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------ Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e doze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, a Quarta Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------

------ 1 – Período da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------

------ 1.1 – Pronúncia da Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 11.º da Lei n.º 

22/2012 de 30 de maio, sobre a Reorganização Administrativa Territorial do Concelho de 

Águeda; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A sessão foi presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia ANTÓNIO CELESTINO 

PEREIRA DE ALMEIDA  e secretariado pelas Senhoras Secretárias Joana Cristina Correia 

dos Santos e Dália Maria Silva Santos Costa. ----------------------------------------------------------

------ 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 Extraordinária compareceram os seguintes D eputados 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; -----------------------------------------------------------

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------

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

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

------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Alberto José Fernandes Marques - PSD; --------------------------------------------------------------
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------ Compareceram  igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Jun ta 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 estiverem presentes o s seguinte 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; -------------------------------------------

------ Manuel Correia Marques – PSD – Vereador; ---------------------------------------------------------

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

que apresentaram Justificação de Falta:  -----------------------------------------------------------------

------ Marlene Domingues Gaio, Carla Eliana Costa Tavares, Tiago André da Costa Soares, 

que foi substituído por Maria Otília Ferreira da Rocha Ferrão e Casimiro Agnelo Oliveira 

Pinho, substituído por Jorge Santos Pereira. ----------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal  procedeu à leitura dos 

pareceres recebidos e emitidos pelas Assembleias de Freguesia, acerca da Reorganização 

Administrativa Territorial, conforme se transcreva na íntegra: ------------------------------------------
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------ Parecer da Assembleia da Freguesia de Agadão: ----------------------------------------------

------ “Agadão, Freguesia do Concelho de Águeda e Distrito de Aveiro, constituída por 

catorze lugares, confina a Norte com a Freguesia da Castanheira, a Sul com a Freguesia de 

Espinho, Pala, Sobral do Concelho de Mortágua, a Nascente com a Freguesia de 

Mosteirinho, São João do Monte do Concelho de Tondela e Freguesia do Préstimo do 

Concelho de Águeda, a Poente com a Freguesia de Belazaima do Chão do Concelho de 

Águeda e Avelãs de Cima do Concelho de Anadia. -------------------------------------------------------

------ Estamos perante uma Freguesia situada em plena Serra do Caramulo, que é freguesia 

desde 1220, com bastante história onde as manifestações culturais e recreativas, sempre 

tiveram um lugar importante, tendo um património religioso inestimável: uma igreja paroquial 

do século XV, dezanove capelas dispersas nos vários lugares da freguesia, constituindo um 

orgulho para as gentes desta terra, tudo o que foi adquirido ao longo dos anos e queremos 

continuar o que somos. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agadão é a freguesia mais serrana do Concelho de Águeda. Dista a mais de 20 Km do 

centro da cidade de Águeda e tem como atividade a Floresta que representa 85% da área 

total da freguesia de 40,8 Km2 sendo a única forma de sustento da população que vive desta 

atividade, tendo criado condições nos últimos vinte anos, nomeadamente com a construção 

de tanques de água, situados em sítios estratégico que servem de apoio ao combate a 

incêndios, quer por meios terrestres ou aéreos, assim como a abertura de vários estradões 

florestais, tendo uma seção de Bombeiros permanente de prevenção a incêndios. --------------

------ Temos condições escolares equipadas, capazes e modernas, de modo a servir as 

nossas crianças, com um estabelecimento reconstruído em 2006, assim como a curto prazo, 

prevemos estar dotados de apoio social com a construção de um lar de idosos, apoio ao 

domicílio e centro de dia, cujo projeto se encontra aprovado e financiado no âmbito do 

PRODER, assim como cuidados de saúde à sua população. ------------------------------------------

------ Ora, e do exposto, e porque pretendemos manter Agadão tendo em conta o que resulta 

da Lei 22/2012 de 30 de maio, num sentido de proximidade dos serviços públicos à 

população, dado, como já referido, como sendo a freguesia do Concelho mais distante do 

centro da cidade e desta forma a nossa posição face à reorganização administrativa das 

freguesias é ficarmos na situação atual, reivindicando ficarmos independentes como até 

aqui. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aprovado em reunião do executivo da Freguesia, em sete de outubro de dois mil e 

doze; o Presidente, o Secretário e o Tesoureiro. -----------------------------------------------------------

------ Da Assembleia de Freguesia, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2012, reuniu 

pelas vinte horas a Assembleia de Freguesia de Agadão, em sessão extraordinária com a 

seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------
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------ Ponto um – Tratar de assuntos relacionados com os nascentes de água para consumo 

humano da nossa autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto dois – Discussão e votação sobre a fusão das Freguesias. -----------------------------

------ Deu-se início à presente sessão na qual não estiveram presentes: a tesoureira – Ana 

Maria Marques e o senhor Augusto Farias. ---------------------------------------------------------------- 

Foi lida e assinada a Ata da última sessão: ----------------------------------------------------------------- 

O Presidente desta Assembleia deu início à sessão passando a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia para nos falar do ponto um da ordem de trabalhos. ---------

------ Este começa por dizer que a Câmara Municipal cortou a verba em relação à água 

alegando que a AdRA é que toma conta, passando a ler o documento que recebeu da 

Câmara em 13 de setembro de 2010, continuou lendo outro documento dirigido ao Senhor 

Presidente da Câmara contrapondo o que recebeu e apelando ao bom senso deste. ----------

------ Não obtendo resposta ao documento enviado e após as leitura e consultando a 

Assembleia de Freguesia, ficou decidido, por unanimidade, não ceder nenhuma nascente à 

AdRA; até porque não podemos ceder aquilo que não é nosso. ---------------------------------------

----- Mesmo com muita dificuldade, a Junta de Freguesia compromete-se a assegurar, 

dentro do possível, a manutenção da água aos lugares. ------------------------------------------------

------ Passando a discussão para o ponto dois da ordem de trabalhos, o senhor Presidente 

da Junta mostrou desejo de não avançarmos para a fusão, embora não apresente algo de 

concreto para que concordemos com a mesma opinião. ------------------------------------------------

------ Após algumas trocas de opiniões, o senhor Jorge Martins toma a palavra e diz ao 

senhor Presidente da Junta que está a influenciar a votação. ------------------------------------------

------ Eu, como secretário desta Assembleia, manifestei a minha opinião dizendo que, se não 

houver qualquer possibilidade de ficar a Freguesia separada, então, será melhor usar o bom 

senso e optar pela anexação às freguesias mais próximas, neste caso, Belazaima do Chão 

e Castanheira do Vouga. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Após ter manifestado a minha opinião, o Senhor Presidente da Junta mostrou um certo 

desagrado e insistiu na votação para que ficássemos independentes e abandonou a sessão. 

------ Posto a votação a este ponto, três votos foram a favor da Freguesia ficar independente 

e não aceitar qualquer mudança, uma abstenção por parte da Dr.ª Cristina, por falta de 

informação e esclarecimentos sobre o assunto e dois votos a favor da anexação, se não 

houver possibilidade de ficar a Freguesia independente. ------------------------------------------------

------ Toma a palavra a Dr.ª Cristina, dizendo que aguarda uma resposta da sessão anterior 

e, uma vez que não está a Senhora tesoureira, esta deveria ter delegado, a mesma, noutro 

elemento da Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A secretária da Junta responde informando que o esclarecimento fica em aberto.---------
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------ Seguidamente a Dr.ª Cristina pede esclarecimento sobre os negócios tratados na 

reunião anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Obteve como resposta que a madeira já foi vendida; o negócio da máquina e da casa 

contínua em aberto. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sem outro assunto, de momento, foi encerrada a presente sessão e para constarem os 

devidos efeitos foi lavrada a Ata que depois de lida vai ser assinada por todos os presentes, 

de concordância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agadão, 29 de junho de 2012. ---------------------------------------------------------------------------

------ Parecer da Assembleia de Freguesia de Aguada de Bai xo: ---------------------------------- 

------ “Serve o presente para dar conhecimento da posição da Assembleia relativamente ao 

parecer previsto na Lei 22/2012, de 30 de maio, a que se refere o artigo nº 11, n.º 4, o qual 

foi deliberado por parte da Assembleia de Freguesia na sua sessão ordinária, de 25 de 

setembro de 2012, não emitir parecer, em virtude dos elementos disponíveis não serem 

esclarecedores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sem outro assunto de momento reiteramos os nossos respeitosos cumprimentos, 

subscrevendo-nos com elevada estima e particular consideração.” ---------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal  refere ainda que, a este parecer, foi 

anexo pela Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, um abaixo-assinado da população do 

Vidoeiro, alegando algumas razões para passarem, no caso de haver reorganização 

administrativa, a pertencer à Freguesia de Aguada de Baixo. ------------------------------------------

------ Informa, no entanto, que este processo terá que ser desencadeado junto da 

Assembleia Municipal de Anadia, para que tal possa acontecer, juntando o mesmo ao 

processo, a fim de que possa ser dada a tramitação adequada desta pretensão. ---------------- 

------- Parecer da Assembleia Freguesia de Aguada de Cima:  -------------------------------------

------ “No decorrer da terceira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Aguada de 

Cima, realizada a 19 de setembro de 2012, e de acordo com a Ordem de Trabalhos, foi 

emitida nos termos da lei 22/2012, de 30 de maio, doravante designada apenas por Lei, o 

seguinte parecer quanto à Reorganização Administrativa Territorial: ---------------------------------

------ A Assembleia de Freguesia de Aguada de Cima pronuncia-se desfavoravelmente 

quanto à implementação da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, por não 

concordar com a agregação de freguesias, desde logo porque tem fortes dúvidas que a 

agregação de freguesias traga vantagens significativas, quer economicistas quer de 

poupança do erário público. Além disso, a criação de freguesias de maior dimensão, levará 

a uma quebra na proximidade de contato com os cidadãos, sendo que este é um dos pilares 

da existência do Poder Local. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Contudo, apesar da posição vincada pelos seus membros, a Assembleia, no uso das 
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suas competências, emitiu o parecer que se segue: ------------------------------------------------------

------ Primeiro – Como se começou por referir, a Assembleia manifestou-se contra a 

agregação de freguesias. Todavia, em caso irreversível de agregação, a Assembleia 

considerou os seguintes cenários de preferências de agregação: ------------------------------------

------ Cumprir o critério previsto no artigo 8º da Lei, devendo a nova freguesia perfazer o 

mínimo de cinco mil habitantes; --------------------------------------------------------------------------------

------ Homogeneidade geográfica, demográfica e socioeconómica – A nova freguesia deve 

agregar freguesias semelhantes nestes critérios, nomeadamente: relevo, densidade 

populacional, urbanidade e atividade económica; ---------------------------------------------------------

------ Dimensão – A nova freguesia não deverá ser demasiada extensa de forma a por em 

causa a prestação de serviços de proximidade à população. -------------------------------------------

------ Como consequência, a Assembleia manifestou-se favorável à agregação com as 

freguesias contíguas pela seguinte ordem de preferência: ----------------------------------------------

------ a) Freguesias de Aguada de Baixo e Barrô; ----------------------------------------------------------

------ b) Freguesia de Aguada de Baixo; ----------------------------------------------------------------------

------ c) Freguesia de Barrô. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Considera também fatores importantes o facto destas três freguesias partilharem vias 

de comunicação estruturantes IC2 e EN1, o mesmo agrupamento escolar que atualmente 

traz diariamente centenas de jovens das freguesias vizinhas a Aguada de Cima, partilham a 

extensão do fértil vale do Cértima, assim como alguns traços caraterísticos e comuns como 

a história e a cultura e principalmente a base económica da interação de polos industriais. ---

------ Por último, a criação de uma Freguesia que agregue as Freguesias de Aguada de 

Cima, de Aguada de Baixo e de Barrô, terá uma área que não será exageradamente grande, 

permitindo por isso, uma relação de proximidade com os cidadãos, o que para esta 

Assembleia é fator imperioso. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Segundo – Em face de vários cenários de agregação possíveis, enunciados no ponto 

anterior, a Assembleia, propõe nos termos do artigo 9º da Lei, para denominação da nova 

freguesia, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ a) Freguesia de Aguadas e Barrô, no caso da agregação das freguesias de Aguada de 

Baixo e Barrô; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ b) Freguesia das Aguadas, no caso da agregação de Aguada de Baixo; --------------------

------ c) Freguesia de Aguada de Cima e Barrô, no caso da agregação, apenas, com a 

freguesia de Barrô. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A sede da nova freguesia que resulte da união conjunta ou individualmente da 

freguesia de Aguada de Cima com as freguesias de Aguada de Baixo e Barrô deverá situar-

se em Aguada de Cima, uma vez que é a que melhor cumpre os critérios que a Lei define na 
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alínea b), número 4 do artigo 7º, nomeadamente maior área, mais populosa, maior 

desenvolvimento económico e social, e a que tem maior concentração de equipamentos 

coletivos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Da sua história destacam-se os seguintes marcos: ------------------------------------------------

------ É milenar a sua história, aparecendo já mencionada a aqua late no ano de 132 a.C. ----

------ Aparece mencionada numa doação do Mosteiro do Lorvão, no ano de 961, com o 

nome da sua padroeira santa Eulália; -------------------------------------------------------------------------

------ Foi vila romana; ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi doada ao mosteiro da Vacariça, cujos monges foram quem desbravou as suas 

terras; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No ano de 1064, por presúria, foi doada a D. Cisnando, da Igreja de Milrreu de 

Coimbra; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em 1113 passou para a coroa e em 1128 e em 1132, D. Afonso Henriques couta esta 

Vila à sede de Coimbra, passou depois para a Universidade de Coimbra, tendo foro especial 

de justiça. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ D. Manuel I concedeu-lhe o foral em 23 de agosto de 1514, foi sede da capitania mor; -

------ Pertenceu durante o Liberalismo aos duques da Lafões, foi julgado de paz, teve 

pelourinho, forca e tribunal; --------------------------------------------------------------------------------------

------ Aguada de Cima foi sede de Concelho até 1834, data em que foi englobada no então 

criado Concelho de Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi recriada como concelho em 7 de julho de 1835 até 31 de dezembro de 1836, 

quando foi definitivamente extinta como concelho; --------------------------------------------------------

------ Em 12 de julho de 1997 foi elevada a vila. ------------------------------------------------------------

------ Por isso, a localização da sede em Aguada de Cima ora proposta, em termos 

geográficas, é a que se situa mais ao centro, da união das três freguesias. -----------------------

------ Este parecer foi aprovado por unanimidade.” --------------------------------------------------------

------------Parecer da Assembleia de Freguesia de Águeda: -----------------------------------------

------ “Foi-nos apresentada a Lei nº 22/2012, de 30 de maio, que aprova o Regime Jurídico 

de Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. -------------------------------------------------

------ Antes de nos pronunciarmos sobre o seu conteúdo e consequências, gostaríamos de 

tecer alguns comentários. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ É com a Reforma Administrativa de 18 de junho de 1835 que surge a estrutura civil da 

Junta de Paróquia, e é com a Lei nº 621, de 23 de junho de 1916 que as Juntas de Paróquia 

se passam a denominar Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------- 

------ É curioso verificarmos que já em 1916 no artigo 3º da Lei 621 diz que novas freguesias 

não podem ter menos de 800 habitantes. --------------------------------------------------------------------
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------ Quase 100 anos volvidos e devido a uma equivocada determinação da Troika em 

diminuir substancialmente o número de autarquias, não de freguesias, apenas por não 

existir noutros países europeus esta divisão administrativa, misturando-se o número de 

câmaras e juntas, levou o Governo da República a precipitadamente apresentar uma Lei 

confusa, vaga e vazia nos conteúdos basilares. -----------------------------------------------------------

------ É, de facto, com profunda desilusão que verificamos que se perderá uma oportunidade 

histórica única, numa área tão sensível e importante para o país. ------------------------------------

------ Somos adeptos da Reforma Administrativa, pensamos que é fundamental, nunca 

baseada numa imposição externa, com cariz meramente aritmético e com o objetivo único 

de cumprir compromissos. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ O compromisso de um Governo, de uma Câmara Municipal ou de uma Junta, é para 

com os eleitores ou seja, com as pessoas. ------------------------------------------------------------------ 

------ Julgamos que esta Reforma deveria ter como base a análise da utilidade e do trabalho 

desenvolvidos pelas freguesias e após esse balanço, avançar-se para a definição das 

transformações/alterações que deveriam ser encetadas no sentido de se otimizar, 

rentabilizar e adequar às realidades. --------------------------------------------------------------------------

------ Entendemos que a base para toda esta Reforma deveria assentar na análise da Lei nº 

169/99, com as alterações impostas pela Lei nº 5-A/2002, que em nossa opinião está 

desajustada, conferindo às juntas tão poucas e pouco significativas competências, que se 

apenas essas fossem cumpridas não teria nexo a existência das mesmas. ------------------------

------ Vemos, repetidamente, abordado por tudo e por todos que a proximidade das 

freguesias às populações é importantíssima, e que jamais se deveria perder esta 

característica tão importante para as pessoas e para o poder local. ----------------------------------

------ Ao contrário, perguntamos, de que serve tal proximidade se não temos competências 

nem meios para a resolução dos problemas que afetam as populações? --------------------------

------ Será necessário um organismo público que mais do que resolver, elenca e serve de 

reclamador oficial das carências e problemas de uma certa população? ----------------------------

------ Víamos com bons olhos uma Reforma que, de facto, assentasse em pressupostos 

sérios com um único intuito, servir as populações, servir o país. --------------------------------------

------ Só com o reforço efetivo de meios e com a atribuição de competências claras e 

precisas, se poderá otimizar a proximidade com intervenções mais assertivas e que de facto 

vão ao encontro das reais necessidades das populações. ----------------------------------------------

------ Lamentavelmente, ao invés deste género de objetivos, o Governo apresenta uma Lei 

com percentagens, orientações meramente indicativas, com questões meramente 

preferenciais, definições meramente gratuitas sem qualquer tipo de rigor, enfim arbitrárias. 

Sente-se que as premissas desta Lei são as que são como poderiam ser quaisquer outras, 
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desde que o resultado final fosse a diminuição do número de freguesias. É esse o único 

objetivo do Governo que serve dois propósitos: apresentar resultados para a Troika ver, e 

não mexer nos municípios, segundo a velha máxima de mudar alguma coisa para que tudo 

fique na mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Entendemos que esta Lei reflete a cobardia política de um Governo que mais do que 

definir, impor, conceder, restringir e objetivar, quer passar a responsabilidade aos 

municípios, assembleias municipais e freguesias uma responsabilidade que é só sua. --------

------ Vamos todos perder, vamos todos sair mais fracos. -----------------------------------------------

------ Uma Reforma Administrativa desta dimensão deveria reforçar a coesão nacional, 

reafetando meios e competências, por forma ao n.º 2 do artigo 238 da Constituição, que visa 

a justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias locais e a 

necessária correção de desigualdades entre autarquias do mesmo grau a serem ajustados à 

atual situação geográfica e demográfica. Enfim, ao encontro das atuais realidades. ------------

------ Este seria o momento em que com tão importante decisão e transformação na 

sociedade, o Estado criasse as condições para estimular os autarcas e as populações 

aproveitando as suas capacidades, energias e conhecimentos para todos juntos 

continuarmos a criar um Portugal melhor. -------------------------------------------------------------------

------ Ao invés, o Governo tem apenas conduzido e conseguido desmotivar, e desde o 

lançamento do Livro Verde, potenciou discussões estéreis, os bairrismos bacocos, a análise 

do acessório em detrimento do essencial. -------------------------------------------------------------------

------ Esta Lei deveria pugnar por a dignificação das juntas de freguesia, conferindo 

competências e meios próprios, libertando-as da menoridade, mendicidade, falta de respeito 

e de dependência em que têm vivido, sujeitando-se aos estados de espírito, boas ou más 

vontades dos outros poderes autárquicos. -------------------------------------------------------------------

------ A independência, autonomia e responsabilidade são fatores determinantes para a 

prossecução dos objetivos que devem nortear a ação de uma Junta potenciando o aumento 

significativo da eficácia, potenciando assim a melhoria da qualidade de vida das populações. 

Enfim, tornando as freguesias de facto numa autarquia que na verdade é coisa que não são 

nem nunca foram, acabando definitivamente com a dependência total dos municípios, e não 

sendo mais um organismo menor, só apenas eleito com a mesma legitimidade. -----------------

------ Após estas considerações vamo-nos focar no caso específico de Águeda. -----------------

------ Foi defendido/sugerido há cerca de um ano, na Assembleia Municipal, por esta 

Freguesia que um concelho como o de Águeda deveria ter 4 ou 5 freguesias, constituídas 

por uma central, uma a Sul, uma a Poente e uma ou duas a Norte. Desde essa altura, e até 

ao momento, ninguém se quis pronunciar, fazendo de conta que nada estava a acontecer. -- 
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------ As inevitabilidades de facto acontecem, e eis o momento em que todos temos que nos 

pronunciar, por força da obrigatoriedade da Lei. -----------------------------------------------------------

------ Gostaríamos de lavrar aqui o desencanto na falta de discussão e aprofundamento com 

que este assunto foi tratado por todos nós. ------------------------------------------------------------------

------ Lamentavelmente, fica a sensação que cada um apenas tentou tratar da sua quinta 

esquecendo-nos que é de todos que de facto se trata. ---------------------------------------------------

------ Quando apontávamos as 4/5 freguesias foi por entendermos que isso faria com que a 

dimensão física e humana acarretaria massa crítica suficiente para, quer em quantidade 

quer em qualidade, pensarmos, ajustarmos e empreendermos melhor as ações a 

desencadear na nossa Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------

------ Pensamos também que a dispersão de meios apenas serve para reduzir dinâmicas e 

dividir sinergias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A existência de 4 ou 5 freguesias obrigaria à existência de executivos mais 

profissionais com Presidentes a tempo inteiro, serviços de secretaria e manutenção com 

funcionamento em horários normais de expediente, criando-se aí sim serviços de 

proximidade, promovendo-se a coesão territorial, o desenvolvimento local, e aumentando-se 

exponencialmente a capacidade de intervenção, a eficiência e a eficácia com substanciais 

ganhos de escala. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em suma, a prestação de um melhor serviço à população, um melhor serviço público. 

------ Por fim, vamos emitir parecer sobre a Freguesia de Águeda após a leitura da Lei. -------

------ Pertencemos a um município de nível II onde, por orientação meramente indicativa, a 

alínea a) do art. 8º diz que a sede do município deve ser, preferencialmente, considerada 

como polo de atração das freguesias que lhe sejam contíguas, independentemente de 

nestas se situarem ou não lugares urbanos, de modo a promover as respetivas dinâmicas 

económicas e sociais. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na alínea b) diz que as freguesias com um índice de desenvolvimento económico e 

social mais elevado, um maior número de habitantes e uma maior concentração de 

equipamentos coletivos devem ser consideradas, no quadro da prestação de serviços 

públicos de proximidade, como preferenciais polos de atração das freguesias contíguas. -----

------ No ponto ii), da alínea c), diz que nos municípios nível II, as freguesias devem ter, no 

mínimo, 15000 habitantes por Freguesia no lugar urbano. ----------------------------------------------

------ Nos objetivos da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, no artigo 2º na 

alínea f), visa a reestruturação por agregação de um número significativo de freguesias em 

todo o território nacional, com especial incidência nas áreas urbanas. ------------------------------

------ Com estas orientações e no cumprimento da Lei chegamos à conclusão que Águeda, 

Recardães e Borralha passarão a formar uma nova Freguesia, que cumprirá com todos os 
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objetivos, princípios, níveis de enquadramento, classificação, parâmetros de agregação, 

flexibilidade e orientações. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste contexto e só neste contexto, não vemos nenhum inconveniente que assim seja; 

contudo, ressalvamos que não pretendemos ser agregadores ou agregados tão-somente 

para cumprir a Lei, ressalvando, como ficou acima demonstrado com a nossa sugestão das 

4 ou 5 freguesias, que esta não é para nós a solução ideal, tão-somente uma solução 

razoável que poderá resultar se a integração se fizer com o empenho de todos. -----------------

------ Não gostaríamos de terminar este parecer sem deixarmos, de forma clara, grande 

apreensão, dado o artigo. 10º “Reforço de Competências e Recursos Financeiros” ser tão 

vago e de definição futura, que nos leva a ponderar se isto não será uma mão cheia de 

nada, um embuste que poderá de futuro pôr em causa a existência das novas freguesias. ---

------ De uma coisa estamos certos: ou esta reorganização resulta, as novas freguesias 

adquirem novas competências e novos meios ou, dentro de 4 ou 8 anos, cá nos 

encontramos, ou outros por nós, para darmos a nossa opinião acerca da melhor forma de 

extinguirmos essas coisas inúteis que se chamam freguesias. ---------------------------------------- 

------ O Executivo da Freguesia de Águeda: O Presidente, o Secretário e Tesoureiro, 1º 

Vogal, 2º Vogal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Mesa da Assembleia de Freguesia: Presidente, 1º Secretário, 2ºSecretário -------------

----- Texto apresentado à Assembleia de Freguesia no dia 29 de junho de 2012 e aprovado 

por unanimidade.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Parecer da Assembleia de Freguesia de Barrô:  -------------------------------------------------

------ “A Assembleia de Freguesia de Barrô, na sua sessão extraordinária de quatro de 

Outubro de dois mil e doze, deliberou por unanimidade o seguinte: ----------------------------------

------ Um – Manifestar a sua discordância com a lei 22/2012, por considerar que a mesma 

não vem resolver quaisquer problemas das freguesias, antes pelo contrário, só os agravará, 

e repudiar quaisquer tentativas de imposição da extinção, ou agregação da Freguesia contra 

a vontade expressa dos órgãos, legitimamente eleitos, e pela população. -------------------------

------ Dois – Se, por imperativo da Lei, houver lugar à agregação desta Freguesia com 

qualquer outra, neste caso e só neste caso, a mesma deverá ser feita preferencialmente 

com a freguesia de Aguada de Baixo ou com a freguesia de Recardães. ---------------------------

------ Barrô, 4 de outubro de 2012. -----------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia, Manuel Marques da Rocha. -------------------- 

------ Fundamentação do parecer: ------------------------------------------------------------------------------

------ “Barrô é uma freguesia do concelho de Águeda e distrito de Aveiro, composta pelos 

lugares de Barrô e Carqueijo. -----------------------------------------------------------------------------------
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------ É ladeada pelas freguesias de Espinhel, Recardães, Aguada de Baixo e Aguada de 

Cima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ As manifestações culturais e recreativas sempre tiveram grande relevância na forma de 

estar e viver dos Barroenses. -----------------------------------------------------------------------------------

------ A responsabilidade e orgulho de manter as suas tradições são da responsabilidade das 

Associações existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ No campo económico Barrô é uma das freguesias mais industrializadas do município 

de Águeda, sendo a que mais impostos paga. -------------------------------------------------------------

------ As empresas radicadas nesta localidade dão emprego a centenas de pessoas, umas 

residentes e outras de freguesias e concelhos limítrofes. -----------------------------------------------

------ No que respeita à cultura, existem dois orfeões (Barrô e Cantate Jubilo), o Centro 

Cultural de Barrô com o grupo de danças e um grupo teatral, o Agrupamento de Escuteiros 

1102 – Santo André, o Cento Cívico (ABARCA), os coros da Igreja (juvenil e sénior) e a 

Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Carqueijo. --------------------------------------------

------ Relativamente à saúde existe um ginásio (Gim City), aulas de ginástica no Centro 

Cultural de Barrô, farmácia, Unidade de Saúde com serviço domiciliário, cuidados 

continuados de saúde (Misericórdia), posto de recolha de sangue (análises), duas clínicas 

dentárias e protésicas e semestralmente vem a esta freguesia uma unidade móvel para 

recolha de dádivas de sangue. ----------------------------------------------------------------------------------

------ No que concerne ao campo social estamos dotados de Creche, Jardim de Infância, 

Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), Centro de Dia para Idosos (ABARCA), Lar 

de Idosos (Misericórdia), Conferência Vicentina, parque de merendas, banco (Millennium 

BCP), catequese, correios e estação de serviços (combustíveis e lubrificantes). -----------------

------ No que se refere à educação existe um polo educativo em construção, duas escolas do 

primeiro ciclo e uma escola pré-primária. --------------------------------------------------------------------

------ No campo desportivo existe um campo de futebol, um pavilhão gimnodesportivo que é 

frequentado por cerca de sessenta crianças e jovens a praticar a modalidade de futsal, 

Clube de Pesca Desportiva (Os Trutas) e um clube de BTT. ------------------------------------------ 

Dos fundamentos mencionados, concluímos que reunimos todas as condições para não 

agregarmos outra (s) freguesia (s). ---------------------------------------------------------------------------- 

------ No entanto, se a Assembleia Municipal assim não entender, a agregação proposta por 

esta Assembleia de Freguesia será preferencialmente com a freguesia vizinha de Aguada 

de Baixo, tendo como segunda opção a freguesia de Recardães. ------------------------------------

------ Barrô, 4 de outubro de 2012 ------------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia, Manuel Marques da Rocha.” --------------------

------ Parecer da Assembleia de Freguesia de Belazaima do Chão:  ------------------------------
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------ “A Assembleia de Freguesia de Belazaima do Chão, na sua sessão extraordinária de 

22 de setembro de 2012 e depois de ter auscultado a população da Freguesia, deliberou por 

unanimidade o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Expressar frontalmente a sua discordância com a Lei 22/2012 da Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica, por considerar que a mesma não vem ao encontro dos 

problemas das Freguesias e muito menos vem resolver a situação em que se encontra o 

país; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A existir, deveria ser mais profunda e abrangente, tendo como principio medidas de 

base claras e competências bem definidas; -----------------------------------------------------------------

------ No entanto, e por obrigação da Lei, achamos que a haver uma agregação de 

freguesias, preferimos agregar-nos às freguesias da Castanheira do Vouga e Agadão. --------

------ Esta decisão para nós é mais do que evidente, pois temos tudo em comum, fortes 

laços de afinidade, nomeadamente no capítulo do associativismo, da cultura, da educação, 

do desporto, da religião, do lazer, da indústria, do comércio, dos serviços, sociais, etc. --------

------ Dentro das várias hipóteses de agregação que temos, concordamos unicamente com 

esta, porque achamos que daqui poderá sair uma agregação de freguesia de elevado peso 

institucional e social, com possibilidades generalizadas e universais, ficando com uma 

autonomia e representatividade elegante no Concelho.” -------------------------------------------------

------ Parecer da Assembleia de Freguesia de Castanheira d o Vouga:  --------------------------

------ “Ata número 23 - Ata da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Castanheira 

do Vouga realizada no Pavilhão Multiusos da Junta de Freguesia, sito no lugar da Igreja aos 

22 dias do mês de Setembro, do ano de 2012, pelas 15.00 horas. -----------------------------------

------ Declarada aberta a assembleia, tendo faltado os membros Márcia Raquel Ferreira e 

António Almeida, foi elaborada a seguinte Ordem de Trabalhos, conforme consta da 

convocatória: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto um: Discussão e aprovação da Ata da última sessão; ------------------------------------

------ Ponto dois: Período antes da ordem do dia; ----------------------------------------------------------

------ Ponto três: Período da Ordem do Dia; -----------------------------------------------------------------

------ Ponto três, ponto um: Análise e discussão da Reorganização Administrativa Territorial 

Autárquica conforme o previsto na Lei Nº 22/2012 de 30 de maio; -----------------------------------

------ No primeiro ponto, depois de lida a Ata foi aprovada por unanimidade; ----------------------

------ No ponto dois, período de antes da ordem do dia foram analisados e comentados por 

todos os membros alguns aspetos e situações relativas à Freguesia; -------------------------------

------ No ponto três ponto  um debateu-se a Reorganização Administrativa Autárquica, 

imposta pelo Governo central. Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Assembleia, 

explicou em traços gerais o conteúdo da Lei nº 22/2012. Auscultada a opinião dos membros 
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desta Assembleia, relativa a esta matéria, é opinião maioritária que deve haver três opções 

a seguir: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Opção um: junção das três freguesias serranas, a saber: Castanheira do Vouga, 

Belazaima do Chão; Préstimo, Agadão e Macieira de Alcoba; -----------------------------------------

------ Opção dois: junção de três freguesias, a saber: Castanheira do Vouga, Belazaima do 

Chão e Agadão; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Opção três: não junção à Freguesia de Águeda. ----------------------------------------------------

------ No espaço reservado à intervenção do público, presente em elevado número, 

expressaram a sua opinião (usaram da palavra cerca de duas dezenas dos presentes) e que 

vai no sentido anteriormente delineado: é vontade maioritária a opção da junção das cinco 

freguesias serranas, seguida da segunda opção de junção somente das três freguesias 

(Castanheira do Vouga com Belazaima do Chão e Agadão). É também opinião maioritária a 

não junção com a Freguesia de Águeda, em virtude da centralização na sede do Município 

de todas as infraestruturas, o que faria perder, nesta Freguesia de Castanheira do Vouga, 

todos os equipamentos e património já existentes e que são muitos. --------------------------------

------ Foi assim sugerido ao elenco da Junta de Freguesia que tomasse as iniciativas no 

sentido de dar seguimento ao aprovado nesta Assembleia. --------------------------------------------

------ Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta Assembleia e da qual se lavrou 

a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada.”----------------------------------------- 

------ Parecer da Junta de Freguesia de Espinhel : ------------------------------------------------------

------ “Pretende o atual governo fazer uma reforma da Administração Local, na sequência do 

“Documento Verde”, extinguindo ou agregando numerosas Freguesias por todo o país. De 

acordo com os dados a que tivemos acesso, a Freguesia de Espinhel poderá ser uma das 

possíveis a agregar. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Com origens que se perdem na bruma dos tempos, Espinhel foi Vila rural romana e 

devido à preponderância na organização militar medieval Espinhel foi galardoada com a 

Comenda Real;  D. Manuel I atribuiu Foral a Casal de Álvaro e a Espinhel, vindo Espinhel a 

ser classificada como Vigararia da Casa de Bragança; a histórica Freguesia de Espinhel, 

situada a cerca de 5 km da sede do Município, faz parte integrante do Concelho de Águeda, 

desde a sua constituição em 1834, na sequência da reforma administrativa, que extinguiu os 

antigos forais como órgãos autárquicos, em consequência dos efeitos da revolução liberal 

de 1820. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ocupando um território com aproximadamente 16 Km2 de área, esta Freguesia integra 

as povoações de Casaínho de Baixo, Casal de Álvaro, Espinhel, Oronhe, Paradela, Piedade 

e a pequena localidade dos Vascos. Os limites geográficos da Freguesia de Espinhel 

confrontam com um total de sete freguesias, dos Municípios de Águeda e Oliveira do Bairro: 
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Norte – Óis da Ribeira e Travassô; Sul – Barrô e Oliveira do Bairro; Nascente – Recardães e 

Poente - Oiã e Fermentelos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Para efeito desta pretensa reorganização administrativa, a Freguesia de Espinhel foi 

classificada erradamente como uma freguesia maioritariamente urbana, no entanto Espinhel 

que é e sempre foi uma Freguesia RURAL, sendo que o sentimento geral da Freguesia é 

contra a extinção/agregação a Recardães, em resultado do que se apresenta o seguinte 

documento, tendo como referência o documento da Presidência do Conselho de Ministros, 

Gabinete do Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares: -----------------------------------------

------ “As Freguesias desempenham um papel central na história do nosso país. Ao longo 

dos tempos, e em diferentes circunstâncias históricas, políticas e sociais, as Freguesias 

sempre souberam assumir-se como elementos decisivos na consolidação dos traços 

marcantes das várias identidades locais e, desse modo, da identidade nacional, bem como, 

não menos importante, sempre se constituíram como estruturas de referência na prestação 

de serviços públicos de proximidade às populações em domínios que se foram revelando 

cada vez mais diversificados.”-----------------------------------------------------------------------------------

------ Assim sendo, é de extrema importância para toda a Freguesia, população, vida 

económica e património, a existência e o zelo fundamental do órgão autárquico Junta de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Espinhel é e sempre foi uma Freguesia de cariz rural, como nos mostra a história. 

