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ATA DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÁGUEDA, PARA EFEITOS 

DE ELEIÇÃO DA MESA 
 

------ Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, pelas vinte horas, 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a seguir ao Ato de Instalação da Assembleia 
Municipal, reuniram pelas 19 horas, em plenário, os Autarcas Eleitos que integram a 
Assembleia Municipal de Águeda, para efeitos de Eleição do Presidente e dos 
Secretários da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------
------ Presidiu a esta sessão, Francisco Manuel Guedes Vitorino, por ter sido o 
cidadão que encabeçou a lista mais votada, Partido Socialista, para este Órgão 
Autárquico, nas eleições realizadas em 29 de setembro de 2013. ----------------------------
------ Participaram nesta sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: 
------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – PS; ------------------------------------------------------
------ Alberto José Fernandes Marques – PSD; -----------------------------------------------------
------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; -----------------------------------------------------
------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS; -----------------------------------------------------------
------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP; ----------------------------------------------
------ Carlos Alberto Batista Guerra – PS; -------------------------------------------------------------
------ Marlene Domingues Gaio – PSD; ----------------------------------------------------------------
------ Paulo Sérgio Gomes Tomás – PS; --------------------------------------------------------------
------ Cristina Paula Fernandes da Cruz – PS; ------------------------------------------------------
------ Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; -----------------------------------------------------
------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS: -----------------------------------------------------
------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS-PP; --------------------------------------------------
------ Abílio Ferreira Gomes da Silva – PS; -----------------------------------------------------------
------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU; ----------------------------------
------ Daniela Alexandra Pereira Herculano – PS; --------------------------------------------------
------ Tiago Mendes dos Santos e Gomes Lavoura – PSD; --------------------------------------
------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS; -------------------------------------------------------
------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD; ------------------------------------------------------------
------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto – PS; -----------------------------------------------------------
------ Maria Utilia Ferreira da Rocha Ferrão – PS; --------------------------------------------------
------ Marlene Sofia Esteves de Oliveira – PSD; ----------------------------------------------------
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------ Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Junta de 
Freguesia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Albano Marques de Abrantes – PS – PJF de Aguada de Cima; -------------------------
------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJ da União das Freguesias 
de Águeda e Borralha; -------------------------------------------------------------------------------------
------ Wilson Dias Gaio – PSD – PJ da União das Freguesias de Barrô e Aguada de 
Baixo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PSD – PJ da União das Freguesias de 
Belazaima,Castanheira e Agadão; ---------------------------------------------------------------------
------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD  – PJF de Fermentelos; --------------------
------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PS – PJF Macinhata do Vouga; -------
------ Pedro António Machado Vidal – CDS – PJ da União das Freguesias de Péstimo e 
Macieira de Alcôba; ----------------------------------------------------------------------------------------
------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PSD – PJ da União das Freguesias de 
Recardães e Espinhel; -------------------------------------------------------------------------------------
------ Mário Ramos Martins – PS – PJ da União das Freguesias de Travassô e Óis da 
Ribeira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – CDS – PJ da União das Freguesias de Trofa, 
Segadães e Lamas do Vouga; --------------------------------------------------------------------------
------ João Pedro Alvim Henrique Xavier – PSD – PJF de Valongo do Vouga;  ------------
------ Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes os seguinte Membros: 
------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS  – Presidente; --------------------------------------
------ Maria Paula da Graça Cardoso – PSD – Vereadora; ---------------------------------------
