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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

21/JANEIRO/2013 

 

 

------ Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e treze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, realizou-se a 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal 

de Águeda, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------

------ 1 – Discussão e votação da Proposta da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, 

de alteração da Pronúncia de Reorganização Administrativa das Freguesias do 

Concelho de Águeda, designadamente a não agregação à Freguesia de Barrô, com a 

consequente alteração do Mapa Administrativo; ---------------------------------------------------

------ 2 – Discussão e votação da Proposta da Junta de Freguesia de Espinhel, de 

alteração da Pronúncia de Reorganização Administrativa das Freguesias do Concelho 

de Águeda, designadamente a não agregação à Freguesia de Recardães, com a 

consequente alteração do Mapa Administrativo. --------------------------------------------------- 

------ A Sessão foi Presidida pelo Senhor ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA 

ALMEIDA , Presidente da Mesa de Assembleia Municipal e Secretariada pelas 

Senhoras Marlene Domingues Gaio  e Carla Eliana da Costa Tavares . ------------------

------ Tendo sido constituída a Mesa e verificada a existência de quórum, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, declarou aberta a Sessão pelas 21 

horas, tendo cumprimentados os Deputados da Assembleia Municipal, o Executivo, a 

Comunicação Social e o Público presente. ----------------------------------------------------------

------ À Sessão Ordinária compareceram os seguintes Deputa dos da Assembleia 

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

------ António Celestino Pereira de Almeida - PS; --------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva - PSD; ---------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal - PS; -----------------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares - PSD; -------------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Baptista Guerra – PS; -----------------------------------------------------------

------ Daniela Carina Alves Mendes – PS;------------------------------------------------------------- 

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ---------------------------------------------------

------ Tiago André da Costa Soares – PS;------------------------------------------------------------- 

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD; -------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS; ---------------------------------------------------

------ Elisa Maria Pires de Almeida – PS;-------------------------------------------------------------- 
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------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS;------------------------------------------------------------ 

------ Marlene Domingues Gaio – PSD;---------------------------------------------------------------- 

------ Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto – CDS-PP; -----------------------------------

------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS; -------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD; -------------------------------------------------------

------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto – PS;------------------------------------------------------------ 

------ Dália Maria Silva Santos Costa – PS; ----------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD; -----------------------------------------------------

------ Compareceram igualmente à Sessão Ordinária os segui ntes Presidentes 

das Juntas de Freguesia (PJF): ----------------------------------------------------------------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão; --------------------------------------

----- Rui Pedro Pinho de Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo; ------------------------

------ Heitor Pereira Abrantes Garruço – PSD – PJF de Aguada de Cima; ------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda;------------------- 

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Barrô;-------------------------------- 

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PSD - PJF de Belazaima-do-Chão; --------------

------ Jorge da Silva Mendes – PS - PFJ da Borralha; ---------------------------------------------

------ Vitor Manuel Abrantes da Silva – PSD – PJF de Castanheira do Vouga; -------------

------ Manuel de Almeida Campos - VI-Ind. - PJF de Espinhel; ---------------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD - PJF de Fermentelos; ---------------------

------ Alcides de Jesus – PSD - PFJ de Lamas do Vouga; ---------------------------------------

------ Pedro Daniel Henrique Rodrigues – Plenário - PJF de Macieira de Alcoba; ---------

------ Armando Paulo de Almeida Galhano – PSD – PJF de Macinhata do Vouga; --------

------ Fernando Tavares Pires – PSD – PJF de Óis da Ribeira; ---------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – CDS – PJF de Préstimo; --------------------------------

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PSD – PJF de Recardães; ---------------------

------ Manuel de Oliveira Duarte – CDS-PP - PJF de Segadães; -------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PS - PFJ de Travassô; ----------------------------------------------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – CDS – PJF de Trofa; -----------------------------------

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiveram presentes os seguintes 

Membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente; ---------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – PS – Vereador e Vice-Presidente; ------------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – PS - Vereadora; ------------------------------------------

------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador; --------------------------------------------

------ Carla Jacinta Garruço de Almeida – PSD - Vereadora; ------------------------------------
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------ Manuel Correia Marques – PSD – Vereador;-------------------------------------------------- 

------ Brito António Rodrigues Salvador – PSD – Vereador; -------------------------------------

------ Não comparecem à Sessão os seguintes Deputados da A ssembleia 

Municipal, que apresentaram Justificação de Falta : ------------------------------------------

------ Manuel Almeida Farias que foi substituído por Maria Utília Ferreira da Rocha 

Ferrão, Joana Cristina Correia dos Santos que foi substituída por Sandra Raquel 

Domingues de Oliveira e de Carlos Alberto Carneiro Pereira – PJ de Valongo do 

Vouga, que foi substituído por José Henrique Vidal Martins. ------------------------------------

--------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------

------ 1 – Discussão e votação da Proposta da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, 

de alteração da Pronúncia de Reorganização Administrativa das Freguesias do 

Concelho de Águeda, designadamente a não agregação à Freguesia de Barrô, com a 

consequente alteração do Mapa Administrativo; ---------------------------------------------------

------ De seguida interveio o Senhor Presidente da Junta de Aguada de Baixo, 

enquanto proponente da proposta, conforme intervenção que se transcreve na íntegra: 

------ Rui Pedro Pinho de Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo  -------------------

------ “Vou passar a ler a proposta da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo: -----------

------ “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------

------ A Assembleia Municipal de 8 de outubro de 2012 tendo continuação da mesma 

no dia 10 aprovou a agregação da Freguesia de Aguada de Baixo a Barrô. ---------------

------ Desde que foi lançada a discussão sobre este assunto, os órgãos da freguesia 

(Assembleia e Junta de Freguesia) sempre estiveram contra esta lei no seu geral, aliás 

como grande parte das juntas e população deste País. Demonstrando desde a 

primeira hora e tendo como por base todas as valências quer nas infraestruturas, 

serviços administrativos, equipamentos ao dispor dos seus fregueses o firma propósito 

de ficar uma freguesia independente. -----------------------------------------------------------------

------ Nado nos move contra a freguesia de Barrô e a sua população mas não 

descobrimos laços de união entre as duas freguesias, quer culturais, sociais ou de 

interação entre as suas gentes, apenas nos une duas estradas tendo um ponto 

comum de partida. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ As ligações de Aguada de Baixo e principalmente da sua população sempre 

foram com a freguesia de Aguada de Cima. Após auscultar o manifestar das gentes de 

Aguada de Baixo, algum dia a haver a agregação/fusão da freguesia, só com a vizinha 

freguesia de Aguada de Cima que por sinal o próprio nome é por si já familiar. -----------

------ A freguesia de Aguada de Baixo encontra-se disponível a ser parte da solução no 

desejo expresso pelos moradores do lugar do Vidoeiro e Póvoa do Salgueiro, 
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freguesia de Sangalhos, concelho de Anadia, em que num futuro próximo possam vir a 

ser anexados à freguesia de Aguada de Baixo. Os moradores em questão invocam 

como razões, toda a sua atividade, a educativa, social e eclesiástica serem com a 

nossa freguesia. Visto isto, achamos uma mais-valia para a freguesia e município ter 

esta possibilidade em aberto. ----------------------------------------------------------------------------

------ A Junta de Freguesia de Aguada de Baixo propõe a esta Assembleia Municipal 

que delibere: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A alteração do mapa referente à reorganização territorial do Concelho de 

Águeda, votado na Assembleia que teve início em 8 de outubro de 2012 e final em 10 

de outubro de 2012, no que à Freguesia de Aguada de Baixo diz respeito. ----------------

------ Que a freguesia de Aguada de Baixo fique como está atualmente ou seja 

independente, visto ainda haver folga de três freguesias no Concelho de Águeda, face 

aos objetivos mínimos da lei. ----------------------------------------------------------------------------

------ Que a deliberação tomada seja enviada à Assembleia da República.” -------------- 

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------ 

------ Manuel de Almeida Campos – Ind. – PJF de Espinhel:  --------------------------------

------ “Na minha intervenção, queria fazer alguns considerandos prévios. Não me vou 

intrometer na questão de aguada de Baixo, mas queria deixar alguns recados. Antes 

de mais, quero deixar bem expresso, que não pretendemos fazer guerra política com 

ninguém, aproveito até para lembrar que a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, apenas aceita a agregação voluntária de freguesias. Opondo-se às 

agregações forçadas. A ANMP não se opõe a que as freguesias por iniciativa própria 

se agreguem, tudo o que seja forçado a ANMP estará contra, disse o seu Presidente 

Fernando Ruas, figura destacada do PSD, que preside à Câmara de Viseu. 

Inclusivamente este destacado autarca, salienta que o processo deveria, começar e 

acabar nas assembleias municipais. Não quero dizer muito mais por agora. Apelava 

ao bom senso das pessoas, nomeadamente dos senhores deputados municipais.” ----- 

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda:- --------------

------ “Após a apresentação deste ponto esperava que o PSD e o CDS, viessem 

defender a reorganização que apresentaram e gostaria de dizer que as razões porque 

eu estou a favor da desagregação da agregação feita, prende-se com outros motivos, 

que não os apresentados aqui. Não consigo entender, numa lei que pretendia que a 

junção de freguesias se traduziu em ganho de escala, não consigo compreender como 

é que se juntam freguesias de igual dimensão, criando-se assim a ingovernabilidade, 

ou seja, com freguesias da mesma dimensão agregadas, a única coisa que se 
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potenciou e eventualmente se vai potencial e conseguir alcançar, é a divisão entre as 

populações. Creio que no caso concreto de Barrô e Aguada de Baixo, por serem duas 

freguesias muito idênticas e similares, o futuro presidente da Junta que for eleito, será 

alguém que terá muita dificuldade em governar esta área. Até porque terá sempre a 

população de um lado e de outro, sempre a reclamar e a por em causa as opções. 

Não consigo entender, com este tipo de agregação, o que é que foi conseguido. Que 

vantagens é que houve para as populações, quando aquilo que se pretendia era que 

estas agregações dessem dimensão e que as juntas de freguesia fossem maiores, 

melhores e que fizessem mais pelas suas terras. --------------------------------------------------

------ Recordo-me que há uns anos atrás houve problemas gravíssimos com Crestuma 

e Lever, exatamente pelas razões que eu penso que irão acontecer daqui para a 

frente. Gostava que quem fez este plano, alguma coisa nos dissesse, para que 

pudéssemos compreender melhor o que foi feito no nosso Concelho e quais são as 

melhorias efetivas que as populações, em especial destas freguesias, possam 

eventualmente vir a ganhar.” ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “A primeira nota que gostaria de fazer, até era mais um pedido, tem a ver com a 

metodologia que estamos a utilizar. Estamos a discutis duas propostas e vamos votar 

duas propostas. Penso seria melhor para o decorrer dos trabalhos, se discutíssemos 

as duas propostas em simultâneo e se no final as votássemos, caso houvesse 

necessidade de as votar. Não me parece, que nas discussões destas duas propostas 

sejam apontadas especificidades muito específicas, em cada uma delas. Parece-me o 

âmbito da discussão é o mesmo, o âmbito da votação é que poderá ser diferente, mas 

é uma sugestão que faço.” -------------------------------------------------------------------------------

------ A Mesa colocou à votação a proposta do deputado Hilário Santos  de que a 

discussão de ambas as propostas fosse feita em conjunto, sendo que a sua votação 

seria então em separado. ---------------------------------------------------------------------------------  

------ Apresentada a proposta a votação foi aprovada por MAIORIA  com 23 votos a 

favor, 4 abstenções e 11 votos contra, pelo que se iniciou também a discussão do 

ponto 2 da Ordem de Trabalhos, pelo que Senhor Presidente da Junta de Espinhel, 

enquanto proponente da proposta, realizou a intervenção que se transcreve na 

íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Manuel de Almeida Campos – Ind. – PJF de Espinhel:  --------------------------------

------ “1. A Assembleia Municipal realizada em 8 de outubro de 2012 e continuada no 

dia 10 do mesmo mês, votou a Pronúncia de Reorganização Administrativa das 

Freguesias do Concelho de Águeda, com a injustificada agregação da Freguesia de 
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Espinhel à Freguesia de Recardães; ------------------------------------------------------------------

------ 2. Os Órgãos Autárquicos da Freguesia de Espinhel e a generalidade da 

população local, sempre se mostraram em desacordo com a forma da atual legislação 