Deste modo, com solos particularmente férteis, toda a população começou por se dedicar às 

múltiplas atividades agrícolas, dando assim origem às explorações que vão desde a 

horticultura à orizicultura, da produção do milho e forragens à agropecuária, com a 

consequente implantação na Freguesia de uma importante empresa agrícola. -------------------

------ Mas, para além de um expressivo número de empresas industriais existentes na 

Freguesia, com mais de mil postos de trabalho, são ainda disponibilizados localmente 

variados serviços, tais como: 3 Empresas de construção civil, 2 Carpintarias, 2 Serralharias 

de ferro, 2 Padarias, 3 Explorações agrícolas e pecuárias, 1 Escritório de Contabilidade e 

Seguros, 7 Minimercados, 7 Cafés, 5 Restaurantes, 1 Estalagem/Hotel, 2 Salões de 

cabeleireira, 3 Oficinas de reparação de automóveis, 4 Firmas instaladoras de água, 

eletricidade e gás e 2 Estabelecimentos comerciais de drogaria e ferragens, máquinas e 

ferramentas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas a Freguesia de Espinhel não é apenas rica em atividades produtivas, possuímos 

riqueza semelhante ao nível sociocultural e de interação da população, de que se assinalam 

as seguintes Entidades Associativas: -------------------------------------------------------------------------

------ ADCA – Associação Desportiva e Cultural Alvarense; ---------------------------------------------

------ ARCEL – Associação Recreativa e Cultural de Espinhel; -----------------------------------------
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------ ARMEP – Associação Recreativa e de Melhoramentos da Piedade; --------------------------

------ Centro Social Arco-íris; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Clube de Caça e Pesca do Águeda e Cértima; ------------------------------------------------------

------ Desportivo Leões de Oronhe; ----------------------------------------------------------------------------

------ Grupo Recreativo do Casaínho; -------------------------------------------------------------------------

------ Paróquia de Espinhel; --------------------------------------------------------------------------------------

------ Sociedade Musical Alvarense; ---------------------------------------------------------------------------

------ Sport Clube de Paradela. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Entretanto, temos uma população que insiste em se fixar na Freguesia, reflexo disso é 

a implantação e recuperação de moradias na Freguesia, assim como o número de crianças 

que nas nossas Escolas Primárias e Jardins-de-Infância perfazem as 73, para além de cerca 

25 crianças a frequentar estabelecimentos de ensino externos, por falta de condições locais. 

------ Assim, a Junta de Freguesia assume um papel predominante em tudo que atrás foi 

exposto, nomeadamente no apoio que presta à sua população, associações, empresas e 

instituições. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ In documento da Presidência do conselho de Ministros, Gabinete do Ministro-Adjunto e 

dos Assuntos Parlamentares: -----------------------------------------------------------------------------------

------“...capacitar as freguesias para a concreta prestação de serviços públicos de 

proximidade e de qualidade às respetivas populações.”-------------------------------------------------- 

------ A Junta de Freguesia tem atualmente protocolos de colaboração com várias entidades 

tais como: ARH – Administração da Região Hidrográfica do Centro (Agência Portuguesa do 

Ambiente) – Contrato de Parceria para a Requalificação Ambiental e Paisagista da Pateira. -

------ Câmara Municipal de Águeda – Manutenção e Conservação das Escolas; -----------------

------ Manutenção e Conservação do Parque da Pateira; Protocolos para a execução de 

obras públicas diversas. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Centro de Emprego de Águeda – Acompanhamento dos desempregados beneficiários 

de prestações de desemprego, nomeadamente o cumprimento de dever de apresentação 

quinzenal, serviço prestado pelas funcionárias da Junta de Freguesia aos desempregados 

das Freguesias de Espinhel, Fermentelos, Óis da Ribeira, para além da preferência de 

outros próximos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ CTT – Serviço universal de correios, operado pela Junta de Freguesia. ---------------------

------ Junta de Freguesia de Santiago do Bougado (Município da Trofa) – Protocolo de 

Parceria no Domínio Cultural e Experiências Autárquicas. ----------------------------------------------

------  A Junta de Freguesia é responsável pela manutenção de 8 postos de trabalho; divulga 

as atividades económicas locais; com a preservação da cultura e património; manutenção 

das vias públicas e caminhos vicinais. ------------------------------------------------------------------------
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------ Em terrenos propriedade da Junta de Freguesia e junto à margem Nascente da Lagoa 

da Pateira, situa-se o aprazível e muito procurado PARQUE DA PATEIRA – ESPINHEL, fazendo 

parte do conjunto de Parques Municipais. -------------------------------------------------------------------

------ A Junta de Freguesia tem em atividade uma Brigada Autárquica de Obras, com uma 

média de 6 trabalhadores permanentes, equipada com viaturas, máquinas e ferramentas, 

desenvolvendo atividade diária ao serviço do progresso local.   ---------------------------------------

----- Prestação de uma colaboração permanente no que se refere ao diverso apoio às 

escolas locais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Apoio às diversas Entidades Associavas locais, mediante um Regulamento Institucional 

criado para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Com o esforço permanente desenvolvido pelo Executivo Autárquico local, foi possível 

garantir sede própria para o funcionamento diário da Junta de Freguesia, com Serviço dos 

Correios, com Posto de Atendimento do Centro de Emprego/IEFP, com Espaço Internet, 

com Caixa Automático MULTIBANCO, com serviço gratuito público de Declarações 

eletrónicas do IRS, com prestação de apoio a pessoas com graves problemas de 

mobilidade, disponibilizando camas articuladas e cadeiras de rodas, para além de outros 

serviços prestados no atendimento diário da Junta de Freguesia. ------------------------------------

------ A Junta de Freguesia é responsável pela manutenção e gestão dos Cemitérios locais. -

------ A Junta de Freguesia de Espinhel, esmera-se por prestar um serviço público de alta 

qualidade, quer seja no período de expediente ou fora deste. Qualquer elemento da Junta, 

seja do seu executivo, ou mesmo no que se refere às dedicadas profissionais 

administrativas, dá sempre apoio a qualquer pessoa que necessite, em diversos assuntos e 

em qualquer momento, inclusivamente a muitas pessoas de outras Freguesias que ali 

conseguem apoio para alguns dos seus problemas. Podemos dar o exemplo de pessoas 

que vêm à Junta pedir ajuda para ir levantar dinheiro ou fazer pagamentos no Multibanco. 

Aquilo que a Junta faz é prestar um serviço público de humanidade, podemos dizer que a 

Junta de Freguesia de Espinhel surge como um parente adotado, que por força das 

circunstâncias da vida, têm falta de apoio familiar em certos afazeres do dia-a-dia. -------------

------ Numa afirmação de unidade e em colaboração com as Entidades Associativas locais, 

realiza-se anualmente no segundo Domingo de Julho o consagrado DIA DA FREGUESIA DE 

ESPINHEL, movimentando em crescendo largas centenas de pessoas, de todas as faixas 

etárias e camadas sociais. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ A Junta de Freguesia de Espinhel vai agora realizar as II JORNADAS AUTÁRQUICAS, 

evento cívico de características únicas, cujo âmbito muito ultrapassa o mero interesse local 

e para o que convidamos a todos a participar desde já. -------------------------------------------------

------ A Junta de Freguesia de Espinhel é uma Freguesia de afetos, é o elo de aproximação 
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e ligação aos habitantes, à indústria, às associações, ao comércio e a tudo o que nos 

rodeia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ao contrário de outros, na Freguesia de Espinhel nunca houve pretensões de 

expansão territorial sobre qualquer Freguesia vizinha, como ninguém nos pode acusar de 

alguma vez termos usurpado de outrem algo do pouco que temos, ao invés do que 

repetidamente os poderes políticos nos negaram legítimos direitos, para servir interesses 

alheios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Assim, perante o atrás exposto e também porque esta reforma: ------------------------------- 

------ Centraliza e limita fortemente a democracia de proximidade; ----------------------------------- 

------ Elimina e reduz serviços prestados às populações; ----------------------------------------------- 

------ Contribuirá para o despovoamento e desertificação dos territórios; ----------------------------

------ Dificulta o acesso das populações, a serviços básicos, ao nível da mobilidade. ------------

------ Porque as freguesias visam a prossecução de interesses próprios das populações; -----

------ Porque a condição de igualdade jurídica e política advém da existência de serviço 

público de proximidade; -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Porque a extinção de Freguesias coloca em risco a oportunidade de uma cidadania 

politica participada; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E porque a verba despendida do Orçamento de Estado para as Autarquias de 

Freguesia representa apenas 0,019%, o que representa uma quantia irrisória para o país e 

perante os serviços prestados. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Vamos dizer não à extinção ou agregação da Freguesia de Espinhel a Recardães, pois 

sabemos que se iria destruir algo que muito tem contribuído para o desenvolvimento e 

progresso local, a que as pessoas/populações pertencem por direito próprio. ---------------------

------ E também porque se constata que parte do histórico território da Freguesia Rural de 

Espinhel, está a ser errada e lesivamente considerado como áreas administrativas de outras 

Freguesias, a Junta de Freguesia de Espinhel tenciona proceder à impugnação, junto dos 

órgãos competentes, do processo de reorganização administrativa na área do Município de 

Águeda, com o objetivo de proteger os nossos legítimos direitos e interesses. -------------------

----- Nada pretendemos de ninguém. Apenas exigimos respeito” --------------------------------------

------ Está assinado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------

------ Parecer da Assembleia de Freguesia de Fermentelos:  ----------------------------------------

------ “Em anexo, envio a V/ Ex.cia o parecer previsto na Lei nº 22/2012 de 30 de maio, a que 

se refere o artigo 11º, numero 4, o qual foi aprovado pela Assembleia de Freguesia na sua 

sessão ordinária de 27 de setembro de 2012. --------------------------------------------------------------

------ Segue a deliberação: ---------------------------------------------------------------------------------------

------ A Assembleia de Freguesia de Fermentelos, na sua sessão ordinária de 27 de 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 8 e 10 de outubro de 2012 

 

setembro de 2012, deliberou por unanimidade o seguinte: ----------------------------------------------

------ Manifestar o interesse de que Fermentelos não agregue qualquer outra freguesia nem 

seja agregada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Fermentelos, 27 de setembro de 2012. ----------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia de Fermentelos, Carlos Alberto Inácio. “ -----

------ Parecer da Assembleia de Freguesia de Óis da Ribeir a: -------------------------------------

------ “Em anexo, envio a V/ Ex.cia o parecer previsto no artigo 11º, numero 4 da Lei nº 

22/2012 de 30 de maio, o qual foi aprovado pela Assembleia de Freguesia na sua sessão 

ordinária de 17 de setembro de 2012. ------------------------------------------------------------------------ 

------ A Assembleia de Freguesia, na sua sessão ordinária de 17 de setembro de 2012, 

deliberou por maioria o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------

------ Manifestar frontalmente a sua discordância com a Lei nº 22/2012 por considerar que a 

mesma não vem resolver quaisquer problemas das freguesias, antes pelo contrário, só os 

agravará, e repudiar quaisquer tentativas de imposição de extinção ou agregação da 

Freguesia, contra a vontade expressa pelos seus órgãos legitimamente eleitos. -----------------

------ Se por imperativo da lei houver lugar à agregação desta freguesia com outra, nesse 

caso, e só nesse caso, a mesma deverá ser feita preferencialmente com a Freguesia de 

Travassô, conforme a deliberação da Assembleia de Freguesia, de 17 de setembro de 

2012.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Parecer da Assembleia de Freguesia de Recardães:  ------------------------------------------

------ “Serve a presente para enviar a V/. Ex.cia o parecer da Freguesia de Recardães sobre a 

Lei 22/2012 de 30 de maio, aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de 4 de 

outubro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ É hora de cerrar fileiras na defesa dos interesses inalienáveis e imemoriais da nossa 

freguesia de Recardães. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Os interesses inconfessáveis dos que visam atingir a nossa autonomia de uma forma 

sub-reptícia, ou mesmo invocando falaciosamente os normativos do texto legal 

regulamentador, recentemente publicado a Lei 22/2012 de 30 de maio, cuja 

constitucionalidade se poderá pôr em causa, estão à vista, como se traduz no parecer 

elaborado pela Junta de Freguesia de Águeda, remetido à Presidência da Assembleia 

Municipal do qual temos conhecimento e em nosso poder, que pretende e chega a propor a 

aglutinação/anexação da nossa freguesia conjuntamente com a recém-criada freguesia da 

Borralha, à freguesia localizada na sede do concelho de Águeda, anexando as três. -----------

------ Atrevem-se a afirmar e a propor e passamos a citar o seguinte na conclusão final: -------

------ “com estas orientações e no cumprimento da lei chegamos à conclusão que Águeda, 

Recardães e Borralha passarão a formar uma nova freguesia que cumprirá todos os 
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objetivos, princípios, níveis de enquadramento, classificação, parâmetros de agregação, 

flexibilidade e orientações…”-------------------------------------------------------------------------------------

------ Não! dizemos nós…. Não!.... Mas mesmo Não! -----------------------------------------------------

------ E Não…porque tudo o que indicam não tem, contrariamente ao que afirmam, o mínimo 

fundamento legal, histórico, socioeconómico ou qualquer outro que com total ligeireza e 

mesmo falaciosamente de um modo estereotipado apresentam, com um parecer que pode 

servir para qualquer freguesia deste país e tem por base eventualmente interesses, mas que 

no fundo quer é centralizar em si a força da boa gente desta freguesia. ----------------------------

------ Aqui e agora neste momento histórico para a divisão administrativa do País, não há 

nem podem existir interesses partidários a tentar retirar o que é genuíno, próprio e 

endógeno, independentemente de quem quer que seja, porque se tem de sobretudo 

defender e cuidar dos interesses e valores da nossa Freguesia de Recardães porque é isso, 

apenas e somente isso, que está em causa.----------------------------------------------------------------- 

------ Apenas e só a nossa freguesia independentemente da intervenção do partido A, B, ou 

C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Basta!... Teremos de dizer a bem do Povo e população desta freguesia. ------------------- 

------ De uma vez por todas são os interesses das crianças, dos jovens, da população ativa, 

dos reformados, dos idosos, de todos os Recardenenses e só deles, independentemente da 

filiação ou simpatia partidária que aqui estão em causa. ------------------------------------------------

------ Anexarem ou pretenderem fazê-lo a Águeda, sede do Concelho, é votar e entregar as 

gentes desta terra ao ostracismo da cidade e seu centralismo. ----------------------------------------

------ Não!.... Reafirmamos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ E Não, de novo, porque historicamente somos uma população que o Dr. Deniz Ramos 

ex-presidente da Câmara de Águeda no seu erudito e brilhante estudo “Recardães em 

tempo de mouros e cristãos” paradigmaticamente retrata do seguinte modo: ---------------------

------ “Nos séculos X e XI, durante o domínio islâmico e no decurso da reconquista cristã, 

Recardães conheceu notável progresso agrícola e demográfico, como se confirma na 

documentação da época. Sob a proteção do patrono S. Miguel e indiferentes à sorte das 

armas, os humildes cultivadores continuaram a desbravar terras e a agricultar campos. 

------ É da sua obstinação em correr riscos e vicissitudes nesses conturbados tempos que 

trata o estudo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ É dessa obstinação, querer, vontade, tenacidade que fala, para a qual de novo hoje, 

aqui e agora, apelamos e continuaremos a fazer na defesa intransigente da nossa freguesia. 

------ E refira-se mesmo em relação à cidade de Águeda que só mais tardiamente é que 

conheceu desenvolvimento, concretamente no Séc. XV, contrariamente ao que ocorre com 

a nossa localidade de Recardães que já é reconhecida nos Séc. X e XI. --------------------------- 
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------ Assim e tomando de seguida em consideração o que é evidenciado sobre os demais 

parâmetros desta freguesia quer a nível populacional, socioeconómico e cultural cabe 

apenas aduzir a seguinte factualidade que retrata esta freguesia: ------------------------------------

------ Recardães, é uma freguesia do concelho de Águeda e distrito de Aveiro, atravessada 

pelo Rio Águeda, confina a norte e noroeste com a Freguesia de Águeda, a sul com 

Freguesia de Barrô a nascente com a Freguesia da Borralha a poente com a Freguesia de 

Espinhel e é composta pelos lugares de Alto do Rio, Além da Ponte, Brejo, Casaínho de 

Cima, Corga, Crasto, Ferreirós, Fujacos, Miradouro, Pinheiro Manso, Póvoa da Carvalha, 

Póvoa da Igreja, Póvoa das Laceiras, Póvoa da Marta, Póvoa do Poço, Randam, Recardães 

de Baixo e Vale do Senhor. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Estamos perante uma Freguesia que é Junta de Freguesia desde 1916 e em 1854 já 

se designava Junta de Freguesia da Paroquia Civil de Recardães. ----------------------------------

------ Em 12 de abril de 1787 Recardães foi comarca e sede de município, só posteriormente 

e já no século XIX Recardães deixa de ser município, por ação do liberalismo, dando lugar 

ao Município de Águeda. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Somos uma Freguesia onde as manifestações culturais, recreativas e desportivas, 

desde sempre tiveram um lugar importante na forma de estar e de viver dos 

Recardenenses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No século passado, a existência de um rancho folclórico, uma tuna e um conjunto 

musical testemunham a tendência para esta forma de manifestação da população em 

manter as suas tradições. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje, a responsabilidade e o orgulho de manterem essa tradição cultural e artística, de 

trazerem, darem e receberem tudo o que Recardães possui, pesa nos ombros de cinco 

coletividades que se orgulham de levar Recardães para todo o território nacional e 

estrangeiro continuando a demonstrar o que somos. -----------------------------------------------------

------ Recardães é a quarta maior Freguesia do Concelho de Águeda e tem tido um elevado 

crescimento populacional nos últimos anos. Segundo os resultados dos últimos censos 

somos 3554 habitantes, registando assim uma densidade populacional de 449, 87 h/km2.-----

------ Estamos dotados de estabelecimentos escolares desde o pré-escolar ao 4.º ano letivo, 

de apoio social, de cuidados médicos, clínica privada de medicina dentária, posto de recolha 

de sangue e de sede própria, que demostram a importância que a Freguesia representa em 

termos de serviços, educação e cuidados de saúde para a população. -----------------------------

------ Importa de seguida analisar o texto legislativo da Reorganização Administrativa das 

Freguesias porque é essa a razão e fundamento deste manifesto. ---------------------------------- 

Nos termos do artigo 6º nº 1, alínea b) da Lei 22/2012 (caso de Águeda) --------------------------

------ ”Em cada município de nível 2, uma redução global do respetivo número de freguesias 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 8 e 10 de outubro de 2012 

 

correspondente a, no mínimo, 50 % do número de freguesias cujo território se situe, total ou 

parcialmente, no mesmo lugar urbano ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos e 

30 % do número das outras freguesias;” ---------------------------------------------------------------------

------ Por sua vez de acordo com o artigo 8º do citado normativo em que se fixam as 

orientações meramente indicativas na sua alínea b) afirma-se: ----------------------------------------

------ “As freguesias com um índice de desenvolvimento económico e social mais elevado, 

um maior número de habitantes e uma maior concentração de equipamentos coletivos 

devem ser consideradas, no quadro da prestação de serviços públicos de proximidade, 

como preferenciais polos de atração das freguesias contíguas, sem prejuízo da consagração 

de soluções diferenciadas em função de razões de natureza histórica, cultural, social ou 

outras”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ainda de harmonia com a alínea c) ii): -----------------------------------------------------------------

----- “c) As freguesias devem ter escala e dimensão demográfica adequadas, que 

correspondem indicativamente ao máximo de 50 000 habitantes e aos mínimos de: ------------

------ ii) Nos municípios de nível 2, 15 000 habitantes por freguesia no lugar urbano e de 

3000 nas outras freguesias;” ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ora do que vem de ser exposto resulta inequivocamente que esta freguesia que não é lugar 

urbano cumpre desde logo este parâmetro pois como supra foi demonstrado e consta dos 

registos tem mais de 3000 habitantes é a 4ª maior freguesia do Concelho. ------------------------

------ Então cabe perguntar, como se referiu, a razão e o porquê do parecer da freguesia de 

Águeda para eventual anexação àquela outra omitindo este texto legal ou esquecendo-o, ou 

se se quiser nos seus propósitos não o quis ler. -----------------------------------------------------------

------ Essa freguesia é que não tem os 15 000 habitantes exigidos no mencionado diploma. --

------ Então que incorpore, ou melhor, proponha a anexação da freguesia da Borralha, que 

aliás já lhe pertenceu em tempos recentes, não mais de 30 anos, e assim, sempre acrescerá 

o seu número de habitantes, mas se não tem o numero suficiente para a União das 

freguesias, e porque se trata de um elemento meramente indicativo, não se atreva a pôr em 

causa e violar outro preceito do mesmo texto só para servir os respetivos propósitos, 

pretendendo aglutinar esta freguesia de Recardães, que cumpre os parâmetros indicados, e 

que desapareceria com a sua autonomia só para integrar aquela outra. ----------------------------

------ Não é esse o espírito da Lei nem a sua letra acolhe tal solução o que se repudia e 

rejeita neste ato, totalmente; -------------------------------------------------------------------------------------

----- O que se poderá aduzir sim, considerando os objetivos e princípios ínsitos nos artigos 

2º e 3º da Lei 22/2012 e concretamente num sentido de aproximação e proximidade dos 

serviços públicos à população, é com todo o respeito e consideração que nos merecem as 

Juntas de Freguesia de Barrô ou/e de Espinhel, aceitar uma eventual União ou agregação a 
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constituir eventualmente com outra que não respeite os parâmetros estabelecidos (o que 

não acontece com a nossa de Recardães que à partida já os possui como se aludiu) mas 

mantendo-se sempre a situação atual. -----------------------------------------------------------------------

------ Aceitar-se-á uma eventual agregação ou união, designadamente, e a titulo meramente 

exemplificativo com Espinhel e/ou Barrô, mas nunca com a freguesia de Águeda, porque 

não tem qualquer justificação legal quer por razões históricas, quer socioculturais e ou 

económicas e como se referiu violará um dos normativos citados e a ratio legis que presidiu 

a esta alteração nos seus princípios fundamentadores pois não foi por acaso que se colocou 

nos concelhos de nível 2 o numero de 3000 habitantes que esta excede em muito. -------------

------ Finalmente e só por mero exercício de raciocínio de argumentação se dirá que 

aglutinar as 3 freguesias como se aventa no parecer da freguesia de Águeda ficaria essa 

freguesia com um nível de população correspondente a 39% do concelho numa só 

freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Está-se já a imaginar o que seria desta boa gente e do seu acompanhamento com tal 

número de habitantes, não é verdade? -----------------------------------------------------------------------

------ E pelo contrário as demais treze freguesias do concelho ficariam com 61% da 

população o que nem sequer representa o dobro daquele agrupamento determinando uma 

total e absoluta assimetria. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Defendemos ou propomos sim de forma inequívoca que a freguesia de Recardães se 

mantenha só no futuro, porque respeita como se demonstrou os parâmetros legais e 

princípios orientadores da Lei 22 /2012. ----------------------------------------------------------------------

------ Caso, assim, não seja considerado, então que seja efetuada a anexação e constituição 

de UNIÃO nos termos da Lei com Espinhel e/ou Barrô porque, diga-se, ficaria a 2ª maior 

freguesia do concelho com cerca de oito mil habitantes na qual se não verificam mesmo a 

nível de localização, face à solução de continuidade existente territorialmente e proximidade, 

bem como aproximação dos serviços públicos, infraestruturas sociais e seus equipamentos 

quaisquer disparidades. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Conclusões: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 1) Reivindicamos e lutamos sim por Recardães só, autónoma, independente, como 

sempre até aqui, desde a sua fundação e dos tempos imemoriais de que há notícia nos 

Séculos X e XI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2) Rejeição total e absoluta de Agregação ou União com Águeda; ----------------------------

------ 3) Eventual agregação ou União com Barrô e/ou Espinhel. --------------------------------------

------ Aprovado por unanimidade pela Junta de Freguesia de Recardães em reunião 

extraordinária de 4 de Outubro de 2012. ---------------------------------------------------------------------

------ Este texto foi apresentado em Assembleia de Freguesia Extraordinária de 4 de Outubro 
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de 2012, aprovado por maioria com um voto contra do Senhor Presidente da Mesa.“ ----------

------ Parecer das Assembleias de Freguesia de Lamas do Vo uga e da Trofa:  ---------------

------ “Considerando a Lei nº 22/2012, de 30 de maio, que aprova o regime jurídico da 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica e considerando que os cidadãos das 

freguesias da Trofa e Lamas do Vouga, ainda que não seja do seu agrado a reorganização 

das freguesias, decorrendo esta de imposição legal a admitem, vêm os Presidentes da 

Assembleias de Freguesia de Lamas do Vouga e Trofa, abaixo assinados, informar V/ Ex.cia 

do seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em sessões para o efeito, em 30 de maio e 28 de junho passado, as assembleias de 

Freguesia de Lamas do Vouga e Trofa, manifestaram-se, nos termos do número quatro do 

Artigo 11º daquele diploma, declarando que, a ter de existir agregação de freguesias, o seu 

parecer é no sentido de agregação das freguesias da Trofa, Lamas do Vouga e Segadães. -

------ Porém, o território das freguesias, deve ser respeitado, sendo vedado qualquer ato de 

diminuição ou repartição do território, nomeadamente por transferência para outras 

freguesias confinantes, para além das indicadas. ---------------------------------------------------------

------ Pelo exposto, requerem que os pareceres das Assembleias de Freguesia sejam 

considerados na pronúncia da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------

------ Juntam os pareceres das Assembleias de Freguesia de Lamas do Vouga e Trofa.”-------

------ O Senhor Presidente da Assembleia considera pleonástica a leitura dos pareceres, 

cujo conteúdo se encontra sintetizado na comunicação supra. ----------------------------------------

------ Parecer da Assembleia de Freguesia de Travassô:  --------------------------------------------

------ “Na sequencia da Lei acima referida, as Assembleias de Freguesia viram-se obrigadas 

a discutir e deliberar aquilo que entenderem por melhor, na defesa dos interesses de cada 

uma delas e das suas populações. ----------------------------------------------------------------------------

------ Nessa conformidade e na sequência da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia 

de Travassô, do passado dia 27 de setembro de 2012, depois de analisado o ponto três da 

convocatória, de 15 de setembro de 2012 – Reorganização Administrativa – foi proposto e 

aprovado por unanimidade a proposta que a seguir se anexa e nos moldes nela descritos. --

------ Solicitamos a V/ Ex.cia a melhor atenção e acreditamos que tudo fará para que esta 

freguesia de Travassô se mantenha, enquanto entidade autónoma ou como polo de atracão 

de freguesias vizinhas e se a isso a Lei ou a pronúncia da Assembleia Municipal o vier a 

determinar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Apresentando cordiais cumprimentos, o Presidente da Assembleia de Freguesia – 

Vasco Reis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Parecer aprovado na Assembleia de Freguesia de Travassô no dia 27 de Setembro de 
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2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na sequência da Lei acima referida e de acordo com o artigo 11º, número quatro, a 

Assembleia de Freguesia de Travassô aprovou por unanimidade o seguinte parecer: ----------

------ “ Manifestar a sua intenção inequívoca de se manter como Freguesia autónoma; --------

------- Repudiar qualquer tentativa de imposição, de extinção ou agregação da Freguesia de 

Travassô, contra a vontade expressa dos seus órgãos legitimamente eleitos; --------------------

------ Se por imperativo da Lei acima referida, ou de qualquer outra sobre esta matéria, 

houver lugar a reorganização territorial, e consequentemente agregação de freguesias, em 

que a freguesia de Travassô possa vir a ser incluída, nesse caso, e só nesse caso, a 

proposta de parecer aprovada em Assembleia de Freguesia, é a seguinte: ------------------------

------ Travassô reúne condições para ser uma freguesia agregadora, de acordo com as 

orientações do artigo 8º, da Lei 22/2012, bem como os princípios definidos no artigo 3º, 

alínea a), a referir a Freguesia de Travassô enquanto freguesia agregadora: ---------------------

------ Um – Por razões de proximidade, semelhanças históricas, culturais e sociais, bem 

como de acordo com a proposta já enviada à Assembleia Municipal pela Assembleia de 

Freguesia de Óis da Ribeira, propõe-se aceitar agregação desta freguesia, criando assim 

um polo de desenvolvimento conjunto e benéfico para as suas populações, cumprindo o 

determinado na Lei 22/2012. ------------------------------------------------------------------------------------

------ De quaisquer outras freguesias que por via da vontade e deliberação das respetivas 

assembleias ou pronúncia da Assembleia Municipal, entendam poder vir a valorizar este 

grupo de freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Parecer aprovado na Assembleia de freguesia de Travassô no dia 27 de setembro de 