------ Jorge Henrique Fernandes de Almeida – PS – Vereador; --------------------------------
------ Elsa Margarida de Melo Corga – PS – Vereador; -------------------------------------------
------ Luis Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS – Vereador; -------------------------------
------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador; --------------------------------------------
------ Edson Carlos Viegas Santos – PS – Vereador. ---------------------------------------------- 
------ Francisco Manuel Guedes Vitorino, como cidadão que encabeçava a lista do 
Partido Socialista e a mais votada para a Assembleia Municipal, iniciou com a seguinte 
intervenção: --------------------------------------------------------------------------------------------------
------ “Quero em primeiro lugar agradecer o gesto simpático e amigo do Sr. Presidente 
cessante da Assembleia Municipal, Eng. Celestino de Almeida e queria também 
cumprimenta-lo, pessoa por quem tenho grande estima e consideração e de quem fui 
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colega durante muitos anos ainda que de forma intermitente. Agradeço-lhe a 
dedicação e reconheço a forma competente com que desempenhou as suas funções 
públicas, quer ao nível autárquico quer em outras instâncias. Saúdo e felicito todos os 
empossados, em particular o Sr. Presidente da Câmara Municipal e, na sua pessoa, 
toda a vereação, desejo-lhe as maiores felicidades para este novo mandato. Saudou 
igualmente de uma forma muito especial todo o público presente, assim como aquele 
que nos segue através da Águeda TV e saúdo também a imprensa local, fazendo 
votos de que todos juntos, cada um na sua esfera de atuação e de acordo com as 
suas responsabilidades, consigamos levar por diante a missão que nos foi confiada, 
dignificando e valorizando a Assembleia Municipal e as funções de que estamos 
investidos. Queria convidar as anteriores Secretárias da Mesa, a Dr.ª Marlene 
Domingues Gaio e a Dr.ª Carla Eliana da Costa Tavares, até à eleição definitiva da 
Mesa.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ De seguida, Francisco Manuel Guedes Vitorino, no exercício das funções de 
que foi investido e dando cumprimento ao disposto no nº 1 do Artigo 45º da Lei nº 
169/99, de 18 de setembro com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 
de Janeiro e pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, declara aberta a sessão da 
Assembleia Municipal, referindo o pedido de renúncia de Sandra Raquel Domingues 
de Oliveira já aceite e substituída pela eleita e empossada Marlene Sofia Esteves de 
Oliveira – PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------ De imediato, Francisco Manuel Guedes Vitorino passou à Eleição da Mesa da 
Assembleia Municipal de Águeda, tendo feito o seguinte esclarecimento: ---------------
------ "De acordo com o Regimento aprovado e em vigor desta Assembleia Municipal, 
pelo artigo 10°, nº 1, a Eleição da Mesa será por v otação uninominal e escrutínio 
secreto e as propostas identificadas por A, B, C ou D de acordo com a ordem. A 
primeira votação será para o Presidente da Mesa, depois para o Primeiro Secretário e 
por último para o Segundo Secretário. ----------------------------------------------------------------
------ Após estes esclarecimentos, foram apresentadas duas Propostas para 
Presidente da Mesa da Assembleia, que a seguir se transcrevem e cujos 
proponentes são, respetivamente, o PS e a coligação PSD/CDS. ----------------------------
------ LISTA A – Partido Socialista: -------------------------------------------------------------------
------ "Os membros eleitos do Partido Socialista para a Assembleia Municipal de 
Águeda abaixo assinados vêm pelo presente, nos termos e para os efeitos previstos 
no artigo 46° da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, revista pela Lei nº 5-A/2002, de 11 
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de janeiro, propor para Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Águeda: 
Francisco Manuel Guedes Vitorino;"----------------------------------------------------------------
------ LISTA B – PSD/CDS-PP – Coligação “Todos Somos Águeda” ---------------------
------ "Os abaixo assinados, membros da Assembleia Municipal de Águeda, eleitos 
para este Órgão pela Lista ”Todos somos Águeda” – PSD/CDS-PP,  propõem à 
eleição para Presidente da Assembleia Municipal, a realizar em 30 de Outubro de 
2009, o membro desta Assembleia: Alberto José Fernandes Marques", eleito para 
este órgão a 29 de setembro de 2013, pela lista referida;” --------------------------------------
------ Passado à votação, registaram-se os seguintes resultados: -----------------------------
------ Lista A – Francisco Manuel Guedes Vitorino – 17 votos; -----------------------------
------ Lista B – Alberto José Fernandes Marques – 15 votos; -------------------------------
------ Terminada a votação para a eleição do Presidente da Mesa da Assembleia, o 
recém-eleito Presidente da Assembleia Municipal – Francisco Manuel Guedes 
Vitorino dirige-se aos presentes, fazendo a seguinte intervenção: ---------------------------
------ “Terminada a votação para a eleição para Presidente da Assembleia Municipal. 