Territorial Autárquica, aliás, em consonância com a forte contestação existente a nível 

nacional; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3. Porque a milenarmente histórica e laboriosa Freguesia de Espinhel, revelando 

maior capacidade de escala que outras Freguesias não agregadas, possui uma 

dinâmica e equipada autarquia local com horário de atendimento alargado e 

competentes funcionários, prestando diariamente múltiplos serviços humanizados de 

proximidade à comunidade Espinhelense e numerosas pessoas de outras freguesias 

vizinhas, para além da polivalente e qualificada Brigada Autárquica de Obras, que em 

diversas frentes de trabalho, realiza permanente trabalho de qualidade na construção, 

conservação e manutenção; -----------------------------------------------------------------------------

------ 4. Porque as afinidades socioeconómicas e culturais da Freguesia de Espinhel de 

matriz rural, com a heterogénea e urbanizada Freguesia de Recardães, são 

praticamente nulas; -----------------------------------------------------------------------------------------

------ 5. Porque se esta inaceitável agregação se concretizasse, constituiria um grave 

crime, por uma imposição absolutamente forçada, com a perda da democracia de 

proximidade e fonte de inevitáveis e perigosos conflitos entre as duas Freguesias. ------

------ Assim, a Junta de Freguesia de Espinhel, vem propor formalmente à Assembleia 

Municipal de Águeda, que mediante discussão e votação seja deliberado: -----------------

------ Que a Freguesia de Espinhel, como autêntica comunidade de afetos, seja 

preservada na sua unidade e inviolabilidade, dentro dos limites administrativos 

corretos, com as povoações de Casaínho de Baixo, Casal de Álvaro, Espinhel, 

Oronhe, Paradela, Piedade e a pequena localidade dos Vascos, para em confraternal 

convivência usufruir dos serviços públicos de qualidade prestados pela autarquia local; 

------ Que a Freguesia de Espinhel, a exemplo de outras Freguesia o Concelho, seja 

mantida independente e fora de qualquer agregação, porquanto o número 

estabelecido de Freguesias a reduzir em Águeda é de apenas 6, contrariamente às 9 

freguesias reduzidas na pronúncia municipal segundo o sistema estabelecido pela Lei 

22/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aliás, nas pronúncias emitidas pelas assembleias municipais de todo o país, 

reduziram-se as freguesias pelo número mínimo, privilegiando as agregações 

voluntárias. Peço aos deputados municipais, a alteração da Pronúncia Reorganização 

Autárquica do Concelho de Águeda, com a consequente alteração do mapa 

administrativo; -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Que a deliberação tomada, seja comunicada oficialmente à Assembleia da 

República, em conformidade com as normas e prazos legais.” --------------------------------

------ Quero ainda reforçar, que não pretendemos mover guerras políticas com 

ninguém, aliás avisei na Assembleia de junho, para não se imporem agregações 

forçadas de freguesias, entre as quais não houvessem afinidades, penso que isso não 

foi atendido. Aproveito para lembrar, que a perseguida freguesia de Espinhel já foi 

demasiadas vezes usada e abusada, para servir interesses políticos alheios. E a 

freguesia de Espinhel nunca mais aceitará qualquer imposição, para servir tais 

interesses alheios. Porque Espinhel nunca prejudicou nenhuma outra freguesia. 

Espinhel muito se orgulha da sua cultura autárquica, está sempre disponível para 

prestar apoio desinteressadamente solidário, a qualquer outra freguesia que necessite. 

Porque nada pretendemos de ninguém, a freguesia Espinhel apenas exige respeito.” --

------ Foi retomada a discussão acerca dos dois pontos da Ordem do Dia, intervieram 

os seguintes Membros da Assembleia Municipal de Águeda, cujas intervenções se 

transcrevem na íntegra: -----------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “A primeira questão que gostava de referir, é que entendo o sentido das 

populações, mas entendo também que todo este processo deveria ter decorrido 

anteriormente e não posteriormente. Porque houve muito tempo para se discutir sobre 

esta matéria. Um tempo que começou há mais de um ano, em que após a aprovação 

da lei em 2012, tivemos muitos meses para discutir este assunto. Cabia a todos nós, 

políticos e não políticos, participarmos nesta discussão. Cabia ao Executivo deste 

Município, cabia a nós como membros da Assembleia Municipal, cabia às vossas 

freguesias e às vossas assembleias de freguesia e cabia a nós todos enquanto 

cidadãos, interessarmo-nos por aquilo que diz respeito à nossa terra. Antes das datas 

e não depois dos sucedidos. -----------------------------------------------------------------------------

------ Hoje estamos aqui perante uma assembleia, que tem o seu interesse e pode ter o 

seu interesse do ponto de vista do esclarecimento. Mas do ponto de vista prático não 

tem nenhum interesse, porque o processo que cabia a nós, no âmbito do Município e 

no âmbito da Assembleia Municipal, já terminou no dia 21 de dezembro de 2012. Foi o 

período que decorreu até a Assembleia da República aprovar esta lei. Até ao dia 21 de 

dezembro, tudo poderia ser feito. E no dia 21 de dezembro, houve efetivamente um 

Município, Fafe, que ainda alterou a sua pronúncia na Assembleia da República. 

Depois da leia aprovada na Assembleia da República, não nos cabe dizer mais nada 

sobre este processo. Caberia, ao Presidente da Republica, promulga-la ou não. Como 

a promulgou no dia 15 ou 16 deste ano, a partir deste momento, do ponto de vista 
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politico e legislativo, não estamos a fazer mais nada. Porque não temos a 

possibilidade de alterar as leis, isso só está neste momento, nas mãos da Assembleia 

da República. Abrir um novo e discutir um novo quadro legislativo. ---------------------------

------ Acresce ainda, que decorrem ações em tribunal, contra esta Assembleia 

Municipal, contra a Assembleia da República, pelas freguesias de Macieira de Alcoba, 

Aguada de Baixo e Espinhel. Mas acresce aqui, uma primeira questão para o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, tenho muitas dúvidas sobre a legalidade desta 

convocatória. O Senhor já explicou aqui, que desde que um terço dos membros da 

Assembleia Municipal entreguem um requerimento a solicitar uma assembleia, que foi 

o que aconteceu, o Senhor é obrigado a convoca-la. A minha primeira questão é, se 

houvesse um terço dos elementos desta assembleia, que solicitasse a convocação da 

assembleia municipal para alterar os limites da velocidade nas estradas do Concelho 

de Águeda ou para alterar o grau de alcoolémia permitido, aos condutores no 

Concelho de Águeda, o Senhor Presidente da Assembleia iria convocar? ------------------

------ O que está aqui é exatamente isto. Foi convocada uma Assembleia Municipal 

para contrariar a lei que já foi aprovada, gostemos ou não dela. Por isso a minha 

questão jurídica é esta, qual o alcance legal da deliberação que hoje vier a ser 

tomada? Para onde dirigirá a deliberação que daqui vier a resultar? Para que órgão a 

dirigirá? Diz nas propostas que é para a Assembleia da República, mas para onde? 

Para a Unidade Técnica? É que a Unidade Técnica para a Reorganização 

Administrativa do Território já foi extinta. Que trajeto é que nós esperamos caso esta 

proposta seja aprovada, falo do ponto de vista politico e legislativo, não do ponto de 

vista judicial e no âmbito das ações que decorrem em tribunal. Qual é o trajeto que se 

espera, mandando para a Assembleia da República e o que é que a Assembleia da 

República pode fazer? Qual é a legalidade de uma deliberação que se propõe alterar 

leis da República. As leis da República só são alteradas pela Assembleia da 

República. Aliás como diz o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, na resposta 

que deu às 3 ações que puseram, diz: “com efeito dispõe o artigo 164º, é da exclusiva 

competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias: 

criação, extinção, modificação de autarquias locais e respetivo regime, sem prejuízo 

das Regiões Autónomas.” Importa lembrar que a competência exclusiva para alterar 

leis pertence à Assembleia da República e depois da lei promulgada persistir em 

deliberar sobre matérias, sobre as quais esta Assembleia já não tem qualquer 

competência, é uma decisão que cabe ao Senhor Presidente da Assembleia, mas que 

é feita, extravasando os poderes que a lei lhe confere. ------------------------------------------

------ Poer-se-ia, para desenhar hipóteses futuras, ainda podia vir a acontecer, para 
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sustentar a continuação desta Assembleia Municipal, as ações em tribunal que podem 

vir a ter sentenças favoráveis ao seus autores, nomeadamente anularem a deliberação 

desta Assembleia Municipal, acerca da Reorganização Administrativa do Concelho. É 

uma hipótese que deixamos no ar, para a convocação desta Assembleia, vamos partir 

do pressuposto que a ação em tribunal teria provimento, o que é que poderia resultar 

em termos práticos? Nada! Porque a lei a ser aprovada e promulgada, o que já foi, 

sana as irregularidades nos procedimentos que possam existir anteriores a ela. Até 

porque a aprovação de um mapa, não era condição para se efetuar a reforma e as 

agregações. Porque os concelhos que nada fizeram e não apresentaram proposta, ao 

contrário do que muito se disse nesta assembleia municipal, viram um mapa ser 

aprovado à sua margem. Porque foi proposto pela Unidade Técnica. ------------------------

------ Se na realidade, como dizem os proponentes desta ação, se tivesse existido 

alguma irregularidade na convocatória da Assembleia ou na nossa decisão, e os 

tribunais viessem a decidir como irregular, isto ia dar em nada. Porque a decisão dos 

tribunais não se poderia sobrepor a decisão legislativa. Os concelhos que não 

tomaram nenhuma decisão sobre isto, foram contra tudo, a lei tomou por eles. -----------

------ A única coisa que poderia resultar daqui, seria considerar-se que o mapa não foi 

feito voluntariamente e retirar-lhes a majoração, que beneficiaremos por esse motivo. 

Mas, como o próprio Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, já admitiu, esta 

decisão não está na sua competência material, para apreciar o pedido dos 

requerentes. Aliás como diz o Tribunal e muito bem, que nos termos do artigo 4º, n.º 2, 

aos tribunais administrativos não compete apreciar litígios, tendo por objeto a 

impugnação de atos praticados no exercício da função politica legislativa. “Assim 

sendo, e analisado os pedidos formulados”, diz o Tribunal em relação às ações 

“constata-se que os tribunais administrativos carecem de competência material de 

apreciar o pedido dos requerentes. Procedendo assim, à exceção alegada da 

Assembleia da República.” Ou seja, esta assembleia é nula, para todos os efeitos, o 

que viemos decidir hoje, do ponto de vista legislativo é nulo. É o entendimento do 

PSD, por isso perguntamos ao Senhor Presidente se tem um entendimento diferente 

sobre esta matéria, e onde suportou esse entendimento. ---------------------------------------

------ Temos no entanto a dizer, que embora a votação destas propostas careca de 

legalidade, no nosso entender, até porque como já dissemos o processo legislativo já 

terminou, estando ainda a decorrer uma ação judicial contra a Assembleia e não 

pretendendo não ser parte desta ação judicial, damos no entanto a possibilidade de 

esclarecer as populações sobre todo o processo que tivemos até aqui. Pelo que, o 

nosso pedido é para que se faça a discussão, mas que nada se vote. Pedindo desde 
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já que em caso de haver alguma votação, pede o Grupo Municipal do PSD, que o 

Senhor Presidente da Assembleia, suspenda os trabalhos antes da votação, por 5 

minutos, para que possamos reunir e tomar uma decisão. --------------------------------------

------ Como já disse interessa que analisemos um pouco o caminho que foi percorrido 

e o que nos trouxe até aqui. Foi um processo iniciado há bastante tempo. 