2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na sequência da Lei acima referida e de acordo com o artigo 4º, a Assembleia de 

Freguesia de Travassô aprovou por unanimidade o seguinte parecer: ------------------------------

------ Manifestar a sua intenção inequívoca de se manter como Freguesia autónoma; ----------

------ Repudiar qualquer tentativa de imposição, extinção ou agregação da Freguesia de 

Travassô, contra a vontade expressa dos seus órgãos legitimamente eleitos; --------------------

------ Se por imperativo da Lei acima referida, ou de qualquer outra sobre esta matéria, 

houver lugar a reorganização territorial, e consequente agregação de freguesias, em que a 

freguesia de Travassô possa vir a ser incluída, nesse caso, e só nesse caso, a proposta de 

parecer aprovada na Assembleia de Freguesia, é a seguinte: -----------------------------------------

------ De acordo com as orientações referidas no artigo 8º, da Lei 22 de 2012, bem como os 

princípios definidos no artigo 3º, alínea a), a referir: ------------------------------------------------------

------ a) - Uma freguesia em crescimento; --------------------------------------------------------------------

------ Votantes 1.504; -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Área 8 km2; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Faz fronteira com Óis da Ribeira, Espinhel, Segadães, Eirol, Trofa, Águeda, Recardães 

e Requeixo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Boas áreas de expansão urbana e industrial de acordo com o Plano Diretor Municipal; -

----- b) - Serviços públicos: ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Extensão de Saúde de Travassô; ------------------------------------------------------------------------

----- Instalações próprias e projeto aprovado para novas instalações com estrutura física 

para atendimento de cerca de 4 mil utentes; ----------------------------------------------------------------

------ Serve as populações de Travassô, Óis da Ribeira, Segadães, e Casal de Álvaro; --------

------ Farmácia; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Balcão do Banco Caixa de Crédito Agrícola; ---------------------------------------------------------

------ Dentista; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Bombas de Gasolina – duas; -----------------------------------------------------------------------------

------ c) - Comércio local: ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Cabeleireiros – três; -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Talho tradicional; ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Lojas de artigos de pesca e caça; -----------------------------------------------------------------------

------ Florista e estufa de flores; ---------------------------------------------------------------------------------

------ Minimercados – três; ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Restaurantes, Cafés e Pastelarias; ---------------------------------------------------------------------

------ Zona Industrial de Travassô com indústrias de transformação e serviços; -------------------

------ d) - Acessibilidades: -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Atravessada pela EN230 que liga a sede do Concelho – Águeda, à sede do Distrito de 

Aveiro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Fácil acesso a grandes vias estruturantes: A1, A17, A29, A25; ---------------------------------

------ Ferrovia Linha do Vale do Vouga; -----------------------------------------------------------------------

------ e) - Freguesia com história milenar muito orgulhosa de toda a sua cultura, usos 

costumes e tradições; ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Travassô é citada como paróquia em 1063 em documento de doação de D. Fernando 

Leão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Com Tradições e Romarias, Santo Mártir de Marrocos. -------------------------------------------

------ f) - Com atividade Sociocultural e Desportiva; -------------------------------------------------------

------ Orquestra Filarmónica 12 de Abril; ----------------------------------------------------------------------

------ Escola de Música; -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agrupamento de Escuteiros Nº 853 – São Miguel – Travassô; ----------------------------------

------ Atividade Paroquial; -----------------------------------------------------------------------------------------
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------ Escola Primária com os quatro anos de escolaridade; ---------------------------------------------

------ g) - No Desporto, ADT – Associação Desportiva de Travassô, Pavilhão Desportivo de 

Travassô; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ NUPESTRA – Grupo de Pescadores de Travassô; -------------------------------------------------

------ h) - Com apoio social, a crianças e jovens, Patronato da Nossa Senhora das Dores; a 

idosos, Jardim Social de Travassô, Lar e Centro de Dia. Patronato Nossa Senhora das 

Dores; Apoio domiciliário – Unidade Residencial CERCIAG; ------------------------------------------- 

------ i) - Na agricultura – Junta de Agricultores de Travassô; -------------------------------------------

------ j) – Apoio Religioso.”----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal  pergunta seguidamente ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 11º, n.º 2, se a Câmara Municipal 

tem algum parecer sobre a Reorganização Administrativa do Território de Águeda, ao que o 

Senhor Presidente da Câmara  respondeu que a Câmara Municipal de Águeda não emitiu 

qualquer parecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Seguidamente, usou da palavra o Deputado António Martins para apresentação de 

uma proposta, conforme intervenção que se transcreve na íntegra: ----------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP: --------------------------------------------------

------ “Eu gostaria de, em primeiro lugar, apresentar ao Senhor Presidente da Assembleia 

uma proposta que fará o favor de a enquadrar regulamentarmente conforme entender.-------- 

------ Relativamente a tudo quanto aqui foi dito, eu ouvi com atenção, obviamente, as várias 

propostas que chegaram das Assembleias de Freguesia; são similares entre elas, têm 

anseios comuns; defendem situações comuns. ------------------------------------------------------------

------ É óbvio que neste país pequeno, nós gostamos de viver sozinhos, eu dizia há bocado 

que temos às vezes bocadinhos pequeninos de terreno, cheios de silvas, mas são nossos e 

vivemos orgulhosamente com eles. ---------------------------------------------------------------------------

------ A Lei não é uma lei perfeita, peca por não ter aquilo que deveria ter, que era uma 

estrutura disciplinadora e reorganizativa global, relativamente ao país e à vida e realidade 

autárquica, mas é a que temos e é uma Lei que, não podemos esquecer, começa 

precisamente no Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------------

------ É o Partido Socialista através do seu vice-presidente da sua bancada parlamentar, Dr. 

José Junqueiro, quem dá início a este processo e quem leva este dossier até à Troika, é 

lógico que depois é enquadrado pelo PSD, depois de formar Governo, mas há, aqui, uma 

responsabilidade histórica comum, de que ninguém deveria abdicar. --------------------------------

------ Há leis neste país e, entende o CDS que enquanto o país for uno, indivisível, e um país 

de estruturas e de gente que preze pela lei, as leis têm que ser respeitadas! Podem ser 

más, podem ser boas. Têm que ser respeitadas! Até ao dia, em que o poder vier para a rua, 
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em que não tivermos mão nele e, nesse dia, eu dir-vos-ei que tenho, como se calhar 

algumas pessoas aqui dentro têm, fruto dos anos e da responsabilidade pessoal, tenho 

algum receio daquilo que possa vir a acontecer. Porque, uma sociedade sem regras e sem 

saber onde estão os sistemas de comando é uma sociedade extremamente perigosa. --------

------ Nos períodos difíceis da vida de cada um de nós e da vida dos países é muito fácil ser 

demagogo, todos nós sabemos o que é ser demagogo, as oposições, muitas das vezes são 

demagogas e eu me incluo também nessa posição, tento ser o menos possível, mas, às 

vezes também tenho a minha quota-parte e sei que é muito fácil, nestas alturas, ser 

demagogo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há uma coisa que nós não nos deveríamos esquecer, é que vivemos numa república 

que é sustentada por uma democracia que tem bases e que tem pilares que são os 

sistemas legais da República. No dia em que nós quisermos que a “voz da rua” mande mais 

que as vozes que são aquelas que representam legalmente o país, somos capazes de ter 

alguma dificuldade em conseguirmos sobreviver no meio da confusão. -----------------------------

------ De qualquer das formas, são algumas considerações que eu entendo que deveria aqui 

dizer, porque eu acho que, às vezes, fugimos um bocadinho, independentemente das 

considerações que tenhamos sobre os atuais, sobre os anteriores, sobre qualquer Governo; 

às vezes fugimos um bocadinho à nossa responsabilidade e partilhamos também dessa 

demagogia que ajuda a que a desestabilização acabe por funcionar. --------------------------------

------ Relativamente a tudo aquilo que aqui ouvi, há pontos que são defensáveis, há pontos 

que são menos defensáveis; toda a gente tem a sua quota-parte de razão. -----------------------

------ Eu não sei se a razão comum e individual de todos nós é assim tão importante que não 

possamos pensar numa reorganização do Concelho; sendo que, se não soubermos evoluir, 

nos tempos atuais, não propriamente pela redução de custos, mas pela reformulação de 

áreas, de atividades, de pessoas, de podermos fazer coisas novas, fazendo e melhorando o 

nosso espaço territorial. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ O CDS disse sempre que tinha propostas a apresentar ao Concelho, no seio da 

reforma administrativa, com a qual, em parte, não concordamos, mas temos uma opinião, 

temos uma lei, vamos cumpri-la e tentaremos evitar, até ao último minuto, que alguém em 

Lisboa venha decidir na nossa casa aquilo que devemos ser, nós próprios, a decidir. ----------

------ Disponibilizámo-nos sempre para falarmos com toda a gente; as propostas que 

tínhamos e temos estão disponíveis, não são públicas porque obviamente não podem ser 

porque pretendemos discuti-las antes de chegar aqui, para que elas cheguem aqui com o 

máximo de consenso possível. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Abrimos sempre a porta da discussão a toda a gente; está registado nas Atas da 

Assembleia. Abrimos ao Partido Socialista, abrimos ao PSD, convidámos o Partido 
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Socialista a participar no processo. Está nas Atas, o CDS sempre esteve disponível para 

discutir com toda a gente. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Abrimos ao PSD, disponibilizámos aos independentes. -------------------------------------------

------ Continuamos, repito, continuamos abertos a discutir com qualquer força política desta 

Assembleia, inclusivamente com o Partido Socialista que sempre se recusou a discutir esta 

reforma administrativa. Continuamos abertos. --------------------------------------------------------------

----- Temos uma proposta em cima da mesa cujo canal mais viável, neste momento é o PSD 

que se disponibilizou a discuti-la, encontrando consensos. Há cedências naturais, de parte a 

parte porque tem que haver para se chegar a uma proposta comum, como em tudo na vida, 

quando nós queremos decidir as coisas, temos que ceder nalguns pontos, o caminho que foi 

trilhado até agora foi curto, mas que de alguma forma foi positivo, reserva ainda espaço para 

o Partido Socialista, se o quiser fazer. ------------------------------------------------------------- Há 

lugar na mesa das negociações e da discussão para o Partido Socialista se integrar e dar a 

sua opinião, dar a sua contribuição, corrigir se é que dos pontos de vista, entre os três, há 

correção para um trabalho global. Portanto, só se o Partido Socialista quiser ficar de fora, é 

que fica. Todavia, já tem menos tempo que os outros tiveram porque o comboio já partiu. 

Ainda vai provavelmente a tempo de saltar para a carruagem e de encontramos um 

consenso global para o Município de Águeda. --------------------------------------------------------------

------ Dito isto, eu proporia, Senhor Presidente da Assembleia, a proposta do Grupo 

Municipal do CDS  que passo a ler: ---------------------------------------------------------------------------

------ “Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, o CDS desde 

sempre entendeu que as leis da República são para cumprir; -----------------------------------------

------ Enquanto a Democracia for o pilar da sustentação do sistema democrático da nação e 

o poder não se instalar na rua, ao serviço e ao critério de ninguém, temos o dever de pugnar 

ou pelo cumprimento ou pela alteração das leis do País. Nesse sentido, sempre mantivemos 

a coerência e afirmámos que iríamos apresentar uma proposta sobre a reforma 

administrativa autárquica, obstando que alguém em Lisboa – a Unidade Técnica – tome 

decisões em nossa casa; -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Também por entendermos que este processo é transversal aos partidos e às 

populações, pugnámos por uma envolvência coletiva dos partidos representados nesta 

Assembleia e dos presidentes independentes; -------------------------------------------------------------

------ Até ao momento, o único canal disponível para dialogar que encontrámos, foi o PSD; --

------ O Partido Socialista tem vindo a recusar sistematicamente a via do diálogo. ---------------

------ Porque, neste momento, entendemos existir uma possibilidade credível de se 

conseguir um acordo conjunto, que possa reunir um consenso maioritário desta Assembleia 

Municipal, mas porque a proposta necessita ainda de ser aperfeiçoada, no seu texto final, 
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vimos solicitar a V/ Ex.cia que proponha à Assembleia Municipal a suspensão da mesma e a 

sua continuação na próxima quarta-feira para que o CDS e o PSD e eventualmente, 

acrescento aqui, o PS se o quiser fazer, possam trazer à Assembleia Municipal uma 

proposta final justa, coerente e o mais possível consensual, que dignifique a Assembleia, os 

seus Membros e o Concelho, para além de impedir que outros tomem decisões que só a 

nós deverão competir. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agueda, 8 de outubro de 2012, --------------------------------------------------------------------------

------ A presidente do grupo coordenador – Eunice Neto.”------------------------------------------------ 

------ Queria só, se me permite, fazer um reparo que não fiz antes da leitura da proposta,  é 

que lamento que o Senhor Presidente da Câmara no estrito cumprimento que a lei lhe 

impõe, não tenha emitido nenhum parecer, quando era a primeira entidade que 

politicamente e pessoalmente o deveria fazer.” ------------------------------------------------------------

------ De seguida, relativamente a proposta apresentada pelo Grupo Municipal do CDS, 

foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra: -----------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS : ---------------------------------------------------------

------ “Queria apenas exercer o Direito de Resposta, muito rápido em relação às afirmações 

do Prof. António Martins: -----------------------------------------------------------------------------------------

------ O PS foi convidado pelo Sr. Presidente da Assembleia, a pedido do PSD para uma 

reunião de líderes parlamentares, onde esteve presente. -----------------------------------------------

------ O CDS, nessa reunião, nada apresentou, nada discutiu, não sabemos minimamente 

qual é a proposta e não podemos arriscar e saltar para carruagens no vazio, senão ainda 

acabamos por ser atropelados. “--------------------------------------------------------------------------------

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

-------“É importante fazer o enquadramento histórico e social do momento que atravessamos. 

------ Marcelo Rebelo de Sousa diz que a subida de impostos e o IMI leva a uma situação 

grave e gratuita que nada resolve; -----------------------------------------------------------------------------

------ Manuela Ferreira Leite diz que estas políticas podem ter consequências graves para o 

País; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Marques Mendes diz que isto está “um roubo à mão armada”; ---------------------------------

------ Eduardo Catroga diz que os erros deste Governo ficarão para a história; --------------------

------ António Capucho pergunta o que se espera de gente tão mal preparada; -------------------

------ Cavaco Silva, vai a Espanha e lamentavelmente é só em Espanha, apontar esta 

política de austeridade brutal, como motor de uma recessão que não se saberá quando terá 

fim; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Borges chamou ignorantes aos empresários; ---------------------------------------------

------ Manuel Porto trata por ignorante quem o nomeou existindo uma diferença entre os 
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empresários que não passariam no seu primeiro ano, do curso de António Borges, já que 

quem o nomeou tirou um curso num ano, sendo fundamentalmente preciso, todos nós, 

nesta situação, se calhar, sermos mesmo ignorantes. ---------------------------------------------------

------ Esta Lei começa com uma brincadeira de Livro Verde, com raios conta raios, distâncias 

contra distâncias. Chegou-se à conclusão que era importante fazer desaparecer as juntas 

de Freguesia dos centros urbanos. Queria, assim, este Governo, uma coisa que seria o 

mapa do queijo da ilha de São Jorge; que era o mapa onde as freguesias urbanas deixariam 

de existir e, portanto, seria inconstitucional e ilegal. -------------------------------------------------------

------ Percebendo que tinha sido um erro histórico e que isso não passaria, fez uma emenda 

e a emenda foi, ter que agregar as freguesias urbanas. -------------------------------------------------

----- Eu gostaria de dizer que não fui eu que fiz a Lei; não foi a Freguesia de Águeda que fez 

a Lei; não foi a Assembleia de Freguesia de Águeda que fez a Lei. Foi mesmo o atual 

Governo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostaria de lembrar que o meu camarada de Viseu tinha uma proposta para alteração 

e reorganização administrativa do território e quero dizer ao Prof. António Martins, 

relativamente à qual, eu estava completamente contra; completamente contra porque estava 

quase ao nível desta do PSD, não tão má! Sejamos honestos e sérios, não tão má, mas 

quase tão má. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Então, hoje e aqui, verificámos pareceres interessantíssimos. ----------------------------------

------ Verificámos hoje e aqui, que todos, mas todos sem exceção, somos uma corja de 

piegas, de gente cobarde, de gente sem coragem; de gente que diz que defende mas que 

depois não defende; de gente que diz que é contra que a sua freguesia seja agregada mas 

depois “...se for com esta e com aquela está tudo bem...”! ----------------------------------------------

------ E um país e uma nação e uma república que está de cabeça para o ar, ou de cabeça 

para baixo, tem que ter a coragem de não permitir que isto continue uma choldra. --------------

------ Se o Poder Central não se sabe dar ao respeito, que o Poder Local o faça! ----------------

------ Parabéns Senhor Presidente da Câmara! O Senhor é um homem de coragem e 

defendeu aqui uma ideia e política é a defesa de ideias! ------------------------------------------------

------ Ideia que, queria dizer aqui, não concordo com a ideia do Senhor Presidente, mas fez 

uma coisa que hoje não se faz em política: que é pensar, é apresentar uma ideia, é 

apresentar um caminho e é isso que nós não temos em Portugal, é isso que nós não temos 

nesta coligação, é isso que nós não temos no nosso País. ---------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Câmara, defendeu aqui uma ideia que era, na sua ótica, que 

deveriam acabar todas as freguesias, desaparecer a esmagadora maioria dos municípios, 

termos municípios de grande escala, de dimensão europeia e pensar o futuro porque o atual 

mapa e a atual Lei dista de 1835 e de 1916. ----------------------------------------------------------------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 8 e 10 de outubro de 2012 

 

------ Parabéns Senhor Presidente da Câmara! O Senhor teve uma atitude que faz falta na 

política, que é pensar! Assumir uma posição! ---------------------------------------------------------------

------ Contrariamente ao que o Prof. Martins aqui disse, a Freguesia de Águeda, não tendo o 

Poder Legislativo, o que é uma pena, apresentou uma ideia e disse-a; teve a coragem de a 

dizer aqui: defendia quatro a cinco freguesias para Águeda. -------------------------------------------

------ É uma ideia. È uma ideia que tem o mesmo valor, em democracia, que a que o 

Governo apresentou, que é uma não ideia. -----------------------------------------------------------------

------ E a Freguesia de Águeda, no seu parecer que aqui foi lido, trata com o mais alto e 

digno respeito, todas as outras freguesias. Apenas, se limitou a fazer uma coisa que lhe é 

conferida pela mesma legitimidade política, jurídica, como qualquer outra freguesia o fez, no 

seu parecer. Nem mais, nem menos! Estamos cá todos da mesma forma e da mesma 

maneira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ninguém, aqui, tem mais legitimidade do que ninguém! ------------------------------------------

------ Compreendo que a Freguesia de Recardães tenha tido a falta de carácter, a falta de 

dignidade política, a falta de respeito, a falta de ética de no seu parecer, a única coisa que 

fez, foi transcrever o parecer não é da Junta de Freguesia mas da Assembleia de Freguesia 

de Águeda e a única coisa que fez, do seu princípio ao seu fim, foi dar um parecer acerca do 

parecer da Junta de Freguesia de Águeda; parecer esse que a Assembleia votou e enviou 

para a Assembleia Municipal para aqui ser votado. -------------------------------------------------------

------ Em política não vale tudo. Em políticas há normas, há regras e há linhas de conduta. ---

------ É lamentável o parecer que eu aqui ouvi. Penso que o Senhor Presidente da Junta de 

Recardães deveria, no mínimo, dirigir-se a esta Tribuna e pedir desculpa à Assembleia de 

Freguesia de Águeda por este lamentável parecer que demonstra vazio de ideias e a única 

coisa com que se preocupou foi com o que eu disse que foi o nacional “amiguismo” e não 

com o interesse das populações. -------------------------------------------------------------------------------

------ A Freguesia de Águeda teve o cuidado de no seu parecer dizer claramente que não é 

agregador nem quer ser agregado; ----------------------------------------------------------------------------

------ Disse que o êxito desta reforma passa pelo envolvimento de todos; --------------------------

------ Que na nossa leitura e na nossa ótica, de todos os itens que nós expressámos, 

parecia-nos, a nós, que Águeda, Recardães e Borralha, passaria a ser uma freguesia; --------

------ No estrito cumprimento da lei, tive o cuidado de dizer que a Freguesia de Águeda não 

é a favor desta Lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ É curioso que Recardães com Águeda não queira nada, mas se for com uma mais 

pequenita ou com Espinhel, a coisa até se passa. --------------------------------------------------------

------ Como é que alguém tem o argumento para se defender de alguém e usa o mesmo 

argumento para comer o outro?! Ora isto é que é pensar a política; Ora isto é que é sério! ---
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------ Quando às gentes de Recardães, quero descansá-las porque as gentes de Águeda 

nada tem contra as gentes de Recardães, bem pelo contrário! ----------------------------------------

------ E Águeda, não é nenhum bicho papão que queira comer ninguém. ---------------------------

------ Quem fez a Lei não fui eu. Quem a redigiu não fui eu. Quem deu, numa Lei, valores 

meramente indicativos, com questões meramente superficiais em que nada está definido, foi 

o Senhor Manuel Relvas, foi o PSD e o Senhor Secretário de Estado que cá esteve na Festa 

do Leitão e agora o Senhor Prof. Manuel Porto, eminente figura do PSD. --------------------------

------ Este exercício quero que o façam comigo, vou ser recandidato à Junta de Freguesia de 

Águeda, está ali o meu secretário que é o Senhor Dr. Gama, faço a apresentação pública da 

minha lista e o Senhor Dr. pede para falar no fim e diz o seguinte: -----------------------------------

------ “Sabem uma coisa?! Aqui o Seara é doido! Quer dar conta da freguesia toda. Eu só 

aceitei ser o número dois para ele partir só metade da freguesia!” ------------------------------------

------ Isto foi o que o Prof. Dr. Manuel Porto, Presidente da Unidade Técnica para a 

Reorganização Administrativa do Território (UTRAT) fez relativamente à Lei que nós 

estamos aqui a discutir. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Portanto, eu penso que nós somos piegas, penso que se calhar, como se diz 

coloquialmente, poderemos ser ignorantes, porque estamos aqui a perder tempo não com 

uma Lei mas com uma brincadeira. A Lei é uma coisa séria e que todo o cidadão respeita e, 

não respeitando, sujeita-se. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Quando alguém que é nomeado por quem fez a Lei a sua função única é quando as 

pronuncias das Assembleias Municipais não chegam a consenso, a sua função é defender a 

Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Diz o Dr. Manuel Porto, que é contra a diminuição do número de autarquias! Que a Lei 

está toda mal! Que aliás, as Freguesias só gastam 14% do erário público do Orçamento de 

Estado. Não sou eu que digo, é o Dr. Manuel Porto e têm gerido muito bem o dinheiro! -------

----- O Senhor Professor Manuel Porto acha que a Lei é uma vergonha, é contra a Lei e só 

aceitou o lugar, um cargo que é de confiança política, para minimizar os estragos que a Lei 

de quem o nomeou vai causar. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Se nós ainda, aqui, perdemos tempo a discutir aquilo que não tem a confiança de 

quem tem que fazer cumprir a Lei, realmente somos uma corja de piegas que não temos a 

coragem de nos assumir. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Nesta matéria até discordo do Partido Socialista. Tenho uma ideia e apresentei-a aqui. 

------ Que fique claro aqui uma coisa cada um dos deputados desta Assembleia tem que 

assumir a responsabilidade daquilo que vão fazer, porque o “coveiro” das Freguesias se 

calhar não é o Partido Socialista porque é o único que está a querer dizer que não quer 

saber de uma Lei que nem o próprio PSD, que a fez, acredita nela. ---------------------------------
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------- Agora, o PSD e o CDS têm responsabilidades, ou sustentam o governo, ou não o 

sustentam. Ou assumem uma posição ou não a assumem. --------------------------------------------

-------Titubeantes, gente com falta de coragem de assumir. Isso é que não é fazer política! 

Desafio-vos a assumir isso!” -------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PSD – PJF de Rec ardães:  ------------------------

------ Queria falar diretamente para o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Águeda. -

------ A primeira pessoa que não teve respeito por Recardães foi a Freguesia de Águeda que 

nem sequer nos consultou. --------------------------------------------------------------------------------------

------ A Freguesia de Recardães emitiu um parecer, que levei à Assembleia de Freguesia, 

que era um documento aberto para eles trabalharem e falei com os outros colegas das 

outras Juntas que lá estão, cada um com a sua posição; uns favoráveis e outros contra. 

Águeda, simplesmente, não passou cartuxo a ninguém. ------------------------------------------------

------ A ter que pedir respeito é Águeda que pede a Recardães porque, efetivamente, nós até 

cumprimos um dos critérios que lá vem. Tem que ter algum respeito quando fala da 

Freguesia de Recardães porque não o tiveram! ------------------------------------------------------------

------ Falou alguma vez comigo sobre esta matéria? ------------------------------------------------------

------ Teve alguma conversa com algum elemento da Assembleia de Freguesia? Não! ---------

------ A Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia de Águeda, emitiram o seu parecer 

e nós, simplesmente, contestamos aquilo que lá vem dito. ---------------------------------------------

------ Portanto, quem tem que pedir desculpa é a Freguesia de Águeda, não é a Freguesia 

de Recardães ou a Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Junta de Águeda vê a Lei da sua maneira. Já tivemos várias 

discussões sobre isso e tem um entendimento que se calhar não é aquele que deveria ter 

da Lei e já mais que uma vez alguém lhe disse, mas insiste sempre com a sua ideia porque 

quere tentar vencer-nos pelo cansaço e porque é sempre a sua ideia que tem que 

prevalecer. ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

------ Porque é que o seu partido, o Partido Socialista não o apoia nas suas ideias? ------------

------ Traga essa discussão! Apresente a proposta! -------------------------------------------------------

------ Está no sítio certo para a fazer; é um desafio, para que o faça. ---------------------------------

------ Assim como lança desafios aos outros, também lhe lanço um a si.” ---------------------------

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

------ “Foi nesta Assembleia que eu propus aqui, há um ano e tal, que todos os presidentes 

de junta se deveriam juntar a uma mesa e discutir este assunto porque entendo que outra 

das grandes patetices desta Lei é, como é que a Assembleia Municipal que não manda nas 

juntas de freguesia, porque somos autarquia, somos autónomos, vai decidir sobre uma coisa 

que tem a ver com as freguesias e sugeri que nós nos deveríamos juntar e discutir o 
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assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi há um ano e tal, na altura do Livro Verde que eu disse isto, porque senão, haveria 

de chegar a hora, não haveria nenhuma resolução feita, não haveria nenhuma proposta e 

nós iríamos permitir que Lisboa fizesse a divisão de régua e esquadro. ----------------------------

------ Daí até agora, daí até à última Assembleia que foi realizada, ninguém propôs 

rigorosamente nada. Falei mais do que uma vez na lei; falei mais do que uma vez em nos 

reunirmos. Toda a gente entendeu que não. ----------------------------------------------------------------

------ Aquilo que eu queria dizer, mais uma vez, é que eu falei em tempo útil e discuti mais 

que uma vez este assunto e estive sempre disponível para o discutir.”------------------------------ 

------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS:  ---------------------------------------------------------

------ “Penso que, neste momento, é muito pertinente e necessário, irmos ao verbo inicial. ----

------ Eu sou dos que pensa que o país, Portugal, necessita de uma reforma administrativa 

há algumas décadas atrás no que respeita a poder local. Naturalmente não poderia ser feita 

pelas razões que conhecemos, antes do 25 de Abril. O 25 de Abril trouxe-nos uma solução 

autárquica, trouxe-nos uma solução de poder local que não existia, neste território. Para 

chegarmos a outro equivalente temos que ir ao período visigótico, aos concelhos de 

vizinhos, mas penso que o atual regime, já depois do 25 de Abril, já depois das duas 

primeiras décadas de experiência, deveria alguém ter desencadeado um processo de 

atualização e de melhoria da nossa rede administrativa local. -----------------------------------------

------ E indo ao verbo inicial e reportando-me ao documento apanhado no site do Governo 

vou ler e é breve, muito mais curto que os pareceres das assembleias de freguesia, dois 

excertos do memorando assinado entre Portugal e a Troika, na versão portuguesa mas a 

versão oficial: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Secção 3.44: Reorganizar a estrutura da Administração Local; ---------------------------------

------ “Existem atualmente 308 municípios e 4.259 freguesias. Até julho de 2012 o Governo 

desenvolverá um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o 

número destas entidades. O Governo implementará estes planos baseados no acordo com 

a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional. Estas alterações deverão entrar 

em vigor no próximo ciclo eleitoral local, reforçarão a prestação do serviço público, 

aumentarão a eficiência e reduzirão custos.” ---------------------------------------------------------------

------- Temos aqui apontados três vetores, três objetivos, reforçar a prestação de serviço 

público, aumentar a eficiência e reduzir custos. ------------------------------------------------------------

------ Habitualmente, associa-se esta cláusula á atual Lei que nos foi proposta em julho, mas 

o memorando da Troika inclui também na cláusula seguinte 3.45, mais qualquer coisa de 

relevante: “realizar um estudo para identificação da duplicação do potencial de atividades e 

de outras ineficiências entre a Administração Central, a Administração Local e Serviços da 
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Administração Central desconcentrados – objetivo até ao trimestre quarto de 2011 – com 

base nesta análise, reforçar o enquadramento atual para eliminar as ineficiências 

identificadas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A junção destas duas cláusulas levava-nos para qualquer lado menos para as 

propostas da atual legislação. E sendo este um objetivo nacional, tão nacional que decorre 

de um compromisso internacional, acho completamente despropositado tomarmos decisões 

olhando estritamente para as árvores. Nós temos que olhar para a floresta. É daí que 

decorre o nosso compromisso. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Assistimos há pouco a algumas faíscas, não chegou a ser incêndio, esta abordagem 

que está a ser feita por nos concentrarmos na árvore e não na floresta, tendencialmente 

está a despoletar e vão crescer e vão e ser despoletadas bastantes mais, desviando-nos 

daqueles que são os três objetivos centrais que constituem um compromisso internacional e 

que esta Lei passa ao lado deles e não resolve. -----------------------------------------------------------

------ De facto, como disse há pouco, na minha opinião, não deveria ser necessário vir 

alguém de fora dizer que o nosso País precisa de resolver problemas de melhoria de 

prestação de serviços, eficácia de recursos e de racionalização dos meios e de uma melhor 

prestação de serviços aos cidadãos. --------------------------------------------------------------------------

------Penso que muitos de nós, recuando a dois, quatro, cinco anos atrás, já tínhamos essa 

consciência mais ou menos lúcida, mais ou menos clara, mas essas conversas já andariam 

entre nós e já se debatiam entre a nossa classe política. ------------------------------------------------

------ Chegámos ao atual enquadramento legislativo que temos. Já foi submetido a uma série 

de epítetos, de equidade, aberrações, penso que é, essencialmente uma lei que foi lançada 

de modo oportunista para fazer de conta, para fazer fachada, para cumprir, para picar nos 

objetivos do Memorando, não mexendo rigorosamente em nada. ------------------------------------

------ Tem um bocadinho de esperteza saloia, muito a jeito da personalidade do seu mentor. 

------ Sinceramente, penso que todos nós partilhamos, não vai ao encontro dos objetivos 

centrais, sejam eles, melhoria da prestação de serviços e racionalização dos recursos. -------

------ Reparem uma coisa: onde é que estão, obviamente, duplicados recursos, significativos, 

na ordem dos milhões de euros?! Em intervalos que sucedem no nosso País sete, oito, dez, 

doze quilómetros de distância, nas sedes dos municípios; que dispõem de duplicações que 

envolvem recursos muito significativos e que estão completamente desajustados daquilo 

que são hoje as grandes concentrações urbanas, a tipificação das atividades económicas. 

