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ACTA   DA   REUNIÃO   DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ÁGUEDA, PARA EFEITOS 

DE ELEIÇÃO DA MESA  

 --------- Aos trinta dias do mês de Outubro do ano dois mil e  nove, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, a seguir ao Acto de Instalação da Assembleia Municipal, 

reuniram pelas dezoito 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   reunião   o   Senhor  Engenheiro  ANTÓNIO   CELESTINO  

PEREIRA DE ALMEIDA, por ter sido o cidadão que encabeçou a lista mais votada -

Partido Socialista - para este Órgão Autárquico nas Eleições que se realizaram em 

onze de Outubro findo que, depois de ter cumprimentado todos os presentes e 

felicitando os empossados para o novo mandato de quatro anos, convidou, para 

secretariar este Acto, as Senhoras Dra. Marlene Domingues Gaio e  Dra. Carla Eliana 

da Costa Tavares . ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Participaram nesta reunião os seguintes Membros da Assembleia Municipal: --

--------- ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA DE ALMEIDA, NAIR BARRETO DE 

CARVALHO ALVES DA SILVA, JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, 

MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, MARGARIDA NOGUEIRA BRENHA, CARLOS 

ALBERTO BAPTISTA GUERRA, PAULO MANUEL MATOS SOARES, DANIELA 

CARINA ALVES MENDES, JOANA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS, ANTÓNIO 

MANUEL FERNANDES MARTINS, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, 

MANUEL AUGUSTO DE ALMEIDA FARIAS, ELISA MARIA PIRES DE ALMEIDA, 

ANTÓNIO MANUEL DE ALMEIDA TONDELA, CARLA ELIANA DA COSTA 

TAVARES, MARLENE DOMINGUES GAIO, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, 

ALEXANDRE PIRES DUARTE, EUNICE PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES 

NETO, DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO, FRANCISCO ROGÉRIO 

MARTINHO ESTRELA, ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, RUI PEDRO PINHO DE 

CARVALHO, HEITOR PEREIRA ABRANTES GARRUÇO, PAULO ALEXANDRE 

GUERRA DE AZEVEDO SEARA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRAS DIAS GAIO, 

VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA MENDES, VICTOR 
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MANUEL ABRANTES DA SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, CARLOS 

GUILHERME DA SILVA NOLASCO, ALCIDES DE JESUS, PEDRO DANIEL 

HENRIQUES RODRIGUES, ARMANDO PAULO DE ALMEIDA GALHANO, 

FERNANDO TAVARES PIRES, PEDRO ANTÓNIO MACHADO VIDAL, PEDRO 

ALEXANDRE DE ALMEIDA GOMES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, MÁRIO 

RAMOS MARTINS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e CARLOS ALBERTO 

CARNEIRO PEREIRA. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Esteve ausente TIAGO ANDRÉ DA COSTA SOARES. -------------------------------- 

-------- O Executivo encontrava-se representado pelo seu Presidente GIL NADAIS 

RESENDE DA FONSECA e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE 

ALMEIDA, MANUEL CORREIA MARQUES, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, 

CARLA JACINTA GARRUÇO DE ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e 

BRITO ANTÓNIO RODRIGUES SALVADOR. ----------------------------------------------------- 

 --------  De seguida, o Senhor Engenheiro ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA DE  

ALMEIDA fez a seguinte intervenção: ---------------------------------------------------------------  

--------- "No exercício das minhas funções  e  de acordo com o Decreto-Lei nº 169/99, 

com as alterações da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dou por aberta esta 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida procedeu à leitura do seguinte pedido de Justificação de Falta 

apresentado pelo Tiago André da Costa Soares :  ------------------------------------------------  

 ---------- "Venho por este meio informar  e justificar que não conseguirei comparecer ao 

acto de tomada de posse da Assembleia Municipal, agendado para o dia 30 de 

Outubro, às 18 horas, por motivos do foro profissional. -------------------------------------------- 

 --------  Ao abrigo do disposto da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,  com  a redacção 

da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeadamente nos seus artigos 44°, nº 5 e nº 7, 

do  artigo 76° e  artigo 78°, solicito a Vossa Exce lência a substituição da minha pessoa 

pelo período de cinco dias, a iniciar no dia 30 de Outubro, às 18 horas. ---------------------- 

