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ACTA NÚMERO 25/08 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2008. 

 

--------- Aos vinte dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, 

sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE FONSECA, e com a presença 

dos Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, MARIA 

PAULA GRAÇA CARDOSO, JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE e ELSA 

MARGARIDA DE MELO CORGA. ------------------------------------------------------------ 

--------- Esteve presente para a secretariar, CARLOS MANUEL BARROSO 

BARREIRA GUERRA, Director do Departamento Administrativo e Financeiro. -- 

--------- Eram dezassete horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas 

pelos Srs. Vereadores Carlos Almeida e António Tondela que, por motivos 

profissionais, não puderam participar na reunião. ---------------------------------------- 

--------- INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E SRS. 

VEREADORES. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto das informações o Sr. Presidente principiou por informar 

que foi hoje assinado o protocolo celebrado com o Hospital Distrital de Águeda, 

tendo em vista prestar à população serviço domiciliário pós-operatório aos 

doentes sujeitos a cirurgia de ambulatório, e que, aproveitando o momento 

solene, foi apresentado e entregue à Administração do Hospital o projecto para 

a ampliação e remodelação do serviço de urgências. -----------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente disse que, apesar dos Vereadores do P.S.D. 

primarem pela ausência aquando das iniciativas municipais, os convida para 

participar no primeiro grupo que vai realizar o Percurso Pedestre da Pateira ao 

Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Informou, também, o Sr. Presidente que se espera para breve o início 

das obras de remodelação e ampliação do Edifício do Tribunal de Águeda, e 

que a construção do Açude no Rio Águeda está em fase de adjudicação, assim 

como o concurso para a venda de terreno em Vale Domingos, destinado à 

Construção de Habitações a Custos Controlados, acrescentando que com esta 

construção e outras que estão projectadas nunca Águeda teve tanta 
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disponibilidade de habitação deste género. ------------------------------------------------

-------- A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, perguntou se as 

obras a realizar no Edifício do Tribunal Judicial de Águeda vão interferir com o 

normal funcionamento dos serviços, tendo o Sr. Presidente informado que não 

vai haver qualquer interferência. --------------------------------------------------------------

--------- A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Jorge Almeida para informar 

que no âmbito da medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais – 

MASES, o Concelho de Águeda foi o que mais projectos apresentou e que 

mais viu aprovados, facto que constitui uma honra e um orgulho para Águeda e 

demonstra uma grande dinâmica das associações do nosso Concelho. -----------

--------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara Municipal 

tomou conhecimento de que foi escolhido, e provisoriamente aprovado pelo 

RNPC, o nome de CULTURAG, estando também elaborado e em discussão o 

projecto de estatutos, para a Federação das Associações Culturais e 

Recreativas de Águeda, projecto associativo (federativo) que a Câmara 

Municipal tem estado a incentivar e a apoiar desde o início, nomeadamente 

através do apoio técnico jurídico e de mediação prestado pelo Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro, Dr. Carlos Barroso Guerra. ----------- 

--------- ACTAS DAS DUAS ÚLTIMAS REUNIÕES -------------------------------------- 

--------- SUA APROVAÇÃO---------------------------------------------------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos foram aprovadas e assinadas as 

Actas das duas últimas reuniões, cuja leitura foi dispensada, uma vez que 

foram distribuídas, em fotocópia, pelos membros do executivo. ----------------------

--------- O Sr. Presidente absteve-se desta votação por não ter estado presente 

nas reuniões a que as mesmas dizem respeito. ------------------------------------------ 

--------- A propósito do que consta das Actas em apreço, relativamente às 

intervenções da Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, o Sr. Presidente informou que 

as situações de que é acusado o Sr. Engenheiro Barreira e os trabalhos que 

ele próprio mandou executar junto à Quinta do Regote não têm qualquer 

semelhança, porque o que mandou fazer foram Trabalhos a Mais numa obra 

em execução, que o técnico se entendesse que não era legal tinha sempre a 

hipótese de não aceitar a incumbência, e relativamente ao outro caso, objecto 

do processo disciplinar, eram medidos trabalhos a mais em algumas obras, que 

não eram realizados, como forma de compensar trabalhos feitos pelos 
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empreiteiros em outros locais onde não estavam previstos. ---------------------------