Mas penso que não estamos aqui hoje a construir o paradigma para uma nova lei, estamos 

a analisar esta e o seu potencial de resolução. -------------------------------------------------------------

------ Queria-vos lembrar algo que foi transversal aos treze ou catorze ou quinze pareceres 

que aqui foram lidos, das Assembleias de Freguesia, sem exceção, todos eles começam por 
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considerar que a Lei é inadequada, que não é oportuna e que não se aplicará ao seu caso, 

e que a opção inicial é mantermo-nos conforme estamos e admitem, para evitar uma 

intervenção externa, e então “vamos propor isto, vamos fazer desta ou daquela maneira. Ou 

seja, a nossa ação é uma ação coagida; é uma ação de cultura claramente de medo, com 

medo, feita para resolver problemas de medo. -------------------------------------------------------------

------ O meu camarada Paulo Seara utilizou os termos corretos; podem ter sido duros, 

podem ter sido crus, mas foram exatamente os corretos. -----------------------------------------------

------ Nós estamo-nos a demitir de ter a responsabilidade de resolver um problema deste 

país, porque, quero lembrar, quando participarmos no cumprimento, dentro destas 

circunstâncias, com este apoucamento, com esta menorização toda, mas por uma cultura de 

medo vamos participar na Lei, nós estamos a tapar a oportunidade que pode ser de 

décadas porque fica picado o objetivo de reorganização administrativa e ela não é feita. E 

não são mexidos os Municípios, não são mexidas as zonas intermunicipais. Aquele plano 

intermédio dos Governos Civis, todos nós estamos de acordo que não estavam lá a fazer 

rigorosamente nada, mas tem um buraco para tapar, é preciso resolver esse problema e é 

neste enquadramento que poderemos chegar a mexer na agregação de freguesias. -----------

------ Vejam uma reforma que demorou 150 ou 170 anos a ser proposta e não resolve coisas 

como por exemplo a Póvoa de Vale de Trigo que está dividida ao meio, metade é Aguada 

de Cima, metade é Belazaima do Chão e o nosso Concelho está cheio destas situações e, 

essas situações, ficam por resolver numa reforma administrativa local?! --------------- 

Poderemos aceitar uma situação dessas, apenas para resolver um problema de medo, 

perante uma comissão técnica que não sabemos sequer se, até ao final do ano, lá 

permanece?! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E, é preciso que se deixe aqui um assunto claro, que tem ficado um pouco mistificado. 

Foi feita uma reunião de líderes para preparar esta assembleia, não há qualquer proposta 

do PSD e do CDS para que o PS se pudesse envolver nela! Não existe! Não foi apresentada 

nenhuma proposta concreta! ------------------------------------------------------------------------------------

------ Penso que a nossa responsabilidade hoje, aqui, sobre este assunto, pode ser medida 

pela coragem ou pela falta dela; se participarmos neste processo alimentando-o por razões 

de medo, por razões de apoucamento ou de insuficiência, vamos contribuir para desperdiçar 

uma oportunidade histórica, ocupar com um embuste ou uma mistificação, o espaço de uma 

reforma administrativa que poderá nas próximas décadas não voltar a acontecer, não voltar 

a ser lançada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há pouco disse que não faria muito sentido que fizéssemos esta reformulação por uma 

pressão externa; bendita pressão externa! ------------------------------------------------------------------

------ Estamos agora a falar nesse assunto, se não fosse isso não falaríamos! Vamos 
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aproveitar esta oportunidade e vamo-nos esforçar. É no terreno que temos que sacudir as 

cúpulas das classes políticas que hoje nos governam para reformularem e colocarem os 

portugueses e as autarquias portuguesas perante o enquadramento legal que 

verdadeiramente seja a reorganização administrativa histórica, que nós precisamos mesmo 

que aconteça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não podemos é utilizar um processo de embuste para substituir, verdadeiramente, 

aquela que é necessária.” ----------------------------------------------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP: --------------------------------------------------

------ “Eu só quero responder ao Senhor Eng. Manuel Farias o seguinte, não é verdade, não 

é correto, aquilo que aqui afirmou. Várias vezes, eu aqui disse que o CDS tinha propostas e 

ia apresentá-las. O Partido Socialista foi à sede de comissão da reunião convocada pelo 

Eng. Hilário e disse que não estava disponível para discutir coisa nenhuma. E, portanto, 

quem não está disponível para discutir, não tem proposta! ---------------------------------------------

------ A mesa estava disponível para toda a gente! Quando o Partido Socialista quiser, 

contínua disponível, já o disse, há bocado! ------------------------------------------------------------------

------ Não vale a pena enfatizarem para fugirem ao problema. Já disse onde é que o 

problema começou, começou com um membro do Partido Socialista. A Lei, mal feita ou não, 

historicamente está reportada. Não vale a pena virmos para aqui com muita estatística, com 

muita léria, com muitos argumentos. --------------------------------------------------------------------------

------ Sempre disse aqui e está em ata, que o CDS tinha uma proposta e na altura oportuna 

a apresentaria. Em sede de comissão se se indisponibilizaram para discutir, o CDS não tem 

que pôr nas mãos do Partido Socialista proposta nenhuma porque ela é para ser discutida 

em conjunto e à mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Disse, há bocado, o Senhor deputado José Vidal, que tem medo de correr muito e cair 

do comboio. O comboio ainda está a andar; o andamento ainda é igual para quem tenha 

vontade e capacidade para lá entrar. Querem discuti-la? Ainda estão a tempo! ------------------

------ Repito, se quiserem discutir, ainda estão a tempo! -------------------------------------------------

------ Não digam que o CDS não disse aqui que tinha propostas para apresentar e tem. -------

------ Tem um canal neste momento que se disponibilizou a discuti-la que é o PSD; -------------

------ Mas o PS está literalmente contra a discussão e, aliás, isso já se viu aqui, e de há um 

tempo atrás! Portanto, não venham para aqui tapar o sol com a peneira porque eu volto a 

repetir claramente nesta Assembleia, está aberto o canal para o Partido Socialista se quiser 

ter a seriedade de se sentar para discutir as propostas que o CDS tem para apresentar!”----- 

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  ---------------------------------------------------------

------ “O Senhor Presidente da Assembleia esteve na reunião e espero que diga a toda a 

gente se houve alguma proposta do PSD sobre a Reorganização Administrativa e se houve 
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alguma proposta do CDS sobre a Reorganização Administrativa. ------------------------------------

------ A única posição que lá foi tomada foi a posição do PS em relação à Lei. O CDS nada 

disse. O PSD nada disse. ----------------------------------------------------------------------------------------

------- E que fique claro perante todos que só por omissão é que eu minto. Normalmente não 

minto. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Numa primeira reunião de líderes a que os senhores, Partido Socialista, até vão dois 

não sei porquê, porque é um de cada bancada e nós até consentimos, o CDS disse logo 

que tinha o trabalho de casa feito. -----------------------------------------------------------------------------

------ Os senhores não se manifestaram, sempre estiveram completamente contra. -------------

------ Na última reunião que foi proposta pelo Partido Social Democrata, efetivamente, o Sr. 

Eng. Hilário pediu, e eu também pedi, para que houvesse consenso, para que 

trabalhássemos todos juntos, porque os Senhores também tinham assinado essa lei e 

também tinham estado no tratado da Troika e os Senhores estiveram sempre, desde o 

primeiro minuto, contra. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto não me chamem a mim mentirosa, porque eu também não lhe chamo a 

vocês.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida o Senhor Presidente da Assembleia  procedeu à leitura de uma proposta 

entregue à Mesa, pelo grupo Municipal do CDS: ----------------------------------------------------------

----- “O CDS-PP desde sempre entendeu que as leis da República são para cumprir, 

enquanto a Democracia for o pilar de sustentação do sistema democrático da nação e o 

poder não se instalar na rua ao serviço e ao critério de ninguém, temos o dever de pugnar 

ou pelo cumprimento ou pela alteração das Leis do País. -----------------------------------------------

------ Nesse sentido sempre mantivemos a coerência e afirmámos que iríamos apresentar 

uma proposta sobre a reforma administrativa autárquica, obstando a que alguém em Lisboa 

e a Unidade Técnica tome decisões em nossa casa. -----------------------------------------------------

------ Também por entendermos que este processo é transversal aos partidos e às 

populações, pugnámos por uma envolvência coletiva dos partidos representados nesta 

Assembleia e dos presidentes independentes. -------------------------------------------------------------

------ Até ao momento, o único canal disponível para dialogar, que encontrámos, foi o PSD; o 

Partido Socialista tem vindo a recusar sistematicamente a via do diálogo. -------------------------

------ Porque neste momento entendemos existir uma possibilidade credível de se conseguir 

um acordo conjunto que possa reunir consenso maioritário dos membros desta Assembleia 

Municipal, mas porque a proposta necessita ainda de ser aperfeiçoada no seu texto final, 

vimos solicitar que Vossa Ex.cia proponha à Assembleia Municipal a suspensão da mesma e 

a sua continuação na próxima quarta-feira para que o CDS-PP e o PSD possam trazer à 
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Assembleia Municipal uma proposta final, conjunta, coerente e o mais possível sustentável, 

que dignifique a Assembleia, os seus membros e o Concelho, para além de impedir que 

outros tomem decisões que só a nós deverão cumprir. “-------------------------------------------------

------ Acerca da apresentação da proposta, intervieram membros da Assembleia conforme 

intervenções abaixo transcritas na íntegra: ------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu vou falar sobre a proposta, complementando-a. ------------------------------------- 

Apetecia-me dizer algumas coisas sobre o que aqui se disse, sobre a ética, sobre os vazios 

de ideias e isso tudo, mas não o vou, hoje, dizer. ---------------------------------------------------------

------ Sobre o que aconteceu na reunião de líderes, o que envolveu esta proposta, e porque 

é que esta proposta está aqui na mesa. ----------------------------------------------------------------------

------ O PSD, desde o primeiro momento, definiu como condição para se avançar neste 

processo, que houvesse uma maioria em termos de Assembleia e definiu que essa maioria 

fosse mais fácil de ser conseguida sendo os três partidos a trabalharem em conjunto, nessa 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O PSD foi a essa reunião e, ao contrário do que se possa dizer, se tem ou não 

propostas, veremos. Mas eu não considero e quero desde já dizer aqui que tudo o que eu 

ouvi sobre propostas de não agregação, não são propostas, não estão no espírito da Lei. ----

------ O espírito da Lei tem a ver com agregações, não é com não agregações. ------------------

------ Isso é uma coisa que é óbvia, toda a gente disse que não se queria agregar! --------------

------ Há alguém no País que queira agregar?! -------------------------------------------------------------

------ Mas há alguém que na área da Educação queira efetivamente reduzir custos?! É 

preciso reduzir em todo o lado. Já alguém ouviu alguém do seu próprio setor a dizer: - “Eu 

sacrifico-me por isto?!” Não! Nenhum de nós quer! Esqueçam isso! ---------------------------------

------ Não está em causa a não agregação! Está em causa agregação. -----------------------------

------ As propostas têm que ser sobre a agregação, que é uma coisa que às vezes parece 

que passa aqui despercebido. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Parece que, aqui, como diz o Eng. Farias, há treze posições de não agregação. ---------

------ Pois há! E só não há vinte porque há sete que não se pronunciaram. ------------------------

------ Mas eu arrisco mais, há quatro mil e duzentas, no País, que não se querem agregar, 

isso é claro! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como há dez milhões de pessoas que não querem mais impostos e que querem 

ganhar mais, isso é claro! ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Voltando à questão, o PSD decidiu nessa reunião que para haver essas condições, 

deveria haver um acordo global entre o PSD, o CDS e o PS; dissemos logo isto ao Partido 

Socialista e ao CDS: “ Nós não vamos aqui, hoje, apresentar nenhuma proposta, porque isto 
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é inquinar o processo. Estamos ou não estamos de acordo para conversar?” Se estamos, 

sentamo-nos e vamos conversar os quatro porque o PSD pediu a colaboração da Câmara e 

disse que a Câmara era parte fundamental neste processo O Senhor Presidente não 

apareceu mas apareceu o Senhor Vice-Presidente, como bem se recordam e mantém o que 

disse até hoje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Se na realidade o PS definiu a sua posição e definiu nessa reunião que para o PS não 

havia nenhuma agregação possível, que o PS era contra esta Lei e não participava em 

discussão nenhuma sobre esta Lei, foi o que o PS lá disse, pois é evidente que ao PSD, ao 

CDS e aos Membros das Juntas de Freguesia que assim o queiram, não lhes resta outra 

possibilidade de dialogarem e tentarem encontrar uma solução que havia de ser consensual, 

ainda que não por unanimidade, porque é difícil, mas têm essa responsabilidade, como 

achamos que o PS também tem. -------------------------------------------------------------------------------

------ E, por isso, o Prof. Martins disse que ainda que o trabalho esteja praticamente feito, 

nesta matéria, e obviamente que se calhar não conseguimos o ideal, o que não pode 

acontecer é nós dizermos que não termos opinião nenhuma e que não discutirmos coisa 

nenhuma. Isso é que não pode ser! ---------------------------------------------------------------------------

------ Mas o trabalho está a ser feito, mas tem que ser feito com consciência, sabem porquê? 

Porque a partir do momento que se começam a divulgar as propostas, aparecem 

imediatamente os bombardeiros preparados para as dinamitar. Porquê? Porque o que é 

mais fácil é acontecer isto entre freguesias. -----------------------------------------------------------------

------ Nós não podemos permitir que esta questão crie divisão entre as freguesias, isto é 

para criar sinergias entre freguesias. --------------------------------------------------------------------------

------ A Lei pode não ser clara sobre isto, mas nós temos obrigação de lutar por isto! -----------

------ Ora se cada um começar aqui a divulgar propostas, e por isso é que o PSD não disse 

se queria cinco, seis, sete ou nove, porque o PSD não pode vir aqui dizer isso, o PSD disse 

que era desejável que houvesse um esforço do Concelho todo, no sentido de se agregarem 

todas ou a grande parte das freguesias, que era um esforço conjunto. Disse-o na 

Assembleia do 25 de Abril, disse-o várias vezes. ----------------------------------------------------------

------  O PSD não define quais são as que vão agregar; define princípios! --------------------------

------- Porque quando começamos a dizer que “eu agrego à esquerda ou à direita”, então aí 

começam as confrontações. Isso é errado! Primeiro os princípios e então a seguir vamos 

trabalhar na mesa. E foi isso que nós definimos. ----------------------------------------------------------

------ E por isso, reconheçamos que para cumprir essas etapas todas, estaremos atrasados! 

Porque, se calhar, hoje, nesta Assembleia Municipal, devíamos ter uma proposta fechada! --

------ Mas eu também contava, e disse na Assembleia Municipal de junho, que durante o 

mês de julho e durante o mês de agosto se fizesse o trabalho das Assembleias de 
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Freguesia, fizeram-no grande parte delas. Que a Câmara fizesse o trabalho, não o fez, para 

logo no início de setembro começar a trabalhar. ---------------------------------------------------------- 

Mas foi surpresa para o PSD e não posso deixar de o dizer, depois de ouvir intervenções de 

alguns autarcas do PS, até favoráveis a um processo de agregação, o PS ter-se posto 

completamente à margem desta discussão. Isto, nós não contávamos! Reconheço isto! ------

------ Não contávamos que o PS não assumisse responsabilidades ao nível concelhio, mas 

temos que entender isto, temos que respeitar a vossa decisão. ---------------------------------------

------ Eu mantenho aquilo que disse o Prof. Martins, temos uma proposta praticamente 

fechada que poderia ser muito melhorada com o contributo do Partido Socialista. E, se ele 

quiser, e se o Sr. Presidente da Câmara também quiser, de certeza absoluta que nos cederá 

a sala da Presidência para, já a seguir, continuarmos a reunir e a trabalhar nesse processo. 

É o desafio que eu vos lanço. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Para terminar, quero dizer que o PSD votará favoravelmente essa proposta de 

suspensão dos trabalhos. “---------------------------------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  ---------------------------------------------------------

------ “Só um ligeiro reparo à orgânica da Mesa, mas é uma proposta minha, não há 

nenhuma proposta que possa interromper a livre discussão da Assembleia no ponto da sua 

Ordem de Trabalhos, nem para votação, nem para nada. Será sempre votada no final da 

Ordem de Trabalhos. É assim que diz o Direito Administrativo. ----------------------------------------

------ A única coisa que pode interromper-nos, e eu pensei que era o que eles tinham feito, 

era um requerimento, e o requerimento interromperia a sessão até à próxima quarta-feira. 

No entanto, está ultrapassada essa situação, não estou aqui para discutir isso. ------- Em 

relação à questão da falta de diálogo o Sr. Eng. Hilário esclareceu que a reunião onde 

estivemos, a posição do PSD foi realmente esta, que tínhamos que participar todos. A 

posição do CDS, continuo a afirmar, desculpe Senhora deputada. Eunice Neto, foi nenhuma 

e a nossa foi esclarecer os pontos porque é que não concordávamos com a Lei e porque é 

que achamos que não se deve fazer um mal menor. -----------------------------------------------------

------ Somos nitidamente contra esta Lei, nitidamente contra qualquer grau de participação 

contra uma Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O mal menor levou-nos aquilo que somos no País de hoje. --------------------------------------

------ Vou só aqui dar o exemplo de duas freguesias. Porque é que Barrô e Recardães 

devem ser unidas perante os princípios da Lei? Já escolheram a sede? Têm recursos que já 

sabem quais são e que vão ser potencializados? Sabem em que áreas vão atuar? Que 

percentagens vão ter em dinheiro?! Nada! Não sabem nada! Então porquê?! --------------------

------ Não há nada na lei que lhes indique que diga porquê. Há-de ser regulamentado. Há-de 

ser dito o porquê. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Tudo isto é participarmos no vazio de uma discussão. Eu acho que, é a posição do 

partido Socialista e é a única porque na posição de agregações, de uniões, há várias mas 

porquê?! Só para cumprir uma Lei que diz: “Cumpra-se”!? Não interessa para quê?! -----------

------ “Eu sou o Manuel Porto, sou totalmente contra, só lá estou para que esta Lei 

catastrófica não vá para a frente...” Se esse Prof. Dr. que é do PSD, que é um especialista 

na área, que isto é catastrófico, sou eu que vou dizer que não é? Sou eu que vou participar 

numa situação catastrófica?! – Não! ---------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à proposta do CDS, o PSD colabora, o PS não tem nada contra a proposta, 

contra o adiamento da discussão da proposta, reuniões..., não temos nada contrário à 

mesma. “ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Ba rrô:  -----------------------------------

------ “Há aqui uma série de iluminados, que vem para aqui com uma série de questões, vem 

falar de freguesias que claramente desconhecem, é para si, Sr. Prof. Vidal. -----------------------

------ O Senhor conhece tanto Barrô como eu conheço a sua freguesia e digo-lhe com 

sinceridade que conheço muito mal a sua Freguesia. Limito-me a não falar daquilo que não 

sei, que era aquilo que o Senhor devia fazer. ---------------------------------------------------------------

------ Eu só vim aqui dizer uma coisa, é um pedido de esclarecimentos para a bancada do 

PS, principalmente. Eu gostava de saber se fui eu que chamei a Troika? Se fui eu que 

assinei o documento? Se sou eu que tenho dívidas? É isso que eu gostava que vocês me 

dissessem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para mim, quem não tem contributo para o assunto, que não se manifeste só para 

incendiar quem quer fazer alguma coisa. Isto é assim claro! -------------------------------------------

------ Quem não quer contribuir, quem se quer por à margem, faz como o Sr. Presidente da 

Câmara que tem uma posição, boa ou má, mas não intervém e pôs-se à margem deste 

processo. Eu não concordo com a sua posição mas está a fazer bem. Não está aqui a 

lançar mais achas e a acusar os outros e que a Lei é que está mal. ---------------------------------

------ Peço-vos que quando falarem de freguesias que não conhecem, que se refreiem 

nalguns comentários, em primeiro. ----------------------------------------------------------------------------

------ Em segundo, se não têm nada a acrescentar, alheiem-se da discussão por favor.“-------

------ De seguida o Senhor Presidente colocou a proposta a votação, tendo a mesma sido 

aprovada por MAIORIA , com um voto contra e uma abstenção. --------------------------------------

------ Foi então suspensa a reunião desta Quarta Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal, designando para continuação o próximo dia dez de outubro de dois mil e doze, 

pelas vinte e uma horas, sendo que desta forma se consideram convocados todos os 

membros presentes, pelo que, pelas vinte quatro horas deram-se os trabalhos por 

encerrados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e doze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, realizou-se a segunda reunião da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal de Águeda, com a mesma Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------

------ A sessão foi presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia ANTÓNIO CELESTINO 

PEREIRA DE ALMEIDA  e secretariado pelas Senhoras Secretárias Marlene Domingues 

Gaio  e Carla Eliana 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 Extraordinária compareceram os seguintes D eputados 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; ----------------------------------------------------------

------- Joana Cristina Correia dos Santos – PSD; -----------------------------------------------------------

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

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

------- Elisa Maria Pires de Almeida – PS; --------------------------------------------------------------------

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

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

------- Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; ------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Alberto José Fernandes Marques - PSD; --------------------------------------------------------------
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------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto – PS; -------------------------------------------------------------------

------ Compareceram  igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Jun ta 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 estiverem presentes o s seguinte Membros:  ------

------- 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; -------------------------------------------

------- Manuel Correia Marques – PSD – Vereador; --------------------------------------------------------

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

que apresentaram Justificação de Falta:  -----------------------------------------------------------------

------ Tiago André da Costa Soares, que foi substituído por Maria Utilia Ferreira da Rocha 

Ferrão, de Carlos Alberto Carneiro Pereira – PJ de Valongo do Vouga – que foi substituído 

por José Henrique Vidal Martins e Dália Maria Silva Santos Costa que foi substituída por 

Jorge Santos Pereira. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, procedeu à leitura de 

uma comunicação enviada pelo Presidente da Assembleia de Espinhel, esclarecendo que o 
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parecer lido na passada reunião, respeitante à freguesia de Espinhel, tinha sido emitido pelo 

Executivo da Junta de Freguesia e não pela Assembleia, como a lei indicava: --------------------

------ Presidente da Assembleia de Freguesia de Espinhel: ----------------------------------------

------ “Na última Sessão, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Espinhel apresentou 

um parecer sobre a Reorganização Administrativa das Freguesias, o qual subscreveu em 

nome da Lista do Progresso. Este documento, num dos seus parágrafos vinculava a 

Assembleia de Freguesia. Gostaria de clarificar, que a Assembleia que presido, apesar de 

ter uma opinião formada, não autorizou o Executivo da junta a veicular a qualquer 

informação discutida nas nossas sessões em forma de parecer.” -------------------------------------

------ De seguida intervieram diversos membros da Assembleia e cujas intervenções se 

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

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

------ “A Freguesia da Borralha foi aprovada na Assembleia da República de 3 de julho de 

1986, por proposta do Dr. Horácio Marçal, na altura, do CDS, e publicada no Diário da 

República em 20 de agosto desse ano. ----------------------------------------------------------------------

------ Os Deputados Dr. Valdemar Cardoso Alves e o saudoso José Júlio Ribeiro do PSD 

foram quem apresentou o projeto da criação da Freguesia da Borralha mas caiu com o fim 

da segunda legislatura, depois reformulado por Bagão Félix e Horácio Marçal, mas ficou por 

completar por falta de pareceres dos órgãos autárquicos e, entretanto, a Assembleia da 

República foi dissolvida e o projeto volta a ir para a gaveta. Isto, na terceira legislatura. -------

------ Na quarta legislatura, em outubro de 1985, Horácio Marçal, apresentou um novo 

projeto para a criação da Freguesia da Borralha. Foram favoráveis, os pareceres da 

Assembleia de Freguesia de Águeda, Junta de Freguesia de Águeda e Câmara Municipal de 

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

------ As primeiras eleições foram em 18 de janeiro de 1987 e o primeiro Presidente da Junta 

de Freguesia da Borralha foi Aurélio Ferreira do CDS. -------------------------------------------------- 

A Borralha só começou a crescer, e a ter alguma qualidade de vida para as pessoas, 

quando teve alguma autonomia administrativa. ------------------------------------------------------------

------ Nunca mencionei qualquer junção entre a freguesia A ou a freguesia B e não 

reconheço a nenhum presidente de junta essa legitimidade, como aqui foi mencionado, isto 

é, que vá buscar a Borralha, que já antes pertencia a Águeda, etc. ----------------------------------

------ Venho, há cerca de dois anos, quando começaram a falar do assunto, a manifestar-me 

publicamente contra a extinção, agregação ou junção da Freguesia da Borralha. ----------------

----- No Orçamento de Estado, as freguesias do País representam 0,019 % do Orçamento 

de Estado. Foi dito pelo Presidente da ANAFRE. ----------------------------------------------------------

------ Foi aqui mencionado que a razão desta Lei é para economizar. De facto, em tempos, 
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era essa a ideia que o Governo tentou fazer passar, mas não conseguiu, pelo facto de as 

freguesias representarem apenas uma muito pequena migalha, no Orçamento de Estado e o 

Governo começou a falar em reorganização administrativa.---------------------------------------------

------ Não é possível fazer uma reorganização administrativa sem que seja feita uma revisão 

à Lei Eleitoral atual, e redefinir as competências das supostas novas juntas e ou 

agravamento de Juntas. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu estou no final do terceiro e ultimo mandato. À face da Lei vigente, não posso liderar 

nenhuma lista na Borralha. A minha posição, não é por causa dos votos ou estar agarrado 

ao poder porque não posso ser candidato à liderança, mas sim por não ter legitimidade 

política. Não digo aqui, como já foi dito por alguns presidentes de junta, em relação à sua 

freguesia, que não queremos ser agregados, mas, mas, mas se for com a freguesia A ou B, 

pode ser. Com a freguesia C é que não. ---------------------------------------------------------------------

------ Reafirmo aqui, em defesa da população da Borralha, que não! Não queremos ser 

agregados! Que não queremos perder a nossa soberania e que não queremos perder 

qualidade de vida por causa de uma lei que não tem ponta por onde se lhe pegue, só 

porque os “troikanos” assim o exigem. ------------------------------------------------------------------------

------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS:  ---------------------------------------------------------

------- “A figura da minha intervenção, é a de defesa da honra, na medida em que esta 

sessão é de continuação da sessão anterior, da segunda-feira. ---------------------------------------

------ Foi já na fase final da última sessão, da segunda-feira passada, que neste local, dito e 

repetido, que havia uma proposta e que o Partido Socialista não tinha acesso a essa 

proposta por razões óbvias do processo negocial, que requeria que a proposta fosse 

confidencial, até que o Partido Socialista se manifestasse. ---------------------------------------------

------- Eu espero bem que a proposta que, hoje, o PSD e o CDS aqui venham apresentar, 

seja diferente daquela que relataram ao Soberania do Povo, seja bem diferente, porque isso 

significa que, para ser comunicada ao Partido Socialista, corria risco de ser tornada pública. 

Ser comunicada ao Jornal, não correria esse risco?! -----------------------------------------------------

------- Caso essa proposta coincida, acho que está em causa a credibilidade de quem veio 

aqui defender, com grande eloquência, a necessidade de que essa proposta tivesse que ser 

mantida sigilosa.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Relativamente aquele comunicado que eu entreguei na segunda-feira, distribuí por 

todos os membros da Assembleia, e logo, também, pelos membros que também estavam na 

mesa. O Sr. Presidente da Assembleia leu isso como se fosse um parecer. -----------------------

------ Efetivamente, a palavra parecer, não consta lá, uma única vez. É um documento 

expressando a posição da Junta de Freguesia, que já era mais ou menos conhecido e foi 
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para vincar bem e explicar certas coisas que é preciso que se saibam. O porquê de certas 

coisas. Portanto, é só isso que quero dizer, que não houve qualquer intenção de apresentar 

aqui um parecer ou dar a entender que era. Foi expressar a nossa posição. Depois, o 

Senhor Presidente da Assembleia não se apercebeu e leu aquilo como sendo um parecer, 

eu também fiquei admirado na altura. Não foi! --------------------------------------------------------------

------ Mas de qualquer forma, a questão é que isso parece que incomodou aí uma certa 

pessoa, que por norma se incomoda sempre quando se refere a Freguesia e isso é que é 

grave. “-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, foi apresentada uma proposta conjunta dos Grupos Parlamentares do PSD 

e CDS/PP, cuja apresentação, se transcreve na íntegra: ------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP:  --------------------------------------------------

------ “Eu vou fazer a apresentação da proposta conjunta do CDS e do PSD, cuja cópia 

entreguei devidamente assinada ao Senhor Presidente da Assembleia, não o farei todavia, 

sem antes dizer ao Eng.º Manuel Farias o seguinte, em resposta aquilo que ele aqui disse: --

------ O Eng. Manuel Farias está nesta Assembleia, há tanto tempo quanto eu. Estava aqui 

quando foi do desenrolar do processo da Carta Educativa. ---------------------------------------------

------ Recordar-se-á, seguramente, que quando foi do processo da Carta Educativa, as 

Comissões envolvem pessoas que não podem ser controladas. Nessa altura, antes do 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, à altura o Dr. Paulo Matos, ter o meu relatório 

como Presidente da Comissão, o mesmo jornal já tinha também a informação do relatório 

que eu ia apresentar ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal.------------------------------- 

------ Eu não sou da Polícia Judiciária, não posso descobrir quem foi, e daí resultou, como o 

Senhor Eng. Farias se deve recordar, que eu pedi a minha demissão, depois de ninguém se 

ter acusado de o ter feito, pedi a minha demissão da Comissão e, como se recorda, por 

solidariedade, a Comissão demitiu-se em bloco e acabou essa Comissão na Assembleia. ---

------ Como compreenderá o Eng. Manuel Farias, num processo negocial, que tem que 

envolver dois partidos, onde há uma série de Presidentes de Junta que têm de ser 

consultados, o senhor sabe, perfeitamente, que há sempre um determinado tipo de pessoas 

que não foge à tentação de ceder aquilo que não deve ceder. O que não invalida, que aquilo 

que aqui foi dito, tenha razão de ser. --------------------------------------------------------------------------

------ Não pode o Partido Socialista reivindicar, como parte não participante, por vontade 

própria, ter acesso aquilo que está a ser negociado por outros, que não ele. ----------------------

------ Como é óbvio, se o Partido Socialista se tivesse disposto a integrar uma discussão 

conjunta, como várias vezes foi sugerido nesta casa, é evidente que o Partido Socialista 

teria que ter à disposição, os dados que nós tínhamos e ceder os dados que o próprio 

Partido Socialista entendesse, ceder à Comissão. Como o Eng. Farias sabe, é assim que se 
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trabalha quando se trabalha em grupo e quando se trabalha em Comissões. Quando alguém 

se isola por mote próprio, obviamente que não está em posição de exigir nem politica nem 

materialmente, na minha opinião, coisa nenhuma. --------------------------------------------------------

----- Dito isto, eu passo a confirmar, como efetivamente o CDS sempre disse, teve sempre 

ideias e teve sempre a intenção, de há muitos meses que o dizia, de apresentar uma 

proposta, porque o CDS, não é mais paternalista nem mais moral que os outros, mas é, à 

sua maneira, responsável e entendo que, em coisas que dizem respeito à nossa própria 

casa, somos nós, quem tem obrigação de decidir sobre elas. Repito, aqui, aquilo que já 

disse anteriormente. Podemos apresentar uma proposta que não vá de encontro, 

seguramente que não vai de encontro, aquilo que será a opinião geral do Município. 