Muito obrigado! As minhas primeiras palavras vão, neste primeiro Ato, para referir que 
a partir deste momento, serei o presidente de todos os membros eleitos, sem exceção. 
------ Conforme alguém já disse aqui antes, com propriedade, para se ser presidente 
da Assembleia Municipal é preciso ter essencialmente dois requisitos principais: ter 
paciência e bom senso, palavras do Dr. Paulo Matos. Farei o meu melhor para reunir 
ambos os requisitos. Contudo, peço a todos que me ajudem a levar por diante esta 
tarefa e desejo a todos e a mim próprio, naturalmente, as maiores felicidades. -----------
------ Em segundo lugar queria deixar um cumprimento especial ao restante candidato 
porque gostaria de partilhar simbolicamente com ele esta eleição, pois considero que a 
Assembleia Municipal ficaria bem entregue, caso tivesse sido ele o mais votado. --------
-------------- E posto isto, convido agora os grupos municipais a apresentarem 
candidaturas para Primeiro Secretário.” ------------------------------------------------------------ 
------ De imediato procedeu-se à apresentação de candidaturas para Primeiro 
Secretário da Mesa, tendo sido apresentada apenas uma proposta que a seguir se 
transcreve, cujo proponente é um elemento das listas do PS. ----------------------------------
------ PROPOSTA A – PS: --------------------------------------------------------------------------------
------ "Os membros eleitos do Partido Socialista para a Assembleia Municipal de 
Águeda abaixo assinados vêm pelo presente, nos termos e para os efeitos previstos 
no artigo 46° da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro,  revista pela Lei nº 5-A/2002, de 11 
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de Janeiro, propor para Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal de 
Águeda: Carla Eliana da Costa Tavares. -----------------------------------------------------------
------ Conforme o anunciado, foi feita a votação, uninominal e por escrutínio secreto, 
tendo-se obtido o seguinte resultado: -----------------------------------------------------------------
------ PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA: -------------------------------
------ Carla Eliana da Costa Tavares – 17 votos a favor; --------------------------------------
------ 2 votos contra; ----------------------------------------------------------------------------------------
------ 15 Restantes votos em branco. ------------------------------------------------------------------
------ De imediato, passou-se à apresentação de candidaturas para Segundo 
Secretário da Mesa, tendo sido apresentada apenas uma Proposta, que a seguir se 
transcreve, cujo proponente é elemento das listas do PS. --------------------------------------- 
------ PROPOSTA A – PS: --------------------------------------------------------------------------------
------ "Os membros eleitos do Partido Socialista para a Assembleia Municipal de 
Águeda abaixo assinados vêm pelo presente, nos termos e para os efeitos previstos 
no artigo 46° da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, revista pela Lei nº 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, propor para Segundo Secretário da Mesa da Assembleia Municipal de 
Águeda: Cristina Paula Fernandes da Cruz.” -----------------------------------------------------
------ Conforme o anunciado, foi feita a votação, uninominal e por escrutínio secreto, 
tendo-se obtido o seguinte resultado: -----------------------------------------------------------------
------ SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA: -------------------------------
------ Cristina Paula Fernandes da Cruz – 26 votos a favor; ---------------------------------
------ 5 votos em branco. ----------------------------------------------------------------------------------
------ Nestes termos, a Mesa da Assembleia Municipal de Águeda será constituída da 
seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------
------ Presidente da Mesa: Francisco Manuel Guedes Vitorino; -----------------------------
------ Primeiro Secretário da Mesa: Carla Eliana da Costa Tavares; ------------------------
------ Segundo Secretário da Mesa: Cristina Paula Fernandes da Cruz. -------------------
-------- De seguida foi dada a palavra aos cabeças de lista às eleições, dos partidos 
representados na Assembleia Municipal, bem como ao Executivo, cujas intervenções 
se transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------
------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU: -----------------------------