-------- Relativamente à convocação da última reunião do Executivo Municipal, a 

que aludiu também a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, o Sr. Presidente explicou 

que o entendimento da Câmara era ouvir o maior número de pessoas possível 

acerca do Estudo de Impacte Ambiental do traçado do IC2/A32, por isso 

pensou-se ter o processo em aberto até ao último dia, dia 10 de Novembro; 

como havia vários assuntos para analisar e a alteração de uma reunião 

ordinária origina alguns procedimentos legais, foi entendimento de que se 

deveria manter a reunião ordinária e marcar uma extraordinária exactamente 

para o último dia da exposição pública daquele processo. Como quando 

chegou à Câmara, vindo da DGOT, a reunião já tinha terminado, optou-se por 

contactar os Srs. Vereadores telefonicamente e posteriormente por e-mail. ------

-------- Continuando a referir-se à intervenção que fez a Sr. Vereadora Paula 

Cardoso na última reunião, o Sr. Presidente disse que não deveria falar em 

falta de profissionalismo dos serviços, porque isso não lhe fica bem, e aludiu ao 

tempo em que a Sr.ª Vereadora era Secretária da Mesa da Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, disse que era 

seu critério saber o que lhe ficava bem ou mal e que, por vezes, também 

entende que algumas coisas não ficam bem ao Sr. Presidente, mas não lho diz 

e que referiu a falta de profissionalismo porque não recebeu a Ordem de 

Trabalhos da Reunião até às 17 horas. -----------------------------------------------------  

--------- Continuando com a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora disse que 

sabendo-se que o prazo para a consulta pública do Estudo de Impacte 

Ambiental do IC2/A32 terminava no dia 10 de Novembro, e pretendendo-se 

ouvir os munícipes até ao último dia, era previsível uma reunião extraordinária 

nesse dia, pelo que deveria ter sido atempadamente preparada, acrescentando 

que, tanto ela como os seus colegas de partido, têm as suas vidas e os seus 

compromissos profissionais, mas que nunca estiveram contra a resolução dos 

problemas dos munícipes do concelho, concluindo por dizer que ninguém se 

deve endeusar e pensar que não comete erros porque a humildade fica bem a 

todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ASSOCIAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------- 

--------- APOIOS FINANCEIROS -------------------------------------------------------------- 
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--------- Analisadas cada uma das propostas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir os seguintes apoios financeiros: ---------------------------------

--------- À Associação Etnográfica “Os Serranos”, para apoio à Execução do 

Plano de Actividades no corrente ano, um subsídio no valor de 5.340,00€, em 

complemento do que lhe foi atribuído em 3 de Julho do ano corrente que, 

devido a um erro de cálculo, perfazia 3.540,00 quando o seu valor deveria ser 

de 8.880,00. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- À Associação Cultural e Recreativa – Banda Nova de Fermentelos, para 

apoio à realização da actividade – apadrinhamento do grupo “Espranjar”, um 

subsídio no valor de 450,00€. ------------------------------------------------------------------

--------- Ao Ginásio Clube de Águeda, um subsídio no valor de 2.000,00€, para 

apoio à organização do Campeonato de Quadcross “EMXQUAD” 2008. ----------

--------- À Sociedade Musical Alvarense, para apoio a obras de beneficiação de 

instalações, um subsídio no valor de 6.460,00 €. -----------------------------------------

-----------Neste ponto da Ordem de Trabalhos a Câmara deliberou, ainda, por 

unanimidade, fazer as seguintes correcções na deliberação tomada em 18 de 

Setembro sobre os apoios às associações que participaram no projecto Rio 

Povo: -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Apoio atribuído aos Barqueiros de Macinhata do Vouga, no valor de 

360,00€, deve ser atribuído ao Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata do 

Vouga, para o projecto Barqueiros de Macinhata do Vouga. --------------------------

--------- O apoio atribuído à Orquestra à Margem, no valor de 470,00€, deve ser 

atribuído à Orquestra Típica de Águeda para o projecto Orquestra à Margem. – 

--------- ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ---------------------------  