Também não temos essa pretensão. Nós temos a representatividade que temos, o PS e o 

PSD é que têm, e há aqueles que não têm representatividade nenhuma e que, portanto 

foram eleitos, especificamente, para determinados cargos e, portanto, devemo-nos 

unicamente co-responsabilizar pela nossa quota-parte e pela nossa vontade de participar e 

de fazer alguma coisa que seja de bom. Se depois, no final, sairá alguma coisa que vai 

beneficiar as populações, que nós acreditamos que vá, complementado por aquilo que tem 

que ser feito e que efetivamente ainda não está feito e, também sempre mantivemos aqui 

que, reconhecemos que há coisas que deveriam ter sido feitas mas não foram, mas o 

problema, meus Senhores é que a Lei é Lei, a Lei é para cumprir enquanto for Lei. ------------

------ E quem quiser subverter a Lei, então, alguém está mal aqui nesta sala, porque isto, 

ainda não deixou de ser um estado democrático e esta Assembleia está legitimada de 

acordo com uma lei. Se querem subverter uma, então façam um favor, demitam-se da 

Assembleia, vão-se embora, protestem... Estão à vontade para reclamar o que quiserem, 

quando quiserem e à hora que quiserem. --------------------------------------------------------------------

------ Posto isto passo, a ler a proposta referente à Reorganização Administrativa 

Territorial Autárquica de Águeda , da responsabilidade política do CDS-PP e do Partido 

Social Democrata: --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “A publicação da Lei 22/2012 de 30 de maio, aprova o regime jurídico de 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, na qual se estabelecem os objetivos, 

princípios e parâmetros para uma nova reorganização territorial e define os termos das 

participações e pronúncia das Autarquias Locais neste processo. Posto isto, restava aos 

representantes autárquicos, bem como aos municipais, iniciarem uma reflexão sobre os 

vários cenários de Uniões de Freguesias levando em consideração as características 

geográficas, demográficas, culturais, sociais, de cada uma das possibilidades que se abriam 

para a reorganização. Sendo certo que a reorganização é um dado adquirido, ao qual não 

podemos fugir, ignorar ou menosprezar, entendemos promover o diálogo entre todas as 
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forças políticas representadas na Assembleia Municipal e ainda com os Presidentes de 

Junta de Freguesia eleitos em listas independentes, no sentido de obtermos um consenso 

global, quanto à reorganização do nosso território. Não foi possível obter uma 

consensualidade alargada uma vez que o Partido Socialista e o Senhor Presidente da 

Câmara se colocaram fora deste processo, alegando que estavam contra a lei.------------------ 

------ Mas, o facto de estarem contra a Lei, não impede a sua aplicação, não impede que a 

reorganização seja feita e, portanto, esta afirmação, mais não é que a afirmação de que não 

querem ser parte ativa na nova construção do Concelho escudando-se em desculpas e 

colocando-se em posição privilegiada para apenas poderem criticar sem terem dado 

qualquer contributo. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sabemos que esta matéria é sensível e delicada, mas não seremos nós, capazes de 

decidir do nosso destino?! De que temos, nós, afinal, medo?! De perder eleições 

futuramente? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Preferimos ter opinião e decidir sobre o nosso Concelho, em vez de usar estratégias 

politiqueiras, numa matéria que poderá interferir na nossa vida e na vida da nossa terra por 

muitos anos e porventura, até, séculos. ----------------------------------------------------------------------

------ E mais!! Havendo uma Lei, nós, enquanto órgãos de soberania, não nos podemos 

recusar ou alhear do seu cumprimento. Não podermos servir-nos das leis da Nação para 

sermos eleitos para as Juntas de Freguesia, para a Assembleia Municipal e para a Câmara 

Municipal e depois não respeitarmos essas mesmas leis da nação. Esta é uma atitude que é 

contrária ao sentido de responsabilidade que temos enquanto representantes destes órgãos 

e mais contrária ainda ao compromisso que assumimos em ser parte ativa nas decisões que 

ao nosso território dizem respeito.------------------------------------------------------------------------------

------- Podíamos fazer como Pôncio Pilatos e daí lavarmos as nossas mãos mas corríamos o 

risco de crucificarem Jesus Cristo. Decidimos tomar nós, na nossa terra, as decisões a que 

a ela dizem respeito, e não deixar nas mãos da Unidade Técnica, que de uma forma cega, 

definiria o desenho que o nosso Concelho passaria a ter, sem ter em conta as 

singularidades de cada freguesia, sem ter em conta as sensibilidades expressas nas 

Assembleias de Freguesia e sem ter em conta a história e a cultura de cada terra e sem se 

preocupar com o modelo de desenvolvimento económico e social do município.------------------

------ Resolvemos, assim, apresentar um trabalho que procura espelhar a realidade local, 

que procura respeitar as decisões das freguesias, que traga mais equilíbrio económico e 

social e que promova uma melhor coesão territorial. -----------------------------------------------------

------ Foi, considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------

------- 1– A obrigatoriedade de reorganização territorial autárquica, consagrada na Lei 22 

/2012 de 30 de maio; ----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 2 – Que, caso os Órgãos Municipais não se pronunciassem, a reorganização 

administrativa a que alude a alínea a) seria feita pela Unidade Técnica para a 

Reorganização Administrativa do Território, que funciona junto à Assembleia da Republica, 

determinando, assim, o novo modelo territorial do concelho; -------------------------------------------

------ 3 – Que, caso assim fosse, ficaríamos sujeitos a uma reforma administrativa cega; ------

------- 4 – Que o decidirmos apresentar uma proposta, permite-nos levar em consideração as 

especificidades do Concelho, respeitando a sua história, a sua estrutura económica e social, 

a sua coesão e o equilíbrio do modelo de ocupação territorial; ----------------------------------------

----– 5 – Que ao modelarmos uma proposta, podemos potenciar ganhos de escala, ao nível 

das centralidades do Concelho; ------------------------------------------------------------------------------- -

------ 6 – Que a aprovação de uma proposta por parte dos Órgãos Municipais, permitirá às 

Uniões de Freguesias uma majoração de 15% do Fundo de Financiamento das Freguesias, 

até ao final do mandato seguinte à sua constituição. -----------------------------------------------------

------ Assim, e seguindo os critérios legais constantes na Lei 22 /2012, propõe-se: --------------

------ 1 – Que de acordo com o disposto nos números 3, 4 e 5 do artigo 5º da Lei 22 /2012 de 

30 de maio, sejam reclassificadas as freguesias de Espinhel e de Valongo do Vouga, como 

não situadas em lugar urbano, uma vez que a malha urbana constante do mapa do INE não 

está conforme o que, efetivamente, se encontra no terreno, sendo certo que: --------------------

------ 1 - a) - A malha urbana de Fermentelos não entra em circunstância alguma no território 

de Espinhel, sendo esta uma freguesia de caraterísticas não urbanas; -----------------------------

------ 1- b) – A malha urbana que se encontra no mapa do INE que mostra esta estendendo-

se pelas freguesias de Segadães, Trofa e Valongo do Vouga, na realidade não acontece no 

que diz respeito á freguesia de Valongo do Vouga. -------------------------------------------------------

------ Após o que se propõe: -------------------------------------------------------------------------------------

------ 2 – Que seja aprovada a União das Freguesias de Águeda e Borralha com sede em 

Águeda; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3 – Seja aprovada a União das Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga com 

sede na Trofa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 4 - Seja aprovada a União das Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do 

Vouga e Agadão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 5 – Seja aprovada a União das Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, com sede em 

Barrô; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 6 - Seja aprovada a União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, com sede em 

Travassô; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 7 - Seja aprovada a União das Freguesias da Recardães e Espinhel, com sede em 

Recardães; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 8 - Seja aprovada a União das Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba, com sede 

em Préstimo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 9 – Todas as Uniões de Freguesias propostas do ponto 2 ao ponto 8 respeitarão os 

limites das Freguesias definidos no mapa referente ao Concelho de Águeda, anexo à Lei 22 

/2012 de 30 de maio, não se procedendo a qualquer alteração dos limites das mesmas; ------

------ 10 – Mais se propõe que esta proposta seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

termos do art.º 11 da Lei 22 /2012 de 30 de maio, sendo que após a aprovação por parte 

deste Órgão deliberativo deverá ser remetido à Assembleia da República para cumprimento 

do preceituado no art.º12 do referido diploma legal. ------------------------------------------------------

------- O Municipio de Águeda dê nota junto da Assembleia República e da Unidade Técnica 

para a Reorganização Administrativa do Território, que fará depender a validade e a 

aplicabilidade da sua proposta, da Reorganização Administrativa, da aplicação simultânea 

da Lei 22 /2012 de 30 de maio, a todo o território nacional. ---------------------------------------------

------ Nota: - será remetida nota justificativa mais detalhada à Unidade Técnica, para ajudar a 

melhorar a fundamentação desta proposta.------------------------------------------------------------------

------ Águeda, ao 10 de outubro de 2012.” -------------------------------------------------------------------

------ Este é o compromisso que o CDS e o PSD tomam com o Município, reorganizar, 

reestruturar, dar a possibilidade de as pessoas, com bom senso e com inteligência, 

aproveitarem aquilo que de bom, esta decisão, se for aprovada, pode ter e entenderem que, 

isto, não se trata de agregar ou de segregar ou deixar de agregar. Isto é uma confluência de 

interesses de áreas do território, do qual se espera que a boa vontade e a inteligência dos 

respetivos autarcas, possa potenciar para bem das populações.”-------------------------------------

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

------ “A minha primeira referência é  em relação à ausência do Senhor Presidente da 

Câmara. Segundo sei, estará ausente do país, em Bruxelas. Também vos quero informar 

que hoje também deveria estar em Madrid, no âmbito das minhas funções profissionais e 

que não pude fazê-lo por causa desta obrigação que tenho. O Senhor Presidente da 

Câmara se tinha compromissos para o dia de hoje, na segunda-feira, quando ouviu a 

proposta do CDS e do PSD para alterar, para continuar esta Assembleia na quarta-feira, 

levantava o dedo e dizia, que hoje não poderia estra presente, se seria possível 

agendarmos para quinta, ou para sexta, ou para terça? Quem está interessado nos 

trabalhos que decorrem nesta Assembleia, faria isso. Pelos vistos, este é um assunto que 

não é importante para o nosso Presidente de Câmara. Tem-no demonstrado ao longo de 

todo o processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas importa dizer, que ainda que sejamos contra a lei, há um trabalho que tem que ser 

feito e, esta Câmara esteve, toda ela, à disposição daqueles que nada quiseram fazer por 
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esta agregação e aqueles que quiseram trabalhar por isto, tiveram que o fazer sozinhos, 

porque não tivemos, da parte da Câmara, nenhum estudo, nenhuma iniciativa de pró 

atividade, até para justificar as ideias do Senhor Presidente da Câmara. Não digo do 

executivo, porque eu, até hoje, não conheço o parecer do executivo sobre esta matéria. ------

------ É uma nota que tem que ser feita. Temos que nos habituar a uma situação. A Câmara 

não é propriedade de A, B ou C. Todos somos poucos para estudar os assuntos e isto é 

muito importante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Segunda situação, em relação à questão da elaboração das propostas. ---------------------

------ O Presidente da Junta de Freguesia da Borralha disse e muito bem, esta não é uma lei 

feita por nós, é uma imposição da Troika, negociada no tempo do Governo PS e assinada 

pelo PSD e pelo CDS. Portanto, não nos podemos esquecer dos compromissos que, em 

Portugal, assumimos. Obviamente que esse compromisso deu origem a esta Lei, 

apresentada pelo Governo PSD/CDS. Sabemos que a Lei não é perfeita. Todos já a 

criticámos. Mas sabemos, pelo menos nós, no PSD, no CDS e pelo que vi hoje no 

comunicado do Partido Socialista, que todos somos favoráveis às agregações. O Partido 

Socialista, diz hoje que é favorável às agregações das freguesias. Disse hoje, neste 

comunicado, está escrito, se for preciso, vou lê-lo, mas que é contra a Lei, já percebemos. --

------ Mas há uma coisa que todos concordamos pelos vistos, as forças políticas aqui 

presentes, que é necessário fazer agregações de freguesias e isso é um bom princípio. Foi 

com base nesse princípio que nós tentámos sempre obter um consenso, como expliquei da 

última vez, em que se trabalhasse uma proposta conjunta. ---------------------------------------------

------ Eu nunca disse que não tínhamos as propostas para mostrar. O que eu disse foi que 

enquanto as propostas estão a ser trabalhadas e não são definitivas, não é para andarem aí 

a ser badaladas porque, estamos a construir o edifício e, o pior que pode haver, é entregar o 

projeto do edifício a um taliban para ir dinamita-lo. Isso não o fazemos! ----------------------------

------ Portanto, o que dissemos foi que no momento em que nós tivéssemos, efetivamente, 

uma proposta final, a apresentaríamos. ----------------------------------------------------------------------

------- Mas reconheço que havendo um partido com uma importância elevada no Concelho e 

nesta sala, tendo-se este partido posto á parte desta negociação, teríamos muita dificuldade 

de encontrar consensos porque, nós não nos podemos esquecer que uma proposta para ser 

aceite, ou para avançar para a Assembleia da República, terá que garantir, metade mais 

um, dos votos expressos nesta Assembleia. ----------------------------------------------------------------

------ Portanto, teremos que trabalhar numa situação consensual. Eu já disse isto. Na minha 

opinião, não do PSD, o mapa era de nove freguesias. Mas quando trabalhamos em diálogos 

e em consensos, nem sempre a nossa ideia é aquela que tem que ser implantada. Eu já 

ouvi gente a falar em seis, já ouvi gente a falar em catorze. Há propostas de toda a maneira 
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e feitio. Cada um tem a sua, na sua cabeça. ----------------------------------------------------------------

------ Num processo destes, muito difícil, podíamo-lo ter feito logo mas a primeira coisa que 

nós quisemos foi ouvir todas as Assembleias de Freguesia, que se pronunciaram sobre esta 

matéria. E tivemos o cuidado de que no que diz respeito às Assembleias de Freguesia que 

se pronunciaram, tentar ir buscar algo, que fosse coincidente em termos globais.---------------- 

------ É evidente, houve uma coisa que nós, numa proposta destas, não tivemos em conta, e 

eu reconheço isto, a não agregação. Porque a não agregação, é o estado que, 

naturalmente, qualquer pessoa defende, aquilo que tem sido o trajeto. Mas a lei não é uma 

lei de não agregação. É uma lei de agregação. Então fomos buscar os contributos todos das 

assembleias de freguesia, de forma a que não fossemos contra uma decisão de uma 

Assembleia de Freguesia, ao nível da agregação, mas conseguimos nesta proposta, não ir 

contra nenhuma proposta das Assembleias de Freguesias que se pronunciaram 

formalmente. Ouvi dizer, no tal jornal que falam, que eram catorze. Eu acho que foram 

catorze, pelos vistos ouvi dizer aqui hoje que foram só treze, ouvi dizer isso. ---------------------

------ Quero também dizer, que eu, como líder do grupo Municipal do PSD, não transmiti 

nenhuma proposta para jornal nenhum. E hoje fui criticado severamente por um jornal, por 

efetivamente a proposta estar na rua e eu não ter dito, mas eu não falei com nenhum jornal. 

O jornal publicou, está aqui o jornalista Jorge Costa. Ele é que saberá a responsabilidade 

dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Até porque todo o processo foi evolutivo. Agora, 

quando me falam em credibilidade, cada um fica também com a sua consciência. --------------

------ Portanto, quero explicar que esta situação, não foi fácil. Há freguesias que estão 

ligadas ao Partido Social-democrata que também não estão contentes com isto. Há até 

freguesias que se pronunciaram para ficar sozinhas ou até para ficar agregadas e, hoje, 

acham que deviam ficar agregadas. Eu percebo isto. Este é um processo evolutivo e tem 

sido muito difícil, este processo, para o PSD e para o CDS. --------------------------------------------

------ Por isso quero dizer a todos aqueles que durante muito tempo, escreveram e opinaram 

sobre a falta de propostas desta Assembleia, sobre a capacidade desta Assembleia intervir 

naquilo que lhe diz respeito, estavam redondamente enganados. ------------------------------------

------- É evidente, não andamos nos Jornais a fazer publicidade. É evidente, não andamos a 

avançar sem termos seguranças, é evidente. Mas o trabalho está feito, dentro dos prazos, 

está apresentado e a partir deste momento, cabe-nos a nós podermos decidir sobre este 

processo.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

------ Relativamente à proposta apresentada, intervieram diversos Membros da Assembleia 

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

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

------- “Trago aqui uma pasta, mas simplesmente tenho aqui duas folhas. Não vou falar em 
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papéis, vou falar do coração. Aquilo que sinto, a revolta que tenho. ----------------------------------

------ O Senhor Presidente da Câmara, hoje, não está cá, mas se muitas vezes eu estive em 

desacordo com ele, hoje estava de acordo com ele, por se jogar fora desta palhaçada que 

se está aqui a passar. Alem de que o criticam, eu estou plenamente de acordo em ele se ter 

deslocado desta Assembleia para fora. Fez ele muito bem! --------------------------------------------

------ Eu não quero falar nas freguesias, quero falar na minha freguesia. Com as outras, cada 

um faz aquilo que bem entender. Eu vou falar na minha. E se, eventualmente a palavra me 

fugir para uma freguesia, peço desculpa que não é com essa intenção. Eu já estou a avisar, 

porque de repente posso falar numa freguesia mas não é intenção atacar os meus colegas. 

Não é essa a intenção. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu, em 30 de outubro de 2008, escrevi no jornal que está aqui e que diz assim: “Lutar 

contra os abutres políticos que querem usar o nosso bom-nome”, referindo-me à freguesia 

de Agadão. Está aqui, em 2008. --------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje, em 2012, estou com as mesmas palavras, estou a tentar lutar, contra os abutres 

políticos porque, eu lamento, um Presidente de Junta ou outros Presidentes de Junta 

queiram fazer um casamento, se o noivo não se quer casar. Têm um noivo, têm duas 

noivas, mas o noivo não se quer casar, então têm que o sequestrar, têm que o violar para 

ver se conseguem fazer o casamento, mas o padre não aparece. O padre está em Lisboa. 

Mas, é isto que nos querem fazer a Agadão. ---------------------------------------------------------------

------ Eu sei que Agadão é uma freguesia pequena, com pouca população, com uma área de 

40,8 Km2. Se alguma freguesia vive com dificuldades económicas não é Agadão! Posso 

dizê-lo. Não é Agadão! E por quê? Eu vou explicar.  Agadão é uma freguesia de povo 

trabalhador, honesto, acostumado a trabalhar de sol a sol, no meio daquela floresta que só 

houve uma pessoa aqui que falou na floresta, que foi o Eng. Manuel Farias. Muito obrigada 

Eng., o Senhor ainda tem raízes de Agadão e sabe, melhor do que qualquer um daqui, as 

dificuldades que nós vivemos naquela terra, para tratar da floresta.---------------------------------- 

------ Ninguém se preocupou com a sobrevivência das pessoas. Preocupou-se é em arranjar 

mais área. A área é que interessa! O resto não importa! ------------------------------------------------

------ Eu sou uma pessoa um pouco analfabeta porque fiz o exame da 4ª Classe em 1959, já 

lá vão 53 anos e nunca fiz formação profissional, por isso também devo estar um pouco 

antiquado, hoje, mas eu estou a dizer aquilo que sinto. --------------------------------------------------

------ As pessoas de Agadão não têm dificuldades económicas e vivem mais ou menos 

decentemente, porquê? Porque houve alguém que se preocupou com a floresta. E isso está 

lá, 94 km de talhões de florestais, 18 tanques, uma represa que leva 3 milhões de litros de 

água, três sistemas de bombeio, uma seção de Bombeiros de Águeda. ----------------------------

------ Há um tempo atrás, disse aqui neste sítio que a seção dos Bombeiros gere um 
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armazém de ferro velho e hoje digo o contrário. Valeu a pena reclamar. Porque hoje a 

secção está a funcionar bem, tem boas viaturas e estamos orgulhosos disso. Tudo isso para 

proteger a mancha florestal que lá está, para a sobrevivência das nossas pessoas, dos 

habitantes. Mas isso vai acabar tudo, porque hoje, aqui, está a ser assinada a sentença de 

morte da freguesia de Agadão. Estão a passar a certidão de óbito à freguesia de Agadão e 

eu não vou ser ajudante do coveiro! Eu, não! ---------------------------------------------------------------

------ Porque, não me venham dizer a mim, que se nós não fizermos, que Lisboa fará. Não 

senhor! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Mas, afinal, as pessoas têm medo. Se alguma coisa não tenho, é medo! --------------------

------ Têm medo dos de Lisboa? Qual é o problema? Se o autor desta lei criticou a lei! Eu até 

estou à-vontade porque eu sou do PSD, a lei é do PSD. ------------------------------------------------

------ Se a Assembleia Municipal tem assim tanto medo, porque é que não teve medo a do 

Porto, a de Espinho, a de Almada, a de Felgueiras, a da Amarante, a de Lousada, bem perto 

a de Tondela, de Santa Comba, a de Alcácer do Sal, a de Viseu, porque é que não tiveram 

medo? Só aqui é que são medrosos? Eu penso que não é o medo. Aquilo que eu penso, é a 

interferência naquilo que lhe diz respeito. Qual é a moral ou a legalidade de um presidente 

de junta que diz as freguesias que quer para si? Mas que dignidade é que tem essa 

pessoa? Essa pessoa não tem dignidade nenhuma. É um aproveitador político. É daqueles 

bichos que há no rio que lhe chamam sanguessugas. Chupam o sangue das pessoas 

quando as pessoas vão para o rio. Eu considero essas pessoas assim. ----------------------------

------ Agora, eu quero perguntar uma coisa, já viram onde vão abrir a sepultura para enterrar 

a bandeira de Agadão? Eu quero saber onde é que ela vai ser enterrada, quero lá por uma 

cruz a dizer: “ Aqui morreu a Freguesia de Agadão”. É isso que estas pessoas estão a fazer. 

------ Não me venham cá dizer, que se nós não fizermos os de Lisboa fazem! Deixem fazer! 

Vamos lá ver se eles têm coragem para o fazer! Mas eu acho que eles não vão ter coragem 

para o fazer. Agora, não! Eu tenho quase a certeza que eles vão, desculpem lá a palavra, 

meter o rabinho entre as pernas e se vão calar como um cachorrito que eu lá tenho. De 

certeza! Porque, a contestação é de tal ordem, que eles não vão ter coragem para fazer 

isso. E com que cara é que ficam estas pessoas que vêm agora aqui defender isso? Com 

cara de palhaço, desculpem lá! Eu para isso não sirvo. --------------------------------------------------

------ Agora, eu quero saber, também, onde é que põem os marcos para dividir Agadão. Eu 

quero saber se pertenço a um lado ou se pertenço a outro. Porque, vai ser dividida: metade 

para é para um e metade é para o outro. Agadão que se “lixe”! ---------------------------------------

------ Lamento muito esta cobardia de certas pessoas. E podem ter a certeza, nunca mais 

me calarão sobre este caso! Apontarei com o dedo, os autores que usaram o nome de 

Agadão para benefícios próprios, talvez para arranjarem lugares, empregos para poderem 
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sobreviver. Quem sabe?! Eu não, porque eu estou de partida. A Lei não me permite e a 

idade também. Mas lamento muito esta situação. ---------------------------------------------------------

------ Mesmo aqueles, que nós pensávamos que tínhamos confiança e que achávamos que 

podíamos acreditar neles, afinal também nos traíram. ---------------------------------------------------

------ Agadão não pode tolerar isto e nunca mais se vai esquecer daquilo que estão a fazer a 

Agadão. Essas pessoas deviam ter vergonha e tapar a cara com um pano preto como os 

talibãs fazem. Deixem Agadão viver sossegada. Não se metam connosco! Arrumem as 

vossas casas, façam o que vocês quiserem nas vossas casas mas deixem os vizinhos 

sossegados! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aliás, a lei, no art.º 6 e no ponto 2 diz, que uma Freguesia pode ser autónoma desde 

que tenha 150 eleitores. E porque é que ninguém foi capaz de defender a Freguesia, o 

símbolo da zona serrana?! Podia ser o símbolo da zona serrana, quem diz esta, diz outra 

Freguesia serrana! Mas não querem preservar a freguesia de Agadão, querem matá-la! ------

------ Meus amigos: é isto que temos, é a política que temos e são aqueles que nós temos 

para nos defenderem. Para mim isto é covardia completa! ---------------------------------------------

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

------ “Em primeiro lugar, gostaria de dizer que há um ano atrás, nesta Assembleia Municipal, 

apresentei, em nome da freguesia de Águeda, uma proposta. Proposta essa que se 

baseava em quatro freguesias. Em mais do que uma Assembleia Municipal, desafiei os 

meus pares para que discutíssemos essa obrigatoriedade da Lei. Tive a oportunidade de, 

aqui, por mais do que uma vez, afirmar sempre a minha posição, enquanto Presidente de 

Junta. Posição essa que era diferente em, alguns aspetos, da posição do Partido Socialista. 

------ Quem quer negociar, quem se augura como um procurador e um “buscador” 

incessante, incansável de consensos, no mínimo, e falo para o líder do CDS e para o líder 

do PSD, poderia ter a amabilidade de convidar o Presidente da Junta de Freguesia de 

Águeda para fazer parte da discussão da proposta, que hoje, aqui, nos foi apresentada. ------

------ Vamos então discutir propostas. A proposta que eu apresentei, era de quatro ou cinco 

Freguesias. Seria uma freguesia central, uma freguesia sul, uma freguesia poente e uma 

freguesia norte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como é que ela era constituída? Macinhata, Valongo, Préstimo e Macieira de Alcoba. 

Onde seria a capital? Valongo. Porque não fui eu que fiz a lei, não fui eu que arranjei a 

argumentação para que Valongo fosse vila, foi mesmo o país que o fez, não fui eu. O polo 

agregador seria Valongo do Vouga, porque é vila. Decidido em conformidade com a Lei da 

República, e temos que ter sempre em conta a Lei da República, inteiramente de acordo 

com o parecer do CDS e o PSD. Nunca nos devemos esquecer da Lei da República, porque 

se nos esquecemos da Lei da República, o poder cai na rua. Não devemos deixar que o 
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poder caia na rua e eu estou inteiramente de acordo. Vamos todos cumprir a Lei! --------------

------ Ficaria, então, uma freguesia com 8.324 habitantes e com 116.881 km2. --------------------

------ Segunda freguesia que eu propus, a freguesia central, constituída por Águeda, 

Recardães, Borralha e Castanheira. Porque a Lei da República ou a Lei 22 e todos os textos 

que a secundam dizem que a freguesia urbana central é agregadora das outras. ---------------

------ Mas, reparem numa coisa, eu fui ver a História, não a história dos otomanos, nem dos 

visigodos, nem o foral de D. Afonso Henriques, nada dessa histórias, fui ver a história, a 

nossa história, a história do nosso Concelho, a história das nossas freguesias e de quem fez 

a história porque a história não é contada, é feita. ---------------------------------------------------------

------ No dia 12 de junho de 1987, em reunião de Câmara, foi delimitado o perímetro urbano 

da cidade de Águeda. Pelos Serviços Técnicos de Estudos e Projetos foi apresentada a 

seguinte proposta de delimitação urbana da cidade. “A Norte, a Avenida do Emigrante, por 

uma linha distante na cidade, dista cerca de 100m a Sul da fábrica FAMEL e a Norte da 

MAZA por uma linha que se prolonga até à EN 230 a norte da fábrica JOINAL. A Poente da 

EN 230 por uma linha distante desta, cerca de 250m fletindo ligeiramente para nascente, 

próximo da quinta do Guimarães, atravessando o rio Águeda para Sul, e prolongando-se à 

linha limite até ao alto de Recardães junto à fábrica da ÓRBITA. -------------------------------------

------ A Sul, a cerca de 100m da fábrica da ÓRBITA, fletindo para sudoeste, até ao 

denominado cruzamento da EN1, do Brejo e prolongando-se em linha reta para Nascente, 

até à EM606, a Sul do bairro do Agueiro, na Borralha. ---------------------------------------------------

------- A Nascente, da EM606 para norte, até à estrada de ligação ao Souto do Rio, onde 

inflete para Nascente, seguindo depois para norte, até à Catraia de Assequins e onde segue 

na direção Noroeste, paralelamente á avenida do Emigrante, distante deste cerca de 100m, 

à Alagoa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre este assunto, usou a palavra o Sr. Vereador Angelino Ferreira que afirmou que: 

“em qualquer arruamento a executar entre a FREEPORT e a antiga Mira Lago ficaria muito 

dispendioso já que o terreno naquele local é muito pantanoso. Assim, por essa razão, julgo 

mais razoável que o limite Sul da cidade, passe a ser definido pelo atual arruamento 

existente no alto do Brejo e perpendicular à EN1 e quanto ao limite Poente, entendo que 

deveria ser estabelecida pelo traçado da variante à EN1 porque constitui um limite 

fisicamente bem determinado.” ---------------------------------------------------------------------------------

------ O executivo municipal, deliberou após esta troca de impressões, solicitar aos Serviços 

Técnicos de Obras e Urbanismo, que reformulasse as delimitações apresentadas sobre a 

proposta do Sr. Vereador Angelino Ferreira, a fim do assunto ser de novo apreciado.” 

Gostaria de dizer que a Câmara Municipal era liderada pelo Partido Social Democrata e que 

gostaria de dizer que o Sr. Angelino Ferreira era Vereador do CDS. ---------------------------------
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------ Na Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 1987: “Ponto 1 – Delimitação do 

perímetro urbano da cidade. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Dado que havia sido distribuído aos senhores deputados municipais a documentação 

sobre esta matéria, sendo portanto já do conhecimento de todos, o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para que fizesse uma 

apresentação da proposta, o qual tem o seguinte teor: pelos Serviços Técnicos de Obras e 

Urbanizações em cumprimento da deliberação tomada em reunião de 12 de janeiro findo, foi 

apresentada a seguinte proposta de delimitação da cidade: Limite Norte – uma linha na 

direção Nascente/ Poente, passando junto à fábrica FAMEL, até junto da futura variante à 

EN1; Limite Poente – A Nascente e junto à futura variante à EN1; Limite Sul – Da futura 

variante da EN1 para Nascente, pelo limite Sul da freguesia da Borralha até ao Vale Grande; 

Limite Nascente – Desde Vale Grande para Norte, por uma linha orientada no sentido 

Sul/Norte até à estrada do Souto do Rio, onde segue para Nascente até ao fim do parque do 

Souto de Rio, seguindo então para Norte até à Catraia de Assequins, nessa zona segue 

para Poente até ao alto do Amial aonde segue outra vez para o Norte até Sul do Gravanço, 

seguindo então para Noroeste, até Alagoa.” Estes são os limites urbanos da cidade. ----------

------- Não disse, nem nunca decidi, nem nunca propus limites urbanos para a cidade. A 

cidade de Águeda é tanto no Amial, como no Gravanço, como em Recardães ou como na 

Borralha. Que fique claro, decisão do CDS e do PSD. ---------------------------------------------------

------ Pegando neste pressuposto e indo ao encontro do que diz a lei, quando propus e 

porque já defendo há muito tempo a reorganização administrativa, quando falei nesta 

freguesia central, foi exatamente por o perímetro da cidade ser todo este além de um sem 

número de coisas que é importante e está na lei. --------------------------------------------------------- 

------ O agrupamento de escolas de Águeda tem a ver com que freguesias? Agueda, 

Recardães, Borralha e Castanheira. Não fui eu que fiz, foi a DREC. Eu não faço nada disto. 

Eu só falo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Centro de Saúde de Águeda serve as mesmas freguesias. Não sou eu que digo, até 

porque eu sei pouco disso. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ A verdade é que a cidade é, de facto, um polo aglutinador em conformidade com o que 

está na Lei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois eu dizia que havia uma freguesia a Sul e esta freguesia teria 17. 795 Habitantes 

e 73.274 Km2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A freguesia Sul, seria constituída por Aguada de Cima, Agadão, Belazaima, Barrô e 

Aguada de Baixo, com sede em Aguada de Cima. Por quê Aguada de Cima? Porque 

também não fui eu que disse que é uma vila nem a elevei a vila. Não tenho essa capacidade 

e essa veleidade. Gostava, mas não! E se é uma vila, é um ponto aglutinador e também tem 
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um agrupamento de escolas que serve estas freguesias.------------------------------------------------ 

------ A freguesia de Aguada de Cima tem 8. 215 Habitantes, se repararem a freguesia Norte 

tem 8.324, portanto, estamos a falar em questões equilibradas, e tem 96.95 Km2. --------------

------ Depois a Freguesia Poente, seria constituída por Lamas, Segadães, Trofa, Travassô, 

Óis da Ribeira e Espinhel, que perfaz 9.434 habitantes, se repararem, equilibrado com as 

outras duas. E onde é que é a capital? Trofa, aliás, lugar de Mourisca do Vouga, também 

não fui eu que disse que é vila mas Mourisca do Vouga é vila. Não fui eu que a elevei a Vila. 