------ “Em nome da CDU-Coligação Comunitária e Unitária, saúdo todos os presentes e 
todos os eleitores do concelho, que no passado dia 29 de setembro, nos elegeram 
para sermos os seus representantes, neste tão importante orgão do poder local. --------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

6 
Ata da Sessão da Assembleia Municipal de Águeda, para efeitos 

de Eleição da Mesa, 21/outubro/2013 

------ Aqui afirmo solenemente que tudo farei para honrar a confiança que em mim 
depositaram, todos aqueles que me confiaram o seu voto. -------------------------------------
------ Nado e criado em Águeda, filho, neto, bisneto e trineto e por aí a fora, de gente 
também nascida nesta terra, é com profunda satisfação que volto a tomar posse como 
membro desta Assembleia Municipal onde já estive eleito em dois mandatos anteriores 
e onde espero, uma vez mais, defender de forma intransigente, os interesses de 
Águeda e dos aguedenses. ------------------------------------------------------------------------------
------ Aos meus colegas membros desta Assembleia Municipal, que como eu 
representam quem em nós confiou, prometo lealdade e a minha total disponibilidade 
na procura das melhores soluções e dos consensos interpartidários tão necessários a 
um trabalho profícuo. Do mesmo modo,  garanto que não alimentarei nesta 
assembleia, discussões estéreis, que lutarei contra a guerrilha sem sentido e que 
condenarei posições oportunistas que sejam contrárias a Águeda e às suas gente. -----
------ Sempre que necessário, criticarei também aqui, as posições tomadas pelo poder 
central. Ficaria de mal com a minha consciência se perante o desenrolar de políticas 
injustas e desumanas e que caminham no sentido contrário ao da História, me calasse 
e não aproveitasse esta tribuna  para defender as minhas convicções e os direitos 
daqueles que me elegeram. ------------------------------------------------------------------------------
------ Todavia, será sobre os problemas do nosso concelho que me debruçarei 
maioritáriamente pois foi para isso que fui eleito e é para isso que aqui estou. Penso 
periodicamente pedir a suspensão temporária do meu mandato para que os 
candidatos da CDU, cabeças de lista em algumas freguesias e que também 
integraram a nossa lista de candidatura à Assembleia Municipal, aqui venham expor 
os seus problemas e preocupações. Talvez essa atitude espicasse os presidentes de 
junta que aqui têm assento e que maioritariamente, e que nas sessões da Assembleia 
Municipal, entram mudos e saem calados. ----------------------------------------------------------
------ Se é importante ter de novo uma Águeda pujante a nível industrial, uma terra 
onde se crie e reparta riqueza criada, uma terra de iniciativa e empreendorismo, como 
hoje se diz; uma terra onde o comércio não definhe como hoje está a acontecer; uma 
terra bonita, convidativa à visita de nacionais e estrangeiros, uma terra aberta à 
cultura, com iniciativas variadas e de qualidade, é também importante que as 
freguesias façam parte desse projeto para lhe dar consistência e para que as 
populações residentes fora da cidade sintam de igual modo o progresso e o bem-estar 
a que têm absoluto direito e desse modo sejam também atores que participam na 
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mudança e na construção de um futuro melhor. ----------------------------------------------- 
Chegou pois a altura de o Executivo Municipal, no mandato que agora se inicia, olhar 
de olhos bem abertos para o restante território do nosso concelho e para aqueles que 
o habitam. E para que isso aconteça, é imperioso ter uma Assembleia Municipal  
interventiva, crítica e imaginativa. Ou seja: uma Assembleia Municipal viva que cumpra 
na plenitude as  atribuições que a Lei do Poder Local lhe outorgam. Para esta tarefa, 
contem comigo! Contem com a CDU!” ----------------------------------------------------------------
------ Alberto José Fernandes Marques – Coligação “Todos somos Águeda” 
PSD/CDS-PP: ------------------------------------------------------------------------------------------------
------ “Eu queria dar uma palavra muito especial, e antes de tudo, ao Eng. Celestino de 
Almeida pela forma serena e pedagógica com que exerceu as suas funções na 
Assembleia Municipal, foi um orgulho uma honra e um privilégio ter estado aqui, 
trabalhar consigo e também uma palavra à Dra. Marlene que deixou as suas funções 
na Mesa e que tem um sabor agridoce porque deixamos de a ter na Mesa, mas vamos 
tê-la na nossa bancada para connosco fazer parte deste combate saudável que todos 
