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

Nobre dos Paços do Concelho, a seguir ao acto de instalação, 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 Doutor JOAQUIM JORGE DA SILVA 

PINTO, por ter sido o cidadão que encabeçou a lista mais votada  - Partido 

Socialista – para este Órgão Autárquico nas eleições que se realizaram em nove 

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

convidou, para secretariar este acto, as Senhoras Dra. Carla Eliana da Costa 

Tavares   e Dra. Paula Cristina Picado Vaz Franco.--------------------------------------- 

--------- De seguida, o Senhor Doutor JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO 

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

--------- –“Queria pedir aos presentes que evitem comentários ou manifestações 

durante esta Sessão para que este acto possa decorrer com seriedade, com 

cordialidade e efectividade.--------------------------------------------------------------------- 

---------- Aos Deputados Municipais quero recordar que durante os próximos 

quatro anos vamos conviver dentro e fora desta Assembleia tendo em comum e 

como objectivo primeiro e principal, o desejo de ajudarmos a construir um 



 2 

Concelho que, sob o ponto de vista humano, económico, cultural e ambiental 

tenha, cada vez mais qualidade, mais solidariedade e mais justiça.------------------ 

---------- Faço votos sinceros para que nos respeitemos para que nos estimemos, 

para que no final do nosso mandato nos sintamos satisfeitos e dignificados por  

termos cumprido o nosso dever, e por sairmos com a nossa consciência 

tranquila e por termos sabido colocar, acima dos interesses particulares e dos 

interesses partidários os interesses do Concelho de Águeda.-------------------------- 

---------- Não é a política que suja os homens e mulheres, são os homens e as 

mulheres que podem sujar a política; sejamos dignos da política.-------------------- 

--------- Senhoras e Senhores Deputados o voto é secreto e começa pela votação 

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 à Mesa.-------------------------------------------------------- 

---------- Posto isto, foram apresentadas duas Propostas, a Proposta A e a 

Proposta B, que a seguir se transcrevem, cujos proponentes são, 

respectivamente, elementos das listas do P.S.D. - Partido Social Democrata  e 

do P.S. – Partido Socialista:--------------------------------------------------------------------- 

---------- PROPOSTA A:-------------------------------------------------------------------------- 

---------- “O P.S.D. propõe para membros da Mesa da Assembleia Municipal de 

Águeda, os seguintes cidadãos eleitos a 09 de Outubro de 2005, pela lista do 

Partido Social Democrata:----------------------------------------------------------------------- 

---------- PRESIDENTE DA MESA: PAULO MANUEL MATOS SOARES---------- 

-----------PRIMEIRO SECRETÁRIO: JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE 

ANDRADE------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- SEGUNDO SECRETÁRIO: CRISTINA MARIA DE SEABRA ROQUE 

DA CUNHA---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- PROPOSTA B:--------------------------------------------------------------------------- 

--------- -“Eu, Joaquim Jorge da Silva Pinto, abaixo assinado, membro da 

Assembleia Municipal de Águeda, declaro que aceito candidatar-me à eleição 

para Presidente da Mesa da Assembleia Municipal.------------------------------------- 

--------- Eu, Carla Eliana da Costa Tavares, abaixo assinada, membro da 

Assembleia Municipal de Águeda, declaro que aceito candidatar-me à eleição 

para Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Municipal.-------------------------- 

--------- Eu, Daniela Carina Alves Mendes, abaixo assinada, membro da 

Assembleia Municipal de Águeda, declaro que aceito candidatar-me à eleição 

para Segunda Secretária da Mesa da Assembleia Municipal.”------------------------ 

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

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

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

--------- Paulo Manuel Matos Soares – vinte e um votos;--------------------------------- 

--------- Joaquim Jorge da Silva Pinto – vinte votos.--------------------------------------- 

--------- PRIMEIRO SECRETÁRIO:---------------------------------------------------------- 

--------- José Américo Abrantes Andrade – vinte e dois votos;------------------------- 