------ Eu até agora, desde que comecei a falar, fui dando o ponto no nó e o nó no ponto. Não 

vim cá dizer, que depois justificava! Eu estou a justificar! E, era isso, que queria ver os dois 

partidos, que tanto estudaram, que tanto negociaram, virem cá fundamentar. Esta freguesia 

teria então, 39.578 Km2.-------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aqui, só se põe um problema e eu falava em quatro. O problema é Fermentelos. Se eu 

colocasse Fermentelos nesta freguesia que me parece a mim que iria ser aglutinadora, 

criava aqui um problema e estragava um pouco a minha linha de pensamento, uma vez que 

teria duas vilas, e por isso deixei Fermentelos sozinha, até porque tem uma barreira física 

muito grande, que é a Pateira. ----------------------------------------------------------------------------------

------ E foi a minha linha de orientação, equilíbrio, ganho de escala, ganho de eficácia, 

eficiência, reutilização e utilização dos meios, convergência das instituições que existem. ----

------ Pegando nas palavras sábias do Senhor Eng. Hilário porque não se pode vir aqui, a 

cada Assembleia, dizer uma coisa diferente porque isso faz com que a gente perca 

credibilidade. E a credibilidade de um político vem quando ele, mais ou menos, consegue 

manter e sustentar uma ideia. E, o Eng. Hilário disse aqui na última Assembleia, que a Lei 

não era boa. Toda a gente sabia que a Lei não era boa, mas que tinha que ser cumprida. E 

que, em sua opinião, o que era correto, era que nenhuma freguesia ficasse de fora e que 

todas tivessem a obrigação de ser agregadas e agrupadas, disse o Senhor Eng.º Hilário. E 

eu, como ouvi com atenção e como tinha vontade de negociar, só lamento não ter sido 

chamado, mas eu não mandei nada disto para o jornal nem houve nenhum talibã do PS que 

mandou nada para o jornal. Temos depois aqui um outro estudo que eu passo a explicar. ----

------ Freguesia das Aguadas, com Aguada de Cima, Agadão e Belazaima do Chão onde eu 

já fui eleitor e vivi, com muito gosto. Tem 5.002 habitantes e 86 Km2. -------------------------------

------ Freguesia Central tem 17.795 habitantes e 73 Km2, com as freguesias de Águeda, 

Borralha, Recardães e Castanheira. ---------------------------------------------------------------------------

-------- Freguesia de Valongo, com as freguesias de Valongo, Préstimo e Macieira, 84 Km2 e 

5.129 eleitores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Freguesia do Vouga, com as freguesias de Lamas, Segadães e Trofa, 4. 650 eleitores 

e com 16.68 Km2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Freguesia da Pateira, com as freguesias de Travassô, Óis e Espinhel, 4.754 eleitores 

e23.51 Km2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Freguesia do Cértima, com as freguesias de Aguada de Baixo e Barrô, 3.213 eleitores 

e 10.19 Km2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ As freguesias de Macinhata e Fermentelos ficavam sozinhas. ----------------------------------

------ Se repararem, temos uma freguesia central, a grande freguesia, temos três freguesias 

equilibradas de tamanho médio e três mais pequenas. Como veem, houve aqui a 

preocupação de uniformizar o Concelho e não criar desequilíbrio. ------------------------------------

------ Reparem que a cidade, feita pelo PSD e pelo CDS, é metade da freguesia de Águeda, 

quase a freguesia toda da Borralha, quase a freguesia toda de Recardães e ainda vai 

apanhar Espinhel, porque o Casaínho e Oronhe também pertence á área urbana da cidade. 

------ Mas depois, quando a gente fala na lei, tem que a cumprir. E quando a gente vem aqui 

retificar algumas coisas, tem que as retificar. E no mapa, de facto, há um erro e há um erro 

que é a questão do lugar urbano de Fermentelos que ultrapassa a Pateira e vem a Espinhel, 

o que não é verdade e, portanto, tem que ser retificado. ------------------------------------------------

------ Da mesma maneira que é verdade que o lugar urbano da Mourisca do Vouga toca na 

freguesia de Valongo. É muito pouco, mas toca. A verdade é que toca. ----------------------------

------ Mas há uma coisa curiosa e que eu acho que nunca ninguém reparou. É que, além da 

ponte do rio, a rua Cabedo e Lencastre, que é freguesia de Recardães, está na mancha 

continuada do lugar urbano de Águeda e que os Senhores não a meteram cá. Curioso, e é 

curioso que o PSD e o CDS que tanto estudou os mapas, não verificaram que além da 

ponte, a rua Cabedo e Lencastre, que é freguesia de Recardães, está na mancha 

continuada do lugar urbano de Águeda e que é uma pena que os pareceres do CDS e do 

PSD tão trabalhado e tão estudado, não tenha conseguido retificar isto. ---------------------------

------ Não cheguei a perceber porque é que depois de tanto estudo, não se vê uma coisa que 

é tão óbvia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como veem e como repararam, todas as propostas e as propostas que eu apresentei, 

cumprem todos os preceitos da Lei, porque a Lei diz o seguinte, que Águeda tem cinco 

Freguesias em lugar urbano, tem que ser retificado e tem que passar para apenas duas e 

que o lugar urbano central deve, por indicações meramente indicativas, ter 15.000 

habitantes no mínimo e diz também, que as outras freguesias devem ter 3.000 habitantes. 

Em qualquer um dos casos, que eu apresentei, cumprem-se estes preceitos todos e, até 

agora, aquilo que apresentei não tem a ver com uma questão eleitoral ou eleitoralista; tem a 

ver com a questão de cada uma destas freguesias se unirem, todos os meios que têm à sua 

disposição serem postos, otimizados e rentabilizados por toda a área porque, de facto, 

aquilo que todo o Presidente de Junta vive, hoje, é uma situação de grande desequilíbrio 
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entre todas as Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------

------ E todos nós temos que perceber com seriedade, que a freguesia onde o meu sogro 

vive em Setúbal tem mais habitantes que o concelho de Águeda e que em simultâneo, 

temos uma freguesia em Águeda, que é Macieira de Alcoba, que tem 80 habitantes. Aquilo 

que se pretende com esta lei, é otimizar, rentabilizar os meios, as energias, as sinergias, 

ganharmos sentido crítico, dimensão, para servirmos bem a população. E aquilo que eu aqui 

tenho pouco ouvido falar, é que esta ideia vai no sentido de servir melhor a população. Na 

proposta que o PSD e o CDS apresentaram, falaram muito pouco na população. Falaram 

muito nos entendimentos possíveis entre os presidentes de junta e o PSD e o CDS porque 

isto é muito difícil. Depois é natural e normal que a população entenda aquilo que nós aqui 

venhamos dizer, porque eu acho e tenho a convicção que uma freguesia de maior dimensão 

serve melhor a população. Mas essa é a minha convicção. --------------------------------------------

------ Concordo também com o Presidente da Junta de Agadão que diz que a mesma lei que 

define tanta coisa, não defende nada. E que, portanto, em Águeda, se calhar a única 

freguesia que tem que desaparecer é Macieira, porque tem menos de 150 pessoas. -----------

------ E aquilo que eu acho, que não devemos fazer nesta casa, é dizer que vamos cumprir a 

Lei, que não concordamos, mas que é a menos má! -----------------------------------------------------

------ Nós temos que vir dizer aqui, se concordamos com a lei é porque ela serve melhor as 

populações. Se essa lei não serve as nossas populações, então nós temos o dever e a 

obrigação, enquanto representantes do povo, de dizer que não queremos esta Lei! Esta Lei 

não serve as populações. Esta Lei não vai ao encontro dos anseios e das vontades das 

populações! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O que é que se ganha em termos 11 freguesias? Eu gostava que aqui fosse dito pelo 

PSD e pelo CDS o que é que de facto as populações vão ganhar com 11 freguesias. Não 

ouvi! Era isso que eu acho que toda a gente, está à espera. É que a proposta que aqui seja 

apresentada e votada, de facto, seja de tal forma fundamentada, que as próprias pessoas 

digam que estão de acordo com isto! -------------------------------------------------------------------------

------- Temos analisado propostas que vêm discutir as propostas de outras freguesias como 

se alguém aqui estivesse para anexar as outras freguesias. Comigo não contem! ---------------

------ Mais ainda, há pessoas que se subestimam de tal forma que acham que se forem 

agregados por uma freguesia, perdem! Se calhar, não!... Se calhar ganham é a 

possibilidade de ganhar uma freguesia muito melhor. Ninguém é dono dos votos. Os votos 

conquistam-se em trabalho, sangue, suor e lágrimas. É aí que se ganham os votos. É o 

trabalho que cada presidente da junta faz, são as propostas que apresentam às pessoas, e 

há uma proposta que quase não cumpre critério nenhum e que apenas se limita a agregar 

por agregar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Porque todas as propostas que aqui chegaram, de todas as juntas de Freguesia foi que 

não queriam agregar com ninguém, mas se tivesse que ser, então poderia ser com esta ou 

com aquela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Parece-me um trabalho mau demais para votarmos, porque, a Lei da República deve 

ser cumprida e a gente deve lê-la muito bem e a lei da República não diz, era pensar o 

Concelho, pensar a reorganização administrativa. Também estudei o caso de Lisboa que fez 

uma coisa que esta lei não fez e era isto que eu queria ver aqui votado porque aí, se calhar, 

as pessoas percebiam. Se calhar, percebiam mesmo. Lisboa mandou a sua proposta para a 

Assembleia da República e diz que tem 53 freguesias, que vai diminuir para 24 e que as 54 

freguesias, recebiam da Câmara Municipal, 23 milhões de euros. Diminuindo para 23 

passam a receber 68 milhões, mas diz outra coisa que a lei não diz. Especifica competência, 

a competência que passa para as juntas. E, a lei fala nas mesmas competências em 

abstrato. Na parte das competências, diz o seguinte: ----------------------------------------------------

------ “Competências – Licenciamento das seguintes atividades, Venda ambulante de 

lotarias; Arrumador de automóveis; Realização de acampamentos ocasionais; Exploração 

de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e eletrónicas de diversão; Realização de 

espetáculos desportivos e divertimentos públicos nas vias, jardins e de mais lugares 

públicos ao ar livre; Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em 

agências ou pontos de venda.” ---------------------------------------------------------------------------------

------ Depois diz: “gerir, conservar e reparar equipamentos sociais na área da freguesia 

designadamente equipamentos culturais, equipamentos desportivos no âmbito local, escolas 

e estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo e Pré-escolar, creches, jardins-de-infância e 

centros de apoio á terceira idade; ------------------------------------------------------------------------------

------ Criar, construir, gerir e manter parques infantis públicos; -----------------------------------------

------ Conservar e promover a reparação de chafarizes, fontanários de acordo com o parecer 

prévio das entidades (....)” Quando alguém faz um trabalho sério, que não foi obrigado, 

começaram três anos antes a fazê-lo, porque acredita,  acontece que não há contestação e 

está feito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós estamos a laborar todos numa série de erros e de pressupostos, apenas, porque a 

lei é vazia, oca e conforme eu aqui tinha dito é uma lei cobarde porque é uma lei que não 

define nada, que dá a liberdade e isso põe em causa a República e o Estado de direito, dá a 

liberdade a que tudo, todos e qualquer um, possa dizer a reorganização administrativa que 

quer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Isto não é a Lei da República! Isto é a bagunça! E esta lei, dá a possibilidade de eu, ao 

lê-la, interpretá-la e dizer, conforme tenho dito e reafirmado, não querendo vencer ninguém 

pelo cansaço, tão-somente por uma questão de convicção na leitura que faço, de que 
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Águeda tem que ter no mínimo 15 mil habitantes. ---------------------------------------------------------

------ Mas, com a mesma legitimidade política e jurídica, que a lei confere, qualquer outro 

presidente de junta tem a mesma legitimidade que eu, como o Senhor Presidente de Junta 

de Agadão que aqui veio dizer que tem mais que de 150 habitantes e que não quer agregar 

ou ser agregado. E o Senhor Presidente de Junta de Agadão tem toda a razão. É que a lei 

também permite isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ou seja: uma lei, numa república a sério, não é uma lei tão permissiva; é uma lei mais 

restritiva; é uma lei que encaminha; é uma lei que não deve servir para a barafunda; é uma 

lei que não deve servir para a chicana política; é uma lei que não deve servir para o 

interesse de cada um em geral e de ninguém em particular ou de toda a gente em particular 

e ninguém em geral. As leis da República, não são isto. ------------------------------------------------

------ Isto não é uma lei, porque uma lei que dá valores meramente indicativos, que deixa o 

essencial e o fundamental da reorganização administrativa, que não pode ser uma questão 

tão-somente de agrega ou desagrega, de diminuição meramente numérica. ----------------------

------ Tem que ser uma lei que vá realmente ao encontro da coesão nacional, do 

entendimento das populações, de que a gente arregace as mangas e saiamos desta miséria 

em que estamos, com as dificuldades que todos vivemos e que de facto esta união nos leve 

a fazer mais e melhor pelas populações e pelas nossas terras. ---------------------------------------

------ Se Napoleão Bonaparte, nas invasões francesas, parou nas terras do Vouga e o cavalo 

partiu a perna, naturalmente que quer seja agregado ou não seja agregado, Napoleão 

Bonaparte passou e o cavalo partiu-a lá à mesma. -------------------------------------------------------

------ Estamos todos a confundir uma série de matérias e uma série de lógicas. Estamos a 

confundir inclusivamente uma lógica paroquial, que era a lógica das juntas de freguesias 

antes de 1835 e era uma lógica paroquial e religiosa. ----------------------------------------------------

------ Não podemos vir aqui dizer, às pessoas, coisas que não são verdade, porque não se 

pode misturar uma história de uma estrutura paroquial com uma história de uma freguesia 

civil e política. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nenhuma freguesia, aqui, tem mais história que ninguém. Tirando a Borralha, todas as 

Juntas de freguesias ou são de 1835, então denominadas Juntas de Paróquia, ou são de 

1916 e passaram a chamar-se Juntas de Freguesia. A história é tão-somente esta. ------------

------ Os otomanos, os visigodos, os suevos, os austro-húngaros, os cartagineses, todos 

passaram por aqui. Não passaram em nenhuma freguesia que na altura não havia disso. 

Esta é uma lei que serve só para as pessoas virem para aqui com bairrismos bacocos Como 

se alguém aqui fosse dono do que quer que seja. Temos que saber de uma vez por todas 

que os políticos não são donos de nada! Eu não sou dono de nada! Apenas assumi 

responsabilidades que os eleitores me conferiram para num período curto de tempo fazer 
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alguma coisa por uma determinada área. --------------------------------------------------------------------

------ Enquanto nós não nos convencermos disso, vimos para aqui dizer as maiores 

atrocidades, como se fossemos donos das culturas. Mas então alguma freguesia fez alguma 

cultura? Alguma freguesia fez algum rancho folclórico? Alguma freguesia fez alguma 

associação cultural? Alguma freguesia fez alguma coisa disso? --------------------------------------

------ As competências da Lei nº 169 são claras e precisas e no parecer do CDS e do PSD, 

que tanto estudou, não fala naquilo que é a essência, que são as competências. É preciso 

mais uma vez insistir e aí vou até ao cansaço das minhas forças, porque quando nós temos 

convicções vamos até ao fim do mundo e eu estou cá com convicção. -----------------------------

------ Uma junta de freguesia pela atual Lei da República Portuguesa, emanada no seu artigo 

169º e na Lei nº 5-A /2002, é pouco mais do que zero. Porque, uma junta de freguesia se, 

apenas, única e exclusivamente, cumprir com as competências que a lei lhe confere, uma 

hora por semana chega para o presidente da junta resolver a situação. ----------------------------

----- E o que eu queria ver aqui discutido e aquilo que eu venho apregoando há muito tempo 

é, qual é o trabalho que de facto os presidentes de junta têm feito nestes anos? Quais são 

as grandes mais-valias que os presidentes de junta têm desenvolvido nestes anos pelas 

suas terras? É válido o que ma junta de freguesia, faz pela sua população, com os recursos 

que tem? Uma junta de freguesia é uma estrutura orgânica civil que vale a pena potenciar 

para fazer mais pela sua gente? Como é que vamos fazer isso? Que competência é que de 

facto, devemos delegar? ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que me parece, com a proposta do PSD, é que vamos continuar aqui a assistir a 

uma coisa que me parece menor e triste. Eu já ouvi dizer que quando há planos e 

orçamentos há presidentes de junta a quem se compra o voto. Não gosto de ouvir isso! ------

------ Um presidente de junta, para fazer qualquer tipo de obra, tem que pedir 

encarecidamente à Câmara. Não é só a esta. São aos 308 municípios no país. Porque se a 

câmara deve dinheiro ao presidente de junta ele até se safa e faz um bom trabalho se não 

der, ele, com o dinheiro que vem do fundo de financiamento das freguesias, não faz nada. --

------ Este era o momento em que nós todos, de facto, sem diferenças políticas, de facto sem 

as nossas vontades e ambições pessoais, nos devíamos juntar para dizer aos outros 

poderes, autárquico e poder do país. Que, para se mexer nas freguesias, ou se faz um 

trabalho sério e se estuda duma forma séria, ou então, não vale a pena mexer. -----------------

------ O que estamos a assistir nesta assembleia municipal, parece-me a mim, que é um 

toque a remoque, à ultima da hora, que fez com que o CDS e o PSD se reunissem para 

apresentar uma proposta, quando no dia vinte isto tinha que seguir para a comissão, para 

Lisboa, quando tivemos mais de um ano para discutir isto. ---------------------------------------------

------ A proposta está tão mal elaborada que a União das junta de freguesia de Castanheira, 
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Belazaima e Agadão, não tem sede, um dos pressupostos que a lei diz é dizer onde será a 

sede. Tem que dizer que equipamentos são que vão ser otimizados e rentabilizados, temos 

que explicar que vantagens há para as populações. ------------------------------------------------------

------ Portanto, a proposta do PSD e do CDS parece-me, acima de tudo, um parecer 

essencialmente negociado, visando questões que pode levar a pensar questões do foro 

meramente político, meramente eleitoral. Estou a pensar isto, não quer dizer que seja. Só 

que eu sinto-o tão pouco fundamentado. Gostava de saber o seguinte, porque é que não 

agregaram Águeda Recardães e Borralha?  Porque é que agregaram Águeda e Borralha. 

Porque é que agregaram Recardães e Espinhel, em vez de agregarem Recardães e 

Borralha? As pessoas precisam de saber o que vão ganhar e que vantagens vão ter.. ---------

------ A questão é que, se calhar, da mesma maneira que todos os presidentes da junta no 

país dizem, que de facto algo deve mudar, eu creio que as populações, se fizéssemos um 

exercício de as ouvir, também achariam que há freguesias a mais. E, se calhar, as mesmas 

povoações e populações que estão com medo desta reorganização, é porque não a 

compreendem e porque não foi explicada. Porque se devidamente explicada, se as pessoas 

tivessem noção dos ganhos que iam ter, se calhar o Senhor Presidente da Junta de Agadão 

vinha aqui e dizia que era a favor. Agora, chegou aqui e do que eu percebi do Senhor 

Presidente da Junta de Agadão é que ele não percebe que ganho é que vai ter. Pois então 

se ele é presidente de junta e não entende que ganho é que vai ter por se juntar com os 

outros iria dizer que concordava, porquê?! ------------------------------------------------------------------

------ A população de Agadão, a quem ele não consegue explicar as vantagens disto, hão-de 

dizer que não anda bom das ideias! É a minha convicção. ----------------------------------------------

------ Portanto, eu pedia de uma forma clara e inequívoca, que o PSD e o CDS me fizessem 

um favor e estou a falar sob palavra de honra. Convençam-me hoje e aqui, que a vossa 

proposta é séria, de facto foi estudada, de facto serve melhor as populações, quais são os 

ganhos e, meus senhores, com a mesma inflamação, com a mesma determinação, com a 

mesma vontade e crença com que estou a defender o contrário, eu voto na vossa proposta. 

Porque, eu não sigo orientações do partido porque antes de ser do partido, sou mesmo eu. 

Respeitando a ideia do partido, tenho ideia própria. E, portanto, se o PSD e o CDS me 

conseguirem aqui provar que estudaram a Lei, que vão resolver a situação do lugar urbano 

de Águeda que passa para além da ponte e que é freguesia de Recardães, mandam retificar 

isso que está mal, que há ganhos de escala, que há ganhos de economia, que há ganhos 

para as populações, eu venho cá e voto nesta proposta e digo alto e bom som que o PSD e 

o CDS convenceram-me de que esta é a melhor proposta para o Concelho. ----------------------

------ Assim não sendo, e porque eu defendo um estilo e uma agregação maior, aonde os 

ganhos de escala sejam de facto visíveis e grandes, onde a massa crítica das Freguesias 
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tenha a sua dimensão.  Lamento que não tenha sido convocado pelo PSD e pelo CDS para 

poder discutir isto nas negociações que fizeram e estou inteiramente disponível para votar 

na vossa proposta se vocês conseguirem fazer aquilo que eu pedi. ----------------------------------

------ Peço desculpa se fui maçador, mas eu acho que há necessidade de discutir isto muito 

bem e não pode ser à última da hora e à pressa, em cima dos joelhos, conforme a maioria 

das coisas sérias tem sido feitas no nosso país.” ----------------------------------------------------------

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

------ “Não vou fazer aqui nenhuma hora e meia de perguntas, só queria perguntar ao 

Senhor Presidente da Junta de Águeda o que é que ele pretendeu com isto? --------------------

------ Se estudou tanto, se tem realmente uma grande proposta, só tinha que dizer ao seu 

partido que tinha uma proposta e queria que esta proposta seja votada. ---------------------------

------ Dizer que tem tudo pensado, que é o melhor para todos, que tem escala e no fim mete 

no bolso e leva para casa, é porque não quer discutir, não quer que seja votado para o 

Concelho Veio aqui brincar connosco! Peço desculpa, veio aqui brincar connosco! -------------

------ Segundo, também concordo com ele, mas a 100%, quando ele falou de Lisboa. 

Porquê? Porque o Presidente da Câmara de Lisboa liderou o processo todo, reuniu com os 

presidentes de junta, discutiu com eles, pediu para liderar o processo e apresentou-o na 

Assembleia da República. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O nosso Presidente o que é que fez? Zero! Nem cá está hoje.” ---------------------------------------

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

------ “Senhor Professor Tondela, conforme disse repetidas vezes e volto a dizer, a um ano a 

esta parte, tenho falado consecutivamente aqui, fui a única pessoa que apresentou desde 

início uma proposta, apresentei uma proposta para discussão, para debate. Foi a única que 

esteve durante um ano em cima da mesa. ------------------------------------------------------------------

------ Não penso que tenha a legitimidade de chegar aqui e impor o que quer que seja.---------

------ Lamento é que não tenha sido chamado pelo CDS e pelo PSD para discutirmos. --------

------ Os dados que eu aqui tinha entregava-os e discutia. Nunca foi feito isso. -------------------

------ Não tenho a legitimidade como Presidente de Junta de chegar aqui e dizer, que acho 

que é assim! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vim discutir a ideia. A ideia tem que ser debatida por toda a assembleia. Mas as 

propostas estão no ar, cinco ou oito. Se vale a pena pensar nisso digam que vale a pena; se 

não vale a pena pensar nisso digam que não vale a pena. ---------------------------------------------

------ Quanto ao Senhor Presidente da Câmara, também é percetível que desde o início 

deste processo o PSD e o CDS, essencialmente, têm tentado por as culpas no Senhor 

Presidente da Câmara. Não sou defensor oficial do Senhor Presidente da Câmara. O 

Senhor Presidente da Câmara defendeu aqui e eu ouvi, uma opinião da qual discordo, mas 
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ele entende que no país inteiro, e eu penso que ele vê mais à frente que nós, não devia 

haver freguesia nenhuma e o número de câmaras deveria reduzir para o mesmo número de 

NUTS. Parece-me uma proposta radical demais. Se calhar o tempo irá dar razão ao Senhor 

Presidente de Câmara e aquilo que eu disse é que, pelo menos, o Senhor Presidente da 

Câmara tem uma ideia para isto. Uma ideia radical, como se calhar a minha também já foi 

apelidada de radical, a de 4, 5 freguesias. A ideia que eu apresentei foi dita na rádio, saiu no 

jornal, disse-a na Assembleia.” ---------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Primeiro pedido de esclarecimento, gostava que o Senhor Presidente me confirmasse 

se o Senhor Presidente da Junta de Águeda, Paulo Seara, pertence ou não, ainda ao Grupo 

Municipal do Partido Socialista? Era a primeira questão, que eu gostava que ficasse claro, 

porque a partir do momento em que nós tratamos as coisas entre grupos municipais, 

interpreto que o Partido Socialista ao dizer que não queria discutir coisa nenhuma, estaria a 

interpretar o sentimento do seu Grupo Municipal, a não ser, que o Senhor Paulo Seara 

tenha saído do Grupo Municipal do Partido Socialista. ---------------------------------------------------

------ Segunda questão, queria coloca-la ao Senhor Paulo Seara, gostava de lhe perguntar 

se dentro do seu Grupo Municipal, os senhores presidentes de junta que pertencem ao seu 

Grupo Municipal, se teve oportunidade de discutir com cada um deles as suas propostas 

que aqui apresentou? ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Terceira questão, gostava de lhe perguntar, se no âmbito das suas funções, em que, 

pelos vistos, basta uma hora para a junta de freguesia e terá mais tempo para o resto, como 

aqui explicou, teve a oportunidade de discutir as suas propostas com algum outro colega 

seu, de junta de freguesia, aqui presente? ------------------------------------------------------------------

------ Temos que ter ações, não só palavras.” ---------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Assembleia  esclareceu que a Mesa da Assembleia 

Municipal não tem conhecimento de nenhuma alteração em qualquer Grupo Parlamentar da 

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

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

------ “Queria colocar algumas questões ao Senhor Presidente da Junta de Águeda.: -----------

------ A primeira é que diz que tem duas propostas e gostaria de saber se são da sua autoria 

ou não? – Tenho algumas dúvidas que uma delas não seja sua, porque sei quem a fez, 

quem lha apresentou o trabalho todo. -------------------------------------------------------------------------

------ Outra questão. Efetivamente, a rua Cabedo e Lencastre é um erro que existe há muitos 

anos. Nós já pedimos a Câmara para ser tratado, o Senhor Vereador já mandou um ofício a 

responder, mas até hoje não foi resolvido e é muito importante que o seja-------------------------

------ Outra questão, por motivos profissionais não tenho vindo a algumas assembleias. Nas 
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que eu estive presente, e já perguntei aos meus colegas, acho que nunca o Presidente da 

Junta de Águeda apresentou uma proposta como hoje, com nomes, como proposta 

definitiva. Numa anterior, que eu tenha estado presente, nunca foi dito qual era a proposta. 

Disseque a tinhas mas nunca disse qual era. Quando disse que andamos a discutir isto em 

cima dos joelhos, à pressa, se calhar, noutra altura, se deveria ter feito isso. Posso estar 

enganado, pois não estive cá as assembleias todas.” ----------------------------------------------------

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

------ “Eu fui falando com tudo e com todos e com ninguém acerca destas coisas. ---------------

------ Tive conversas com muitas de pessoas acerca disto. ---------------------------------------------

------- A verdade é que todos, sempre, se recusaram ou a discutir. -----------------------------------

------ As propostas que vêm das Assembleias de Freguesia são esclarecedoras e dizem que 

são contra! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Com tanto tempo para discutir isto, como é que o PSD e o CDS, só depois da última 

assembleia, que foi antes de ontem, para hoje, têm uma proposta?! ---------------------------------

------ Eu falei nas quatro/cinco freguesias, penso que toda agente me ouviu dizer sempre 

isso. Porque é que eu não fui convidado para a discussão?! -------------------------------------------

------ Porque sou do Grupo parlamentar do PS ou porque sou Presidente de Junta? ------------

------ Eu sou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas em política, cada um tem que 

pensar por si, mesmo que dentro de uma organização política. A minha opinião, nunca 

vinculou o Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Os vícios autoritários são de alguns partidos, a orientação política é de alguns partidos, 

no Partido Socialista, não há! Eu fiz um pedido de esclarecimento ao CDS e ao PSD, que 

dissessem porque é que esta proposta que apresentou é melhor para a população, espero 

que saibam dizer as razões.” ------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Relativamente a esta proposta ofensiva para a freguesia de Espinhel, eu queria aqui 

repudiar por várias razões. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro pessoalmente sou contra, agregações forçadas. Forçar uma agregação, é muito 

mau, demasiado mau. Não fomos ouvidos nem achados. -----------------------------------------------

------ Quanto ao interesse de Recardães agregar Espinhel, não é difícil de entender. 

Obviamente Espinhel é uma terra altamente produtiva. Lembra-me daquela cantilena 

“trabalha muito e gasta pouco”, é o nosso caso. Claro que a freguesia de Recardães não se 

quer agregar a Águeda porque parte do principio que depois não conseguiria certas coisas, 

à sombra de fazer parte do grupo da freguesia de Águeda. Já não é a primeira vez que 

conseguem coisas que estavam previstas para Espinhel, estou-me a lembrar do posto 

médico. Aliás, nos princípios de 1998, estava eu na Junta há muito pouco tempo e, o então 
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Presidente da Junta de Recardães, o Senhor Manuel Marques, agora vereador municipal, 

aquando de uma visita da Ministra da Saúde, houve um beberete no Parque da Alta Vila e 

travámos conversa com um senhor que era o coordenador da saúde aqui em Aveiro. A esse 

respeito, esse senhor, disse para quem quis ouvir, foram várias pessoas que ouviram, que 

primeiro estava Espinhel, à frente de Recardães. Estava. Porque entretanto, as manobras 

de política baixa entraram e o posto médico foi colado, espero que entendam porque eu digo 

a palavra ”colado”, foi colado a Recardães. -----------------------------------------------------------------

------ Ora, a propósito de tudo isso, de agora nos quererem associar a Recardães, eu desafio 

qualquer um, a comparar a Junta de Freguesia de Espinhel, os serviços que presta à 

população e tudo mais. Só desafio a comparar, mais nada. --------------------------------------------

------ E quero aqui dizer que nunca nos apoderámos de nada de ninguém, logo, não 

devemos nada a ninguém. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, eu não tenho muito mais a dizer além disso. Aquilo que eu disse na segunda-

feira, relativamente à impugnação, mantenho, há imensas razões para impugnar. Não vou 

agora aqui descriminar quais são. -----------------------------------------------------------------------------

------ Pelo que, independentemente da votação de hoje este não é um processo fechado.” ---

------ Foram interrompidos os trabalhos pelo período de dez minutos, por solicitação do 

grupo parlamentar do PS, através de requerimento oral, para estudo e análise da proposta 

apresentada, após os quais foram retomados os trabalhos, com as intervenções que se 

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

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

------ “Venho aqui com muita tristeza e por vezes com alguma desilusão de pertencer a esta 

Assembleia Municipal. E faço este reparo, pelo seguinte, sabemos que estamos aqui todos, 

membros da assembleia, com o sentido de votação de cada freguesia. A orientação que nós 

tivemos, para esta Lei, foi e é bem clara. Contra a agregação de freguesias! ---------------------

------ Pela leitura que fazemos, na sua generalidade, a tomada de posição do povo é contra. 

Nós fomos eleitos por eles. Desta forma, temos a obrigação, a responsabilidade, de os 

defendermos. É por eles que cá estamos e é por eles que temos que fazer o nosso trabalho 

político. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sabemos de antemão, que nos dias de hoje, a desconfiança é geral, nomeadamente 

na classe política. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quando dizemos isto, sabemos também de antemão que qualquer partido existente 

tem elementos válidos. O problema que surge, a cada um ou na sua generalidade, não a 

totalidade porque eu não me revejo nisso, e assim como eu há mais, é que as pessoas 

veem os partidos como clubes, ou seja que o seu é que é bom e o dos outros não presta! ---

------ Como disse, qualquer partido, tem elementos bastante válidos. --------------------------------
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------ Nós sabemos que a situação atual do país não está pela irresponsabilidade dos 

cidadãos, mas sim de quem gere. -----------------------------------------------------------------------------

------ Sabemos também qual a confiança depositada nas eleições autárquicas, qual é a 

afluência que tem. É do conhecimento de todos que é sempre superior, bastante superior, 

relativamente às legislativas. Isto quer dizer o quê? As pessoas confiam em quem está mais 

próximo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Estarmos a pactuar com esta lei, ao nível do nosso município, não estamos a ir ao 

encontro das suas ideias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Cria-me imensa espécie a análise que fazemos e as orientações que nos dão. E digo 

orientações porque quero partilhar, como sendo do conhecimento de todos, qual a posição 

de quem representa as freguesias, a ANAFRE. Eu digo isto com algum conforto, porque 

quando existem encontros ou congressos, estou presente. A posição da ANAFRE é contra. 