 --------  Seguem  ainda  em anexo os documentos de identificação para verificação da 

identidade  e  legitimidade  dos  eleitos,  enviados   em   formato  digital  pela  maior 

 

 

 

celeridade alcançada. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Aguardo,  deste  modo,  resposta  à  solicitação  referida  e  confirmação  da 

recepção dos documentos de identificação. -------------------------------------------------------  

--------- Sem mais de momento, agradeço desde já a atenção disponibilizada. -----------  

--------- Atenciosamente, -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tiago André da Costa Soares." ---------------------------------------------------------------  
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 --------  Não havendo inscrições para intervir acerca deste assunto,  o pedido de 

Justificação de Falta foi colocado a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por unanimidade, deliberou aprovar o pedido de Justificação de Falta apresentado  por 

Tiago André da Costa Soares. -------------------------------------------------------------------------  

 --------  Em consequência desta votação, a Mesa da Assembleia aceita a substituição 

de Tiago André da Costa Soares pelo Francisco Rogério Martins Estrela, por ser o 

elemento do Partido Socialista que se segue na respectiva Lista. ----------------------------  

 --------  De imediato, o Senhor Engenheiro ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA DE  

ALMEIDA passou ao único ponto da Ordem de Trabalhos, que é a Eleição da Mesa  

da Assembleia Municipal de Águeda , tendo feito a seguinte intervenção: ---------------  

 ---------   "De  acordo  com  o  Regimento  aprovado  e  em  vigor desta  Assembleia 

Municipal, pelo artigo 10°, nº 1, a Eleição da Mesa  será por votação uninominal e 

escrutínio secreto. A primeira votação será para o Presidente da Mesa,  depois  para  o 

Primeiro Secretário e por último para o Segundo Secretário. -----------------------------------  

 ---------  Após estes esclarecimentos, pergunto aos Membros da Assembleia se têm 

propostas de candidatos a Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. ----------------- - 

--------- Posto   isto,   para   PRESIDENTE   DA   MESA   DA   ASSEMBLEIA  foram 

apresentadas três Propostas  (Proposta A, B e C) , que a seguir se transcrevem, 

cujos proponentes são, respectivamente, elementos das listas do P.S. - Partido 

Socialista;   CDS-PP (Centro Democrático Social - Partido Popular) e P.S.D. - Partido 

Social Democrata. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA A - Apresentada pelo P.S. - Partido Social ista: ---------------------- 

--------- "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 Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Águeda o 

Senhor ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA DE ALMEIDA."------------------------------------------- 

 -------- PROPOSTA B - Apresentada pelo CDS-PP - Centro Democ rático Social -  

Partido Popular: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 -------- "O CDS-PP (Centro Democrático Social - Partido Popular) propõe à eleição 

para Presidente da Assembleia Municipal, a realizar em 30 de Outubro de 2009, o 

membro desta Assembleia: ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS." ----------------  

 --------- PROPOSTA C - Apresentada pelo PSD - Partido Social Democrata:  --------  

 --------- "Os abaixo assinados,  membros da Assembleia Municipal  eleitos pelo PSD, 

propõem para  Presidente da  Mesa da Assembleia  Municipal:  NAIR BARRETO 
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CARVALHO ALVES DA SILVA." ---------------------------------------------------------------------------  

 --------  Conforme o anunciado, foi feita a votação, uninominal e por escrutínio secreto, 

tendo-se obtido o seguinte resultado: --------------------------------------------------------------- 

 -------- PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA:  ----------------------------------------------- 

 -------- António Celestino Pereira de Almeida - Dezanove Votos; -------------------------------- 

 -------- António Manuel Fernandes Martins - Cinco Votos; ----------------------------------------- 

 -------- Nair Barreto Carvalho Alves da Silva - Dezasseis Votos; ------------------------------ 

--------- Um Voto em Branco. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Terminada  a  votação para Presidente da Mesa da Assembleia, de imediato 

passou-se à votação do Primeiro Secretário da Mesa, tendo sido apresentadas duas 

Propostas  (Proposta A e  C) , que a seguir se transcrevem, cujos proponentes são, 

respectivamente, elementos das l istas do P.S. - Partido Socialista e do P.S.D. - 

Partido Social  Democrata. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- PROPOSTA A - Apresentada pelo P.S. - Partido Social ista: --------------------- 

 ---------  "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 Primeiro Secretário  da  Mesa da Assembleia Municipal  de 