--------- Carla Eliana da Costa Tavares – dezanove votos.------------------------------- 

-------- SEGUNDO SECRETÁRIO:----------------------------------------------------------- 

---------Cristina Maria de Seabra Roque da Cunha – vinte votos;---------------------- 

--------- Daniela Carina Alves Mendes – vinte e um votos.------------------------------ 

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

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

--------- PRESIDENTE – Paulo Manuel Matos Soares;------------------------------------ 

--------- PRIMEIRO SECRETÁRIO – José Américo Abrantes Andrade;-------------- 

 SEGUNDO SECRETÁRIO – Daniela Carina Alves Mendes.-------------------------- 
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--------- Por último, o DR. JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO, convidou o 

Presidente da Mesa e os Secretários Eleitos a tomarem o seu lugar e deu por 

encerrada esta reunião da Assembleia Municipal, da qual, para constar, se 

lavrou a presente acta, que depois de aprovada vai ser assinada por quem a 

Presidiu e por quem a Secretariou. ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

--------- Assumidas as suas funções, o Senhor Presidente da Mesa, DR. PAULO 

MANUEL MATOS SOARES, fez a seguinte intervenção:----------------------------- 

--------- –“Senhor Presidente da Câmara eleito, Doutor Gil Nadais, que 

aproveito para saudar e, naturalmente, desejar-lhe as maiores felicidades, à 

frente  dos  destinos  da Câmara Municipal de Águeda e cumprimento também  

os restantes membros do Executivo Municipal, que hoje são empossados, a 

quem desejo também as maiores felicidades no exercício deste mandato, 

cumprimento os Senhores Presidentes de Junta eleitos, que são por inerência 

membros desta Assembleia, os Membros desta Assembleia eleitos e que hoje 

tomaram posse, cumprimento o Excelentíssimo público que hoje nos deu a 

honra de estar presente nesta tomada de posse, órgãos de Comunicação Social, 

minhas Senhoras, meus Senhores e cumprimento, naturalmente, os Secretários, 

Primeiro Secretário e Segundo Secretário que me vão acompanhar na condução 

destas Assembleias.------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Antes de mais iria dar a palavra, de imediato, ao Senhor Presidente da 

Câmara, Doutor GIL NADAIS”:-------------------------------------------------------------- 

--------- –“Boa Noite minhas Senhoras e meus Senhores.-------------------------------- 

--------- Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos.------------------- 
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--------- Quero agradecer, também, a todos os que colaboraram na transmissão 

da mensagem da FORÇA PARA A MUDANÇA que conduziu à vitória do 

Partido Socialista no Concelho de Águeda.------------------------------------------------- 

--------- Agradeço, em meu nome pessoal e de toda a equipa, a todos aqueles 

que deram um voto de confiança na equipa e no projecto apresentado ao 

eleitorado.------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Por último queremos agradecer antecipadamente ao Sr. Presidente do 

Executivo cessante, a disponibilidade que encontrará, para nos transmitir os 

“dossiers” dos assuntos em curso que,  estamos certos, só não o fez até hoje por 

falta de tempo.-------------------------------------------------------------------------------------  

---------- Findos os agradecimentos, é hora de garantir, A TODOS, de que a 

aposta desta equipa é PARA TODOS SEM EXCEPÇÃO, quer para os 

Aguedenses, quer para aqueles que escolheram esta terra para viver e/ou 

trabalhar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apostamos, e temos a certeza de que vamos conseguir, numa gestão 

transparente, aberta e participada.------------------------------------------------------------ 

--------- A construção de uma sociedade moderna passa pela recolha do 

contributo de todos, de forma individual ou em associações.------------------------- 

---------- É isso que pretendemos!-------------------------------------------------------------- 

---------- Queremos poder contar com todos, com o vosso apoio traduzido em 

sugestões, críticas e elogios, quando assim o entendam.-------------------------------- 