--------- HORÁRIO ESPECIAL DE NATAL ------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Vereador João Clemente que aprovou o horário especial de 

Natal proposto pela ACOAG para os estabelecimentos comerciais de Águeda. - 

--------- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO ------------- 

--------- Presente, a seguir, um requerimento através do qual Pedro Nunes 

solicita, para o estabelecimento de café snack bar denominado BCC, sito na 

Rua do Vieira n.º 55, em Fermentelos, horário de funcionamento das 08:00 às 

04:00 Horas. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado todo o processo, nomeadamente os pareceres emitidos pela 

G.N.R. e pela respectiva Junta de freguesia, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------------------------------- 

--------- PATRIMÓNIO ----------------------------------------------------------------------------  

--------- PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DA ADEGA 

COOPERATIVA DE ÁGUEDA ---------------------------------------------------------------- 

--------- Analisada a proposta apresentada e o parecer técnico emitido, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir, à respectiva Comissão 

Liquidatária, pela importância de 100.000,00 €, as antigas instalações da 

Adega Cooperativa de Águeda. --------------------------------------------------------------- 

--------- JUNTAS DE FREGUESIA ------------------------------------------------------------ 

--------- APOIOS FINANCEIROS -------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir, à Junta de Freguesia de Castanheira do Vouga, um subsídio no valor 

de 25.000,00 €, destinado a comparticipar a aquisição de casas e terrenos 

junto à Igreja Matriz. ------------------------------------------------------------------------------   

--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ---------------------------------------------- 

--------- Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, delegar na Junta 

de Freguesia de Águeda, competências para a execução das obras que se 

referem, mediante Protocolos a celebrar, cujo teor foi presente e aprovado: -----

--------- CONSTRUÇÃO DE ESTRADÃO ENTRE A PONTE DE BOLFIAR E 

SERNADA – ALFUSQUEIRO; -----------------------------------------------------------------

--------- ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DE RIO CÔVO, EM ÁGUEDA; -

--------- OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------ 

--------- RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS -------------------------------------------- 

--------- Vistoriada a totalidade das obras e verificando-se que as mesmas se 

encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma observação havendo a 

fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou de 

falta de solidez pelas quais se deva responsabilizar as firmas empreiteiras, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente as empreitadas a 

seguir mencionadas e proceder à restituição de todos os depósitos de garantia 

e diligenciar a extinção de outras eventuais cauções existentes, nos termos do 

disposto no artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março: -----------------

--------- CONSTRUTORA PAULISTA, L.da -------------------------------------------------

--------- EMPEDRAMENTO DA RUA DE ACESSO À ESTAÇÃO 

ARQUEOLÓGICA DE CABEÇO DO VOUGA, FREGUESIA DE LAMAS DO 
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VOUGA. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- DIAS & BARRETO, L.da ---------------------------------------------------------------

--------- CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

A REALIZAR NO ALTO DA LOUSÃ – (POVINHA) – FREGUESIA DE AGADÃO. 

--------- CABRAL & FILHOS, S.A. ------------------------------------------------------------ 

--------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS LOMBAS, NA FREGUESIA DE 

FERMENTELOS -----------------------------------------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM SÃO MARTINHO, 

FREGUESIA E AGUADA DE CIMA.----------------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO SABUGUEIRO, NA FREGUESIA 

DE AGUADA DE CIMA --------------------------------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO / ALCATROAMENTO DA ESTRADA 

LEMIS/CARRASQUEIRAS, NA FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA -------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VALE DOMINGOS / GRAVANÇO 

(VALE DURÃO), FREGUESIA DE ÁGUEDA. ---------------------------------------------

-------- ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS ARROTAS E RUA 

DO FAIAL EM FERMENTELOS, FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA ------

--------- ALARGAR E PAVIMENTAR A RUA DA BALBOA – PICADAS / VIDAIS, 

NA FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA. -------------------------------------------- 

--------- PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a prorrogação graciosa do prazo para a conclusão da empreitada de 

Repavimentação da Estrada do Campo, na Freguesia de Espinhel, por um 

período de 23 dias. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS ---------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a realização dos seguintes Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos: -----