Águeda: DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO. ---------------------------------------  

 --------  PROPOSTA C - Apresentada pelo PSD - Partido Social Democrata:  ------- 

 --------  "Os abaixo assinados,  membros da  Assembleia Municipal eleitos pelo  PSD, 

propõem para Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal: MARLENE 

DOMINGUES GAIO." ------------------------------------ ------------------------------------------------------- 

 --------  Conforme o anunciado,  foi feita a votação, uninominal e por escrutínio secreto, 

tendo-se obtido o seguinte resultado: ------------------------------------------------------------------ 

 -------- PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA: ------------------------------- 

--------- Daniela Alexandra Pereira Herculano - Dezasseis Votos; ------------------------------ 

 -------- Marlene Domingues Gaio -Vinte e Quatro Votos; --------------------------------------- 

 -------- Um Voto em Branco. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 --------  De seguida, passou-se à votação do Segundo Secretário da Mesa , tendo 

sido apresentadas duas Propostas (Proposta A e C) , que a seguir se transcrevem, 

cujos proponentes são, respectivamente, elementos das listas do P.S. - Partido 

Socialista e P.S.D. - Partido Social Democrata. --------------------------------------------------- 

 -------- PROPOSTA A - Apresentada pelo P.S. - Partido Social ista:  ---------------------- 

 -------- "Os  membros eleitos  do Partido Socialista  para a Assembleia Municipal de 
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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: CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES; --------------------------------------------------- 

 ---------- PROPOSTA C - Apresentada pelo PSD - Partido Social Democrata:  --------- 

--------- "Os  abaixo assinados,  membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD, 

propõem  para Segundo Secretário da Mesa da Assembleia Municipal:  CARLOS 

GUILHERME SILVA NOLASCO. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------  Conforme o anunciado, foi feita a votação, uninominal e por escrutínio  secreto, 

tendo-se obtido o seguinte resultado: ------------------------------------------------------------------ 

 --------  SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA:  ------------------------------ 

--------- Carla Eliana da Costa Tavares - Vinte e Três Votos; ------------------------------------ 

--------  Carlos Guilherme Silva Nolasco - Dezoito Votos; ---------------------------------------- 

 --------- Nestes termos,  a Mesa  da Assembleia Municipal de Águeda será constituída 

da seguinte forma: -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- PRESIDENTE DA MESA: ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA DE ALMEIDA ;----- 

 --------  PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA: MARLENE DOMINGUES GAIO ;----------- 

 -------- SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA: CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES . 

 --------  Assumidas  as  suas funções, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 

ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA DE ALMEIDA , fez a seguinte intervenção: ------------- 

--------- "Eu queria continuar esta Assembleia referindo o artigo 46°- B,  da Lei nº.  

169/99, que fala de Grupos Municipais que ainda não estão constituídos, mas que a 

Mesa aguarda o mais rapidamente possível que sejam indicados os Grupos 

Municipais de acordo com a intenção e a vontade dos Eleitos, porque será necessário 

convocar uma Assembleia Extraordinária para análise, ratificação ou rectificação do 

Regimento desta Assembleia para darmos seguimento a todos os outros assuntos 

em reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas,  mesmo assim e correndo o risco de ir ao encontro do desejo de todos, eu 

vou dar a palavra aos Grupos que estão, por natureza, já apresentados. -------------------- 

 

 

 

 ----------  Começaria  por dar a palavra ao Representante dos Grupos  de Cidadãos 

Independentes; de seguida dava a palavra a um Representante do Partido Centro 

Democrático Social - Partido Popular; depois dava a palavra a um Representante do 

P.S.D. - Partido Social Democrata  e  por último dava a palavra a um Representante do 

P.S. - Partido Socialista. --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  Seguidamente,  na fase final desta Sessão, convidaria o Senhor Presidente 
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Eleito,  Doutor GIL NADAIS, para usar da palavra e eu próprio ia encerrar este Acto e 

esta Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Posto isto, usaram da palavra vários Membros da Assembleia que fizeram as 

seguintes intervenções: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------    MANUEL   DE   ALMEIDA  CAMPOS   (em   representa ção   do   Grupo   de  

Independentes de Espinhel):  -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------   "Quero,   em  nome  da  Junta  de  Freguesia  de  Espinhel  e  da “Lista  de 