queremos para Águeda. O dia de hoje e esta sessão da tomada de posse não é um 
dia para discursos políticos nem com conotações partidárias, é um momento de 
consagração da Democracia. Democracia que através do voto conferiu de forma clara 
e inequívoca a reeleição ao Dr. Gil Nadais e à sua equipa. Desejo-lhe a ele e a todos 
os elementos do executivo e a todos os vereadores na oposição da lista que eu 
apoiava, que façam um bom trabalho. O sucesso do Dr. Gil Nadais é também o meu 
sucesso e o sucesso de todos os aguedenses. ----------------------------------------------------
------ Naturalmente reitero os votos de felicidades a todos os presidentes de junta e 
que consigam nesta Assembleia Municipal fazer ouvir a sua voz, sempre que tenham 
necessidade de defender os interesses da sua freguesia, sem esquecer os superiores 
interesses do concelho e que o façam sem qualquer tipo de constrangimento, nesta 
Assembleia. Os tempos que o país atravessa não são fáceis, todos temos noção disso 
e o desafio nos próximos quatro anos é hercúleo e todos os contributos vão ser 
poucos para garantir o sucesso que todos desejamos. Por mim e pelo Grupo Municipal 
do PSD, podem contar que faremos um mandato livre de quaisquer preconceitos ou 
quezílias partidárias. Eu estou, nós todos estamos, na disposição de fazer uma 
oposição construtiva, quando nos permitirem, uma oposição justa e uma oposição leal; 
uma oposição leal aos nossos princípios, leal a todos os eleitores que nos confiaram o 
seu voto, uma opção leal aos compromissos que viermos a assumir nesta Assembleia, 
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inclusive com o Sr. Presidente da Câmara e com o executivo. A nossa oposição vai 
ser construtiva, porém, vai ser uma oposição firme. Nós nunca pactuaremos com 
quaisquer entraves à democraticidade desta Assembleia. Pautaremos todos os 
eventuais erros que encontremos na governação municipal e apresentando sempre 
que possível as nossas alternativas, porque só assim é que isso faz sentido. 
Naturalmente e eu falo por mim, pois as pessoas sabem que eu sou assim, também cá 
estarei para fazer os elogios à atuação do executivo quando tal se justificar. --------------
------ Deixo finalmente uma palavra para a Assembleia Municipal, desejo natural e 
sinceramente, as maiores felicidades ao Dr. Francisco Vitorino, sobre quem nutro uma 
grande simpatia, no exercício deste mandato, naturalmente extensível aos restantes 
membros da Mesa, e espero que os nossos trabalhos, ao longo dos próximos quatro 
anos, sejam profícuos para Águeda e que nos dignifiquem, não só a todos nós que 
estamos aqui mas a todos aqueles que venham assistir, e espero que sejam muitas e 
muitas vezes, mas também aqueles que nos assistam através da Agueda TV e da 
Comunicação Social. A todos muito obrigado! Desejo votos de um bom trabalho para 
todos nós, incluindo o público.” --------------------------------------------------------------------------
------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de Águeda: 
------ “Queria em primeiro lugar felicitar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e 
Mesa recém-eleita e todos os que estão aqui. ------------------------------------------------------
------ Mas gostaria de ir mais longe, gostaria de felicitar todos aqueles que foram a 
eleições; todos aqueles que fizeram parte de listas; todos aqueles que estão dispostos 
a contribuir para que o seu concelho seja melhor porque, ganhando ou perdendo, 
demonstraram vontade de fazer mais e melhor e de colaborar e é importante que 
assim seja. É importante que nos tempos que hoje vivemos em que dizem que 
ninguém participa, que está tudo amorfo, é verdade que há muitos que não participam, 
mas também há muitos que querem fazer mais e melhor. ---------------------------------------
------ Quero aqui também dar uma palavra a todos os que foram eleitos e aos senhores 
presidentes de junta em particular, desejar um bom mandato para que possamos fazer 
mais e melhor, ao longo dos próximos quatro anos. ----------------------------------------------
------ Queria finalmente agradecer ao povo de Águeda que nos deu um voto de 
confiança; que analisou o trabalho que fizemos ao longo destes anos e nos disseram 
que estávamos no caminho certo e que deveríamos continuar mais quatro anos a 
promover o concelho e a fazer o que fizemos ou ir mais longe e aprofundar aquilo que 
foi feito ao longo de dois mandatos. Porque, na realidade, as eleições são para 
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referendar aquilo que foi feito, é prestar contas, é apresentar novas ideias, mas para 