Compreendemos que muitos de nós não quisemos discutir este assunto, 

compreendemos que muitos disseram que esta lei não iria para a frente. Que não 

havia coragem politica, que não havia capacidade do País para realizar este processo, 

que aqueles que se pronunciassem eram ingénuos, porque se iam agregar 

voluntariamente e os que não se pronunciassem não se agregavam. Dissemos nesta 

Assembleia Municipal, aliás foi uma das condições apresentadas na proposta do PSD 

e do CDS, que só aceitaríamos a agregação em termos nacionais, se ela fosse 

proposta à Assembleia da República simultaneamente em todo o País. Até aqui foram 

levantadas algumas dúvidas do ponto de vista legais desta nossa pretensão. Mas foi 

uma condição que pusemos e que dissemos à Assembleia da República, que 

apresentávamos a proposta mas partindo do pressuposto que seria obrigatório para 

todos os concelhos do continente. A discussão iniciou-se há muito tempo e o PSD já 

na Assembleia Municipal do 25 de Abril dissemos que: “Ao nível do território vem aí 

uma revolução de que ninguém gosta e que muitos não acham necessária, pois mais 

uma vez a tática política sobrepõem-se aos interesses das populações, refiro-me 

claro, às agregações de freguesia que vamos ter que estar sujeitos. Onde os objetivos 

foram mal explicados e completamente subvertidos e quando devíamos discutir mais 

competências, discutimos redução de custos, onde devíamos discutir poder de escala 

discutimos quantidade, mas se temos de obter obrigatoriamente uma redução do 

número de freguesias, por imposição e não por critério, então não será justo umas 

serem penalizadas e outras não, devendo para isso todas ser agregadas, não ficando 

nenhuma de fora deste processo. Só assim se garantirá, alguma da tão falada 

equidade, onde todos saberão que contribuíram de forma igual para o mesmo projeto, 

podendo, ainda, o Município se quiser, garantir alguma lógica nesta situação, pois tem 

a capacidade de delegar maior número de competências e respetivas transferências 

de verbas para as Freguesias agregadas.” ----------------------------------------------------------

------ Esta foi a intervenção do PSD na Assembleia do 25 de Abril de 2012, já lá vão 

uns longos 7 meses. Já antes o Presidente da Junta de Freguesia de Águeda, já tinha 

falado sobre esta matéria na Assembleia Municipal e justiça lhe seja feita. Já 

estávamos a lançar a discussão, mas compreendemos ninguém no país queria saber 

desta discussão. Mas quem tem responsabilidades políticas, como nós, tem que saber 
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que tem a obrigatoriedade de assumir e discutir este assunto. Não podíamos fazer 

ouvidos moucos. No dia 12 de junho, a pedido do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, foi feita uma reunião com os líderes dos grupos municipais e com os 

presidentes de junta independentes, e com a representação da Câmara Municipal. 

Nessa reunião, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, basicamente referiu e 

levantou a questão da necessidade de se avançar neste processo. Nessa altura era 

entendimento de algumas das partes, que este processo teria que ficar discutido e 

fechado até agosto, devido a um problema de contagem de prazos. -------------------------

------ Na assembleia de 29 de junho, este assunto foi abordado, foram esclarecidas as 

questões de prazo, que não terminariam em agosto e não em outubro, devido ao 

calendário judicial. Nessa assembleia, mais uma vez o PSD na sua intervenção disse, 

que o processo ter-se-ia que resolver até ao dia 12 de outubro e portanto seria 

interessante e importante, que se resolvesse nas freguesias. Para isso dependia da 

vontade das populações das freguesias e que o senhores presidentes de junta deveria 

falar com os presidentes de assembleia de freguesia para convocarem as suas 

assembleias, para discutirem este assunto. Dissemos que não estava em causa o não 

querer agregar, porque a vontade do País em se agregar é diminuta, mas a lei definia 

que nos devíamos agregar, portanto teria que haver esta discussão. Teria que haver, 

do nosso ponto de vista, um processo de encontro que devia ser liderado pelos 

senhores presidentes de junta, no sentido de encontrarem as possibilidades de 

agregação dentro das suas freguesias. ---------------------------------------------------------------

------ Reconhecemos que a lei não está bem, que tem muitas lacunas, que devia ir 

muita além do que foi. Porque a lei permite agregar, mas não dá mais competências 

às freguesias. Reconhecemos isso, mas também dissemos que se quiséssemos em 

termos internos, tínhamos forma de contornar esta situação, através da delegação do 

Município para as freguesias. Não é preciso que a lei imponha, podíamos definir isso. -

------ Passaram-se as férias, no dia 24 de Setembro, a pedido do PSD, realizou-se 

mais uma reunião, com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, com os líderes 

dos grupos municipais, os presidentes de junta independentes à exceção do 

Presidente da Junta de Macieira de Alcoba, onde quer o PSD e o CDS, apelou para a 

elaboração de uma proposta conjunta para o Concelho. Mais uma vez, os Presidentes 

de Junta presentes, de Espinhel e Aguada de Baixo, disseram que não participariam. 

Porque eram contra a agregação, tinham informações da ANAFRE que esta lei não 

riria para a frente e que se fosse iriam para os tribunais. Também o grupo municipal do 

Partido Socialista não quis participar neste processo. --------------------------------------------

------ No dia 28 de setembro, ouve mais uma Assembleia Municipal, mais uma vez, 
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voltamos a referir o mesmo, quer nós e o CDS, a apelar o encontro de uma proposta 

conjunta. Muito se escreveu, as propostas foram encontradas posteriormente à 

tomadas de posição das assembleias de freguesia. Durante este processo, houve 

muitas assembleias de freguesia que reuniram, houve outras que não reuniram. 

Reuniram 14 em vinte, umas com mais participação outras com menos. Mas reuniram. 

Porque este havia de ser o nosso trabalho como políticos, por à disposição da 

população a discussão estes assuntos, porque não sou eu que sou o detentor da 

agregação ou de não a querer. --------------------------------------------------------------------------

------ Nos dias 8 e 10 de outubro fizemos duas reuniões da assembleia, para 

encontrarmos uma proposta final, no dia 10 de outubro finalmente aprovamos a 

proposta. Passaram-se quase sete meses desde a Assembleia do 25 de Abril, em que 

apelei, até a aprovação de uma proposta final. Fizeram-se Assembleias, fizeram-se 

reuniões, fizeram-se assembleia de freguesias em vários sítios. Houve algumas que 

decidiram não o fazer, mas não poderemos ser responsáveis por esse feito. Cada 

freguesia tomou as suas decisões e cabia a cada freguesia reunir ou não as suas 

populações. Claro que houve algumas que acharam que poderiam ficar sozinhas e 

não precisavam de chamar ninguém, houve outras que acharam que não, mas cada 

um tomou as suas decisões. -----------------------------------------------------------------------------

------ Como já disse, obtivemos pareceres de 14 assembleias de freguesia, sendo certo 

que havia desde já uma limitação. Havia uma freguesia que podia ter reunido e 

poderia dizer qual seria a sua estratégia, mas nunca poderia não agregar. A freguesia 

de Macieira de Alcoba, era a única que por lei era obrigada a agregar. ---------------------

------ Sobre as propostas das assembleias de freguesia que neste caso estamos a 

discutir, de Espinhel o Senhor Presidente da Assembleia recebeu uma carta datada de 

8 de outubro, onde o Senhor Presidente de Junta referia o que já tinha dito aqui, que 

no caso de Espinhel se vir agregar que recorreria para os tribunais. Queria dizer a 

população de Espinhel que deveriam ter reunido, que não vale a pena só culpar o 

Senhor Presidente de Junta ou o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, 

porque vi muitas pessoas de Espinhel, que hoje recolhem assinaturas para este 

movimento, mas que antes já tinham obrigação de requerer uma Assembleia de 

Freguesia em Espinhel para isto ser discutido. Não é depois, tinham que ser antes. 

Quando pertencemos à Assembleia Municipal ou à Assembleia de Freguesia ou a 

qualquer órgão de soberania, estamos para defender os interesses, não é para depois 

dos assuntos resolvidos vir para a praça pública reclamar. A Assembleia de Freguesia 

de Espinhel tinha a obrigação de se reunião com a sua população e de discutir este 

assunto. Este assunto não é um assunto exclusivo do Executivo e do Senhor 
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Presidente da Junta, concordemos ou não com ele sobre esta matéria. Quero apelar 

aqui, a que as pessoas tenham esta memória. -----------------------------------------------------

------ Quanto à Freguesia de Aguada de Baixo, reuniu, a 25 de setembro e o parecer 

dizia que a Assembleia de Freguesia de Aguada de Baixo, decidiu não emitir parecer 

em virtude dos elementos disponíveis não serem esclarecedores. Isto não é nada, 

respeito a decisão que todos tomaram, mas do ponto de vista prático isto não é nada. 

É uma fuga para a frente, porque o que estava em questão e discussão era analisar 

uma possível agregação. Os elementos que Aguada de Baixo tinha eram os 

elementos que tinha Águeda, Castanheira, Belazaima, Lamas, todos. Se de uma 

maneira ou outra, isto foi discutido, porque é que em Aguada de Baixo não haviam 

elementos para discutir. Não podemos ser ingénuos, não quiseram foi discutir coisa 

nenhuma. Esta é que é a questão principal. Temos que perceber isto, não podemos 

ser ingénuos e portanto nesta matéria temos também que assumir essa 

responsabilidade. Respeito a decisão, mas esta decisão tomada pela Assembleia de 

Freguesia de Aguada de Baixo, era considerada por nós uma não decisão. ---------------

------ Aliás, no caso de Aguada de Baixo, acresce que vejo hoje aqui no seu pedido, 

que em última instância a agregarem-se estarão disponíveis para se agregar com 

Aguada de Cima. Vejo hoje aqui nesta proposta de Aguada de Baixo. Mas o que 

aconteceu foi que o Senhor Presidente da Junta de Aguada de Cima e o Senhor 

Presidente da Assembleia de Freguesia de Aguada de Cima, previamente falaram co 

o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, no sentido de 

procurarem uma plataforma de entendimento. Hoje trazem uma proposta para que 

fiquem sozinhos, ou a terem que se agregar que seja com Aguada de Cima, pois isso 

tinha sido importante antes do dia 10 de outubro, antes do dia 21 de dezembro. Agora 

é tarde. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo e as 

pessoas de Aguada de Baixo que me permitam, mas eu tenho que ser frontal no que 

penso e no que digo. Tentei várias vezes convencer as pessoas sobre isto. ---------------

----- Depois perguntam-me como foi lavrada a proposta, fizeram-se muitos cenários, 

dissesse que eram para o PSD e o CDS, ganharem juntas. Alguns critérios foram 

tomados em atenção para discutirmos qualquer proposta. Esses critérios foram, em 

primeiro, todas as propostas que diziam que não se queriam agregar, não foram 

consideradas. Porque a não agregação não estava em discussão. O segundo critério, 

tentar ir ao encontro de todas as assembleias de freguesia que se pronunciaram, 

indicando as suas preferências. Não houve uma única assembleia de freguesia que 

tivesse indicado as suas preferências, que tivéssemos ido contra ela. Pode não ter 

utilizado a primeira opção, mas não houve uma única. Terceiro critério, tínhamos por 
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obrigação a agregação de Macieira, era uma obrigatoriedade. Tínhamos também, no 

PSD e no CDS, a noção que havia alguma dificuldade por contiguidade de território de 

agregar Fermentelos. O último critério era que não iriamos admitir uma proposta 

individual da freguesia A, B ou C, porque o que se pedia era um mapa global concelhio 

de agregação concelhia. Nunca se pediu nem era possível, enviar para a Assembleia 

da República uma proposta por freguesia A, B ou C. Era um mapa que tínhamos, 

qualquer proposta que viesse a ser apresentada ou trabalhada tinha que ser num 

mapa global. Foram estas as condições que se partiram para avançar para as 

propostas com quem quis estar disponível. Posteriormente o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Águeda, disse que estaria disponível para discutir este assunto, 

depois de para nós estar tudo terminado, mas o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Águeda, pertence ao grupo municipal do Partido Socialista e portanto os 

contactos foram tido com o grupo municipal do Partido Socialista, que disse sempre 

que não queria discutir proposta nenhuma. ----------------------------------------------------------

------ Muito se tem falado das vantagens e desvantagens destas agregações, achando 

muitos até, que não seria necessário dar-mos cumprimento a um compromisso que o 

Governo acordou com a Troika, escudando-se na não-reforma dos municípios, na falta 

da coragem para ser levada adiante. Ainda agora falamos da posição da Associação 

Nacional de Municípios e da ANAFRE, vejam um facto, a ANFRE veio até dizer 

exatamente isto, que pediram que se suspendesse a lei, até às eleições. Foi este o 

pedido da ANAFRE, e a Associação Nacional de Municípios, teve uma atitude 

parecidíssima com esta, porque nós sabemos muito bem que esta matéria é muito 

complicada para as populações e que não tenhamos dúvidas nenhumas, faz perder 

votos. Tomar uma decisão deste tipo, é neste momento arriscada, nos sabemos disso, 

que as populações nos primeiros momentos não vão compreender, nós sabemos isso. 

Mas temos que estar sujeitos e saber aguentar e a saber explicar pelo menos aquilo 

que são as nossas ideias. Depois as pessoas decidirão. O problema que temos, é que 

temos muitas pessoas na política a jogar pelo voto e não a jogar pelo interesse do país 

e pelo interesse local. --------------------------------------------------------------------------------------

------ A pergunta que se deve fazer neste momento, é quais são as desvantagens que 

vemos nesta agregação? Alguém é capaz de me indicar alguma desvantagem? 