Progresso", felicitar todos os presentes neste Acto Solene de Tomada de Posse com 

os novos Órgãos Autárquicos para o Quadriénio 2009-2013. Vão ser mais quatro 

anos de trabalho, mais um mandato de luta que, na parte que me toca, encaro com 

confiança e com determinação, nomeadamente na defesa dos nossos direitos e 

interesses, quantas vezes negados pelos Poderes Políticos, porque sendo a nossa 

Freguesia talvez a maior contribuinte líquido do Concelho de Águeda, a 

correspondência que existe entre investimentos públicos recebidos do Estado não 

foram nenhuns. O Estado Central nunca investiu um cêntimo na Freguesia de 

Espinhel,  aliás, investiu na questão do IC2 mas que não foi em nosso proveito,  foi só 

em nosso desaproveito e em nosso sacrifício. ------------------------------------------------------ 

 --------  Esperemos que as coisas se invertam  e  que a situação melhore. Estarei 

sempre disponível para trabalhar com a maior lealdade com o Executivo Municipal." ---- 

 --------  RUI PEDRO PINHO DE CARVALHO  (em  representação do  Grupo de  

Independentes de Aguada de Baixo): -------------------------------------------------------------- 

 --------  "Sendo  sucinto e  rápido, quero felicitar os eleitos  e desejar as maiores 

felicidades a todos, bem como apresentar a disponibilidade da Junta de Freguesia de 

Aguada de Baixo para alguma coisa que seja necessário e que esteja  ao nosso 

dispor." ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 -------- ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS (em  representação   do Partido  

Centro Democrático Social - Partido Popular):  -------------------------------------------------- 

--------- "Quero em primeiro lugar felicitar o Senhor Presidente da Assembleia pela sua 

eleição  e desejar-lhe  as maiores felicidades na condução dos trabalhos.  Espero  que  

 

 

 

sejamos suficientemente obedientes e criteriosos para lhe facilitar a vida, porque não 

é fácil a sua missão em substituição do Senhor Doutor Paulo Matos, a quem eu devo 

louvar publicamente pelo comportamento íntegro  e  isento que  teve durante os últimos 

quatro anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  Na sequência dos quatro anos anteriores,  quero ainda  dizer que espero dos 

Membros da Assembleia uma prestação um bocadinho melhor do que aquela que foi 
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nos últimos quatro anos, ou seja,  mais intervenção, mais rigor,  mais isenção e mais 

trabalho. Da parte do CDS/PP terão provavelmente esse comportamento. ------------------ 

 -------- Aproveito também para felicitar a Senhora Dona Eunice Neto, eleita nas listas 

do CDS/PP. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Portanto,  vamos trabalhar nestes quatro anos que temos pela frente,  espero 

que nos entendamos todos bem. ----------------------------------------------------------------------- 

 --------  Quero desejar felicidades a todos, tantas quanto eu desejo para mim e para o 

meu Grupo Municipal e para o trabalho que esperamos vir a desenvolver." ----------------  

 --------   NAIR BARRETO  CARVALHO  ALVES  DA SILVA (em  repr esentação 

do  Partido Social Democrata): ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- "Parece que só pode falar uma pessoa de cada Partido. Estava designado o 

Doutor Antunes de Almeida, que me cedeu lugar. Porque fazia parte de cabeça de 

lista do PSD à eleição à Assembleia Municipal, eu gostava de vir aqui, pessoalmente, 

felicitar o Engenheiro Celestino de Almeida pela sua eleição, de quem sou grande 

amiga e até em, termos de desafio, eu dizia que quem for eleito vai ter muito trabalho, 

quem não for fica, enfim, numa posição mais confortável. Eu posso dizer que a 

posição é sempre confortável; os lugares são todos dignos. De certeza que vou 

exercer o meu mandato no lugar que democraticamente me foi destinado  e posso 

dizer que os lugares são dignos quando são exercidos com dignidade. ---------------------- 

 -------- Tanto na Mesa como na Assembleia no debate público,  que  é o lugar que eu 

até prefiro intimamente estar aí do lado de lá,  mas tenho  que agradecer a confiança 

que alguns elementos depositaram em mim. -------------------------------------------------------- 