quem está no poder, é sobretudo colocar à consideração da população, o seu trabalho 
e aquilo que realizaram ao longo dos oito anos. ----------------------------------------------------
------ Ao longo de oito anos, temos um trabalho de que nos orgulhamos tal como a 
estabilização financeira da Câmara. Hoje somos uma das câmaras com uma situação 
financeira mais equilibrada do país. Temos ainda outras coisas que nos orgulha e nos 
coloca entre as melhores deste país, como por exemplo: na área da organização 
administrativa, da digitalização, da certificação de processos, continuamos e queremos 
continuar a ser uma referência. -------------------------------------------------------------------------
------ Mas não foi só aqui que fizemos coisas e queremos fazer mais. Também na área 
da Educação, estamos em vias e queremos concluir o Parque Escolar. Queremos que 
todos os alunos no nosso concelho tenham as mesmas condições de ensino e 
aprendizagem, mas também outras áreas em que demos um salto qualitativo. -----------
------ Na área da cultura, criámos acontecimentos que marcaram o passado e que 
estamos convictos que irão marcar o futuro. O Agitágueda é um exemplo desses 
acontecimentos, mas fizemos outros como por exemplo Sextas-Feiras Culturais e 
pusemos aqui algumas entidades a colaborar. Quase que poderemos dizer que 
ressuscitámos a UBA, que alterou a sua forma de estar e tem-nos trazido também 
alguns acontecimentos de elevado nível. ------------------------------------------------------------
------ Mas não foram só estas áreas. Também na área do Ambiente tivemos um papel 
relevante. Somos um município de referência no ECOXXI. Na Eco Escolas temos das 
maiores taxas de escolas participantes neste programa com duas delas a serem das 
melhores a nível nacional; também no Pacto de Autarcas somos uma referência 
internacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Um grande esforço foi feito não só pela câmara, e aqui uma palavra de 
reconhecimento para todos aqueles que estão ligados às IPSS’s que durante este oito 
anos ajudaram ou tiveram a principal responsabilidade de fazer doze novos 
equipamentos de apoio à infância e à terceira idade. Mudámos a cidade como já foi 
aqui dito; tornámo-la mais bonita, tornámo-la mais agradável e queremos, obviamente, 
que esta imagem seja partilhada por todo o concelho. -------------------------------------------
------ Sabíamos para onde íamos e o povo deu-nos razão. Queríamos e queremos uma 
cidade e um concelho que seja o nosso orgulho. Iremos lutar sempre para o fazer. 
Mas para isto vamos procurar sempre os melhores exemplos porque nós queremos 
estar sempre entre os melhores. Não queremos apenas ver o melhor que os outros 
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fazem mas queremos que as nossas práticas nos coloquem ao nível dos melhores. ----
------ E, só a talho de foice, posso-vos dizer que na próxima semana, segunda-feira 
iremos ter a atribuição do Selo de Ouro da sustentabilidade pelo cluster da Habitação 
Sustentável de Aveiro. Os prémios valem o que valem, mas são o reconhecimento do 
trabalho porque há outros que lá vão também e não conseguem esse reconhecimento. 
------ Todo este trabalho que foi feito, obviamente que não foi feito só por mim e pela 
equipa que estava comigo, mas por todos os funcionários e por todos os presidentes 
de junta que quiseram connosco trabalhar de forma dedicada e empenhada pelo 
melhor do seu concelho. ----------------------------------------------------------------------------------
------ Mas, meus senhores estamos a tomar posse de um novo mandato e um novo 
mandato é sempre o renovar da esperança; é fazer mais e melhor e temos muito para 
fazer porque os tempos não são fáceis! Os tempos são difíceis! Os tempos são de 
grandes constrangimentos; aliás, estamos sempre á espera de saber qual será o 
último constrangimento, mas estamos certos que convosco, com o povo de Águeda, 
conseguiremos fazer mais e melhor, algumas preocupações que estão na nossa 
mente, o Hospital de Águeda; o que é que vai ser feito daquele Hospital, pois 
continuamos a ter um muro de silêncio do outro lado. --------------------------------------------
------ Mas queremos fazer outras coisas e estar muito atentos a uma área que é a área 
social. Nós não podemos prometer emprego para todos, mas queremos sim que todas 
as pessoas possam ter o mínimo para poderem viver com dignidade. E esse é um 
papel que cabe à Câmara, mas cabe a todos nós porque temos que alertar para as 
situações que surgem para que possamos ter uma ação convincente e atuante. 