Alguns falam da identidade da freguesia que se vai perder. Mas o que é que vai ser 

perdido? Identidade cultural? Identidade geográfica? Vamos perder eventualmente um 

executivo da junta de freguesia, mas será que por exemplo em Recardães o facto de o 

Senhor Manuel Marques ter saído e ter entrado, o Senhor Pedro Gomes se 

identidade? Será que em Espinhel, quando saiu o Senhor Correia Nunes e entrou o 
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Senhor Manuel Campos, foi perdida identidade? É evidente que a identidade não tem 

a ver com o executivo da junta, mas sim com outras questões culturais, linguísticas, 

geográficas e nada disso vai ser perdido. Será que por a freguesia de aguada de 

Baixo, ser agregada com Barrô e passar a ter cerca de 10km2 e pouco mais de 3200 

eleitores vai criar um distanciamento maio entre o povo e a junta? A freguesia ao lado, 

de Aguada de Cima, tem cerca de 28k km2, mais de 4000 eleitores e nem por isso 

existe este distanciamento. Será que se vai criar um distanciamento tão grande nas 

freguesias de Aguada de Baixo e de Barrô juntas? Será que ficaremos tão longe das 

populações? --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Porque é que se acha que em Aguada de Baixo ao se unirem com Barrô podem 

a vir a ser prejudicados, estou exatamente contra o que diz o Senhor Presidente da 

Junta de Águeda, pois o facto, das freguesias serem muito equivalentes permite-lhes 

um equilíbrio muito maior. Não consigo perceber porque é que Aguada de Baixo pode 

ser prejudicada em relação a Barrô e Barrô não pode ser prejudicada em relação a 

Aguada de Baixo. Ou porque é que ambas não podem ganhar neste processo. ----------

------ O sistema que temos hoje tem-nos trazido grandes mais-valias? Será que na 

realidade por a freguesia de Espinhel se manter sozinha e ter lutado muito conseguiu 

efetivamente o Polo da Pateira Nascente? O Senhor Presidente da Câmara que não 

se conseguiu o Polo da Pateira Nascente, porque os senhores presidentes de junta 

não se uniram, disse-o aqui. Mas será que foi por isso? Porque é que as pessoas 

acham que na realidade, existiu o conflito com as freguesias de Valongo, Óis da 

Ribeira e Agadão? Ouvimos dizer que o conflito com Valongo já está resolvido, 

atualmente o problema de conflito é só com Agadão. Porque ambos escreveram uma 

carta ao Senhor Primeiro Ministros e o Senhor Presidente da Câmara, acha que essa 

carta foi ofensiva para ele. Não ponho isso em questão. Mas o conflito está sanado 

com Valongo, porque Valongo tem 5000 mil eleitores e Agadão tem 430. Porque se 

Agadão tivesse 5000 e Valongo tivesse 430, era tudo ao contrário. --------------------------

------ Defendem muitos de vocês, que esta agregação também havia de ter sido feita 

aos municípios, eu também defendo, mas isso não depende de nós. Mas se se 

vislumbram desvantagens, então quais são as desvantagens. É só pela Troika nos 

mandar unir? É evidente que sendo este um dos compromissos para com a Troika, 

teria o Governo de o assumir, fazendo-o num tempo muito escasso, a alteração do 

mapa administrativo das freguesias, que poderia ter tido outra ambiência se fosse feita 

em tempo e clima social do atual com outros ganhos para todos. Os ganhos não 

poderão ser vistos em termos imediatos mas ao nível do futuro, com as alterações que 

daqui resultarem embora, existam alguns mais visíveis como por exemplo, o aumento 
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de escala que as freguesias terão, o aumento de quase meio milhão de euros num 

mandato para as freguesias agregadas, a possibilidade de obter mais competências 

próprias no futuro, a exemplo do que sucedeu com Lisboa. A possibilidade de 

aumentarem os meios disponíveis para executarem as competências que acima referi, 

importa dizer que nunca defendemos a municipalização das freguesias, porque houve 

propostas aqui, defendidas pelo Senhor Presidente da Junta de Águeda, que defendia 

4 ou 8 freguesias e que do nosso ponto de vistas 4 ou 5 freguesias, iam-se tornar mini-

municipios. Aliás, achamos mesmo que em vez de a ANAFRE andar a reclamar as 

agregações, devia era exigir mais competências e meios para as freguesias pois é 

inadmissível que as freguesias de Lisboa, tenha competências diferentes das do resto 

do país. Não compreendo esta situação, não entendo mesmo porque é que não se 

levantam e não exigem o mesmo nível de competências e transferências de verbas do 

Estado, como as existentes para as freguesias de Lisboa. Existem um Portugal em 

Lisboa e outro Portugal no resto do país? É por isto que devemos lutar, mas estamos 

em fim de mandato, deixo aqui um repto ao Senhor Presidente da Câmara, para que 

faça um estudo idêntico ao que fez a Câmara de Lisboa, onde nos apresente os 

gastos e os meios que disponibiliza a cada freguesias nas seguintes áreas, gestão e 

manutenção dos espaços verdes, assegurar a aquisição, colocação e manutenção das 

placas toponímicas, manutenção e conservação de pavimentos pedonais, assegurar a 

limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros. ------------------------------------

------ Com este estudo, Senhor Presidente da Câmara, estaríamos em condições de 

analisar que competências poderiam ser transferidas para as freguesias, 

acompanhadas do respetivo reforço financeiro e dos respetivos meios, permitindo uma 

intervenção de maior proximidade nestas questões, traduzindo-se em melhores 

resultados para as populações numa melhor gestão dos meios, quer humanos, quer 

financeiros. Posto isto, e posto tudo aquilo que já disse anteriormente e não vou 

repetir, entendo que será interessante que estas propostas não sejam votadas, porque 

do nosso ponto de vista estas propostas carecem de legalidade. Caso se avance na 

votação destas propostas nós iremos votar contra estas propostas pois não são 

legais.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão: ----------------------------------

------ “Antes de mais queria agradecer ao Senhor Presidente da Assembleia, pela sua 

isenção, tem tentado a todo o custo, por vezes não é fácil, manter a disciplina nesta 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outro assunto que me traz aqui é muito simples, como sabem, quando começou 

a discussão da agregação das freguesias, fui um dos que levantou a voz contra a 
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agregação. Hoje continuo contra a agregação e estarei sempre, enquanto for vivo. 

Mas como cidadão nacional que sou, como pessoa que sempre tento aceitar e acatar 

as leis a nível nacional, mesmo que eu não concorde com elas, tenho que as aceitar, 

porque sou um cidadão. Neste caso sou também, Presidente de Junta, de uma 

freguesia que já não existe, Agadão não existe, desde de janeiro de 2013. Existem 14 

lugares, mas Agadão já não é considerada freguesia. Mas no entanto quero dizer, aos 

meus colegas Senhor Rui Pinho, de Aguada de Baixo e Senhor Manuel Campos, de 

Espinhel, que lamento, sabendo eles que eu também estava contra esta agregação, 

nunca me terem dirigido uma palavra ou um convite para me associar a este tipo de 

protesto. Porque para mim, penso que de nada vai valer, se estou enganado peço 

desculpa aos habitantes de Aguada de Baixo e Espinhel, os quais respeito muito, 

porque sempre me respeitaram. Mas esta é a minha maneira de pensar, mas espero 

mesmo estar enganado. Lamento não me terem convidado, porque estaria ao lado 

deles para me manifestar sobre isso, talvez não fosse tão longo como eles firam, para 

os tribunais, porque Agadão infelizmente não tem dinheiro e também não existe. Mas 

não faz mal, nos acatamos as ordens, vamos respeita-las e com os meus colegas que 

foram agregados, vamos tentar o bom senso entre todos e virar uma página no livro 

que já se virou, para que as três freguesias possam ser unidas e se desenvolvam que 

é isso que desejo. Poderá não ser comigo, poderá ser com outras pessoas de Agadão, 

mas é este o meu desejo, o desenvolvimento das três. ------------------------------------------

------ A minha posição já está tomada, Senhor Rui Pinho e Senhor Manuel Campos, 

peço-vos desculpa, mas a minha posição não pode ser outra.” --------------------------------

------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS: ----------------------------------------------------------

------ “Ouvi com muita atenção aquilo que o Senhor Eng. Hilário Santos disse, queria 

referir quanto à legitimidade de ser dado seguimento aos requerimentos apresentados 

pelos Senhor Presidentes de Junta de Aguada de Baixo e de Espinhel. É certo que 

infelizmente a lei já foi promulgada, o que não quer dizer que as pessoas não tenham 

o direito de se fazer ouvir, e de facto como foi dito não vamos cometer aqui nenhuma 

ilegalidade, vamos apenas responder ao pedido e ao anseio de dois membros desta 

Assembleia por inerência. Estes Presidente de Junta e mais de um terço dos membros 

desta assembleia, entenderam por bem apresentar este requerimento para que este 

assunto fosse discutido e caso venha resultar uma decisão favorável não constitui de 

forma alguma uma ilegalidade, porque ninguém vai alterar a lei apenas com isso. 

Agora, seja qual for o resultado da deliberação que aqui, hoje vai ser produzida será 

dado encaminhamento e só a Assembleia da República é que poderá vir a dar o 

seguimento. Hoje já não é um tempo tão oportuno, como teria sido na última 
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assembleia, se tivessem permitido discutir esta questão, o que infelizmente não foi 

possível por isso acabamos por estar aqui hoje. ---------------------------------------------------

------ Independentemente de se concordar ou não, mas temos que respeitar as 

pessoas e eu acho que por vezes o que tem sido muito esquecido é que as pessoas 

têm direitos e têm direito a serem ouvidas, mesmo que não concordemos com o que 

dizem ou com as suas ideias. Se houve um grupo de pessoas, que entendeu por bem, 

apresentar aqui esta proposta, porque são os seus anseios, cá estão V/ Ex.cias para 

discordar, cá estarão outras pessoas para concordar. O que é certo é que vivemos em 

democracia e deve ser dada a oportunidade a todos de se pronunciarem.” ----------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ---------------

------ “Queria dizer ao Senhor Eng. Hilário que começa por dizer, que isto que está a 

acontecer nesta Assembleia, não vale de nada. O Tribunal Administrativo não tem 

competência para fazer justiça numa situação de âmbito político e isso tem a ver com 

a separação de poder, é o que está na providência cautelar. O Senhor diz que o que 

estamos a fazer á nada, porque não vale ada. O assunto está resolvido, porque a lei 

foi promulgada pelo Senhor Presidente da República. No fim da sua intervenção diz, 

que o Senhor Presidente da Câmara deveria fazer um estudo como fez a Câmara de 

Lisboa, passando competências para as juntas de freguesia. Mas andamos aqui todos 

baralhados? Afinal é legal para uma coisa e para a outra não? Como é que o Senhor 

na mesma Assembleia diz que isto não vale nada, mas depois já valia se fosse o 

Senhor Presidente da Câmara? -------------------------------------------------------------------------

------ A sua intervenção, é uma intervenção conhecida pelo PSD, quando os assuntos 

não têm grande interesse e as plateias estão cheias. É queimar tempo, foi o que o 

Senhor fez. Porque objetivamente à questão que lhe coloquei o Senhor não 

respondeu. O Senhor não disse uma vantagem para as freguesias em questão. 

Vamos começar desde o início, mantenho a minha posição desde o início. O Senhor 

não julgue que me mete contra as pessoas, ou as pessoas contra mim porque eu 

penso e emito opinião. Foi o que o Senhor não fez aqui, defendi 5 freguesias, de 

acordo com os meus argumentos e isso é democracia. Estive aqui uma hora e meia a 

explicar as razões pelas quais defendo as 5 freguesias. Mas é importante frisar que o 

Senhor pegou na lei, que o Senhor não cumpriu, que o Senhor fez ouvidos de 

mercador. Reparem numa coisa, não verdade que o Senhor diga que a única 

freguesia que era obrigada era a de Macieira de Alcoba. Porque a lei tem dois 

aspetos, que obrigam a agregação, que é freguesias com menos de 150 habitantes e 

aí o senhor tem razão que é o caso de Macieira de Alcoba. Mas no Concelho de 

Águeda, há mais freguesias que quer quisessem ou não, a lei obrigava a agregar. 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 21/janeiro/2013 

19

Essa lei diz o seguinte, lugar urbano, que é uma terra que tem uma faixa de território 

urbano e que tem mais de 2000 habitantes, e que no caso do Concelho de Águeda, 

temos 3 lugares urbanos. Lugares de Fermentelos, Águeda e Mourisca do Vouga. Não 

sou eu que digo, é a lei. Essa lei diz também, que nenhum lugar pode ficar em mais do 

que uma freguesia. Pegando na lei verificamos que a Trofa e Segadães por força da 

lei, teriam que agregar, porque o lugar da Mourisca do Vouga, está nas duas 

freguesias. Sendo o Senhor Eng. Hilário um homem de Águeda, um homem da política 

há tantos anos, é engraçado que não saiba que o bairro de Além da Ponte é lugar de 

Águeda. O PSD e o CDS, soube verificar que o mapa que o do Instituto Nacional de 

Estatística, que foi quem definiu os lugares, tivesse desenhado mal o lugar de 

Fermentelos que vinha até Espinhel, mandou corrigir. Mandou corrigir que o lugar da 

Mourisca não ficaria em Valongo. Relativamente a Águeda e a Recardães, esqueceu-

se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vamos analisar melhor o mapa, em Aguada de Baixo o partido político da junta é 

independente. Espinhel, independente. Macieira de Alcoba, independente. Curioso. 