---------- A Câmara Municipal, ou seja, o edifício dos Paços do Concelho, é a 

casa de todos e esperamos transformar este edifício num espaço onde todos se 

sintam bem, trabalhem com afinco e interesse e onde o munícipe seja o nosso 

CLIENTE privilegiado.-------------------------------------------------------------------------- 

---------- A mudança de atitude face aos problemas do dia a dia tem de ser uma 

realidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- A Câmara tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 

responder às solicitações dos seus munícipes.--------------------------------------------- 

---------- Para isso contamos com todo o interesse daqueles que desempenham 

funções na actividade municipal.------------------------------------------------------------- 

---------- Cremos que vamos poder contar com todos e, desde já, podemos dizer 

que estamos com todos vós, constituindo uma equipa coesa com um único 

objectivo : O ENGRANDECIMENTO DO NOSSO CONCELHO! ---------------- 

---------- Outra das apostas que temos passa pela CERTIFICAÇÃO DA 

QUALIDADE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA e a extensão do 

processo a todos os serviços, SMAS, Divisões e Departamentos Municipais.------ 

--------- Queremos, e estamos convencidos de que somos capazes, ter uma 

Câmara Municipal a caminho da excelência!----------------------------------------------- 

--------- É do conhecimento geral que o actual Quadro Comunitário de Apoio 

(QCA III) está esgotado, ou seja, Águeda já não tem verbas disponíveis para 

novos projectos.------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- O próximo Quadro Comunitário, que terá início formal apenas em 2007 

e ainda não há dados sobre as características da elegibilidade de projectos.------- 

---------- Vamos, ainda assim, lutar pelos projectos estruturantes e seremos uma 

voz activa junto ao Poder Central.------------------------------------------------------------ 

--------- Águeda não pode ser esquecida e não pode ser “arrumada a um canto” 

conforme tem vindo a ser ao longo dos últimos anos.----------------------------------- 

--------- TEMOS DE REPOSICIONAR O NOSSO CONCELHO. ------------------- 

--------- Temos de completar as redes de abastecimento de água e de 

saneamento básico.------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Temos muito trabalho pela frente mas não temos medo e não 

recuaremos. Garantimos que daremos o melhor de nós a Águeda! ---------------- 
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---------- “Dentro de Portas” faremos todo o esforço para que a nossa cidade e o 

nosso concelho seja mais humano e as acessibilidades sejam uma realidade 

para todos.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Quantas vezes o aproveitamento de um pequeno espaço público faz 

com que a qualidade de um lugar seja imediatamente superior.---------------------                        

--------- Estaremos atentos, de forma especial, às questões sócio-económicas dos 

nossos munícipes.--------------------------------------------------------------------------------- 

---------- É uma realidade a degradação  do nosso tecido industrial e todos os 

problemas sociais que daí decorrem.--------------------------------------------------------- 

---------- Queremos estar atentos ao que se passa, em todos os sectores, no 

concelho e com o vosso apoio seremos capazes de encontrar as melhores 

soluções, porque as melhores soluções encontram-se na participação dos 

cidadãos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Defendemos durante a campanha eleitoral que as reuniões de Câmara 

seriam abertas.------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Na próxima segunda feira, pelas 17 horas começaremos a cumprir.------ 

---------- É um tempo novo que queremos abrir e consolidar, com a vossa 

colaboração.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O desafio é grande, o trabalho é muito mas a motivação é enorme;-------- 

---------- Conto convosco podem contar connosco.---------------------------------------- 

--------- Terminada a intervenção do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor 

Presidente da Mesa convidou os Membros presentes a intervir nesta sessão, nos 

seguintes termos:---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- –“Aproveitaria para solicitar aos Partidos Políticos e Grupos de 

cidadãos eleitos com assento nesta assembleia se pretendem intervir.-------------- 
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--------- Naturalmente que é uma festa, faço minhas as palavras do meu 

antecessor, como é uma festa e é uma tomada de posse, penso que deve haver 

lugar à intervenção das forças políticas com assento nesta Assembleia.------------ 