Obviamente que há aqui um papel extremamente importante das nossas IPSS’s, mas 
queremos ser nesta área um concelho verdadeiramente exemplar. --------------------------
------ Uma das nossas preocupações é o emprego, porque sem emprego não há uma 
sociedade sã. Aquilo que procuraremos e com grande força e grande intensidade é 
não só promover o Parque Empresarial do Casarão, mas também apoiar as nossas 
empresas para que possam fazer mais, vender mais e ir mais longe a colocar os seus 
produtos. Infelizmente o nosso mercado interno, todos sabemos como está e é dentro 
desse esforço que nós queremos apoiar as nossas empresas. --------------------------------
------ Queremos continuar e aprofundar a sustentabilidade. Queremos ser um 
município exemplar. Sustentabilidade ambiental, mas também financeira! Queremos 
que em Águeda, as pessoas tenham os mais baixos impostos que podem pagar. -------
------ Queremos proporcionar à população as melhores condições de vida! ----------------
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------ Com um menor pagamento de impostos, as pessoas conseguem ter mais 
rendimento disponível e conseguiremos ter melhor qualidade de vida e ser mais 
atrativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Temos de chamar outros para cá! Já fizemos algum trabalho! Apostaremos mais 
e fortemente na área do Turismo porque a aposta aqui é dupla, melhorando as nossas 
condições, estamos a melhorar também a nossa atratividade e podemos chamar 
outros até cá e fazer do nosso concelho um concelho ainda mais visitado, um 
concelho mais bonito para quem cá vive e de referência para quem nos visita. -----------
------ Queremos afirmar-nos no contexto nacional e internacional; isso não é um 
trabalho para um presidente da câmara nesta área ou de uma equipa que esteja na 
câmara, tanto no executivo como na oposição. Este é um trabalho de todos e é isso 
que eu peço e espero de vocês todos, membros da Assembleia e público em geral, 
que colaborem com a vossa vontade de fazer coisas com a crítica quando é 
necessária, mas também com a vontade e incentivo de fazer mais e melhor pela nossa 
terra porque só caminhando em conjunto poderemos fazer uma Águeda melhor!” -------
------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal toma então a palavra, lamentado 
não ter seguido o protocolo e por lapso não ter chamado o representante do Partido 
Socialista para discursar, que neste momento prescinde do uso da palavra. Para 
encerrar esta sessão da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, fez a intervenção que se transcreve na íntegra: --------------------------------------
------ "As minhas primeiras palavras são para saudar e felicitar todos os eleitos pela 
sua tomada de posse a cujo Ato acabámos de assistir. ------------------------------------------
------ Uma saudação muito especial ao meu antecessor, o Eng. Celestino de Almeida 
bem como à respetiva Mesa da Assembleia Municipal pela forma séria e competente 
como conduziu os trabalhos nos últimos quatro anos. O seu exemplo de dignidade e 
competência servir-me-ão de inspiração para o exercício das minhas funções. Desejo-
lhe portanto as melhores felicidades nesta nova fase da sua vida. ----------------------------
------ Aproveito ainda para saudar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 
imediatamente anterior, Dr. Paulo Matos e, através dele, todos aqueles que de forma 
digna souberam reassumir o seu lugar demonstrando que, sendo a alternância um dos 
princípios basilares da Democracia, é possível servir a causa pública com elevação e 
sentido do dever, qualquer que seja a posição que em cada momento a vontade 
popular nos coloque. Estendo também esta saudação à Dr.ª Marlene Gaio. ---------------
------ Neste sentido, não poderia deixar de cumprimentar de uma forma muito especial, 
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o cabeça de lista pela coligação PSD/CDS-PP Dr. Alberto Marques e o cabeça de 
Lista pela CDU o Sr. Eng. Francisco Simões. Em democracia, de facto, as vitórias só 
são verdadeiramente expressivas quando se tem pela frente adversários fortes e 
determinados, pelo que gostaria de enaltecer a sua coragem em se submeterem ao 
veredito popular e colocarem ao serviço dos cidadãos toda a sua competência e todo 
o seu saber. --------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Saúdo igualmente aqueles que, tal como eu, se apresentaram a esta eleição e se 
submeteram ao escrutínio desta Assembleia e quero dizer-lhes que terão da minha 
parte toda a disponibilidade e toda a humildade para acolher as suas sugestões e 
contributos pois reconheço-lhes a experiência, a dimensão cívica e a capacidade 
necessárias para o exercício do cargo. ---------------------------------------------------------------
------ Conto com todos porque todos somos poucos para levar por diante esta tarefa. 