 --------  Quero felicitar  toda a Mesa da Assembleia Municipal, o Engenheiro Celestino, 

a Doutora Marlene Gaio e a Doutora Carla Tavares, espero que façam um bom 

mandato e a Câmara Municipal pode contar com a Assembleia Municipal, que de 

certeza vamos estar com os olhos,  a inteligência  e  a preocupação focalizados naquilo 

que é fundamental para o desenvolvimento do Concelho. ---------------------------------------- 

 -------- Eu  penso que  se todos estivermos interessados no que é fundamental para o 

desenvolvimento do Concelho esta Assembleia Municipal vai funcionar com dignidade  

 

 

e o grande público que está aqui a assistir à Instalação tanto da Assembleia como da 

Câmara Municipal vai ficar,  de certeza,  com muito respeito pelas pessoas que 

elegeram, porque trabalharam para o desenvolvimento do Concelho. ------------------------ 

--------- Ainda  posso acrescentar que, da minha parte,  vou fazer o possível por trazer a 

esta Assembleia as preocupações dos nossos munícipes e de certeza que vai ser 

essa a tarefa, colaborando com o Presidente da Câmara quando for preciso, para que 

ele sinta que trabalhamos todos  numa preocupação  fundamental,  que  é  o 



 8 

desenvolvimento do Concelho. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------  Muito obrigado a todos  e obrigado ao grande público.  Felicidades para a 

Câmara Municipal, que também vai ter uma tarefa muito árdua neste momento com 

os quatro anos de mandato que vai ter à frente e felicidades para todos os Senhores 

Presidentes das Juntas, que sabemos que também estão sempre muito preocupados 

com as suas Freguesias e às vezes não são bem compreendidos quando,  em 

determinadas situações, põem a sua Freguesia à frente de outras preocupações. -------- 

 --------  Da minha parte. muito obrigado e  um bom trabalho a todos e a todos os eleitos 

e que esta Assembleia seja digna da sua função aqui, porque não podemos esquecer 

que o maior partido continua a ser a abstenção e todos nós devemos trabalhar para 

reduzir o aligeiramento que as pessoas têm em relação aos eleitos, portanto para que a 

abstenção reduza, é no sentido de que respeitam aqueles que elegeram."------------------- 

 --------  CARLOS ALBERTO BAPISTA GUERRA  (em  representação do Partido  

Socialista): --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  "Decorreu neste hemiciclo o  Acto de Instalação dos Órgãos do Município - 

Câmara Municipal e  Assembleia Municipal, que constituiu um exemplo  de maturidade 

cívica de todos os Eleitos e que muito honra o nosso Concelho. ------------------------------- 

 --------  É nossa obrigação  cumprimentar  e felicitar a Mesa Eleita, na pessoa do 

Senhor Presidente, Engenheiro Celestino de Almeida, conscientes de que saberá 

conduzir  os trabalhos da mesma forma brilhante como a Mesa anterior  e assim 

prestigiar este Órgão e o Concelho;--------------------------------------------------------------------- 

 --------  Saudar, inclusivamente o Presidente Eleito,  Doutor Gil Nadais,  pela vitória 

alcançada, corolário de um trabalho de equipa efectuado ao longo da legislatura 

anterior e na convicção de que o futuro de Águeda está entregue em boas mãos, 

tendo sempre como lema fazer mais  e melhor para bem de todos.  Temos confiança 

no futuro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  Felicitar todos  os Senhores Presidentes de Juntas Eleitos e Membros desta 

Assembleia, na certeza de que envidarão todos os seus esforços para melhorarem as 

condições  de vida dos seus habitantes  e que os seus anseios serão acolhidos com 

 

 

 

toda a justiça pela Câmara Municipal, desde que perfeitamente exequíveis; ---------------- 

 --------   Agradecer a presença de tanto público nesta cerimónia,  que demonstra 

inequivocamente o interesse pela sua terra e obrigação que nos transmite de, como 

Membros desta Assembleia Municipal, criarmos condições através de normas 

regimentais que melhorem o seu nível de participação. É para isso que nós fomos 

eleitos. Estamos aqui para trabalharmos em conjunto, para resolvermos  as situações 
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e não arranjarmos problemas e entraves ao desenvolvimento do nosso Concelho: ------  

 ---------- Agradecer, finalmente,  a presença da Comunicação Social,  que ao longo dos 

anos volvidos têm acompanhado a actividade da Câmara  Municipal  de  forma 

criteriosa, constituindo um parceiro muito importante na difusão do nosso Concelho. ---- 