--------- CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE BELAZAIMA – 

AGADÃO --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 11.685,14€; -----------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 1.894,77€; ----------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO JUNTO AO CAMPO DE 

FUTEBOL, EM BARRÔ --------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 2.144,54€; -------------------------------------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO DA RUA CORREIA MIRANDA, EM TRAVASSÔ, 
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NA FREGUESIA DE TRAVASSÔ, ------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 2.252,86€; -------------------------------------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PASSADOURO, NA TROFA (1ª 

FASE). -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 2.916,87€; ----------------------------------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CABEÇO, EM À-DOS-FERREIROS 

E RUA CENTRAL NO VENTOSO, NA FREGUESIA DO PRÉSTIMO --------------

--------- Trabalhos a Mais – 2.163,46€; -------------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PATRONATO, EM TRAVASSÔ, NA 

FREGUESIA DE TRAVASSÔ. -----------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 4.109,79€. -------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 5.264,14€. ---------------------------------------------------- 

--------- PROTOCOLO A CELEBRAR COM A FIRMA PORTARY, PARA A 

RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE ÓLEOS USADOS. ---------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos a Câmara analisou e deliberou, por 

unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com a firma PORTARY – Gestão 

de Resíduos, S.A. com vista à recolha, por parte desta empresa, de óleos 

alimentares usados, visando a sua reciclagem e valorização em instalações 

devidamente certificadas para o efeito. ------------------------------------------------------ 

--------- DIA MUNDIAL DAS CIDADES PARA A VIDA – CIDADES CONTRA A 

PENA DE MORTE   ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO -------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta que se segue, apresentada pelo Sr. Vereador Jorge 

Almeida: ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------“ Assinala-se este ano os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, um instrumento de referência da defesa dos direitos humanos de 

todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- No âmbito desta efeméride a Comunidade de Santo Egídio com o apoio 

da Coligação Mundial Contra a Pena de Morte, da qual a Amnistia Internacional 

faz parte, está a promover a iniciativa “Cidades para a Vida – Cidades contra a 

Pena de Morte”, tendo convidado a nossa autarquia a participar. -------------------

--------- A pena de morte, uma resposta simplista à criminalidade, contrária à 

dignidade humana e aos valores universalmente aceites, ainda subsiste 



 8 

nalguns países, sendo por isso relevante reconhecer e manifestar o repúdio por 

esta política de violência. ------------------------------------------------------------------------

--------- Nestes termos, proponho ao Executivo Municipal que delibere a adesão 

do nosso Município ao “Dia Mundial das Cidades para a Vida – Cidades contra 

a pena de morte”, a 30 deste mês, pela subscrição do apelo por uma moratória 

mundial contra a pena de morte promovido pela Comunidade de Santo Egídio, 

bem como pela dinamização de iniciativas dirigidas a sensibilizar os cidadãos 

no que diz respeito à necessidade de se suspenderem as execuções capitais, 

como a publicitação desta medida na página da Internet da autarquia e a 

disponibilização do texto do apelo para subscrição dos munícipes nos vários 

edifícios públicos municipais. ------------------------------------------------------------------

--------- ASSUNTOS URGENTES -------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente, dada a urgência de que se reveste os 

mesmos, propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, e na parte final do artigo 19.º do Código do Procedimento 

Administrativo, que se inclua na Ordem de Trabalhos desta reunião os 

assuntos que se seguem – tendo todos os membros do Executivo considerado 

aceite a urgência, pelo que se passou, de imediato, à sua análise: -----------------

---------CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE VIATURA -------------------------------------

--------- Depois de devidamente analisado, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a cedência de utilização, à Junta de Freguesia de 

Belazaima do Chão, de uma viatura ligeira para transporte de passageiros, nos 

termos do Protocolo que foi presente e aprovado. --------------------------------------- 

--------- Eram dezanove horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente acta, que eu 

, Director do Departamento Administrativo e Financeiro, redigi e subscrevo. ----- 
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REUNIÃO DE REPRESENTANTES DOS GRUPOS PARLAMENTARES DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL COM REPRESENTANTES DA ACASA NO 

MUNICIPIO DE ÁGUEDA 
 

 
 