Águeda, por questões meramente indicativas, segundo a lei, num Município nível II 

como o nosso, a freguesia central deve ter 15000 habitantes. Quem invoca a lei da 

República, da forma como o PSD e o CDS fazem, deveriam no mínimo aproximar-se 

dela. Porque questões político-partidárias ou eleitorais. Foi o que eu disse e repito. 

Porque todos pensam que são donos dos votos, mas não. Águeda é do Partido 

Socialista, juntaram com a Borralha que também é do Partido Socialista, de duas 

freguesias do PS, fica apenas uma. Se tivessem juntado Recardães com Águeda, 

correriam o risco de perder, porque Águeda tem mais eleitores e ainda sobraria a 

freguesia da Borralha. Politica não é um jogo de papa tudo, política tem que ser vista 

pelos interesses das populações. O Senhor Eng. Hilário Santos, disse aqui que levou 

em linha de conta tudo aquilo que as assembleias de freguesia emanaram. Não levou 

o da minha, não levou o do meu colega da Borralha. Não levou em consideração a de 

Aguada de Baixo, que não queria ficar com ninguém e é um direito que a lei lhe 

assiste. Não levou a de Espinhel, que não queria ficar com ninguém. Ou seja, o 

Senhor só teve em consideração aquilo que lhe interessava. ----------------------------------

------ Curiosamente, é importante dizer isto aqui, porque estamos aqui para esclarecer 

as pessoas, que a lei autárquica no caso das freguesias é de 1835, depois de 1914 e 

que agora é de cem em cem anos. Já e 1914, a lei dizia que não devia haver 

freguesias com menos de 800 eleitores. É curioso que se criou uma freguesia em 

Águeda que tem 800 habitantes. Que é Macieira e Préstimo. Quando a lógica pela lei, 

seria agregar Macieira, Préstimo e Valongo. Esteve aqui em jogo naturalmente, se 
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calhar a perca ou não de freguesias pelos partidos em questão, eu acho que é isso 

que está aqui em causa. O interesse das populações não foi salvaguardado, tanto não 

foi que a população de Espinhel e de Aguada de Baixo, estão aqui. Estão aqui, porque 

naturalmente se Aguada de Baixo fosse agregada a Aguada de Cima, se calhar nada 

disto acontecia. Se calhar tem muito a ver com isto, preservar-se algumas freguesias, 

se calhar é isso que está aqui inerente. Porque é que não viram a questão de Além da 

Ponte? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sabem quantos quilómetros quadrados tem o nosso Município? Trezentos e trinta 

e tal quilómetros quadrados, reparem na estupidez desta lei, que o Partido Socialista 

de Águeda e muito bem, diz que não queria saber, sabem que em Montemor-o-Novo 

se juntaram três freguesias numa, que tem 583 km2? Esta lei criou isso. Em Ourique, 

foi criada uma freguesia maior que a Ilha da Madeira. A lei que vocês dizem que é má, 

mas na Republica mais importante que uma lei má, é não cumpri-la. Foram a correr 

fazer esta reorganização, que não serve nada nem ninguém, a não ser os interesses 

político-partidários do PSD e do CDS. É inadmissível, juntar-se duas freguesias da 

mesma dimensão, porque a única que coisa que se vai criara e está aqui 

demonstrado, é rivalidades que nunca existiram. --------------------------------------------------

------ Aguada de Baixo é quase do mesmo tamanho de Barrô e entende que não se 

deve submeter a Barrô, se calhar com a grandeza de Aguada de Cima, já eram 

capazes de aceitar. Disse-o aqui, porque não sou populista, nem sequer estou a favor 

da desagregação por as razões apresentadas nas propostas. Mas sim pelo erro 

crasso que se está a cometer. E eu quero ver quem é o presidente de junta que vai 

governar Espinhel e Recardães. Se o candidato que ganhar for de Espinhel e tiver 

uma obra para fazer em Recardães, as pessoas de Espinhel vão dizer que é um 

vendido, que está levar o dinheiro para Recardães. Foram estes conflitos que vocês 

criaram, é o que vai acontecer. --------------------------------------------------------------------------

------ Vou dizer as 5 freguesias que defendi e ninguém tem que ter medo do que 

defende, mas quando alguém defende deve dizer, defendi que Águeda tem 4 vilas e 

uma cidade e que esses são os polos agregadores que não fui eu que criei. A minha 

proposta era uma freguesia Sul, uma freguesia Norte, uma freguesia Central, uma 

freguesia Poente e Fermentelos. Saiu nos jornais, não tenho medo de o dizer. Sou 

muito mais defensor da reorganização, que o próprio Governo e assumo isso. Gostava 

que explicassem, foi a única coisa que pedi, qual é a vantagem que Aguada debaixo 

tem, em se juntar com Barrô e vice-versa e a vantagem que há para as populações da 

junção de Recardães com Espinhel. Foram estas as minhas questões, mas o Senhor 

Eng. Hilário andou às voltas, não apresentou uma única razão. -------------------------------
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------ Mais ainda o texto que saiu daqui para a Assembleia da República, só 

apresentou uma razão, que também é falaciosa. Que é o ganho dos 15% nas 

freguesias agregadas. O Senhor disse aqui outra coisa, que na sua opinião todas as 

freguesias se deviam agregar, nenhuma devia ficar de fora. Não é que a proposta que 

eu aqui apresentei ia ao encontro da sua opinião. Porque é que mudou de opinião? 

Porque é que achou bem não agregar todas? ------------------------------------------------------

------ Despois repare-se numa coisa, há freguesias que vão perder a sua dimensão, 

aguada de Cima passará a 4ª ou 5ª freguesia, Valongo passará a ser a 3ª ou 4ª. O 

que não me parece normal indo ao encontro da lei. Porque a lei queria era que 

houvesse otimização e rentabilização dos meios. Aquilo que eu disse, foi exatamente 

explicar e disse-o aqui, que a lei 169/00 e a 5-A/2002, foi a única pessoa que falei 

nisso, que não conferia competências dignas, para aquilo que as juntas fazem. Que as 

juntas de freguesia eram os parentes pobres da política em Portugal, para além de 

receberem pouco dinheiro, não tinham praticamente nenhumas competências e que 

estavam dependentes de todos e mais alguns poderes. Que esta era chegada a hora 

e o momento de nos sentarmos todos à mesa, discutirmos seriamente e decidirmos 

qual era o melhor caminho para as nossas populações. Nunca disse para o meu 

umbigo, disse sempre para as populações. O PSD e o CDS, escudaram-se mais uma 

vez aqui, porque tive quase sempre numa posição diferenciada do partido do qual faço 

parte, onde sempre emiti opinião. É curioso que nunca me tenham chamado para 

conversar. Estou sempre disponível para discutir, sempre pronto a esgrimir ideias, que 

isso é que é fazer política. Aquilo que espera que viesse aqui fazer, era explicar as 

pessoas, as vossas razões para que as pessoas achem que aquilo que vocês fizeram 

é o melhor para eles.” --------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge da Silva Mendes – PS - PFJ da Borralha: -----------------------------------------

------ “Sempre me manifestei publicamente contra esta lei da agregação das 

freguesias, já no tempo do Governo anterior, começou a fazer-se a casa pelo telhado. 

Deveria ter-se começado pela reformulação das competências das freguesias e 

mexer-se inclusivamente na lei eleitoral. Esta lei, na minha perspetiva retira qualidade 

de vida aos cidadãos e isso não pode existir. Os presidentes de junta são quem está 

mais perto das pessoas, com este tipo de lei, as pessoas ficarão um pouco mais 

desprotegidas, a população do nosso Concelho, bem como do País. Cada vez mais, 

principalmente as pessoas ais idosas, precisam de apoio e é no presidente de junta 

que normalmente vêm algum apoio. O Governo está lá longe, fala com calma, com 

classe, com carinho mas isso só não chega, tem-se visto o que tem acontecido. Não 

quero vencer nenhum dos presentes pelo cansaço, mas queria dizer que passaram 
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por aqui bons oradores, alguns com mais tempo do que outros e do que era suposto, 

mas enfim o regimento assim o permite. Foi aqui pedido ao Senhor Presidente da 

Assembleia, para que não fossem votadas estas propostas, isso ao acontecer penso 

que seria um desrespeito pela população aqui presente, principalmente de Espinhel e 

de Aguada de Baixo. Por isso, peço ao Senhor Presidente da Assembleia, que não 

deixe que se altere a ordem de trabalhos desta assembleia, e que assumamos com 

todo o respeito e votemos conforme achamos que está correto.” -----------------------------

------ Manuel de Almeida Campos – Ind. - PJF de Espinhel:  --------------------------------

------ “Queria informar o Senhor Eng. Hilário que a Assembleia de Freguesia de 

Espinhel reuniu, o facto de não ter emitido parecer não quer dizer que não tenha 

reunido e discutido o assunto. Simplesmente entendemos que não devíamos e que 

não tínhamos necessidade de agregar com ninguém. Convido a comparar a dinâmica 

de trabalho da Junta de Freguesia de Espinel com quem quer seja. Desafio-o a fazer 

isso. Quero também dizer, que após a reunião dos líderes dos grupos municipais e 

dos presidentes de junta independentes, o Senhor dizia e repetiu várias vezes que 

reduzir 6 freguesias era suficiente, que acabariam por ser apenas as agregações 

voluntárias, só que afinal quiseram ser mais papistas que o papa e reduziram 9. 

Relativamente a Espinhel, bastou que Recardães quisesse Espinhel e decidiram 

agregar as duas freguesias. É tudo fácil. Espinhel não quer agregar, mas isso já não é 

assim tão fácil. Soube de umas conversas a propósito de Espinhel ter uma ética de 

trabalho elevada, mas como não era de nenhum grupo político, tinha que se acabar 

com esse mau exemplo, gostava que alguém me confirmasse isso. Claro que não 

posso provar, mas como se costuma dizer, chegou-me aos ouvidos. A propósito de 

apenas hoje estar aqui a ser discutido, os mesmos que hoje se opõem a que seja 

aprovado, também não quiseram resolver o problema na Assembleia de dezembro, 

ainda não estava promulgada a lei. Esse argumento não serve. ------------------------------

------ A propósito da lógica das agregações houve questões sociológicas que não 

foram minimamente respeitadas, nos considerandos da Unidade Técnica, dizia as 

freguesias urbanas se afastavam em termos sociológicos das freguesias rurais. A 

Freguesia Espinhel tem muito orgulho de ser uma freguesia rural, uma freguesia de 

afetos, com identidade própria. As freguesias urbanas são muito diferentes, nós não 

temos termos de comparação coma freguesia de Recardães que tem uma realidade 

muito própria que não combina minimamente com Espinhel. As questões sociológicas 

não foram minimamente respeitadas e isso é importantíssimo. --------------------------------

------ Relativamente às competências que efetivamente esta lei está mal, acena com 

as competências mas não aponta nenhuma e os 15% são apenas para um mandato. 
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Embora não tenham sido delegadas mais competências, dentro da cultura autárquica 

pró-ativa, desenvolvemos capacidades, e essas capacidades, desafio o Senhor Eng. 

