se lavrou 

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

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

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

(Luís António Vicente Gil Barreiros) 

 

 

 

A 1.ª Secretária da Assembleia Municipal 

 

 

(Ana Paula Alves Morgado Mendes) 

 

 

 

 