 --------   Estamos certos de que com o apoio de todos os munícipes,  de todas as 

Instituições sedeadas no Concelho, dos empresários, em suma, de toda a sociedade 

civil, teremos todas as condições para continuar a afirmar o Concelho  a nível nacional 

e internacional pela positiva, com responsabilidade, com rigor e competência. ------------- 

 --------  Águeda precisa de nós. O Concelho precisa de todos". --------------------------------- 

---------  Concluídas  as  intervenções  de  todos os  Partidos  Políticos  e  Grupos  de 

Cidadãos Eleitos com assento na Assembleia Municipal, inscritos e interessados em 

participar nesta mesma sessão, foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal,  GIL NADAIS RESENDE DA FONSECA,  que interveio nos seguintes 

termos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 --------  "A minha  primeira palavra era para aqueles que hoje cessam funções,  para 

lhes agradecer todo o empenhamento e dedicação que tiveram pelo Concelho.  O 

trabalho que hoje vamos retomar deve-se muito a eles. Também uma palavra a todos 

aqueles que  se empenharam nas campanhas eleitorais, que lutaram pelos  seus 

ideais, não foram eleitos mas que,  com certeza, estarão disponíveis,  se forem 

chamados, para colaborar na construção de um Concelho mais forte. ------------------------ 

 --------  Queria  por último e  em primeiro, felicitar-vos a todos, Senhor Presidente da 

Assembleia e Senhores Membros da Assembleia, pela recente eleição e desejar que, 

em conjunto, possamos fazer um mandato que dignifique o nosso Concelho e nos 

projecte  aonde todos  queremos estar e aonde queremos estar é sempre fazer mais e 

melhor pela nossa Terra. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------   Eu queria aproveitar  esta oportunidade para fazer um ligeiro balanço dos 

quatro anos passados e dizer que foi um mandato de risco. Entrámos sendo a Força 

para a Mudança e cortar com algumas práticas, instituir formas novas de estar e 

assumir práticas bastantes diferentes, foi um risco, mas posso-vos dizer  agora que 

 

 

 

valeu a pena porque a população e o povo de Águeda entendeu esse risco.--------------  

 ---------  Nós começámos por credibilizar  financeiramente,  por reorganizar os Serviços, 

temos a Câmara quase toda Certificada ao nível da qualidade; modernizámos os 

Serviços Administrativos; somos uma Câmara de referência a nível nacional nessa 

área; começámos a desenvolver o turismo e demos passos decisivos para sermos 

competitivos também na área industrial. Este foi um primeiro passo. Neste momento, 
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estamos  aqui,  hoje,  a abrir caminho  para mais quatro anos e para dar seguimento a 

estes projectos que iniciámos. --------------------------------------------------------------------------

-------- O Parque Empresarial  vai ter continuidade e vai ser uma realidade para  captar 

investimento e dar oportunidade aos Aguedenses para se instalarem. ---------------------- 

 --------  A água  e o  saneamento serão uma realidade nos próximos quatro anos. 

Considero praticamente fechado esse dossier em termos de água. --------------------------- 

 --------  A Cidade irá sofrer uma forte transformação.  Aquilo que está  previsto em 

termos de regeneração urbana, parque urbano da cidade, vai mudar a forma como 

Águeda e os Aguedenses vivem a sua Cidade. Aquilo que foi detectado pelo Plano 

Estratégico da Cidade, em que Águeda era uma Cidade agressiva para com os seus 

habitantes, em termos arquitectónicos. Nós não podemos mudar a arquitectura de 

todas as ruas, mas podemos criar condições para que Águeda seja mais amiga das 

pessoas que cá estão e também seja um pólo de atracção a todos que nos visitam, 

mas também onde nos sintamos melhor e essa é uma das grandes apostas  para  os 

próximos quatro anos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  Outra das grandes apostas para os próximos quatro anos,  é dar continuidade 

na vertente física daquilo que foi feito até agora na vertente da educação. Ao nível 

dos pólos na área da educação nós consideramos que temos uma boa relação e que 

conseguimos estar a um bom nível no que se refere aos apoios dados à educação. ----- 