Hilário Satos a compara-las.” ----------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------

------ “Já é a segunda vez que aqui referem que este problema poderia ter aqui sido 

resolvido se o PSD tivesse querido na última Assembleia. A última Assembleia que se 

realizou, foi no dia 28 de dezembro, que não estive presente e continuada a 4 de 

janeiro. Quero dizer que nessa altura os termos eram exatamente os mesmo de hoje, 

porque no dia 21 de dezembro foi aprovado na Assembleia da República a lei. Nem 

que esta Assembleia tivesse aceite os pedidos que foram feitos pelos presidentes de 

Espinhel e Aguada de Baixo, não tinha nenhum efeito porque a lei já tinha sido 

aprovada a 21 de dezembro e já estava nas mãos do Presidente da República. O que 

vieram aqui dizer é errado e falso. ---------------------------------------------------------------------

------ Outra questão é o que eu não vim aqui dizer que isto não vale nada, o que eu vim 

dizer é que isto dá-nos oportunidade de discutir este assunto, mas do ponto de vista 

do voto o que aqui hoje votarmos, não tem nenhuma importância em termos legais, 

porque o processo legislativo já acabou.” ------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJF de Ág ueda: ---------------------

------ “Quero apenas reafirma, Eng. Hilário que conforme o Tribunal Administrativo 

disse não tem competência para julgar coisa política, portanto sob o ponto de vista do 

Tribunal Administrativo está encerrado, sob o ponto de vista político cabe a 

Assembleia da Republica aceitar o que lá chega e pronunciar-se a favor ou contra. 

Portanto, estando o processo legislativo como diz, a própria Assembleia da República 

tem o poder legislativo de alterar. Não me acredito que o grupo parlamentar do PSD e 

do CDS, assim o entenda e assim o queira.” --------------------------------------------------------

----- Manuel de Almeida Campos – Ind. - PJF de Espinhel:  ---------------------------------

----- “Queria dizer que nada é definitivo, isto não é o fim da História. O Mundo não para 

e portanto, o facto de ter havido as aprovações e promulgações de lei, não é o fim da 

História. Nesse caso o Mundo parava.” ---------------------------------------------------------------

------ Rui Pedro Pinho de Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo: ------------------

------ “Antes de mais queria deixar um reparo e não é preciso direito d resposta, porque 

basta irmos às gravações e conferir, se o ato que estou a ter se é verdadeiro ou não. 

Não posso fazer muito mais, digo isto às pessoas de Agadão, espero que a 

comunicação social em virtude de ter sido a abordagem que não estaria do lado de 

Agadão expusesse precisamente o contrário. Procurei o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Agadão, para que nos acompanhasse a vários congressos e para 
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partilhar os problemas, mas nunca pode. Por isso lamento a sua posição e relembra 

um gesto que tive neste púlpito, numa Assembleia Municipal, em que tive com a 

freguesia de Agadão e lamento que a disponibilidade que tive na altura, não seja a 

mesma que estou a solicitar agora. --------------------------------------------------------------------

------ Relembro que efetivamente a lei foi aprovada no dia 7 de dezembro, desde dessa 

altura era corrente que nada havia a alterar, mas pelos visto nos dia 21 algo se 

alterou. A partir do dia 7 todos ouviam dizer as considerações, nada há a alterar, pelos 

vistos e como se constata e comprova, alterou-se. A freguesia de Armil, foi alterada. 

Lamento também que a determinada altura, quando este processo estava a ser 

elaborado, era feito chegar ao Presidente da Junta de Aguada de Baixo, que Aguada 

de Baixo teria obrigatoriamente que se agregar e as possibilidades era com Barrô ou 

aguada de Cima. A tomada de posição que tivemos na altura e hoje continuaríamos a 

ter, era não pronúncia. Se somos contra a agregação, porque é que haveríamos de 

apresentar um “se”. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ O Eng. Hilário Santos, na reunião que tivemos em setembro, disse que não 

havendo sintonia entre os grupos parlamentares, que não se apresentava proposta, 

digo-vos ser ingénuo não é defeito, defeito é expor uma proposta como foi feito, e 

cinco minutos antes do término de uma assembleia, propor a sua votação imediata. 

Isso é que e lamento. Gostava de perguntar porque é que estas propostas que 

estamos a discutir hoje não foram aceites na assembleia de 28 de dezembro? As 

razões que evocaram na altura era que estava a decorrer uma providência cautelar, 

assim como está atualmente. Os argumentos eram esses, hoje os argumentos que se 

apresentam é que a lei foi promulgada. ---------------------------------------------------------------

------ Quando, o Senhor Eng. Hilário diz que o Senhor Presidente na Assembleia não 

deveria ter convocada esta Assembleia, pergunto muito honestamente, porquê? Nós 

não tínhamos necessidade de a requerer, se no dia 28 de dezembro tivessem aceite 

as propostas que fizemos à Mesa. Quando é dito, que agora Freguesia de Aguada de 

Baixo já está de acordo com a agregação à Freguesia de Aguada de Cima, é uma 

realidade, se fosse feito o trabalho como deveria ter acontecido, se os executivos não 

se manifestassem, auscultavam a população, isso era um trabalho bem feito. Qualquer 

partido pode solicitar aos executivos das juntas de freguesia a cedência dos espaços, 

para esclarecer e ouvir a comunidade, podiam-no ter feito e se calhar seria um grande 

trabalho que estavam a desempenhar. Não nos atirem com as culpas, os próprios 

partidos poderiam ter feito este trabalho. Quando há três anos quando estavam a 

decorrer os preparativos para as eleições, relembro que não fui eu nem nenhum 

colega meu do executivo que foi ao encontro do PSD ou do CDS, para fazer apoio à 
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junta de freguesia de Aguada de Baixo, e aceitamos de grande grado. Sabemos qual é 

o sentimento da população da freguesia, hoje é capaz de não ser o mesmo. Se há 

comentários que mais me custaram ouvir e tive que aceitar porque é uma realidade, 

aconteceu numa Assembleia de Freguesia de disseram-me que eu não me devia 

esquecer que quem há três anos me bateu nas costas, hoje metia-me a faca. Isto 

custa ouvir. Tanto mais custa ouvir, que nunca nos fizemos para convosco para 

merecer tal atitude.” ----------------------------------------------------------------------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  ----------------------------------------------

------ “Venho apenas, para questionar o Senhor Presidente da Junta de Águeda sobre 

aquilo que veio dizer. Para que as pessoas também saibam um pouco da história e 

este factos. No dia 8 ou 10 de outubro, tivemos a assembleia para debater esta 

situação de agregação das freguesias. Na altura, o Senhor Presidente da Junta de 

Águeda, veio a este púlpito durante uma hora e meia, fez um discurso de 

apresentação da agregação de freguesias, defendendo 5 freguesias. Jogou com as 

palavras, com a história, apresentou as suas ideias. Peço desculpa pela comparação, 

mas como sou professor, foi a imagem que o Senhor me fez lembra, fez-me lembrar 

daquele menino que leva uma bola para a escola e diz que a sua bola, é a melhor de 

todas e quando o confronto para por a bola a jogo, o Senhor não põe a bola a jogo. 

Explicou tudo, falou de tudo, pessoalmente até poderia estar do seu lado, ma só que é 

certo é que não apresentou nenhuma proposta. Neste mesmo local, fiz-lhe o desafio 

para que apresentasse a sua proposta a jogo. O que é que o Senhor ou o PS fizeram, 

foi pedir a suspensão da assembleia por dez minutos, até pensei que o seu partido o 

fosse apoiar na sua proposta. Disse também no meu partido, que se calhar iria ter que 

rever algumas situações e o Senhor nada! Veio “brincar” connosco, mas não nos 

deixou jogar com a sua bola. Isso deontologicamente, não é correto! Defendeu uma 

ideia, para o melhor do Concelho como disse e no fim, não há proposta! -------------------

------ Na política temos que ser sérios, na minha opinião. Na política temos que ir a 

jogo, sabendo que podemos perder, podemos muitas vezes não temos razão. Disse 

dentro do meu partido, que muitas das vezes, estas situações, não eram para mim 

muito motivantes. Podemos ir às urnas e perde, mas isso é democracia, o que não 

podemos é vir aqui dizer uma coisa e quando chega a hora da verdade tirar as 

propostas de jogo. Se calhar se tivesse apresentado a sua proposta, a assembleia não 

teria acabado nesse momento, teríamos que demorar muito mais tempo para a 

debater e se calhar hoje os resultados seriam outros. O PSD sempre procurou debater 

com o PS, que nunca quis, eu não fiz parte das reuniões, mas o que o Senhor Eng. é 

que não havia abertura e não se pode fazer política não se querendo discutir. Não se 
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pode dizer que esta lei está toda mal e que por isso uns são os mais sérios e os outros 

são uns sacanas. Eu não gosto e não faço desta política, até porque a minha 

formação profissional me impede que seja assim, não venho aqui para fazer 

demagogia.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ---------------

------ “Queria dizer ao Prof. Tondela, que fico feliz por uma coisa, por ter reconhecido 

que a minha bola era melhor. Gostaria de lembrar que nesse mesmo dia, disse o 

Senhor Presidente da Assembleia, que a Assembleia Municipal decorria sob o acordo 

entre os líderes dos grupos municipais, até à meia-noite e recomeçaria em dia a 

combinar, até à sexta-feira dessa semana. Reuníamos no dia 8 e chegou a meia-noite 

e o Senhor Presidente da Junta da Borralha queria falar e o Senhor Presidente da 

Assembleia, disse que seria o primeiro na reunião seguinte. Na reunião seguinte, na 

quarta-feira, estranhamente ou não, propôs que a reunião se realizasse até à uma da 

manhã. Depois de eu apresentar a minha bola, se calhar o PSD e o CDS perceberam 

que a minha proposta colhia algumas boas vontades, noutras pessoas e era uma hora 

menos cinco minutos, o PSD e o CDS apresentam um requerimento â assembleia que 

faz com que tivéssemos que passar para a votação. O Partido Socialista parou 5 

minutos, nessa altura disse ao meu partido que nesse dia não tinha a proposta escrita, 

que a tinha apresentado verbalmente, era preciso pôr por escrito. O PSD percebendo 

isso, 5 minutos antes do término da Assembleia não deixou que ela continuasse. Não 

diga que não lhe deixei que jogasse com a minha bola, não me deram foi tempo para 

que eu pudesse por a bola nos seus pés, que afinal era muito melhor. Tivessem 

estudado como eu estudei e feito uma bola que todos gostassem.” --------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  ----------------------------------------------

------ “Atrevia-me a dizer que o Senhor Presidente da Junta de Águeda, é que parece o 

Prof. Marcelo Rebelo de Sousa que faz análise política, eu não. Eu vivo a politica, 

gosto de política desde jovem, as pessoas de Valongo conhecem-me, sempre fiz 

intervenção social. Temos que falar verdade, o Senhor pode fazer a análise que 

quiser, a minha verdade não é a sua verdade, e não há duas verdades e uma mentira 

contada muitas vezes torna-se verdade, que é o que senhor está a tentar fazer. 

Quando lhe fiz o desafio, o Senhor só tinha uma coisa a fazer. Era por a sua proposta 

à mesa e não o fez, esta é que é a verdade.” -------------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS:  -----------------------------------------------

------ “Queria dizer ao Senhor Paulo Seara, para repor a verdade que aquilo que disse 

aqui é mentira. Não foi o PSD e o CDS que apresentou um requerimento quando 

faltavam cinco minutos para a uma da manhã. Fui eu quem apresentou esse 
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requerimento. Digo-lhe porquê. Sabe que podemos falar muito, falar pouco, dizendo 

nada ou dizendo muita coisa. Dizendo coisas para quem nos entende e não dizendo 

rigorosamente nada, mesmo para que tem algum entendimento, nunca nos quererá 

entender. Quando falamos corremos esse risco, o risco de desperdício. Às vezes 

falamos por outras razões, falamos para encher, encher, encher, para esvaziar aquilo 

que estamos a tentar fazer. Entendi eu, se calhar errado, mas foi o meu entendimento 

e as vezes não me engano, outras vezes sim, que nesta Assembleia o Senhor falou, 

falou, falou, tem boa capacidade de fixação e memória, disse muito mas não 

apresentou nada. Ou seja, numa sessão que era suposto ser para discutir propostas, o 

Senhor Paulo Seara, veio aqui falou e divagou sobre o Município e as ideias que tem, 

aceitáveis ou não, discutíveis ou não e a poucos minutos da uma da manhã, 

preparavam-se alguns aqui para acabar com a Assembleia e postecipa-la e devo 

dizer, que correndo o risco de ter sido eventualmente injusto, que às vezes também o 

sou nas minhas atitudes, mas já cá ando há alguns anos, mas entendi que os 

senhores estavam a “queimar” tempo. Porque quem se apresenta como não querendo 

discutir uma coisa da relevância do que se estava a discutir, e o Partido Socialista 

negou-se consecutivamente a fazê-lo, entendi eu que já ninguém queria acrescentar 

muito mais ao que estava e como havia uma proposta que havia para discutir que aqui 

ninguém discutiu, no global ninguém falou sobre a proposta, entendi eu que era 

chegada a altura de acabarmos de perder o nosso tempo. Fui quem apresentou o 

requerimento, não foi o PSD nem o CDS, fui eu que o assinei e sobre ele assumo essa 

responsabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria apenas dizer que conheci a proposta verbal do Senhor Paulo Seara no 