Se quem nos representa é contra, qual é o nosso sentido. Em princípio será de acordo com 

os mesmos. Corroborando isto, qual é a posição da Associação Nacional de Municípios, não 

é a mesma? É. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vamos ao encontro dos interesses de quem nos governa para criar mais 

desconfiança? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Além da posição da ANAFRE e da Associação Nacional de Municípios eu enumero 

alguns municípios do nosso distrito, Arouca, Castelo de Paiva, Ovar, Estarreja, Oliveira do 

Bairro, Anadia, Mealhada, Sever do Vouga, enumero alguns. A tomada de posição destes 

municípios foi contra -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Partido Social Democrata e o CDS quando nos dizem que têm responsabilidade 

política, estou de acordo, mas a responsabilidade política, primeiramente tem que ir ao 

encontro de alguém e esse encontro de alguém é do povo. Não o estamos a respeitar. -------

------ Tem sido feito um trabalho nosso e com um afinco que até a mim me surpreende, que 

vai ao desencontro das orientações que temos. -----------------------------------------------------------

------ Vamos então, nós, uma proposta, dando seguimento aos interesses de alguns? E os 

interesses não serão de todos? ---------------------------------------------------------------------------------

------ O País vai ter que levar um safanão. E não é com greves! ---------------------------------------

------ Sou completamente contra as greves. -----------------------------------------------------------------

------ Estou aqui numa situação um pouco mais frágil porque tenho um familiar com 

problema. Quando vinha do Porto e ao encontro do mesmo, recebi uma chamada. A minha 

responsabilidade e a minha obrigação era aqui estar e aqui estou. O contacto teve um 

propósito. Após a leitura que se fez do que saiu na comunicação social, os dados são estes 

e não vão ser únicos. Andando esta lei para a frente, o termo utilizado por alguém que eu 

estimo, “em Aguada de Baixo, sinos a rebate!” -------------------------------------------------------------
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------ Há pouco, aquando das primeiras intervenções e com todo o respeito que tenho por 

todos, sem exceção, o Professor António Martins disse que quando não estamos bem, 

quando não trabalhamos, o melhor é desistir. Foi o que foi dito. --------------------------------------

------ Esta desistência é o que mais tem acontecido no país, de pessoas credíveis, 

saturadas, mas bastante competentes. É isto que nós continuamos a querer? -------------------

------ Desistir? Nunca! Desistir só dá força a quem quer continuar a levar as suas ideias ao 

lugar que estamos, todos nós neste momento. Situação bastante difícil. ---------------------------

------ Para terminar, foi referido na Assembleia o abaixo-assinado levado em consideração 

pelo lugar do Vidoeiro. A indicação que foi dada é que esse abaixo-assinado teria lugar ou 

tinha razão de ser, se houvesse reorganização de freguesias. Não está correto. Não se lê 

isso, em lado nenhum, no que foi exposto. ------------------------------------------------------------------

------ A posição do lugar do Vidoeiro foi através do indicador do trabalho que é desenvolvido 

em Aguada, dos serviços que são prestados e da relação de proximidade, que é o que nós 

queremos acabar, com a Freguesia de Aguada de Baixo comparativamente com a freguesia 

de Sangalhos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal  fez o seguinte 

esclarecimento, de acordo com a intervenção que se transcreve na íntegra: ----------------------

------ “O que eu disse é que esse assunto é um assunto que não faz parte deste processo. 

Tem que se ouvir a Assembleia Municipal de Anadia e pegar no processo separadamente, 

porque isto não cabe, agora, neste assunto da reorganização administrativa. Será um 

processo próprio.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Atendendo ao adiantado da hora, a Mesa apresentou aos Deputados Municipais a 

proposta de continuar a presente assembleia pelo período adicional de uma hora ou, em 

alternativa, designar novo dia para reunião desta Sessão da Assembleia. -------------------------

------ Apresentada à votação foi aprovada por MAIORIA  com 21 votos a favor, 18 votos 

contra e 1 abstenção a continuação da presente reunião pelo período de uma hora. ----------- 

Foi apresentado um pedido verbal de nulidade da presente votação pelo deputado José 

Vidal que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal  – PS: ---------------------------------------------------------

------ “Na minha opinião é o seguinte, e gostaria que as juristas verificassem e nos dessem a 

resposta dentro de momentos, é ilegal esta votação porque só pode ser alterada uma hora 

de término por maioria qualificada de dois terços, o que invalida tudo o que se possa passar 

daqui para a frente, desde que eu tenha razão. “-----------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informa que enquanto as Senhoras 

Secretárias procedem à averiguação da legitimidade jurídica da anterior votação, usam do 

direito de resposta os membros da Assembleia cujas intervenções se transcrevem na 
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íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, não é pedido de esclarecimento mas defesa da honra da 

Freguesia de Recardães. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Manuel Campos proferiu algumas palavras contra a minha pessoa 

principalmente e contra a Freguesia de Recardães e aqui a venho defender. ---------------------

------ Em primeiro lugar quando aqui diz que a Freguesia de Espinhel é trabalhadora estará a 

dizer aos restantes que não são trabalhadores e poupadores?! Algum cuidado! -----------------

------ A partir de certa altura parece que sou inimigo público do Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Espinhel. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ E o outro assunto, que já foi falado várias vezes nesta Assembleia e lugares públicos, é 

o Posto Médico de Recardães. ---------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Junta de Espinhel mais do que uma vez já o disse que o Posto 

Médico foi roubado pela freguesia de Recardães a Espinhel. Está aqui uma pessoa, dentro 

desta sala, no público, que sabe que o Posto Médico foi aprovado em 1995. Não foi na 

altura do Senhor Manuel Marques que o Posto Médico foi aprovado. O Posto Médico tinha 

sido aprovado no anterior mandato. Entretanto, alguns problemas do foro pessoal que ficam 

comigo e com algumas pessoas que o sabem, foi atrasada a sua construção e 

posteriormente é que foi construído. --------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, quando o Senhor Presidente da Junta de Espinhel diz que o Posto Médico 

lhe foi retirado na altura em que o Senhor Manuel Marques era o Presidente da Junta, é 

falso! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Porque este Posto Médico já estava aprovado anteriormente. Que fique bem claro isto! 

------ Está aqui uma pessoa que sabe que aquilo que eu estou a dizer é verdade e existem 

documentos na Junta de Freguesia que assim o dizem.” ------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP:  --------------------------------------------------

------ “Não é defesa da honra porque aqui não está em causa a honra, mas entretanto o 

Senhor Presidente da Junta de Aguada de Cima afirmou, que eu teria dito que quem não 

está de acordo que desista. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu confesso honestamente que, se disse, não é meu hábito fazer afirmações dessas 

relativamente a ninguém. Não me lembro, não me recordo. ---------------------------------------- ---

------ De qualquer das formas há gravações e a ata dirá se disse. Se disse eu peço desculpa 

porque não tinha nenhuma intenção de ferir a sensibilidade de ninguém porque não é meu 

hábito dizer tal coisa. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por isso, estranhei que o Sr. Rui Pinho tivesse dito que eu tinha feito essa afirmação. --

------ Se a fiz, acredito que não, peço desculpa porque não tinha qualquer intenção de utilizar 
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essas palavras.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Relativamente àquilo que disse do Posto Médico, volto a afirmar o que disse. Há 

testemunhas, isso foi dito no Parque da Alta Vila, pelo Dr. Diamantino, da Delegação de 

Saúde de Aveiro, que a propósito do Senhor Manuel Marques ter falado no Posto Médico, 

ele disse à frente de várias pessoas, um deles foi o Dr. Marçal, mas houve mais. – “Espinhel 

está em primeiro lugar.” Repito o que disse. ---------------------------------------------- 

Relativamente ao Sr. Pedro Gomes se ter sentido ofendido por ter tido qualquer coisa com 

ele, eu quero dizer uma coisa, sempre fui educado com toda a gente. Sempre! ------------------

------ E quando as pessoas estão aqui a falar, eu nunca fiz chacota, risota, onde estou 

sentado. Nunca! Nem tenciono, alguma vez, fazê-lo. Fosse outro presidente da junta fosse 

outro membro da Assembleia.” ---------------------------------------------------------------------------------

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

------ “É difícil estar nas Assembleias porque o que se tem passado não tem sido muito bom. 

Saímos daqui exaustos, em primeiro porque a sala não tem condições, não ligam o ar 

condicionado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois chamava o Senhor Presidente da Assembleia à atenção, porque algumas 

pessoas exageram no tempo. Ouvir o Senhor Presidente da Junta de Águeda, até oiço e ele 

até apresentou aqui algumas ideias com as quais eu concordo, em parte, mas ele não 

precisa de estar tanto tempo a falar e tirar o direito aos outros de falar. Há que ter mais 

cuidado nisso. Aconteceu nesta Assembleia e nas outras. ----------------------------------------------

----- Eu gostava de ter intervindo na outra assembleia e agora, a menos de uma hora de 

votarmos uma proposta, tenho dificuldade de a defender e o assunto é bastante sério pois é 

um assunto que marca o futuro das freguesias e para mim é bastante importante. --------------

------ Na outra assembleia voltámos a ouvir o Sr. Paulo Seara, saímos daqui exaustos, 

depois fizemos ali uma reunião e eu estava tão exausto que quase não consegui pensar. É 

esta a realidade. Eu estou a ser sincero. ---------------------------------------------------------------------

------ Tomámos uma decisão e no dia seguinte, depois de ter dormido um sono, caí na 

realidade. Fui chamado à atenção pelo Presidente da Assembleia de Aguada de Cima que 

soube do assunto e me chamou à atenção. Refleti e caí na realidade. Havia aqui qualquer 

coisa que não estava bem. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Como para mim foi e é muito importante esta decisão, estive doze anos na Junta de 

Aguada de Cima, sei bem o que é gerir a Junta e eu, com a experiência que tenho da Junta 

de Freguesia, sou a favor das agregações e defendo-o aqui. Se temos que discutir, 

passamos para outra Assembleia porque eu estou preparado para discutir sobre 

“agregações”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Gerir uma freguesia na situação em que estão as freguesias todas, pode-se gerir muito 

bem mais duas ou três freguesias. Não há problema nenhum e é o que tem que ser mesmo 

feito. E então sim, ter pessoas assalariadas, com tempo, com responsabilidade, para que as 

coisas sejam bem-feitas. Não custa nada gerir mais. -----------------------------------------------------

------ Como está, com toda a boa vontade das pessoas e por mais que digam que o 

processo é bem gerido, é mais ou menos bem gerido. ---------------------------------------------------

------ Indo ao assunto de fundo, há aqui uma proposta e eu sou a favor de que há que 

respeitar. Pertenço a um grupo, tenho que respeitar, mas também tenho que defender aqui 

o que eu penso e o que algumas pessoas e com responsabilidade nas freguesias, pensam. -

------ O Presidente da Assembleia de Aguada de Cima perguntou-me se fazia lógica agregar 

Aguada de Baixo com Barrô, em vez de Aguada de Cima com Aguada de Baixo. Ele tem 

toda a razão, Aguadas, é Aguada de Cima e Aguada de Baixo, até por uma questão 

simples, passava a ser Aguada. Já não havia aquela questão de ser de Cima ou ser de 

Baixo. É Aguada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois a outra questão é uma questão de território. Não sei se conhecem os limites da 

freguesia de Aguada de Cima com Aguada de Baixo. A freguesia de Aguada de Baixo 

ultrapassa a N1 até ao chamado bairro dos sucateiros. Unindo as duas freguesias, esse 

problema estava resolvido. Simples. --------------------------------------------------------------------------

------ Mas agora vamos falar de para Barrô com Espinhel e o problema de Paradela. As 

pessoas fogem à verdade. A maior parte das pessoas de Paradela servem-se de Barrô e 

não de Espinhel. Estou a mentir? Estou a inventar alguma coisa? Não. ----------------------------

------ É verdade ou não, que há problemas de território entre Recardães e Espinhel? Ficava 

resolvido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ E porque é que não se faz o tal grupo de Espinhel, Recardães e Barrô? Porque é que 

vão atirar Barrô para Aguada de Baixo? É que não tem mesmo afinidade Barrô com Aguada 

de Baixo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas se a proposta vier aqui, eu sou uma pessoa de palavra tenho que respeitar o meu 

grupo mas peço, e por isso eu votei que a Assembleia passasse para outro dia porque este 

assunto é sério. Não é por mais uma hora. Isto é um assunto muito sério. -------------------------

------ Sinto-me bastante incomodado com esta situação. Sinto-me bastante incomodado em 

estar aqui saturado em estar aqui a ouvir uma pessoa uma hora, a explanar a ideias dele e 

com algum aproveitamento, que eu gosto da sua ideia, eu tenho se calhar a mesma ideia, 

mas se o Senhor a traz aqui e se outros trazem outras ideias, devíamos discuti-las aqui. 

Penso que era o que o Partido Socialista devia fazer. ----------------------------------------------------

------ O processo de agregação ainda não veio aqui ninguém dizer porque é que não pode 

ser, qual é a razão porque fica mal. ------------------------------------------------------------------------ 
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------ Vou falar para o meu compatriota de Aguada de Baixo, que eu também sou 50% de 

Aguada de Baixo. Não sei o que é que Aguada de Baixo perde em não se juntar à Aguada 

de Cima. O Senhor sabe que antes de estar na Junta, parte dos processos e muitas outras 

coisas foram feitas em Aguada de Baixo porque as pessoas de Aguada de Cima se bateram 

por isso? O Senhor sabe disso? Eu não estou a falar de cor; estou a falar sobre dados 

concretos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que eu venho pedir aqui, é que o meu próprio grupo, o CDS e o PS se juntem para 

pensar novamente nisto. Nós temos tempo! Quem não tem tempo, passe à frente! Se não 

tem tempo para isto, não venham para cá. ------------------------------------------------------------------

------ Para mim, há que voltar à responsabilidade e voltar a pensar sobre isto. Não é adiar as 

coisas, é pensar melhor esta situação, mas se acharem que a votação tem que ser feita 

hoje, tenho que respeitar. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Ao Senhor Seara tenho-lhe a dizer que esteve aqui a dizer os limites da cidade, mas os 

limites da cidade não quer dizer mais que uma freguesia como existe em Aveiro – Santa 

Joana, a Glória e outras. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que o Senhor estava 

a dizer, eu não estava a perceber. São coisas diferentes. Agora, o Senhor fez aqui uma boa 

exposição sobre reduzir isto para muito menos freguesias. Nisso o Senhor tem toda a razão. 

------ Estamos a três quartos de hora da votação. Eu apelava ao PS que fizesse aqui uma 

intervenção de responsabilidade e não a fugir ao problema, para que encontremos aqui uma 

solução unânime para todos os partidos. --------------------------------------------------------------------

------ Isto é muito importante! Venho-vos apelar a isso!” -------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra ao Senhor 

Vice-Presidente da Câmara, Vereador Jorge Almeida , em representação do Senhor 

Presidente da Câmara, que prestou os esclarecimentos que entendeu necessários e se 

transcrevem na íntegra. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vice-Presidente da Câmara , Vereador Jorge Almeida ; ----------------------------------------

------ Numa noite em que eu acho que a clareza é importante, importa aqui dar duas ou três 

notas para deixarmos muito claras algumas situações: --------------------------------------------------

------ Primeiro, como é evidente, o Senhor Presidente não está aqui. Está num evento, o 

Open Days em Bruxelas, a maior parte de vocês já ouviu falar. ---------------------------------------

------ Está a participar ativamente num processo que nos deve honrar a todos, sobretudo a 

Águeda e que é um processo que nós e sobretudo ele o tem vindo a saber conseguir, 

ganhar. Esteve hoje a participar no Open Days em Bruxelas, num painel onde tinha por 

colegas o Mayor do Município de Birmingham, Inglaterra, do Município de Veneza, Itália e a 

Senhora Comissária Europeia da Energia e do Urbanismo. Este evento, naturalmente que 

não podia ser adiado e era uma oportunidade única para Águeda se fazer representar ao 
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mais alto nível. Nós, o executivo, penso que é unânime da nossa parte, sentimo-nos muito 

orgulhosos por Águeda estar representada. -----------------------------------------------------------------

------ Relativamente a outra questão, queria-vos dizer também que não há menosprezo 

nenhum, perante o assunto que estamos aqui a tratar. A opinião do Senhor Presidente não 

é preciso estarmos a soletrá-la, a dize-la repetidamente e a alterá-la como melhor nos 

agrada. É clara, ele teve aqui a clareza e a coragem de o dizer claramente. Está nas Atas, 

como muitas vezes se repete aqui. Não precisamos de a repetir e não precisamos muito de 

a evocar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Além disso, a Câmara é um Órgão colegial e estamos aqui seis vereadores. 

Claramente, a maioria, com possibilidades de tomar decisões. ---------------------------------------

------ Neste processo, todos e cada um de nós, tomou a atitude e teve a palavra que quis 

ter, mas efetivamente, perante uma lei que está indiscutivelmente mal feita, optámos por, e 

isso foi claro, nenhum de nós apresentou qualquer tipo de proposta relativamente a esta 

matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E queria-vos dizer também, para que ficasse claro, porque é importante que fique claro, 

que nenhum de nós e o Senhor Presidente da Câmara também não, está em incumprimento 

perante esta lei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em lado nenhum a lei diz que é preciso o parecer prévio do órgão do Município ou 

seja, do órgão Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------

------ Alguns municípios à nossa volta optaram por fazer esse parecer. Na sua generalidade, 

a sua grande maioria como aqui já foi dito, votaram e apresentaram uma proposta radical, 

de contra esta lei e contra a agregação de freguesias. Outros, provavelmente numa análise 

mais ajuizada, tiveram aqui alguns cuidados, sobretudo com alguns contornos políticos que, 

efetivamente, nós não consideramos completamente sérios neste processo. Queria-vos 

dizer que não há qualquer incumprimento neste processo. A Câmara está aqui presente, a 

acompanhar os trabalhos e estive também representado, na minha pessoa, numa reunião 

convocada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e pedida, ao que sei, pelo Senhor 

Eng. Hilário Santos. Nessa reunião dei conhecimento qual era posição da Câmara, e 

disponibilizei todos os elementos da autarquia para disponibilizar todos os elementos, 

estudos ou o que quisessem, que fossem necessários. -------------------------------------------------

------ Quero aqui dizer e ninguém me vai contrariar, que nada nos foi pedido. ---------------------

------ Perante esta clareza, penso que não restam dúvidas e perante este não restar de 

dúvidas e perante a concordância que vemos aqui de todos os pareceres que se revelam 

contra esta agregação, esta lei, da forma como ela está feita, eu diria, e este é um 

comentário muito pessoal, que isto a que estamos a assistir nesta Assembleia, repercutido à 

escala nacional, pode servir para muitas coisas mas provavelmente para a única coisa que 
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vai servir, é para nos distrair sobre o que realmente importa.” -----------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra aos 

membros da assembleia, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ---------------------------

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

------ “Gostaria de dizer ao meu amigo pessoal José Oliveira, que há muitas formas de fazer 

política. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor José Oliveira devia dizer que eu faço transladações no cemitério da 

Freguesia de Águeda. Transladações são retirar um corpo de dentro dum “coval” e 

transportar para outro. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Eng. José Oliveira devia dizer que o Presidente da Junta de Freguesia de 

Águeda pega numa ceifeira e anda com os funcionários do rendimento mínimo, que acha 

que não são malandros, que é gente séria e que trabalha, a ceifar. ----------------------------------

------ Deveria dizer também que o Presidente da Junta de Freguesia de Águeda também 

pega em algumas máquinas e trabalha. ----------------------------------------------------------------------

------ É importante que as pessoas tenham a noção de que ninguém trabalha mais do que 

ninguém. Eu trabalho o que tenho que trabalhar. ----------------------------------------------------------

------ Aquilo que eu defendo e aquilo que eu tenho aqui defendido, é que os presidentes de 

junta não paguem dinheiro do seu bolso para serem presidentes de junta. ------------------------

------ Outra coisa que é muito importante e é importante dizer às pessoas: nenhum 

presidente de junta foi encostado à parede com uma pistola para ser presidente de junta. Só 

vem para aqui quem quer. O Senhor. foi  presidente da Junta de Aguada de Cima durante 

três mandatos, foi porque quis ser! Ninguém o obrigou. Cada um sujeita-se e vem para o 

que quer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois gostaria de lhe dizer uma coisa, a sua clarividência foi fantástica porque no 

fundo, na sua intervenção, aquilo que você disse, foi que o PSD e o CDS se preparam mal e 

que a proposta que apresentaram não tem cabimento. --------------------------------------------------

------ Eu agradeço que o Senhor tenha reconhecido, aqui, isso. Foi importante. É 

esclarecedor. Afinal eu não estou a fazer nenhum ataque político. -----------------------------------

------ Eu falei duma forma séria e eu agradeço que corrobore da minha opinião.” ----------------

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

------ “Levando em consideração o que o meu amigo José Oliveira disse, quero deixar aqui 

bem claro, a posição que eu tomo, deriva dos dados que eu tenho pela freguesia que eu 

represento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nunca disse a ninguém que tenho algo contra Aguada de Cima, bem pelo contrário, 

Barrô, bem pelo contrário, ou qualquer uma das outras dezassete. Não tenho nenhum 

problema com nenhuma. -----------------------------------------------------------------------------------------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 8 e 10 de outubro de 2012 

 

------- A minha tomada de posição é relativa à posição assumida pela freguesia que eu 

represento. Que fique bem claro. Não tenho em termos particulares nada a opor a uma 

freguesia ou a outra ou a qualquer uma das outras dezassete. É só esta a minha resposta 

em virtude da minha de posição particular, que eu não emiti nem emito. “--------------------------

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

------ “Tentarei ser breve e vou começar por me dirigir ao Senhor Paulo Seara dizendo-lhe 

claramente que concordo com o que disse o meu colega José Oliveira sobre a quantidade 

de tempo das suas intervenções e a maneira como nos cansa se conseguir ser mais 

sintético nós conseguiremos perceber com certeza à primeira. Acho, que repetidamente, 

tenta menosprezar as pessoas desta Assembleia, chamando-lhe impreparados, falando em 

interesses e um conjunto de situações, mas independentemente desse facto, tenho que lhe 

dizer que, há bocado também me exaltei consigo porque a profissão de presidente de junta, 

de vereador ou de funcionário deste município é tão válida quanto a nossa profissão. 

Exaltei-me, não estive bem, tenho que lhe pedir desculpa publicamente pelo que disse, 

sinceramente, não é a minha maneira de ser. Exaltei-me porque na realidade tinha dito um 

conjunto de coisas que eu não considerava corretas nem verdadeiras. -----------------------------

------ Em relação ao que discutimos, o processo, não é verdade que nós pensámos nisto 

dois dias antes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Falámos aqui, na Assembleia Municipal de Junho e dissemos que tínhamos prazo até 

agosto para que as juntas de freguesia ”namorassem”, trabalhem, com reuniões próprias 

com as suas populações, para ver se chegam a entendimentos. Depois disso iriamos tentar, 

em conjunto, encontrar um processo para depois disto as assembleias de freguesia se 

pronunciarem. Esperámos esse tempo todo e aqui, faço-lhe uma crítica, com essas suas 

ideias que tem sobre a agregações, que eu respeito, não é a minha, mas eu respeito e estou 

disponível a discutir isso consigo em qualquer outro sítio e com quem quer que seja, tinha a 

obrigação de, não só falar, fazer como nós, reunir pessoas, chamar os seus colegas de 

junta e trabalhar com eles, porque foi este o meu apelo na Assembleia de junho. ---------------

------ Era esta a sua obrigação! Tem dupla obrigação neste processo, porque tem ideias, 

porque é Presidente de Junta e porque defende a agregação. ----------------------------------------

------ Se a lei está mal, defendes a agregação. Se achas que a agregação é importante para 

o município devias trabalhar nela. Não posso aceitar que a dois dias ou três venha 

apresentar o seu mapa e dizer e dizer que falou várias vezes e ninguém me quis ouvir! Não 

é possível isto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Estamos metidos neste processo, que me permita o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, por culpa do Senhor Presidente da Câmara, porque a lei diz no artigo 11º que cabe 

à Câmara apresentar a proposta. Só se a Câmara não apresentar a proposta é que a 
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Câmara o poderá fazer. Cabe à Câmara fazer isto! A Câmara tem o poder de não o fazer e 

como diz o Senhor Vice-Presidente e muito bem, pode, até, nem dar parecer. Nós estamos 

num país de loucos!!! Pode até nem dar parecer! ---------------------------------------------------------

------ Mas nunca ninguém disse, que a lei estava bem-feita. --------------------------------------------

------ Sempre dissemos que a Lei tinha muitos problemas, mas também sempre dissemos, 

que ainda que a lei tivesse problemas, nós tínhamos capacidade para, com a lei que está, 

fazermos um processo melhor porque a lei não define balizas, só define os 150 eleitores e 

deixa-nos a nós a possibilidade de, em conjunto, decidirmos o que nós queremos. -------------

------ Se o que nós dizemos sempre, sempre, e vocês, PS, dizem a mesma coisa: “Somos a 

favor da agregação de freguesias!” Dizem vocês no vosso comunicado hoje: “Somos a favor 

da agregação de freguesias!” Se somos, vamos faze-la! --------------------------------------------- 

Com a lei que está, a lei é abrangente, dá para tudo?! Melhor! Mais facilidade tem para 

trabalhar. É isto o que eu vos quero dizer. -------------------------------------------------------------------

------ A proposta do PSD e do CDS diz no número onze, que  o Município de Águeda dê nota 

junto da Assembleia da República e da Unidade Técnica para a Reorganização 

Administrativa do Território que fará depender a validade e a aplicabilidade da sua proposta 

de reorganização administrativa, da aplicação simultânea da Lei nº22/12 de 30 de maio, a 

todo o território nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ O que é que nós dizemos? Se esta Lei não for aplicada a todo o território Nacional, que 

não considerem a nossa proposta como válida. É o que aqui está escrito. Não me 

perguntem o que é que a Unidade Técnica vai fazer sobre isso que eu também não sei, mas 

é o que aqui está escrito. Nós pusemo-lo aqui refletindo num conjunto de situações que 

fomos ouvindo ao longo deste tempo. Está aqui escrito. -------------------------------------------------

------ Falou-se aqui muito, mas falou-se muito sem ouvir corretamente o que o Professor 

Martins aqui leu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Terceira situação, Senhor Paulo Seara, não vou responder a tudo o que aqui disse 

porque não temos tempo, mas estou a recordar-me da questão que colocou: “porque é que 

propõe a agregação de Águeda com a Borralha e não Águeda com Recardães?” Nós 

explicamos isso. A nossa proposta assentou no princípio de não ferir as deliberações das 

assembleias de freguesias, exceto na questão em que todos disseram que não queriam 

agregação porque isso não é proposta. Nós, PSD e CDS, definimos isso como princípio. A 

não agregação, para nós, foi considerada uma não proposta. O princípio foi este, não ir 

contra os pareceres das Assembleias de Freguesia na sua globalidade, exceto na não 

agregação, não fomos, que eu me recorde, contra nenhum parecer de nenhuma assembleia 

de freguesia. Porque houve assembleias de freguesia que se pronunciaram pela não 

agregação e outras pela não pronúncia por falta de dados, estou a lembrar-me de Aguada 
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de Baixo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O caso de Recardães, está lá claro que Recardães não quer agregação com Águeda. 

Está lá claro. E ao contrário do que aqui se diz e se fala para o povo, que nós políticos 

somos obrigados a ouvir o povo, pois ouvir o povo, é isto, as freguesias que fizeram 

assembleias de freguesia e que ouviram o seu povo e que escreveram o seu parecer, isto é 

que é ouvir o povo! Eu falo das Assembleias de Freguesias como órgãos legitimamente 

eleitos. Foram eles que ouviram o povo. Não sei se eram trinta, quarenta, setenta, 

cem...Não sei! Não posso saber isso. -------------------------------------------------------------------------

------ Se nós não respeitarmos as instituições, nós não vamos chegar a lado nenhum. Por 

isso é que a Lei define que é a Assembleia Municipal que delibera, somos nós que temos 

que deliberar, por isso é que a lei define que as assembleias de freguesia dão parecer que 

mas não é vinculativo, mas pede às assembleias de freguesia que ouçam o povo e deem 

parecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Se o povo era pouco nas assembleias de freguesia, não sei, mas alguma coisa está 

mal porque convém que o povo comece a manifestar-se nestas questões. ------------------------ 

Este foi um dos nossos princípios. Podem não concordar com o princípio mas eu tenho que 

explicar quais foram os princípios básicos. ------------------------------------------------------------------ 

------ Diz o Senhor Presidente da Junta de Águeda, que com quatro freguesias tinha maiores 

ganhos de escala” Não tenho dúvidas, mas com uma só, aliás com a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara, ainda tínhamos mais porque ele não defende nenhuma e portanto 

teríamos mais ganhos de escala, mas é verdade que não temos ganhos de escala como 

poderíamos ter com quatro, é verdade que sim, mas também não é menos verdade que o 

facto de passarmos de vinte para onze, muitas delas ganharam escala e conseguimos 

ganhar escala no Município de Águeda. Pode não ser suficiente, eu próprio o disse. -----------

------ Nós não conseguimos aqui um resultado ótimo. Não conseguimos primeiro porque é 

difícil, só hoje, basicamente e após isto é que vocês começam a querer discutir. Esta é que 

é a questão principal. Já podíamos ter andado muito mais. Não é agora que conseguimos 

inverter isto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Percebo muito bem o que disse o Senhor José Oliveira, m, como é que se consegue 

encontrar uma proposta o mais consensual possível? Sabe bem a dificuldade que isto tem 

sido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Havia uma forma muito fácil. Fazíamos aqui uma coisa entre três ou quatro e está feito, 

mas sabe as reuniões que houve com as juntas todas, dos partidos que se quiseram 

envolver nisto, a dificuldade que nós tivemos. Sabe a dificuldade que houve inicialmente em 

se quererem agregar. Hoje, vejo mais pessoas a quererem agregar-se do que via há quinze 

dias ou há um mês atrás. O Senhor José Oliveira tem razão, quem não se agregar perde 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 8 e 10 de outubro de 2012 

 

escala. É a minha convicção também. ------------------------------------------------------------------------

------ Agora, se eu não consigo quatro freguesias, o que eu não defendo, consigo onze 

hoje?! Paciência! Não cruzo é os braços e digo, que isto está tudo mau, a lei está toda mal! 

Nós temos que ir não pelo ótimo, mas pelo possível. -----------------------------------------------------

------ Em Portugal temos muitos estudiosos, nós não estudámos a proposta tanto como diz; 

não temos essa capacidade, nem temos esse tempo, mas tentamos fazer o nosso trabalho. 

------ Volto a dizer isto, a Câmara tinha por obrigação, e não nós, de fazer este trabalho. 

Porque aquilo que aqui se falou, sobre a rua Cabedo e Lencastre, sobre Paradela, sobre o 

bairro do Alto do Rio, sobre os Casainhos, são tudo coisas que nós podíamos ter alterado 

nesta Assembleia. É possível, nesta Assembleia, alterar limites de freguesia. É possível 

propor isto. Não é possível o que diz o Senhor Rui Pinho porque isso é possível se as duas 

Assembleias Municipais deliberarem em conjunto e há casos em que assembleias 

deliberaram de uma maneira e outras de outra. É possível se elas estiverem em conjunto. ---

------ Ainda que a nossa Câmara não quisesse deliberar sobre isto, devia ter feito este 

trabalho como fez Lisboa, como fez Santa Maria da Feira, como fez o Porto. Rui Rio é 

contra isto mas fez este trabalho. Fizeram um trabalho de base, apresentaram-no e 

disseram, que o trabalho estava feito, cabia aos políticos tomarem as decisões. -----------------

------ O Senhor Vice-Presidente disse que ninguém pediu nada à Câmara Municipal, não 

precisam! Eles acompanham a Lei, sabem os objetivos da Lei. Não se podem por à margem 

da Lei, que é isto que acontece. Não somos nós que temos que fazer este trabalho. São 

vocês que acompanham isto, que vão às jornadas e que são apresentadas. ----------------------

------ Eu tenho a certeza que se esta lei fosse apresentada em Bruxelas ou em Singapura, 

avançava porque o Senhor Presidente estava lá a ouvi-la e chegava aqui e aplicava-a. Esta 

é que é a realidade embora vos custe muito ouvir. O Presidente da Câmara tinha esta 

obrigação! Esta é a minha convicção. -------------------------------------------------------------------------

------ Termino dizendo ao Eng. José Oliveira, que tenho muita dúvida que consigamos alterar 

isto. Eu não digo que não consigamos, mas tenho muitas dúvidas. E na realidade, nos 

últimos tempos, eu tenho-me esforçado para haver um entendimento e reconheço que estou 

no meu limite. Porque a minha vida profissional ficou para trás há bastante tempo porque 

não está a haver aqui, entre nós todos, muitas das vezes, uma solidariedade do concelho e 

cada um está a defender se já negociou a agregação, agora é a sede, depois de ser a sede 

há-de ser a dependência e daqui a bocado havemos estar a discutir a despensa da Junta de 

Freguesia. Não pode ser! -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu gostava, que arranjássemos uma proposta, se calhar, melhor, mas eu volto a dizer 

isto, às vezes, se não conseguimos chegar lá, como queremos, vamos por fases. Paciência! 