 --------  Agora,  aquilo que falta e  que é um dos outros grandes desafios, é dar 

cumprimento à Carta Educativa e completar o Parque Escolar. É um objectivo de 

quatro anos. Esperamos ter os Fundos Comunitários que nos apoiem para conseguir 

estas verbas e  estamos convencidos que sim, porque é também um desígnio do 

Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------  Na área do Turismo,  a Pateira será a âncora, mas nós queremos chegar a 

todas as Freguesias e aquilo que fizemos em termos de percursos pedestres é para 

desenvolver e queremos com cada Junta de Freguesia procurar aquilo que  é único, 

aquilo que a torna num ex libris, aquilo que torna possível chegarmos mais longe e, 

desculpem-me a expressão, vender aquilo que temos de melhor. Tornarmo-nos mais  

 

 

 

atractivos para quem na visita e também para nos sentirmos melhor na nossa Terra. -- 

 --------- Temos entre nós, em Águeda, muitas coisas que desconhecemos,  de enorme 

valor,  de enorme beleza e que precisamos de dar a conhecer a nós mesmos,  mas 

também cativar os outros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------  Para  terminar,   vou  dizer   com  um  desafio   que  lancei aqui,   que  é  da 

participação e a participação irá começar sobretudo pela Assembleia e não 
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teremos de marcar Assembleias permanentemente para discutir assuntos, mas vou 

pedir aos Senhores Membros da Assembleia que se debrucem sobre os assuntos e 

que tenham uma opinião prévia antes de  serem os assuntos fechados em termos 

de Executivo ou da própria   Assembleia   para   podermos   ter   uma   abrangência   

de   opiniões   mais consensual. ------------------------------------------------------------------------ 

--------- Também aquilo que  é um dos grandes desafios é a participação popular.  Nós 

defendemos que as pessoas devem participar activamente na construção do seu 

Concelho. Aqui algumas experiências de outros Concelhos, de outros Países, mas 

nós também, nesta área, queremos inovar e queremos ir mais longe. ------------------------ 

--------- O Orçamento Participativo irá ser feito, mas não o Orçamento Participativo que 

foi feito há vinte anos em Portalegre,  nós queremos  ir mais longe e é possível ir mais 

longe, porque queremos inovar e estar na frente. -------------------------------------------------- 

---------  Aquilo que eu peço a todos vós é que colaborem,  que dêem a vossa opinião, 

que dêem a vossa sugestão, porque iremos criar condições para que todos possam 

dar e colaborar na construção do Concelho. Isto não quer dizer que vamos seguir, 

obviamente, a opinião de todos, no final será tomada uma decisão, mas quanto mais 

enriquecidas forem as decisões melhor decisões poderemos tomar para o Concelho. ---

-------  O desafio  que temos é grande.  O volume financeiro  das obras que estão 

agendadas, que vocês já o conhecem, também é, mas aquilo que nós queremos para 

a Câmara de Águeda e para Águeda é uma Câmara de Excelência e é para isso que 

lutaremos e que estamos convencidos que com o vosso apoio poderemos ter uma 

Câmara melhor e um Concelho melhor daqui a quatro anos." ------------------------------------ 

---------  Por último,   o  Presidente da  Mesa da Assembleia  Municipal,  ANTÓNIO 

CELESTINO  PEREIRA  DE  ALMEIDA,  terminaria  esta  Sessão  com  o  seguinte 

testemunho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- "Exmo. Sr. Presidente da Câmara Dr. Gil Nadais e Srs. Vereadores ---------------- 

--------- Exmos. Srs. Presidentes da Junta ------------------------------------------------------------- 

--------- Exmos. Srs. Deputados Eleitos ------------------------------------------------------------------ 

--------- Exmo. Sr. Presidente e mesa cessante da Assembleia Municipal de Águeda ------ 

 

 

 

---------  Aguedenses, minhas Senhoras, meus Senhores --------------------------------------------

-------- Comunicação Social ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  Uma  saudação a todos pela eleição e uma felicitação,  igualmente para todos, 

pela tomada de posse a que assistimos. ------------------------------------------------------------- 

 --------   Uma Saudação  especial ainda ao Sr. Presidente e Mesa da Assembleia 

Municipal  cessante  pela condução segura  e  competente  dos  trabalhos das diversas 
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sessões durante o mandato encerrado. --------------------------------------------------------------- 

 --------   Os actos  de tomada de posse são actos normais da democracia, mas actos 

importantes  que nos vão ligar ao  futuro,  desta nossa  municipalidade  de  Águeda, 

durante o mandato que agora se inicia. --------------------------------------------------------------- 