--------- Quem quiser intervir, faça favor de se inscrever”------------------------------- 

--------- Posto isto usaram da palavra vários Membros da Assembleia que 

fizeram as seguintes intervenções:------------------------------------------------------------ 

--------- MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA (em representação do Partido 

Social Democrata):-------------------------------------------------------------------------------- 

--------- –“Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restantes elementos da 

Mesa, Senhor Presidente da Câmara, em representação do Colégio Camarário, 

quero em primeiro lugar desejar à Mesa, ora eleita, as maiores felicidades e que 

conduza os trabalhos, nesta legislatura de quatro anos, dentro daquilo que 

deve ser a função de uma Mesa, que é manter uma certa equidistância 

relativamente a todas as forças, aqui representadas, de molde a que a 

democracia tenha a ganhar, e, não como, às vezes, se vê noutros sítios e noutros 

lugares, e até, às vezes, por cá, também, em que não se faz essa equidistância, 

que, julgo,  é fundamental em termos democráticos.------------------------------------- 

---------- Ao Senhor Presidente da Câmara e, naturalmente na pessoa dele, a 

todo o Colégio Camarário, eu quero, em nome do Grupo Social Democrata 

desta Assembleia, desejar-lhe verdadeira e sinceramente os Parabéns e no 

sentido etimológico do termo “Parabem”, porque, entendemos, que em 

democracia, o povo tem sempre razão. E se entendemos que, em democracia, 

ganha quem tem mais votos, isso não quer dizer que, quem tenha mais votos, 

tenha sempre razão, em todas as circunstâncias. Mas, na verdade, em 

democracia é assim: quem tem mais votos é que ganha, efectivamente. 

Apresentaram-nos um programa que nós cremos que seja para o bem de 

Águeda, acreditamos na sua substancialidade, na sua susceptibilidade de 
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execução, mas estamos aqui numa função muito importante, que é ser 

oposição.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E não vamos escamotear isso e, não vamos ser uma oposição nem 

construtiva, nem destrutiva, vamos ser uma oposição consciente. Estaremos 

prontos a aprovar tudo aquilo que, do nosso ponto de vista, for para bem de 

Águeda e seremos uma oposição firme e consciente relativamente aquilo que, 

no nosso entendimento, não corresponda  ao que foi prometido, nem ao que 

são os verdadeiros interesses de Águeda.--------------------------------------------------- 

--------- Pode, por conseguinte, confiar na lealdade do meu Grupo, enquanto eu 

o comandar, e acredite que estamos dispostos a tudo fazer para que 

efectivamente Águeda cresça e melhore e que a sua população tenha melhor 

qualidade de vida.-------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Não foi assim no passado, mas penso que o Grupo Social Democrata 

desta Assembleia tem o dever, porque foi poder durante muitos anos, de não 

fazer política de terra queimada, nem de utilizar métodos que foram utilizados 

no passado, em que tudo o que se fazia estava mal feito. Nós, comigo, não 

vamos actuar assim, vamos ser conscientes, vamos fazer o melhor, vamos dar 

sugestões, que  podem  ou não  ser  seguidas, não  vamos querer impôr o nosso  

programa, isso seria uma estultícia da nossa parte. Vamos estar atentos àquilo 

que foi dito que se ía fazer, vamos ver as medidas que o executivo vai pôr em 

prática e cá estaremos, para lealmente, com sinceridade e com vontade de 

servir o povo que nos elegeu, fazer o melhor por Águeda. É isso que pode 

esperar do meu Grupo, enquanto eu lhe Presidir, e espero que Águeda com 

esta eleição, em que houve uma vontade de mudança, por parte da população 

de Águeda,  venha a beneficiar, para bem de todos nós. É isto que digo, e,  em 

poucas palavras,  digo que espero que o novo Executivo corresponda 
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totalmente àquilo que são as aspirações deste povo, que façam uma verdadeira 

mudança e uma mudança que, espero, seja para melhor.”----------------------------- 