Nas eleições de 29 de setembro cuja expressão efetiva formalizámos hoje através do 
ato de tomada de posse dos órgãos do município, fomos investidos da 
responsabilidade de levar por diante a condução dos destinos do nosso concelho. ------
------ Independentemente do cargo ou da função que cada um passe a desempenhar, 
assumimos hoje, através do juramento, o compromisso de as cumprir com lealdade, 
dignificando assim os órgãos para os quais fomos eleitos. --------------------------------------
------ A Assembleia Municipal é por natureza o Órgão por excelência onde o debate de 
ideias e o contraditório, devem assumir a sua expressão mais viva e consistente. 
Contudo, por vezes, no calor da discussão, é fácil cair-se na tentação e ir para além 
dos limites que nos são impostos pelos princípios e regras da convivência 
democrática. --------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Num tempo em que a dureza do discurso e a crescente crispação na vida política 
é cada vez mais uma realidade incontornável, a nossa responsabilidade é portanto 
acrescida. Por um lado porque temos a responsabilidade de observar e de reproduzir 
esses princípios e regras impondo a nós próprios os limites da ética e da intervenção 
política globalmente aceitáveis em democracia. ----------------------------------------------------
------ Por outro lado, porque através do nosso exemplo, temos a obrigação de dar um 
contributo forte e um sinal inequívoco para que a aproximação entre os eleitos e os 
eleitores e entre os cidadãos e as instituições seja cada vez mais uma realidade que 
se materialize na vida e no bem-estar das populações. ------------------------------------------
------ É bom que não nos esqueçamos que nas galerias da Assembleia Municipal 
assim como na rua, haveremos de nos confrontar com representantes daqueles que 
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nos elegeram e que legitimamente aspiram, aguardam e exigem de nós o estrito 
cumprimento dos nossos deveres e a dignificação dos cargos e funções que nos 
confiaram. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Ao assumir estas funções quero otimizar e se possível maximizar a utilização das 
competências que me são conferidas por lei, de forma a garantir a todos, eleitos e 
eleitores, a liberdade de expressão e o direito à opinião, na estrita observância e 
respeito pelos princípios e regras que norteiam a vida em democracia e pelas normas 
regimentais que regem esta Assembleia. ------------------------------------------------------------
------ Pela minha parte, que agora cheguei à vida política, através da eleição para o 
cargo de presidente da Assembleia Municipal e que mantenho intactos os princípios 
de natureza cívica e o espírito de missão que me levaram a aceitar este desafio, tudo 
farei para continuar a acreditar que é possível a dedicação à causa pública com 
desapego, humildade e empenho, com um único e singelo objetivo: contribuir para a 
construção de um mundo melhor, e de um futuro mais justo e equitativo para todos os 
cidadãos mesmo quando esse mundo e esses cidadãos se circunscrevem aos limites 
de um concelho, de uma freguesia ou de um bairro. ----------------------------------------------
------ Desejo por isso a todos e em particular ao executivo municipal, liderado pelo Dr. 
Gil Nadais, as maiores felicidades no desempenho das suas funções pois tenho a 
certeza que, no que ao concelho e às populações diz respeito, aquilo que for bom para 
uns, será, com certeza, bom para todos!”-------------------------------------------------------------
------ E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Assembleia deu por 
encerrada a sessão, 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:  