 --------   Nesta eleição da mesa  da Assembleia houve também escolhas maioritárias 

que privilegiaram os escolhidos; mas, como um deles (para além do 1° e 2° 

Secretários, que cumprimento e felicito), quero saudar os preteridos e lembrar que as 

grandes vitória, em democracia, só são possíveis com bons e fortes adversários pelo 

que saúdo e enalteço aqueles que se submeteram à vontade desta Assembleia e 

quero dizer-lhes que terão sempre da minha parte a consideração e a homenagem 

que  é devida  à sua  disponibilidade para o exercício de cargos públicos com 

competência e capacidade como de facto reconheço. --------------------------------------------- 

 -------- Contamos com todos porque todos somos poucos. -------------------------------------- 

 -------- A partir de agora estamos responsabilizados, ética e socialmente, ao apelo, de 

um melhor futuro para o nosso município, que nos chegará dos cidadãos  Aguedenses 

e das suas necessidades. -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  Nas galerias  está uma  representação dos nossos eleitores que aspira e 

aguarda de nós o cumprimento mais elevado do nosso dever como eleitos. ---------------- 

 --------  Cabe aqui um  "parêntesis"  para evocar a memória de todos quantos, de livre 

vontade, exerceram, a bem do concelho de Águeda, mandatos autárquicos, 

trabalhando,  para melhorar a qualidade de vida  das suas populações realizando e 

concretizando objectivos que serviram a sociedade. ----------------------------------------------- 

 --------   Como  Autarca,  desde  as  primeiras  eleições   livres  realizadas  a   doze  

de Dezembro de mil novecentos e setenta e seis, quero invocar a memória de todos 

quantos já não nos fazem companhia e em especial, em representação daqueles, a do 

Engenheiro José Júlio Ribeiro, que foi o terceiro Presidente da Câmara Municipal 

com quem tive a honra de servir, como vereador, recentemente falecido, e por isso 

aquele que tem esta invocação mais focada e mais viva. --------------------------------------

 --------  A obra  que todos pretendemos realizar para bem de Águeda tem no passado 

 

 

 

os seus alicerces,  assim, será sempre em cada momento, mesmo também  depois de 

nós.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------   Ao assumir as funções  de Presidente da Assembleia Municipal de Águeda 

quero optimizar e maximizar a utilização das competências que me estão aferidas 

legalmente, garantindo a todos igualdade de direitos, de oportunidades, garantindo a 

liberdade  e  o respeito democrático como o domínio e o plano no qual todos podem 
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defender a sua opinião. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  Desejo  a todos  e especialmente ao Órgão Executivo eleito e presidido pelo Dr. 

Gil Nadais o melhor e  o maior desempenho  dos Planos e Actividades para que o 

futuro de Águeda seja cada vez mais, o que todos desejamos. ---------------------------------- 

 -------  Um desenvolvimento sustentado e infraestruturado que seja um bom,  seguro e 

melhor caminho para a melhoria de vida de todos os Aguedenses. ---------------------------- 

 --------  Se eu fosse  poeta gostaria  de poder oferecer a todos um poema que fosse 

mote, hino e bandeira para este mandato. Mas como não sou; vou recorrer a um (de 

António Gedeão) que dá à matéria, que fermenta o futuro, uma alegria e uma 

dinâmica que só vemos nos olhos puros, alegres, seguros e ávidos duma criança: ---- 

 -------- "...Quando um homem sonha ------------------------------------------------------------------ 

 -------- O mundo pula e avança -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Como bola colorida --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Nas mãos de uma criança" ----------------------------------------------------------------------- 

 --------  O acto eleitoral ficou assim completo com esta tomada de posse. ------------------ 

 --------  No encerramento desta reunião  quero deixar a todos um desejo:  - que sejam 

felizes  no   vosso trabalho de acordo  com  as vossas  competências,   os  vossos 

princípios e os vossos desejos." ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O  Senhor  Presidente  da  Mesa,   ANTÓNIO   CELESTINO   PEREIRA   DE  

ALMEIDA , deu por encerrada a reunião,  da qual,  para constar,  se lavrou a presente 

Acta, que vai ser assinada pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Mesa da 

Assembleia Municipal de Águeda. ---------------------------------------------------------------------- 

 