--------- MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS (em representação do Grupo de 

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

--------- – “Neste acto solene de instalação dos Órgãos Autárquicos do 

Município de Águeda, para o quadriénio de 2005 a 2009 – na qualidade de 

Presidente da Junta reeleito para a Freguesia de Espinhel e reempossado como 

membro por inerência da Assembleia Municipal de Águeda – em nome da 

Lista Independente e da Autarquia da Freguesia de Espinhel, venho aqui 

apresentar a mais sincera saudação ao agora empossado Presidente da Câmara, 

Dr. Gil Nadais e ao novo Executivo Municipal (em que depositamos as maiores 

esperanças), assim como aos membros da nova Assembleia Municipal.------------ 

--------- Na qualidade de autarca eleito através da candidatura cívica da Lista 

Independente da Freguesia de Espinhel, venho reafirmar que temos como 

único objectivo: o de trabalhar com sabedoria e dedicação para o progresso da 

Nossa Terra, defendendo com firmeza os nossos direitos e interesses, perante 

outras Entidades.---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Apesar de todo o grande esforço de construção desenvolvido desde 

1998  por  acção  da dinâmica  Independente  de  humanização   autárquica,  as  

necessidades da muito complexa Freguesia de Espinhel ainda continuam a ser 

demasiadas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A administração cívica Independente da autarquia espinhelense, 

contrariando a difícil tendência geral, conseguiu aumentar no mandato 

cessante o volume de trabalho produzido na Freguesia de Espinhel, como 

consequência directa de nas eleições autárquicas de 2001 ter aumentado a 

representação na autarquia local.------------------------------------------------------------- 
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--------- Desta vez com maioria, os eleitores que pela terceira vez consecutiva 

voltaram a eleger os candidatos da Lista Independente para governar os 

destinos da Freguesia de Espinhel, sabem que estamos à altura das 

responsabilidades da sábia decisão de voto popular, e queremos trabalhar com 

toda a lealdade com a nova administração do Município de Águeda.-------------- 

--------- Aproveito para lembrar a todos os presentes e ausentes, que a Freguesia 

de Espinhel não deve nada a ninguém!------------------------------------------------------ 

--------- Muito pelo contrário: comparando as enormes receitas geradas ao erário 

público pelas diversas actividades produtivas da Freguesia de Espinhel, os 

investimentos públicos recebidos, não passaram de uma pequena parte do 

muito que nós produzimos.-------------------------------------------------------------------- 

--------- Mas em contrapartida, há por aí quem há muito venha comendo bem 

mais daquilo que produz!!!--------------------------------------------------------------------- 

--------- Entretanto, quero aqui deixar bem claro, que os membros da Lista 

Independente da Freguesia de Espinhel assumiram como grande compromisso 

de honra:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- – Nunca servirmos interesses políticos alheios;---------------------------------- 

--------- – Nunca esperarmos promoções políticas e benesses pessoais;-------------- 

--------- – Nunca participarmos em guerras políticas.------------------------------------ 

--------- Senhoras e Senhores-------------------------------------------------------------------- 

---------- Para terminar, quero aqui deixar o convite a todos os presentes e 

ausentes a visitarem sempre a bela e laboriosa Freguesia de Espinhel, que é 

provavelmente a mais ribeirinha de Portugal, porquanto é banhada por três 

rios, Águeda, Cértima e Levira e ainda pela Lagoa da Pateira.------------------------ 

--------- Bem, mas já agora antes de me retirar, deixem-me só aqui revelar-vos 

um segredo, é que Independentemente, tem mais valor a nossa terra! “---------- 
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---------- ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS (em representação 