Haverá mais tempo, se calhar noutras alturas. -------------------------------------------------------------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 8 e 10 de outubro de 2012 

 

------ Não digo que esta proposta é excelente, estou farto de dizer isto aqui. Agora, eu tenho 

que ser prático e ser prático é chegar onde chegámos hoje e chegar onde chegámos hoje é 

votar esta proposta favoravelmente que foi para isto que trabalhámos durante muito tempo. -

------ Tem fragilidades?! – Admito que sim, que tenha fragilidades! -----------------------------------

------ É uma proposta que existe.”-------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu queria dizer ao Eng.º Hilário que o repto que eu tinha lançado era que aqui viesse 

justificar claramente os ganhos para a população. --------------------------------------------------------

------ Como é óbvio estive aqui muito tempo a falar, defendendo uma série de ideias e eu 

sabia que todos os reptos que lançaria aqui, teriam este resultado. Foi uma explicação ao 

Senhor José Oliveira, de que de facto foi o possível. -----------------------------------------------------

------ Eu esperava que o líder da bancada Social Democrata não falasse para o Senhor. 

José Oliveira, gostava que falasse para o povo. Que dissesse, porque é que isto é bom para 

a população! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois levantei uma questão que é da Lei, a tal Lei da República. Se houve a 

capacidade de o CDS e o PSD verificarem que o lugar urbano de Fermentelos está mal, 

deveriam verificar que o lugar urbano de Águeda estava mal. -----------------------------------------

------ E aquilo que eu disse, é que quando as pessoas só veem as coisas para um lado, 

levantamos algumas dúvidas. Porque, se o lugar urbano de Águeda tem continuado até 

além da ponte que é Recardães, deveria vir aqui contemplado no reparo do parecer e isso 

parecia-me a mim que, pelo menos, tinham analisado a coisa e não tinha visto só a situação 

para um lado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por outro lado, o Senhor Eng. Hilário, desde o início, desde a famosa intervenção que 

fez aqui no 25 de Abril, que tem tido uma única e exclusiva intenção que é, um bocado, 

aquilo que nós em política fazemos, que é sermos minimal repetitivos para passar a 

mensagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Da mesma maneira que eu venho aqui, e porque estou a fazer política, e repito muitas 

vezes a mesma coisa, tem uma intencionalidade. Chama-se a isso a intenção política de 

fazer passar uma ideia. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Eng. Hilário tem tido uma preocupação fantástica. E aqui teve-a, mais uma vez, e 

que dá poucos créditos. Ou seja: não justificou e não respondeu aos reptos que eu lancei, 

mas teve o cuidado de despachar o Presidente da Câmara desde Singapura para Bruxelas 

para todo o lado, tentando envolver alguém. ----------------------------------------------------------------

------ O Senhor deveria ter dito aos outros Vereadores que também deveriam ter votado de 

forma diferente do Sr. Presidente da Câmara, em reunião de Câmara, ou que nem sequer 

discutiram isso. E, portanto, o Senhor apresenta aqui uma coisa que é o menos mau e isso 
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é que me parece que não seja aceitável vir aqui apresentar, certo? ----------------------------------

-------- Devemos apresentar aquilo em que acreditamos ser o melhor. Foi aquilo que eu fiz. O 

Senhor, na minha ótica, deveria vir aqui e dizer: o melhor para o Concelho é isto porque há 

este ganho de escala, porque afinal, em freguesias maiores há maior ganho de escala. Eu 

tenho razão. Afinal, freguesias maiores, como o Senhor José Oliveira defende, é correto. ----

------ Portanto, o que eu queria era que a proposta do PSD e do CDS, fosse devidamente 

fundamentada, para que eu votasse na vossa proposta. Foi isso que eu lhe pedi. A única 

coisa que fez, foi vir aqui, mais cinco minutos e atacar a Câmara Municipal. ----------------------

------ Gostaria de dizer aqui outra coisa que é muito importante. Se alguém deu aqui uma 

lição do que é queimar tempo, foi quando aqui foi feita a Assembleia Municipal para discutir 

o Hospital. O PSD explicou aqui o que é queimar tempo.”----------------------------------------------- 

------ De seguida o Senhor o Presidente da Assembleia, deu a palavra ao Senhor Vice-

Presidente da Câmara , para prestar os esclarecimentos que entendeu por necessários, 

conforme intervenção que se transcreve na integra: ------------------------------------------------------

------ Vice-Presidente da Câmara , Vereador Jorge Almeida:  ----------------------------------------

------“É só um pequeno esclarecimento. De facto, não houve nenhum espaço para nenhuma 

votação, no município, em reunião de Câmara, não houve qualquer proposta a votação. Não 

houve votações, ninguém votou de uma maneira ou de outra porque não houve nenhuma 

proposta apresentada por nenhum vereador ou pelo Senhor Presidente. Esta é a verdade. “-

----- De seguida, intervieram vários membros da Assembleia, conforme intervenções que se 

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

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

------ “Eu não queria deixar passar sem referir aquela que eu acho que foi a melhor 

intervenção desta noite, como sendo a mais próxima da realidade e aquela que melhor 

explanou, melhor nos fez crer no que se está a passar, que foi a intervenção do Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Baixa, Rui Pinho, que aqui soube dizer e 

falando até de uma forma emotiva, mas de facto disse melhor do que ninguém aquilo que 

implica esta Lei, ou a aplicação desta Lei. -------------------------------------------------------------------

------ Acho curiosa a forma como o PSD e o CDS continuam a afirmar que foi o PS que 

assumiu com a Troika o compromisso da reorganização administrativa. ----------------------------

------- O PS assumiu esse compromisso, é verdade, tal como o CDS e o PSD também 

assumiram esse compromisso em conjunto. Mas esse compromisso pressupunha uma 

redução de municípios e, que eu saiba e penso que nisso todos estamos de acordo, 

municípios não são só juntas de freguesia, ou seja, mais uma vez e ao bel-prazer deste 

Governo prevaleceu a lei do mais forte. Então, para fazer um “agradozinho” Troika, porque a 

preocupação deste Governo é de ser bom aluno, talvez tenha algum objetivo de ganhar 
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algum prémio, se calhar com inveja da Câmara Municipal de Águeda por ganhar tantos 

prémios, este Governo também quer ganhar alguns e então decidiu apostar de forma 

ostensiva e até obstinada em ganhar o prémio de melhor aluno da Europa. -----------------------

------ Então, mais uma vez, e para ganhar este prémio de melhor aluno, decidiu que também 

ia avançar com esta redução só que, esta parte dos municípios é que foi um bocadinho 

alterada porque as câmaras municipais ficaram de fora. ------------------------------------------------

------ Isto é a primeira questão que nos deve fazer duvidar da bondade desta Lei. E quando 

eu digo a bondade desta Lei, digo porque, afinal, esta Lei para além de estar mal feita, como 

todos sabemos e todos já aqui reconhecemos, quer sobretudo ou pretende sobretudo estar 

ao serviço de interesses políticos, interesses políticos esses, que são os interesses políticos 

do partido que está no Governo.--------------------------------------------------------------------------------

------ Todos nós sabemos que o mapa autárquico no que a câmaras municipais se refere é 

maioritariamente do PSD. É claro que este Governo, não queria comprar guerras com estes 

autarcas ou pelo menos não queria comprar guerras com os presidentes de câmaras que 

são mais difíceis de contentar do que os presidentes de junta que, são os senhores 

presidentes de junta e que muito sinceramente acho que deveriam ficar muito ofendidos 

com esta desconsideração que é feita por esta Lei, ao querer apenas, e julgando que os 

presidentes das juntas de freguesia são mais fracos e mais facilmente se calam e se 

acomodam. Acho que realmente deveria haver uma reação e, aliás já tem havido, pelo 

menos a nível da ANAFRE, penso que já tem havido alguma reação neste sentido, porque 

acho que é um desrespeito para com as juntas de freguesia e um desrespeito também para 

com os senhores presidentes de junta. -----------------------------------------------------------------------

------ Também não percebo porque é que, dizendo o PSD que há tanto tempo que alertou os 

senhores presidentes de junta para a necessidade de apresentar propostas, eu falo do caso 

concreto de Óis da Ribeira, que foi sobretudo a razão pela qual eu aqui vim falar. --------------

------ Em Óis da Ribeira houve uma proposta dos membros eleitos do PS em junho ou julho, 

foi apresentada a proposta de repúdio, de recusa de aplicação da lei, de recusa de 

pronúncia e foi decidido naquela assembleia de freguesia que a Assembleia de Freguesia 

de Óis da Ribeira era contra a agregação, absolutamente contra e não se propôs mais 

nenhuma alteração, não se propôs nenhuma alternativa e assim ficou. Mas depois, 

entretanto, vieram as férias ou se calhar o resultado dessa assembleia de freguesia chegou 

a algum lado e, curiosamente a 23 de julho, houve uma nova assembleia de freguesia e 

depois houve uma reunião com a população da qual não resultou, ao que me foi dado saber, 

porque eu não estive presente porque não podia, também não saiu de lá da povoação a 

vontade em se querer agregar com Espinhel, ou Travassô ou o que quer que fosse. -----------

------ O que é certo é que a Assembleia de Freguesia reuniu novamente e, em oposição 
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àquela posição que já tinha sido tomada, então apresentaram aquela deliberação que aqui 

todos tomaram conhecimento na passada segunda-feira, em que, sim senhor era contra, 

mas se tivesse que ser, que fosse com Travassô. ---------------------------------------------------------

------ Eu não sei, com base em quê é que foi feita esta deliberação, qual foi o mandato que o 

executivo ou a Assembleia de Freguesia teve da população de Óis para esta decisão, de 

todo o modo, o que é certo é que já havia uma deliberação e essa deliberação, depois por 

qualquer razão, acabou por ser alterada e acabou por ser num outro sentido. --------------------

------ Agora fomos confrontados com esta proposta de, nem sei de quê, é uma proposta para 

votação, é uma proposta de parecer, se bem que e não obstante o tempo todo que o PSD já 

andava a preparar isto, e até já andava a falar com os senhores presidentes de junta há 

algum tempo, esta proposta vem com muitas falhas, com muitas ausências, com muitas 

ambiguidades também, nomeadamente no que diz respeito àquela questão que o Senhor 

Eng. Hilário referiu há pouco que diz que fique bem claro que a aplicabilidade desta 

proposta dependerá da aplicação simultânea da Lei a todo o território nacional. Isto quer 

dizer o quê?! Não quer dizer nada. Quer dizer que se realmente a Lei for aplicada isto vale, 

se não for aplicada não vai valer. Mas isso é óbvio! Esta proposta só irá ser aplicada se a 

Lei for para a frente. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Isto é diferente de dizer que se houver municípios que não se pronunciem e se nada 

for feito, aí sim. Se isso aqui estivesse escrito era claro. Agora, não é isso que aqui está 

escrito. O que está escrito é que este parecer depende da aplicação a todo o território 

nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas, como eu disse há pouco, esta proposta não está fundamentada. Muito embora se 

faça referência na própria proposta que posteriormente serão enviados os elementos em 

falta, o que é certo é que a fundamentação é inexistente. E é tão inexistente, e eu não posso 

deixar de achar curioso sobretudo ali o Senhor Prof. António Martins, que é uma pessoa 

sempre tão preocupada com o dinheiro que se gasta na coisa pública, e depois aparece-me 

aqui com proposta de sede desta agregação das freguesias de Óis da Ribeira e Travassô, 

aparece aqui como proposta de sede Travassô. -----------------------------------------------------------

------ Eu, há bocado ouvi aquilo e perguntei, como é que isto é possível?! O Senhor Prof. 

António Martins, que é uma pessoa sempre tão preocupada com a despesa pública, com os 

investimentos públicos, como é que agora, conhecendo a realidade quer da Freguesia de 

Travassô, quer da Freguesia de Óis da Ribeira, vai propor como sede de freguesia 

precisamente Travassô. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu pergunto: onde vai ser a sede de freguesia? Vai-se construir uma nova? Só pode! 

Porque a sede de freguesia de Travassô, não está minimamente preparada nem tem o 

mínimo de condições para acolher uma sede de freguesia de Óis e Travassô. Não tem! ------ 
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O que aqui se está a passar é que há pessoas e há sobretudo freguesias que estão a ser 

usadas e os presidentes de junta foram manipulados para que fossem tomadas decisões 

para aliviar as responsabilidades de alguns. Assumo o que digo porque é verdade. ------------

------ Aquilo que foi dito a alguns presidentes de junta foi precisamente o seguinte, se eles 

não se pronunciassem, ou seja, se eles próprios não dissessem, no caso de agregação, 

com quem se queriam agregar, depois sujeitavam-se aquilo que Lisboa decidisse. -------------

------ Não é chantagem. E tanto não é chantagem e de forma alguma seria chantagem, que 

houve juntas de freguesia que alteraram deliberações que já tinham sido tomadas e houve 

assembleias de freguesia que inicialmente tinham pensado em não se pronunciar e depois 

acabaram por se pronunciar, porque nunca se sabe o que viria de Lisboa e não queriam 

ficar com esse ónus. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não é para ficar espantado, Senhor Professor Martins, porque a realidade é esta e a 

realidade não é só em Águeda que se está a passar mas está-se a passar em todo o país e 

em vários outros concelhos. -------------------------------------------------------------------------------------

------ O discurso que foi utilizado pelos membros locais do PSD foi precisamente este o 

argumento e houve presidentes de junta que se sentiram condicionados e se inicialmente 

pensavam em não se pronunciarem, até porque as suas populações não manifestavam 

essa vontade e claro, a sua preocupação principal é as populações e, claro, depois 

sentiram-se condicionados com esta ameaça, com esta chantagem que foi feita “atenção 

que se vocês não se pronunciarem, depois sujeitam-se ao que vier”. Isto é uma verdade! 

Não aconteceu só em Águeda, aconteceu em todo o país! ---------------------------------------------

------ Da mesma forma, ainda hoje ouvi dizer que havia um mapa que já estava elaborado, 

que já existia e que se não fossem tomadas medidas, se as pessoas não dissessem ou se 

as freguesias não se manifestassem no sentido de que se queriam agregar, esse mapa 

seria posto em prática, mapa esse que eu não conheço. ------------------------------------------------

------ Telefonei para Lisboa e pedi para me por em contacto com alguém da comissão de 

acompanhamento desta lei que me disse que este mapa não existe, pelo menos do que lhes 

é dado conhecer, a não ser, que alguém do PSD tivesse os ditos mapas ou alguém tivesse 

acesso a eles, pelo menos do grupo parlamentar do PS, ninguém tem. ------------------------ ----

------ Assim sendo e para concluir, é de lamentar que numa altura de grande convulsão 

social no nosso país, em que todos estamos a passar por grandes dificuldades, e o pior é 

que não se avizinha, de todo, dias melhores, insistimos com a implementação de uma lei, 

duma lei que ainda por cima por todos é reconhecido que está errada, que está mal feita e, 

mesmo assim, se insiste em implementá-la. ----------------------------------------------------------------

----- E depois vêm-nos dizer para irmos por fases?! Senhor Eng. Hilário dizer isto assumindo 

que esta lei está mal feita, mas tudo bem é a que temos, mas vamos por fases, assumir isto 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 8 e 10 de outubro de 2012 

 

é quase uma grande ingenuidade porque todos sabemos que depois da lei estar aprovada e 

se vier a ser aprovada, depois é o que vai ficar e durante muito tempo. A questão é que 

vamos estar aqui a votar uma proposta que não diz nada. No caso de Agadão e Belazaima 

nem sequer indica qual é a sede, fator essencial para que esta mesma proposta seja 

votada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu estava à espera que a proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS e sobretudo 

porque já tanto tempo andavam a falar deste assunto, fosse uma proposta bem 

fundamentada e que pelo menos nos mostrasse quais eram os critérios utilizados para 

propor esta agregação. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ No que a Óis da Ribeira diz respeito, obviamente, não concordo. Lamento que o nosso 

Presidente de Junta tenha permitido que fosse alterada a deliberação que foi tomada. Foi o 

Senhor Presidente da Assembleia que apresentou, muito bem, mas é de lamentar que isso 

tenha acontecido, porque já estava feita uma deliberação e era essa que deveria prevalecer. 

------ Gostava que o PSD e o CDS, e uma vez que tiveram um trabalho tão árduo a elaborar 

esta proposta, que pelo menos apresentasse um outro modelo da proposta, uma outra 

versão, em que nos pudesse elucidar, sobre os critérios que levaram à apresentação da 

mesma, nomeadamente no que à escolha das sedes de freguesia diz respeito porque, de 

facto, é uma escolha que eu não consigo perceber e também não nos foi explicada, isso 

para além do benefício das populações que sempre ficará por demonstrar.” ----------------------

------ De seguida o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia , informa que foi 

apresentado à Mesa, pelos Grupos Parlamentares do PSD e CDS/PP , um requerimento 

que passou a ler conforme se transcreve na íntegra. -----------------------------------------------------

------ “Tendo em consideração o desenrolar da primeira parte desta assembleia 

extraordinária, onde se tomaram posições públicas que definiram muito claramente a 

posição das diversas forças políticas aqui representadas; ----------------------------------------------

------ Tendo em consideração que o CDS-PP há muito vem reiterando a sua disposição de 

apresentar a essa Assembleia uma proposta de reorganização administrativa; -------------------

-------Tendo em conta que sempre houve da parte do CDS-PP total abertura e 

disponibilidade para mesmo com o projeto adiantado incluir na solução final quem se 

mostrasse disponível para o fazer, do que é, aliás, exemplo a posição reiterada da primeira 

parte desta assembleia municipal, que teve lugar na passada segunda-feira, onde 

mantivemos aberta a via de participação aberta ao Partido Socialista; ------------------------------

-------Tendo em consideração que também para os independentes tivemos sempre a 

abertura e disponibilidade para dialogar, o que seguramente alguns poderão testemunhar ou 

no mínimo, não negarão; -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Tendo como dado adquirido que a discussão e o esclarecimento seja do que for, 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 8 e 10 de outubro de 2012 

 

deve ser posição inquestionável mas para com quem se assume como uma parte da 

solução mas não como um contributo para o problema; -------------------------------------------------

------ Tendo ainda em consideração que pelas posições radicais assumidas, mesmo com o 

conhecimento claro de que não tomando nós uma decisão sobre o reordenamento do nosso 

território, alguém em Lisboa o fará por nós; -----------------------------------------------------------------

------ Verificando-se que a discussão da proposta do CDS-PP e do PSD se mostra 

seguramente redundante para quem já publicamente manifestou a sua intenção de não 

pronúncia ou tão pouco respeitar as leis de um país ainda de direito e por conseguinte, não 

desejará acrescentar, nem retirar nada de relevante à mesma, que possa servir de benefício 

evidente para o futuro reordenamento administrativo do município; ----------------- 

Constatando que é nosso entendimento não haver já nenhum contributo significativo que 

possa alterar o raciocínio que esteve subjacente à elaboração da proposta submetida a esta 

Assembleia, ou tão pouco melhorá-la no todo ou na parte, vimos solicitar ao Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal que coloque a proposta do CDS e do PSD, à votação.”- 

------ Apresentado à votação foi o requerimento aprovado por MAIORIA  com 21 votos a 

favor, 1 abstenção e 18 votos contra. -------------------------------------------------------------------------

--- De seguida, foram realizadas intervenções por membros da Assembleia, conforme se 

transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “A minha declaração de voto é contra, tendo em atenção que esta manobra do PSD e 

do CDS aliás, mais não é do que impedir a discussão do tema, visto que eu já estou inscrito 

há muito tempo e ainda não tive tempo de falar, e também para que fique registado para 

efeitos de Ata, que qualquer requerimento que dê entrada na mesa tem que ser aprovado 

por dois terços, o que torna em caso de razão, inviável qualquer votação ao assunto que se 

passe nesta Assembleia, após o requerimento que eu faço aqui, para ficar já transcrito em 

Ata. Portanto, não vou passá-lo a escrito.”------------------------------------------------------------------- 

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

------- “A minha declaração de voto vai no sentido de ficar aqui lavrado o protesto porque não 

houve a capacidade de esclarecer a população nem as perguntas que foram feitas pelos 

deputados aqui presentes. ------------------------------------------------------------------------------------- -

----- Quero também lavrar protesto porque na última Assembleia Municipal, o Senhor 

Presidente da Junta da Borralha ficou para falar no dia seguinte bem como os outros 

inscritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi votado aqui hoje um requerimento que dizia que a Assembleia Municipal acabava à 

uma hora da manhã, já por votação, à uma da manhã não é à uma e dez nem à uma e 

quinze. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 8 e 10 de outubro de 2012 

 

------ A Lei da República tem leis e as leis têm que ser cumpridas. -----------------------------------

----- Quero lavrar protesto porque o Senhor Presidente da Assembleia não foi correto 

relativamente aos elementos do Partido Socialista exercendo e impondo sempre uma 

conduta aos elementos do Partido Socialista que não fez aos elementos de outros partidos. -

------ Eu quero que isto fique registado em Ata.” -----------------------------------------------------------

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

------“Eu votei contra porque tinha feito o pedido para que tivéssemos outra assembleia para 

termos mais tempo para votarmos isto conscientemente, mas para não estar aqui a perder 

tempo, na votação, para não vir aqui novamente, vou seguir as ordens do meu partido 

porque fez um trabalho e temos que respeitar esse trabalho. ---------------------------------------- 

Se os outros não fizeram, nós fizemos, o CDS fez o trabalho e temos que respeitar esse 

trabalho, não o vou agora estragar por tee uma ideia diferente. ---------------------------------------

------ Mas, quero dizer para futuro que Aguada de Cima devia ficar com Aguada de Baixo, 

Barrô devia ficar com Recardães e com Espinhel. Fique isso bem vincado! -----------------------

------ Voto porque tenho que votar e é assim que se obedece às regras. Tem que haver 

educação e respeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agradeço ao Senhor Presidente Assembleia, pelas últimas tomadas de posição, 

porque o Senhor tem que manter, mesmo, ordem nesta casa, que é para isso que está cá.” -

------ António Manuel Fernandes Martins  – CDS-PP: --------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente, eu pedia o favor de me esclarecer pois tenho a impressão que o 

requerimento deu entrada cinco minutos antes dos términos agendado desta reunião?”. ------

------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal  confirma que o requerimento foi 

entregue dentro da hora marcada para terminar a reunião. ---------------------------------------------

------ É colocada a votação, a proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP, tendo-se 

verificado que a mesma foi aprovada por MAIORIA  com 23 votos a favor e 17 votos contra. -

------ Após a votação foram feitas as seguintes declarações de voto  que se transcrevem na 

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

------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS: ---------------------------------------------------------

------- “Esta declaração de voto é, também, assinada, além de mim, como primeiro 

subscritor, por outros membros da bancada do Partido Socialista. -----------------------------------

------ “Apesar de defendermos a reorganização da Administração Local, revendo-nos nos 

objetivos e nos propósitos inscritos no memorando assinado entre Portugal e a Troika sobre 

esta matéria, votamos contra a proposta nesta sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Águeda pelos seguintes motivos: -------------------------------------------------------------

------ a) A Lei 22/2012 não interpreta adequadamente o preceito negociado com a Troika 

colocando em causa o objetivo essencial de melhorar o serviço, aumentar a eficiência e 
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reduzir custos, ao transformar a sua aplicação num embuste que na prática substitui a 

competência exigível a um processo que devia ser histórico e, portanto, competente; ----------

------ b) Todas as esferas representativas do Poder Local, a Associação dos Municípios 

Portugueses e a Associação Nacional das Freguesias, também já se pronunciaram 

veementemente contra a metodologia legislada para todo este processo; --------------------------

------ c) A reforma da Administração Local, caso seja feita estritamente através da redução 

do número de freguesias, através dos critérios propostos na Lei 22/2012, constitui um revés 

civilizacional e um recuo na maturidade do regime democrático português, pois diminui a 

representatividade de base, diminui a proximidade entre eleitos e eleitores, numa época em 

que é consensual entre os portugueses que o atual regime democrático, necessita com 

grande urgência de soluções que reforcem esta proximidade para que sobreviva e 

amadureça; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ d) Com o voto contra, acompanhamos e damos voz à primeira opção de todas as 

resoluções das diversas Assembleias de Freguesia do Concelho de Águeda que se 

pronunciaram sobre este processo, que foi o de rejeitar da implementação da Lei 22/2012; --

------ e) O próprio Governo está dividido sobre o dossier autárquico ao ponto de não ter 

reunido consenso sobre a reforma eleitoral autárquica que, não existindo, deixa um vazio 

regulamentar absurdo, em matéria de competências, de financiamentos, de orgânica e de 

operacionalidade, no caso de serem agregadas ou criadas novas freguesias; --------------------

------ f) São inúmeras as Assembleias Municipais que de Norte a Sul, já se pronunciaram 

contra a aplicação da Lei 22/2012 deixando claro que o “papão” da Unidade Técnica, 

poderia vir tomar decisões em nosso nome, não passa de um mito falacioso e de uma 

ameaça oportunista, sendo esta convicção reforçada pela posição pessoal e frontal contra 

este processo do seu Presidente Dr. Manuel Porto; ------------------------------------------------------

------ g) O calculismo eleitoral que foi o critério dominante no tratado de divisão partidária das 

freguesias do Concelho, “cozinhado” ente o PSD e o CDS, que mais não visa do que 

condicionar os próximos processos eleitorais autárquicos, visando estritamente obter 

benefícios eleitoralistas; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ h) Com esta proposta, os interesses dos munícipes ficam menorizados e a melhoria da 

prestação de serviços de proximidade às populações foi desprezada pelo PSD e pelo CDS 

que os trocaram por um tratado de entendimento eleitoral; ---------------------------------------------

------ i) O desfasamento entre a voz dos munícipes veiculada através das Assembleias de 

freguesia e esta proposta, não é entendível, podendo ser justificada pela ingerência externa 

e pela pressão exercida pelo Governo sobre os seus representantes partidários concelhios 

que serviram de veículos de manipulação de medos, sobre órgãos autárquicos e sobre 

municípios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Finalmente, a proposta enferma de erros e omissões técnicas, não satisfazendo os 

requisitos legais, expressos pela Lei 22/2012, em particular no que respeita aos 

fundamentos e às notas justificativas.” ------------------------------------------------------------------------

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

------ “Penso que é importante que fique claro e preciso neste parecer, que segue para a 

Unidade Técnica, que fique claro, que há omissões graves como o lugar urbano de Águeda 

não passar para o lado de lá, não cumprindo a regra da República, erro que deveria ser 

reparado, como foi aqui reparado, no presente parecer, no caso de Fermentelos e Espinhel 

e muito bem; que fique claro que o lugar urbano da Freguesia de Águeda perpassa a 

fronteira da Freguesia de Águeda e, portanto, alterava por completo uma orientação que 

está mal feita, pela própria Unidade Técnica. ---------------------------------------------------------------

------ Segundo aspeto, há um elevado número de freguesias que não cumprem com os 

critérios e com as normas da própria Lei. --------------------------------------------------------------------

------ Terceiro aspeto, este parecer é ilegal porque remete a justificação para futuro. Aqui, 

nesta Assembleia Municipal, que é a única entidade que tem legitimidade democrática, a 

legitimidade política e a legitimidade jurídica de decidir, de facto não decidiu. Não decidiu 

porque o parecer que aqui foi votado hoje, é incompleto, o mesmo parecer não diz qual é a 

sede da União de Freguesia de Castanheira do Vouga, de Belazaima e Agadão. ---------------

------ Este parecer apresentado hoje, aqui, de forma mal explicada com um sentido de fuga 

às responsabilidades e à justificação das escolhas de quem o fez, que não justificou 

minimamente nada, é de todo, na minha ótica, ilegal! ----------------------------------------------------

------ É preciso que a Unidade Técnica faça cumprir a Lei e não fazer vista grossa em algo 

que peca em pontos basilares da Lei da República. ------------------------------------------------------

------ Quem diz que aqui está para cumprir a Lei da República, deve assumir esse facto e 

deve assumi-lo nas propostas que apresenta. --------------------------------------------------------------

------ Este documento é ilegal porque não corresponde àquilo que a Lei pede e exige. ---------

------ Que fique aqui lavrado; que fiquemos aqui todos cientes disso e que cada um tem que 

assumir a sua responsabilidade perante esta Assembleia e perante o povo.”----------------------

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

------ “Eu quero aqui reafirmar o que disse quanto à impugnação e entretanto quero, aqui, 

por muitas razões que não vou agora enumera-las, isso na altura própria será sabido, para 

além disto representar uma agressão à nossa histórica Freguesia de Espinhel, 

desconsideração, agressão, várias coisas. Há aqui um atentado à democracia de 

proximidade que representa as autarquias das freguesias. ---------------------------------------------

------ As pessoas podem não saber quem é o Presidente da República, o Primeiro-ministro, 

os Ministros, o Presidente da Câmara, mas o Presidente de Junta sabem quem é. É o 
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primeiro a ser abordado para tentar resolver os problemas. “-------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  ---------------------------------------------------------

------ “Eu votei contra, como é lógico, primeiro, para que seja considerada a impugnação 

desta votação, não esquecer que a impugnação levará à anulação da votação e de todos os 

factos decorrentes, porque os requerimentos admitidos à Mesa têm que o ser por dois 

terços porque se assim não fosse, bastava ter uma maioria numa Assembleia e mal 

entrasse a Proposta, falava a pessoa que apresentou a proposta e passava a votação. Por 

causa disso é que são os dois terços. ------------------------------------------------------------------------

------ Temos aqui ilustres advogados que sabem que assim é e deviam ter aconselhado o 

Senhor Presidente. Vai criar um problema, porque é no dia vinte, mas amanhã será anulada 

esta decisão, de certeza! Não há dúvida nenhuma. -------------------------------------------------------

------ Em relação falta de democracia do CDS e do PSD, é básica. Eles, próprios, disseram e 

o Senhor Presidente também disse, que estaríamos aqui o tempo que fosse preciso. Não 

tive sequer possibilidades de falar porque eles já traziam o documento para se passar à 

votação de uma coisa que não existe. Não há aqui nenhuma proposta de agregação de 

nada, não cumpre nenhum dos critérios e dá-se ao luxo antidemocrático, que não esperava 

isso de vocês, porque são pessoas que eu conheço, a um luxo marxista, antidemocrático, 

ditatorial, que diz assim: “será remetida nota justificativa mais detalhada”. Ou seja, diz que 

nós não merecemos saber! --------------------------------------------------------------------------------------

------ Para vocês é, simplesmente questões eleitorais obedecerem às ordens do vosso 

Governo e serem os meninos bem comportados de Águeda. ------------------------------------------

------ É uma vergonha, aquilo que os Senhores acabaram de fazer aqui! ---------------------------

------ Vão entregar uma justificação que não foi aprovada nesta Assembleia. É totalmente 

ilegal! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como disse o Senhor Paulo Seara, porque em assembleia, a justificação e 

fundamentação tem que ser aprovada aqui e não foi. ----------------------------------------------------

------ Que fique registado na pronúncia que o Sr. Presidente vai ter que enviar, que não foi 

enviado nem aprovado nesta Assembleia, nota justificativa de nenhuma das propostas. ------

------ A única justificação, é que vão receber mais 15% e que julgam que irá criar mais 

dinâmica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ É uma pouca-vergonha o que os senhores acabaram de fazer, depois de um trabalho 

que eu acredito que tentaram fazer o melhor possível. O resultado foi muito mau! ---------------

------ É uma pouca-vergonha, aquilo que os Senhores estão a fazer aqui, ao fugir à 

responsabilidade da votação e do esclarecimento da Assembleia e do Povo.”---------------------

------ Jorge da Silva Mendes – PS – PFJ da Borralha: -------------------------------------------------
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------- “ Não esperava vir aqui segunda vez, mas vim aqui para fazer a tal declaração de 

voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ É uma lei com erros, a proposta aprovada tem muitas omissões e lamento pelos 

presidentes de Junta que ditaram o possível fim da sua freguesia.” ----------------------------------

------ 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:  

 

 

 
 
 


