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MUNICÍPIO DO BARREIRO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

N.º 06/2023 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 22 de fevereiro   
 

 

VOTO DE PESAR 

EMANUEL TEIXEIRA DE GÓIS 

  

Advogado, associativista e dirigente desportivo, escritor e poeta, jornalista, político e 
autarca – Emanuel Teixeira Góis deixou-nos no passado dia 14 de janeiro de 2023, 
marcando de forma indelével a vida cívica, cultural, desportiva e política do Barreiro.  
 
 
Vereador da Câmara Municipal do Barreiro, eleito pelo Partido Socialista, no  mandato de 
1997-2001, Emanuel Góis foi figura destacada da política barreirense, tendo também sido 
dirigente local do Partido Socialista, como secretário coordenador da Secção do Barreiro 
e membro efetivo de diversas Comissões Políticas Concelhias do PS Barreiro. 
 

  
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e Advogado de profissão, foi 
ainda docente de história e jornalista desportivo com colaboração nos jornais “Record” e 
nos extintos “Diário Popular”, “Século” e “Jornal do Barreiro”.  
 
 
Cidadão fortemente ligado ao movimento associativo local e distrital, Emanuel Góis foi 
dirigente do Futebol Clube Barreirense, da Associação de Basquetebol de Setúbal, da 
Federação Portuguesa de Basquetebol e cofundador da Associação Cívica do Barreiro e 
da Persona - Associação de Apoio a Doentes Mentais Crónicos.  
 
 
Mais recentemente destacou-se como escritor, sendo autor de diversas obras, da poesia 
à prosa, com destaque para os trabalhos “Algures no tempo” (2015), “Momentos (2016), 
“Contos que vos conto” e “Pedaços de Escrita (2018), “Cem Sentidos” (2019) e a sua obra 
mais recente “Se fosse tão simples assim” (2022), apresentada no dia 25 de junho último, 
no auditório Manuel Cabanas – Biblioteca Municipal do Barreiro.  
 
 
O Partido Socialista do Barreiro expressa sentido pesar pelo falecimento de Emanuel 
Teixeira de Góis, com a certeza de que com a sua partida o Barreiro fica mais pobre.  
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Pelo seu percurso e exemplo, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão 
ordinária a 22 de fevereiro de 2023, nas instalações da Sociedade Democrática União 
Barreirense “Os Franceses”, delibera:  
 

- que se realize um minuto de silêncio em homenagem a Emanuel Teixeira Góis.  

- que se remeta à família enlutada o presente voto de pesar, endossando aos mesmos as 

mais sentidas condolências.  

 

Aprovada por unanimidade. 

 

 

Barreiro, 22 de fevereiro de 2023 

 

 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 

 

 

 
André Alexandre Pinotes Batista 
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