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

---------- –“Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, e Senhores Secretários, 

Senhor Presidente da Câmara e restante Vereação, caros colegas do hemiciclo, 

Comunicação Social, minhas Senhoras, meus Senhores.-------------------------------- 

---------- Eu vou demorar muito pouco tempo, até porque hoje é dia de festas, e 

em dias de festas não se maçam as pessoas, vim aqui somente para felicitar o 

Senhor Doutor Paulo Matos pela eleição para Presidente da Assembleia, 

felicitar o Senhor Doutor Gil Nadais por ter tido a maioria dos votos e por 

conseguinte pelo cargo que vai ocupar, espero que, pela postura, pelo esforço e 

pela dignidade que, estou certo não deixará de prestar ao cargo, fará por 

Águeda aquilo que pode e sabe e nós estaremos cá dentro da medida do 

possível e sempre que entendermos por correcto, para ajudar. Queria ainda 

saudar muito particularmente, e porque me parece que é um fenómeno que 

deveria acontecer mais vezes, mas pela primeira vez acontece em Águeda, 

queria saudar muito particularmente a Senhora Presidente de Junta de 

Macinhata, porque pela primeira vez em Águeda penso que uma senhora 

ocupa o cargo de Presidente de Junta.------------------------------------------------------- 

 -------- Estou tão à vontade para a saudar porque como sabe a Junta de 

Freguesia  de Macinhata  era do  C.D.S.  e nós  perdemo-la para si, espero que a  

tenhamos perdido bem, espero que o seu esforço também seja compensador 

para a Freguesia de Macinhata.---------------------------------------------------------------- 

---------- Posso dizer-vos muito frontalmente, que eu sou contra as quotas das 

mulheres na política. Acho que é vergonhoso que tenham que existir situações 

destas porque a política está aberta também para as mulheres, é uma questão 

de vontade, é uma questão de quererem estar onde devem estar, até pelo 

posicionamento que a mulher tem hoje na sociedade e na família e portanto eu 
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reiterava aqui o meu pedido para que as mulheres venham, intervenham, 

entrem onde devem entrar, tenham dignidade de se candidatarem a cargos a 

que se devem candidatar como nomeadamente a Presidentes de Junta de 

Freguesia e nomeadamente também a Presidentes de Câmara. ---------------------- 

--------- Fico muito satisfeito pela Senhora fazer parte comigo nos próximos 

quatro anos desta Assembleia, fico disponível também, dentro daquilo que 

precisar. Minhas Senhoras, meus Senhores, estamos em tempo de mudança.----- 

---------- Já disse e já escrevi que a mudança é sempre óptima, pelo menos para 

levantar algum bolor que por vezes deixamos cair com a acumulação de 

determinado tipo de coisas. O C.D.S./P.P. espera também que esta mudança 

possa trazer a Águeda alguma coisa de, senão demais e melhor, pelo menos de 

diferente, e que ajude a melhorar, de alguma forma, o progresso deste 

Município, que ajude a melhorar de alguma forma fundamental e 

substancialmente a vida das pessoas. Estamos cá para isso, estamos 

disponíveis, faremos aqui oposição construtiva, como diz o Senhor Doutor 

Antunes de Almeida, porque somos obrigados a fazê-lo, temos que ter, por 

dignidade própria, que o fazer e portanto espero que durante estes quatro anos 

todos nós sejamos suficientemente inteligentes para ajudar aquilo que no fundo 

é construir algo para todos.”------------------------------------------------------------------- 

---------- CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA (em representação do 