Bugati, no fim da Sessão, tenho muita pena que o Bugati não seja a Assembleia 

Municipal, mas que vem aqui explanar da forma que o Senhor explanou, tinha a 

obrigação pessoa, moral e fundamentalmente politica de ter entregue a esta 

Assembleia a sua proposta e entretanto todos teríamos a obrigação e o dever de a 

respeitar e discutir e eventualmente ou não a considerarmos. Para que fique claro fui 

eu e mais ninguém quem apresentou esse requerimento, se houver algum ónus 

político tenho que ser eu a assumi-lo.” ----------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ---------------

------ “Quero apenas que fique claro que expus uma ideia durante uma hora e meia, 

que a pensei, que a maturei e por isso consegui estar uma hora e meia, expondo essa 

ideia. Fico feliz por o Senhor Prof. Martins gostar da minha ideia, fico-lhe reconhecido 

pela injustiça que fez naquele dia, mas um assunto desta natureza, que está a ter as 

repercussões que está a ter, não deveria ter sido julgado por si, no momento, com a 
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ligeireza que o fez. Porque alguém que falou durante uma hora e meia, acerca de uma 

ideia que é controversa, que era para ser discutida, não a tinha posto no papel, falei 

como viu de improviso apenas com algumas notas, agradeço-lhe o interesse com que 

me ouviu no Bugati, só tive pena que a 5 minutos para a uma hora, sendo sua única e 

exclusiva responsabilidade, tivesse entregue um requerimento cortando a 

possibilidade da proposta que eu tinha ir a jogo e a discussão. Se alguém não a quis 

discutir, foi quem entregou o requerimento. No meu entendimento a Sessão da 

Assembleia, tinha o seu fim apenas na sexta-feira, se antes disso não se chegasse a 

nenhum entendimento. Um assunto de tanta relevância, falou-se um dia das nove à 

meia-noite e na reunião a seguir das nove à uma da manhã e para os senhores 

chegou. Lamento que um assunto de tão grande relevância tenha sido cortado da 

forma que foi. Também deveria saber que quando venho discutir os assuntos vou 

sempre até ao fim com eles, porque eu tenho a honra de ser político.” ----------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS:  -----------------------------------------------

------ “Devo responder ao senhor Paulo Seara, que se não o tomei a sério é porque 

muitas das vezes que vem aqui, é tão desgastante e diz tão pouco, na minha modesta 

opinião, corremos o risco de ser injustos com ele. Já que o Senhor é político torne-se 

mais consistente e mais objetivo, porque Às vezes fala tanto, que às vezes é saturante 

que nós corremos algumas vezes o risco de o injustiçar. A dedução que fiz foi de 

injustiça involuntária, porque o Senhor fala tanto às vezes, é tão saturante que é essa 

foi uma mais. Encaixei o que o Senhor disse, mas percebi que o Senhor não tinha 

para apresentar, portanto foi uma pena. Era bom que começasse a ser mais 

consistente e objetivo, porque corre o risco de ser injustiçado e é uma pena, porque o 

Senhor às vezes tem boas ideias e é uma pena que não as possamos discutir. ----------

------ Devo-lhe dizer também, o assunto que se estava a discutir tinha uma importância 

tal que como sabe andava a ser discutido quase há 7 meses atras, começou com a 

carta verde e foi dando consequência continua à discussão do assunto, que é uma 

pena que o entendimento seja que eram apenas precisas mais quatro horas para 

discutir bem este assunto, quando se perdeu tanto tempo, para se discutir uma coisa 

que muitas das pessoas que aqui estão com responsabilidade não quiseram em 

devido tempo e com a oportunidade de discutir.” --------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  -------------------------------------------------

------ “Cabe-me a mim, defender a posição do Partido Socialista neste processo. O 

Partido Socialista desde o início disse que este processo de agregação de frenesias, 

estava errado e que nunca iria dar certo. Não participava num processo que não 

contava com o apoio das populações e mais importante às vezes, com qualquer 
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vantagem para as mesas. Nas reunião que houveram, com os grupos municipais, os 

Presidentes de Junta Independentes e a Câmara Municipal, o PS explicou que não 

entrava neste processo, porque nem sequer havia legitimidade dos atuais presidentes 

da junta, para estarem a discutir um processo de agregação, que não sabiam quando 

foram eleitos que teriam que discutir. Dissemos, que até concordávamos que isto 

deveria ser um processo de agregação discutido com os próximos presidentes de 

junta eleitos, que saberia que teriam que discutir. Perante as propostas que existiram, 

nenhuma, repito o PSD e o CDS, nas reuniões que houve nada apresentaram, nunca 

apresentaram nada de nada, nunca disseram nada de nada. Como o Senhor 

Presidente da Junta de Aguada de Baixo disse, o Senhor Eng. Hilário disse que sem o 

PS, sem haver um acordo entre todos, não era possível realizar uma proposta 

concreta, para a agregação das freguesias do Concelho. A proposta que foi 

apresentada pelo PSD e CDS, foi nenhuma, nessas reuniões. --------------------------------

------ A seguir e muito bem, o PSD e o CDS entraram em conversações e fizeram as 

suas propostas, é esse o jogo democrático e sobre isso não tenho nada a dizer. 

Agora, tenho uma coisa a dizer, sobre o que o Senhor Eng. Hilário disse hoje e citou a 

sua intervenção na Assembleia do 25 de Abril, em que a agregação deveria abranger 

todas, para não serem penalizadas só algumas. Para ele o processo de agregação é 

penalizar as populações, penalizar as freguesias. E em vez de penalizarmos só 

algumas, penalizamos todas. Vejam a visão do PSD, que é castigar o povo e penalizar 

o povo, mais disse aqui que a vantagem da agregação por exemplo de Barrô e 

Aguada, e de Espinel e Recardães, era nenhuma, zero. Não disseram aqui nada, não 

deram ma única vantagem para o povo. E digo-vos eu, e já muitos outros membros do 

PS e até do PSD disseram, sou a favor da agregação, desde que haja vantagens para 

o povo. Desde que com a agregação se verifique que eles vão ter mais pessoas a 

tempo inteiro, mais recursos, mais máquinas. Se vão ter correios, farmácia. Que 

competências vão ter, etc. Isto é que são vantagens. Não sou a favor de uma 

agregação em que apenas se juntam duas freguesias. ------------------------------------------

------ Outra coisa que o Senhor Eng. Hilário se esqueceu de passar aqui, das 15 

propostas das Assembleias de freguesia, nenhuma foi a favor da agregação com 

ninguém. Nenhuma disse que queria agregar-se! Todas elas disseram que queriam 

estar sozinhas. Alguns diziam, que se fossem obrigados, então seria com determinada 

freguesia de detrimento de outra. É tão pobre a argumentação do PSD e do CDS, que 

só se limitaram a juntar, não há uma única vantagem para as populações. ----------------

------ Ainda hoje, passaram alguns meses depois da aprovação e eles não nos sabem 

dizer qual as vantagens dessas agregações. Isto foi uma ordem de um governo, do Dr. 
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Relvas, com o acordo da Dr.ª Paula Cardoso, a nossa deputada, que no seu Concelho 

queria ter isto aprovado. Para aparecer na Assembleia da República, a pronúncia do 

Concelho de Águeda. Mas aprovaram o quê? Aprovaram alguma coisa vantajosa para 

alguém? Podem eles dizer e disseram, duas vantagens. Um aumento de 15% para os 

próximos 4 anos, para as freguesias agregadas, portanto vendem as suas ideias, as 

populações e os direitos das populações que disseram todas que não, mas vendem 

por 15%. As populações hoje estão baratas. As populações não se vendem por 15%. -

------ A outra vantagem, era que haveria mais coesão territorial. Não sei o que quer 

dizer, se é maior ou menor, não vejo como é que há maior coesão territorial, ao juntar 

por exemplo as duas freguesias que estamos a discutir. Para o PSD e o CDS, basta 

que alguém lhes acene com 15% a mais de um orçamento de 30 mil euros, para as 

populações não interessarem. É muito barato, é muito baixo uma proposta destas. -----

------ Defendi aqui, naquela altura e no âmbito da discussão, vários argumentos em 

relação à proposta tão legal do CDS e do PSD. Tão legal, que interpus um recurso, tão 

legal, que do recuso veio que a proposta tinha ilegalidades. Aquelas que foram 

levantadas. Foram avisados, mas não lhes interessava porque tudo seria aprovado. 

Porque este Governo que aqui é o PSD e o CDS, para eles não interessa as 

populações. Aprovam a TSU de um dia para o outro e depois recuam, baixam salários. 

Faze isto o Governo, mas também fazem isto na Assembleia. Porque aqui na 

Assembleia há pessoas dos partidos do Governo que defendem os interesses do 

povo, mas que neste processo decidiram seguir os interesses do dono. O Governo 

mandou, a Dr.ª Paula Cardoso mandou, então baixaram as orelhas. ------------------------

------ Fomos mais longe, é que este é o mesmo Governo que todos os dias defende o 

capital, eles defendem o povo de Aguada, de Barrô, de Espinhel, de Recardães, 

como? Mais mil milhões para o BANIF. Eles defendem tudo, mais mil milhões para os 

banqueiros. Eles perdoam as vigarices dos banqueiros, que vão para o estrangeiro 

com o dinheiro e depois só pagam 7,5%, é este o Governo do CDS e PSD, que estes 

senhores defendem e que os leva a levar uma proposta contra as 15 freguesias que 

disseram que estavam contra a agregação. Não houve uma única que dissesse que 

era a favor, não há uma única vantagem, não há um único argumento. Até a própria 

proposta estava ilegal, assim foi considerada pela mesa depois do recurso respetivo. 

Portanto, estamos perante uma situação em que o debate às vezes não interessa. 

Recebemos as 21h40, uma proposta do CDS e PSD, sobre isto que para eles é só 

agregar, não interessa dizer porquê ou as vantagens. Deram-nos duas horas e meia 

para discutirmos a proposta, falamos, pedimos ao Senhor Presidente da Assembleia a 

suspensão dos trabalhos para o Grupo do PS reunir e ver qual seria nossa posição. 
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Depois de ouvirmos a intervenção do Presidente da Junta de Águeda, Paulo Seara, 

que apresentou duas propostas bem elaboradas, qualquer uma delas bem 

fundamentadas. Voltamos à reunião, tivemos das ou três intervenções e o Senhor Dr. 

António Martins, numa atitude democrática perante todos propôs que se passasse à 

votação e que se acabasse a discussão. Mas o problema não foi o Dr. António 

Martins, foi todos os membros do CDS e do PSD que votaram para que acabasse a 

discussão. Para que o Paulo Seara, no dia seguinte não pudesse apresentar as 

propostas dele por escrito. Fizeram questão de não discutir nem mais um dia, quando 

o debate estava marcado até à meia-noite de sexta-feira, por acordo. -----------------------

------ Estamos, portanto, perante de duas propostas, a posição do Partido Socialista é 

mais que clara. Naturalmente que hoje votaremos favoravelmente no desejo das 

populações de Aguada de Baixo e Espinhel, venha a ter o efeito legislativo que tiver. É 

um direito de opinião da população e dos seus representantes que somos nós. É um 

direito de opinião, que como o Senhor Presidente da Assembleia disse e muito bem, 

dirigirá a quem de direito, que irão tomar as suas posições. Este processo como se 

viu, foi inquinado desde o princípio até ao fim, espero eu que em outubro haja eleições 

autárquicas, que as freguesias agregadas recebam os 15%, mas lembrem-se que não 

há 15% que valha o direito de opinião e de expressão de um povo.” -------------------------

------ Atendendo ao adiantado da hora o membro da Assembleia Rui Pedro Pinho de 

Carvalho – PJF de Aguada de Baixo  solicitou a prorrogação desta assembleia por 

mais uma hora até à uma hora do dia vinte e dois de janeiro de dois mil e treze. 