         Aos 27 dias do mês de Novembro de 2008, na sala de reuniões da Câmara 
Municipal, realizou-se uma reunião dos representantes dos Grupos Parlamentares da 
Assembleia Municipal com as Sr.ªs Olímpia Correia e Silva Rodrigues da Fonseca e 
Rosa Helena do Lobo Santos Gomes e António Máximo Albuquerque Branco de Melo, 
representantes da ACASA – Associação de Cultura e Assistência dos Serventuários 
Administrativos do Distrito de Aveiro no Município de Águeda. 
         Presidiu a esta reunião o Sr. Presidente da Assembleia Municipal Paulo Matos 
Soares. 
         Em representação dos Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal 
encontravam-se presentes o Sr. Manuel Antunes de Almeida – PSD, Armando Alves 
Ferreira – PS, João Manuel Romão Balreira – CDS/PP, Paulo Nuno de Almeida Alves – 
Lista Independente de Aguada de baixo, Manuel de Almeida Campos – Lista 
Independente de Espinhel, Fernando Jorge Marques Ferrão – Lista Independente de 
Macieira de Alcôba e Victor Rodrigues Tavares – Lista Independente de Recardães. 
        Eram 18 horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. 
        Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Presidente principiou por  

REUNIÃO DE REPRESENTANTES DOS GRUPOS PARLAMENTARES DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL COM REPRESENTANTES DA ACASA NO 

MUNICIPIO DE ÁGUEDA 
 

 
 
         Aos 27 dias do mês de Novembro de 2008, na sala de reuniões da Câmara 
Municipal, realizou-se uma reunião dos representantes dos Grupos Parlamentares da 
Assembleia Municipal com as Sr.ªs Olímpia Correia e Silva Rodrigues da Fonseca e 
Rosa Helena do Lobo Santos Gomes e António Máximo Albuquerque Branco de Melo, 
representantes da ACASA – Associação de Cultura e Assistência dos Serventuários 
Administrativos do Distrito de Aveiro no Município de Águeda. 
         Presidiu a esta reunião o Sr. Presidente da Assembleia Municipal Paulo Matos 
Soares. 
         Em representação dos Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal 
encontravam-se presentes o Sr. Manuel Antunes de Almeida – PSD, Armando Alves 
Ferreira – PS, João Manuel Romão Balreira – CDS/PP, Paulo Nuno de Almeida Alves – 
Lista Independente de Aguada de baixo, Manuel de Almeida Campos – Lista 
Independente de Espinhel, Fernando Jorge Marques Ferrão – Lista Independente de 
Macieira de Alcôba e Victor Rodrigues Tavares – Lista Independente de Recardães. 
        Eram 18 horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. 
        Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Presidente principiou por  



 10 

 REUNIÃO DE REPRESENTANTES DOS GRUPOS PARLAMENTARES DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL COM REPRESENTANTES DA ACASA NO 

MUNICIPIO DE ÁGUEDA 
 

 
 
         Aos 27 dias do mês de Novembro de 2008, na sala de reuniões da Câmara 
Municipal, realizou-se uma reunião dos representantes dos Grupos Parlamentares da 
Assembleia Municipal com as Sr.ªs Olímpia Correia e Silva Rodrigues da Fonseca e 
Rosa Helena do Lobo Santos Gomes e António Máximo Albuquerque Branco de Melo, 
representantes da ACASA – Associação de Cultura e Assistência dos Serventuários 
Administrativos do Distrito de Aveiro no Município de Águeda. 
         Presidiu a esta reunião o Sr. Presidente da Assembleia Municipal Paulo Matos 
Soares. 
         Em representação dos Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal 
encontravam-se presentes o Sr. Manuel Antunes de Almeida – PSD, Armando Alves 
Ferreira – PS, João Manuel Romão Balreira – CDS/PP, Paulo Nuno de Almeida Alves – 
Lista Independente de Aguada de baixo, Manuel de Almeida Campos – Lista 
Independente de Espinhel, Fernando Jorge Marques Ferrão – Lista Independente de 
Macieira de Alcôba e Victor Rodrigues Tavares – Lista Independente de Recardães. 
        Eram 18 horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. 
        Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Presidente principiou por  
 