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

---------- –“Começo por saudar a Mesa da Assembleia, o novo Presidente da 

Mesa, Doutor Paulo Matos, o Executivo e um cumprimento muito especial ao 

Doutor Gil Nadais.-------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- São apenas duas palavras de circunstância, uma para agradecer a 

todas as pessoas do Concelho de Águeda que acreditaram nas propostas 

apresentadas pelo Partido Socialista, e podem crer que o Partido Socialista vai 
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cumprir tudo aquilo que prometeu, por outro lado, também agradecer a todos 

os eleitos autarcas que, ao longo destes anos todos, têm dado o seu melhor 

contributo em defesa da democracia, em defesa das suas freguesias, em defesa 

do Concelho de Águeda.------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Podem esperar da nossa parte, aqui na Assembleia, que seremos não 

só uma oposição, seremos um Partido consciente, iremos apoiar todas as 

decisões que nós entendermos que sejam em prol do Concelho e também 

acreditamos nas palavras que foram aqui proferidas pelo Doutor Antunes de 

Almeida que, nesse aspecto, vamos ter a colaboração do Partido social 

Democrata e também do C.D.S.. Folgo em saber isso e folgo em saber, na 

medida em que nos anos anteriores muitas coisas se passaram aqui, nesta casa, 

que não foram do nosso agrado. Podemos afirmar agora que, desde que 

apresentemos propostas correctas, propostas que no fundo conduzam a um 

futuro promissor para Águeda,  teremos o apoio de toda a gente.”------------------ 

--------- 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, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, PAULO MANUEL MATOS SOARES, terminaria a mesma com o 

seguinte testemunho:----------------------------------------------------------------------------- 

--------- –“Não havendo mais ninguém inscrito, iria terminar esta sessão, mas 

antes queria dirigir algumas palavras.------------------------------------------------------- 

---------- Quero cumprimentar, antes de mais, porque à pouco não o fiz, o 

Senhor Presidente de Câmara cessante, Manuel Castro Azevedo, e na pessoa 

dele todos os Presidentes que o antecederam e toda a contribuição que tenham 

dado para o desenvolvimento de Águeda. Cumprimentar o Senhor Presidente 

da Assembleia cessante, Doutor Horácio Alves Marçal, que conduziu estas 

Assembleias com grande dignidade e naturalmente também quero 
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cumprimentar o Doutor Silva Pinto, que concorreu a uma posição similar à 

minha a estas eleições e que também naturalmente conduziu esta eleição com 

grande isenção e espírito de missão.---------------------------------------------------------- 

---------- A democracia não se esgota na realização das eleições, a democracia é 

um código de conduta, penso que estamos sempre a tempo, nós eleitos locais, 

de darmos o exemplo porque a nossa terra assim o exige, de transformarmos a 

democracia naquilo que ela realmente é – um verdadeiro código de conduta. E 

penso que as Assembleias Municipais são verdadeiramente a casa do povo 

eleito. Este é o local da prestação de contas, é o órgão da prestação de contas, é 

o órgão de acompanhamento e fiscalização da acção do órgão executivo. 

Câmara Municipal, é o órgão que, nas grandes questões do desenvolvimento 

local, tem sempre uma palavra a dizer, mas é naturalmente um órgão, como 

todos sabem, que ainda não tem o estatuto que merece. Há naturalmente em 

curso projectos de revisão da legislação autárquica que permitirão, no futuro, 

que as Assembleias Municipais, sejam verdadeiramente parlamentos locais e 

que tenham poderes de intervenção clara e de fiscalização efectiva da 

actividade dos executivos. Hoje ainda não têm, mas naturalmente que é um 

órgão importante porque, como disse, todas as matérias de relevância passam 

por aqui. E  penso  que  devem  passar  mais  matérias, penso que estamos num  

tempo em que sem transformarmos a democracia representativa numa 

democracia participativa, não funciona, estamos na hora de dar a voz aos 

cidadãos, toda a gente fala nisso, mas pouca gente cumpre essas regras.---------- 

--------- Os cidadãos podem dirigir-se aos membros da Assembleia Municipal, 

podem dirigir-se ao Presidente da Assembleia Municipal ou à Mesa e 

encaminharem as suas reivindicações, as suas sugestões, porque isto não são só 

palavras de circunstância, eu penso que nós temos que dar o exemplo e 
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devemos transformar estas Assembleias, e este órgão, num órgão 

verdadeiramente participativo e aberto à população.------------------------------------ 