Apresentada à votação foi APROVADA por UNANIMIDADE . ---------------------------------

------ De seguida, intervieram os seguintes Membros da Assembleia Municipal de 

Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: -----------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “Como disse o Prof. Tondela, uma mentira repetida muitas vezes pode se tornar 

uma verdade e não é verdade o que estão a dizer sobre as propostas. Na primeira 

reunião, da Sessão de Assembleia Municipal em outubro, na segunda-feira, dia 8 de 

outubro, antes da reunião de 10 de outubro, quando foi aprovada a proposta, o PSD e 

o CDS, desafiaram o PS a vir negociar uma proposta e dissemos que tínhamos uma 

proposta preparada, mas não está escrita, pedimos a suspensão da Assembleia até à 

quarta-feira seguinte para a podermos apresentar. Foi esse o nosso compromisso, da 

mesma maneia o PS podia ter feito o mesmo. Não o fez, porque não quis, só estava 

aqui para fazer jogo com a sua própria bola, como disse o meu colega, Prof. Tondela. 

Temos de ser sérios, não estão a ser sérios. -------------------------------------------------------

------ A segunda situação que queria referir, disse-o na reunião que foi referida dos 
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líderes. Disse-o na altura e mantenho-o hoje, o PSD só apresentava uma proposta se 

visse que havia consenso maioritário. Foi isso que foi dito e foi por isso que lutamos. O 

PS recusou-se sempre a discutir, assim como os Presidentes de Junta independestes, 

à exceção de Macieira de Alcoba. ----------------------------------------------------------------------

------ Terceira situação, na minha intervenção do 25 de Abril, disse de facto que para 

mim era desejável que todas as freguesias se unissem, mas não foi possível. Mas 

quero-vos dizer, que também disse na minha intervenção, e em relação as vantagens, 

que os ganhos não poderão ser vistos imediatos, mas ao nível do futuro, com as 

alterações que daqui resultarem, embora existam alguns mais visíveis, como por 

exemplo, o aumento de quase meio milhão de euros, a possibilidade de obter mais 

competências próprias no futuro, a exemplo do que sucedeu com Lisboa, ou 

delegadas em caso de vontade da Câmara que estiver no governo local e a 

possibilidade do aumento dos meios disponíveis para executar as competências. 

Lançando um desafio para que se faça um estudo sobre esta matéria, porque se a 

Câmara quiser, pode dar a volta à questão da lei. Pode a própria Câmara delegar mais 

competências nas freguesias e dar-lhes mais meios. Temos que ser sérios e temos 

que discutir as coisas como elas são. Vocês é que não as querem discutir desta 

maneira.“ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  -------------------------------------------------

------ “Senhor Eng. Hilário, já não e a primeira vez, que tenho que vir aqui contestar 

alguma das suas frases, o Senhor comigo não discute seriedade, pode opinar, pode 

chamar os nomes que quiser, mas não discute seriedade. --------------------------------------

------ Em relação ao que se passou, o Partido Socialista votou a favor do PSD quando 

os Senhores disseram que não tinham nenhuma proposta e precisavam de termina-la, 

nós democraticamente votamos a favor do adiamanto para quarta-feira. Na quarta-

feira quando estávamos a discutir a proposta, os senhores votaram a favor para que 

não se continuasse discussão nenhuma. O que se passou aqui é que o Partido 

Socialista, votou a favor do PSD, podia não o ter feito, para que pudessem apresentar 

a sua proposta na reunião seguinte. Quando a estávamos a discuti-la, por 

requerimento do Prof. Martins, o PSD e o CDS, proibiram a continuidade da 

discussão.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS:  -----------------------------------------------

------ “O Prof. Vidal, tem direito a ter aquilo que entendo como sendo a sua própria 

seriedade, não tem o direito é de entender que deve discutir num plano superior 

quanto à seriedade dos outros. Porque não é mais nem menos sério, é sério a medida 

dele e cada um é sério à sua medida. Deveria ter dito, que também na reunião de 
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segunda-feira, 8 de outubro, em que foi requerida a suspensão para passar ao papel 

uma proposta que estava minimamente e já idealizada e preparada o Partido 

Socialista, foi convidado mais uma vez, a juntar-se à elaboração final de uma 

proposta. O Partido Socialista recusou liminarmente porque disse que não estava de 

acordo com esta lei e que não queria discutir esta lei, nem queria discutir coisa 

nenhuma. Portanto é bom que o Senho José Vidal entenda que a verdade dele é tão 

verdade, quanto a dos outros e deve dizer tudo até ao fim, para que fique tudo 

esclarecido. Não há aqui gente mais séria, nem menos séria. Não admito que queira 

ser mais sério do que eu, porque eu nunca quis, nem quererei ser mais sério do que 

ele, ou de que ninguém.” ----------------------------------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD:  ----------------------------------------------------

------ “Neste processo todo, o Governo criou uma lei e ouvi tanta gente dizer que não ia 

para a frente e andava confuso. Finalmente a lei até já foi aprovada, já foi promulgada 

pelo Presidente da República, por m lado fiquei contente, porque o nosso país até está 

a funcionar. Por outro lado, se houve pessoas que ficaram magoadas, tristes, 

desanimadas foi no dia da votação, em que aprovamos a proposta, mas e como me 

disseram que eu disse uma coisa e depois fiz outra, não é verdade. Porque as 

pessoas têm que compreender que há regras e há grupos e as pessoas têm que se 

entender e organizar. Não pode ser um a decidir para cada lado. Foi assim que 

aconteceu no PSD, vim aqui defender que para mim não me passava pela cabeça que 

a haver uma agregação, não fossem as Aguadas. Claro que discussão ouve, mas aqui 

tenho que lembrar algumas coisas, o trabalho para ser feito passava por, no meu 

entender, todas as juntas deveriam ter uma sessão de esclarecimentos e depois sim, 

uma assembleia, no devido tempo. Não foi assim que se fez, se isso foi feito, foram 

em muito poucas freguesias. Depois temos o que temos, foi arrastar as coisas todas, 

para última, é assim que funciona o nosso país. ---------------------------------------------------

------ Queria dizer ao Senhor Rui Pinho, Presidente da Junta de Aguada de Baixo, que 

também sou do PSD e também o chamei à atenção muitas vezes, em relação àquilo 

que estava a fazer. Como foi aqui dito, o Senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia e da Junta de Aguada de Cima, dirigiram-se a Aguada de Baixo e falaram 

com ele. Não houve entendimento, passou à frente. No dia da votação, dia 10 de 

outubro, chamei à atenção que no meu entendimento, não era a proposta que me 

agradasse mais. Chamei o Partido Socialista para tentar negociar, com o PSD, CDS e 

independentes, para arranjarmos uma melhor solução. Puseram-se fora e as coisas 

andaram para a frente. Agora, acho que estamos a ouvir as pessoas. Também fui a 

Aguada de Baixo ouvir a população e eu entendi a posição deles, queriam ficar 
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sozinhos, porque têm as infraestruturas, é um povo unido e compreendo isso tudo, 

mas havia uma lei que era para agregar. Também tenho as minhas origens em 

Aguada de Baixo, peço-vos desculpa mas se alguém ficou magoado fui eu, nessa 

noite. Saí daqui bastante nervoso, porque andei muitos anos a defender Aguada de 

Cima e não queria ultrapassar Aguada de Baixo, só queria que se criasse Aguada. 

Lamento que isso não tenha acontecido. Não consegui dentro do meu grupo passar a 

ideia, mas tenho que respeitar os outros. ------------------------------------------------------------

------ Também queria dizer, que não vou a reboque da Dr.ª Paula Cardoso, ela não 

manda em nós, ouve a nossa opinião. ----------------------------------------------------------------

------ Queria também falar um pouco sobre as vantagens das agregações, que dizem 

que não foram ditas. Por exemplo, no caso de Espinhel e Recardães, quando 

estiverem as duas unidas, fica só a segunda maior freguesia do Concelho em termos 

de número de habitantes. Ganham imenso poder nas negociações com o Senhor 

Presidente da Câmara. E como sabemos com a antidemocracia que assistimos, como 

aconteceu com a freguesia de Agadão, que neste momento não é transferido a verba 

para quem foi eleito, o Senhor Presidente da Câmara, agora é quem governa a verba. 

------ Depois das agregações, terão uma verba maior, e gerir com uma verba maior é 

bem diferente e muito mais fácil. Essa é a grande vantagem. Para Espinhel e 

Recardães não tenho dúvidas nenhumas, até em termos de território. Há partes do 

território que estão muito confusas entre as duas freguesias e assim esses problemas 

ficavam resolvidos. Gerir uma freguesia como essa ficasse logo com outros poderes, 

pode, atendendo à dimensão e ao eleitores, ter um presidente de junta a tempo inteiro, 

o que é uma vantagem muito grande. -----------------------------------------------------------------

------ Quanto a Aguada de Baixo e Barrô, até podemos admitir que o Senhor Rui Pinho 

nas próximas eleições poderá concorrer e ficaria a gerir Aguada de Baixo e Barrô, 

porque não? Há pouco disseram, que a proposta eram só manobras do PSD para 

ganhar freguesias. Não percebo porquê. Atualmente Barrô é do PSD, Aguada de 

Baixo independente, o que é que ganha? Nas freguesias serranas, todas as três são 

do PSD, depois só fica uma, ficamos sem dois votos nesta assembleia. Há coisas que 

se dizem aqui, completamente absurdas. Em relação a Travassô e a Óis da Ribeira, 

ganhou o quê o PSD? Não ganhou nada, uma já era do PSD. O que eu quero dizer ao 

Senhor Rui Pinho é que, quando saem as leis, quem está nas freguesias tem que 

estar atento. O poder numa junta, tem que ser exercido de maneira a preservar e a 

zelar pelos interesses da freguesia, chamei-o à atenção e disse-lhe que naquela noite 

quem ia perder era eu e o Senhor. Aguada de Cima ficou sozinha, se tivessem ficado 

as Aguadas juntas, se calhar neste momento era a terceira maior freguesia do 
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Concelho, ou segunda. ------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida o Presidente da Junta de Freguesia de Águeda, apresentou um 

requerimento à mesa, conforme intervenção que se transcreve na ´íntegra: ---------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ---------------

------ “O requerimento que quero apresentar, é para que seja votado de imediato as 

duas propostas que estão à discussão, a de Aguada de Baixo e de Espinhel.” -----------

------ Apresentado à votação o requerimento apresentado, foi o mesmo APROVADO 

por  MAIORIA com quinze votos a favor e vinte e três Abstenções.---------------------------

------ Apresentada a votação a Proposta da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo foi 

APROVADA com voto de qualidade do Presidente da Ass embleia Municipal,  já 

que o resultado da votação, foi de dezassete votos a favor, dezassete votos contra e 

cinco abstenções.--------------------------------------------------------------------------------------------

------ Apresentada a votação a Proposta da Junta de Freguesia de Espinhel foi 

APROVADA por MAIORIA com dezassete votos a favor, quinze votos contra e cinco 

abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Após as votações, foi realizada a seguinte, declarações de voto, que se 

transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS:  -----------------------------------------------

------ “O Grupo Municipal do CDS votou contra, como aliás se exigia, por três razões 

fundamentais. Primeiro porque as propostas votadas nesta Assembleia, mais não 

constituem, do que aquilo que já era o anterior exigido. Ou seja as propostas são 

rigorosamente iguais às pronúncias anteriores e por isso não acrescentam nada de 

novo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em segundo lugar, porque é do nosso ponto de vista, e não vou repetir, é inócuo 

este tipo de votação da sequência da ação legislativa já decorrida e da própria 

promulgação do Senhor Presidente da República. ------------------------------------------------

------ Em terceiro lugar, porque entendo que é um desprestigio para esta Assembleia 

Municipal, desrespeitar a República Portuguesa na sequência hierárquica das suas 

instituições e por conseguinte, uma questão que foi aqui discutida, que foi remetida 

como decisão final, para a Assembleia da República, que foi votada em sede de 

Assembleia da República e que foi promulgada pelo Senhor Presidente da República, 

acho que dá uma triste figura uma assembleia que volta atrás depois de fechado um 

processo legislativo, para tomar uma outra decisão. Se no futuro o Partido Socialista 

vier a ser Governo terá a liberdade e a legitimidade para fazer uma nova lei, não 

querendo eu deixar de relembrar uma coisa muito simples, este processo de reforma 

administrativa foi levado numa bandeja a Troika, pelo Partido Socialista. Foi incluído 
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não a pedido da Troika, mas por sugestão do Partido Socialista, no acordo entre a 

Troika e o Governo Português, é bom que as pessoas não se esqueçam disso.” -------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal deu os trabalhos por encerrados, não sem antes agradecer a presença de 

todos, da qual, para constatar, se lavrou a presente Ata, que tem como suporte, 

gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que vai ser assinada 

pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. --------------------------------------------- 

 

 

 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

 

 

 

 

A Primeira Secretária:  

 

 

 
 