---------- No decorrer do mandato, teremos oportunidade de, em conjunto, 

estabelecer algumas regras e também alguns projectos para abrir o debate aos 

cidadãos, porque por essa via a democracia é controlada, a democracia é 

fiscalizada duma forma mais efectiva do que meramente através dos seus 

representantes.------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Eu quero naturalmente dizer-vos a todos, olhos nos olhos, que é hora 

de ultrapassarmos divergências, mas estou a dizê-lo sinceramente, 

divergências pessoais ou de Grupo, divergências ideológicas, porque o poder 

local precisa de uma certa desideologização, quero dizer com isto que naquelas 

questões importantes para o nosso desenvolvimento, não devemos fazer 

facções, não devemos espartilhar as nossas convicções e devemos trabalhar em 

conjunto. Teremos oportunidade, naturalmente eu, enquanto Presidente da 

Assembleia Municipal, de colaborar com o executivo agora eleito e 

naturalmente coordenado pelo Senhor Presidente e dizer-lhe também aqui no 

local próprio, que estamos abertos a debater essas grandes questões e a 

colaborar no seu sucesso, no sucesso das obras que são ainda necessárias para 

Águeda. Naquilo que depender de mim e da Mesa da Assembleia disponha 

Senhor Presidente da Câmara e restantes Membros do Executivo.------------------- 

---------- Quero também informar-vos que está na Lei, e naturalmente que 

qualquer Membro da Assembleia Municipal deve, como primeira tarefa, 

consultar a Lei e o Regulamento em vigor, enquanto não houver novo 

regimento vale o regimento que temos. Está na Lei que os Senhores Membros 

da Assembleia Municipal podem agrupar-se, constituir Grupos Municipais se o 

quiserem fazer, e lembro também os independentes que também podem 

agrupar-se em Grupos Municipais, associar-se aos que forem constituídos ou 
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eles próprios constituírem um Grupo, se todos o fizerem, deverão comunicar 

essa decisão ao Presidente da Assembleia, numa missiva assinada pelos 

Membros que compõem o Grupo Municipal, indicando a sua designação e 

quem é que o dirige. Quem não integrar Grupo nenhum, naturalmente que 

exerce a sua função nesta Assembleia como Independente.---------------------------- 

---------- Quero dizer-vos que a Mesa da Assembleia irá ponderar apresentar, 

em próxima reunião, uma Proposta de Regimento, isto é, uma Proposta de 

alteração do nosso Regimento ou há também a possibilidade de convocarmos 

para uma reunião os representantes das várias Forças Políticas e Cidadãos 

Independentes com assento na Assembleia para combinarmos qual será a 

melhor forma de constituir um Grupo de Trabalho para alteração do 

Regimento. Portanto, temos sempre duas alternativas, eu não poderia propor-

vos já a constituição do Grupo de Trabalho porque vou primeiro conversar 

com os meus Primeiro e Segundo Secretários, no sentido de sabermos se é essa 

a decisão, porque a decisão da Mesa pode ser ela própria apresentar à 

Assembleia uma proposta de alteração do Regimento adaptando-o às novas 

circunstâncias eleitorais.------------------------------------------------------------------------- 

---------- Posto isto, penso que está tudo dito, desejo a todos, hoje empossados, 

as maiores felicidades, disponham de mim,  disponham de nós e  naturalmente  

que, o que nos move a partir do dia último das eleições é o desenvolvimento do 

Concelho, é o engrandecimento da nossa terra.------------------------------------------- 

---------- Muito obrigado pela vossa presença, ao Público e à Comunicação 

Social. Até à próxima sessão de Assembleia.”--------------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente da Mesa, PAULO MANUEL MATOS SOARES, 

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.---------- 
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