
 

ACTA DA TERCEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA  

MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

 

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

Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se a Terceira Sessão Extraordinária 

da Assembleia Municipal com a seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------------- 

---------- UM – Análise e Votação da Acta da Eleição da Mesa da Assembleia 

Municipal;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- DOIS – Discussão e Votação de Proposta da Mesa para Alteração da 

Redacção do Número Três, do Artigo décimo sexto, do Regimento da 

Assembleia Municipal;---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- TRÊS – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para Integrar a 

Assembleia Distrital, em cumprimento do disposto na alínea b) do Artigo segundo, 

do Decreto-Lei número cinco, barra, noventa e um, de oito de Janeiro;--------------------- 

---------- QUATRO – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e um 

Suplente para Representar o Município como Delegado ao XV Congresso da 

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, em cumprimento do 

disposto no Artigo sexto dos Estatutos da ANMP e do Artigo segundo do 

Regulamento do XV Congresso;------------------------------------------------------------------------ 
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---------- QUINTO – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para Integrar 

a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em cumprimento 

do disposto na Alínea b), do Número um, do Artigo quinto da Lei número  catorze, 

barra, dois mil e quatro de oito de Maio;-------------------------------------------------------------- 

---------- SEXTO – Eleição de Um Representante da Assembleia Municipal para 

Integrar o Conselho Consultivo do Hospital Distrital de Águeda, em cumprimento 

do disposto na Alínea b), do número um, do Artigo décimo sexto do Decreto-Lei 

número cento e oitenta e oito, barra, dois mil e três, de vinte de Agosto;-------------------- 

---------- SÉTIMO – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para Integrar 

o Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna Municipal, em cumprimento 

do disposto na Alínea e), do número dois, do Artigo centésimo quinquagésimo sétimo 

do Decreto-Lei número duzentos e dois, barra, dois mil e quatro, de dezoito de 

Agosto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Sessão foi presidida pelo Senhor PAULO MANUEL MATOS SOARES, 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada pelos Senhores JOSÉ 

AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE e DANIELA CARINA ALVES MENDES.------- 

---------- Eram vinte e uma horas e seis minutos quando foi declarada aberta a Sessão, 

tendo o Senhor Presidente da Mesa cumprimentado os Senhores Membros da 

Assembleia, do Executivo e público presente, tendo feito a declaração que a seguir 

transcrevo:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- “A Mesa convocou esta Assembleia com esta urgência pela necessidade de 

eleger um representante das freguesias e um suplente para o Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses que irá ocorrer nos próximos dias 

nove e dez de Dezembro no Porto e porque há limitação em termos de tempo para 
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fazer as inscrições. O prazo que a Associação Nacional de Municípios nos deu como 

limite foi o dia vinte cinco de Novembro, daí a convocatória desta Assembleia 

Extraordinária. Aproveitámos esta oportunidade e após contacto com o Senhor 

Presidente da Câmara para naturalmente fazer outras eleições necessárias para 

alguns órgãos que exigem em termos legais representação ou representações de 

Presidentes de Junta e de Elementos Membros desta Assembleia.-------------------------- 

---------- Ainda antes de entrarmos nesta Ordem de Trabalhos, queria dizer à 

Assembleia que a Associação Nacional de Municípios Portugueses nos sugeriu que 

distribuíssemos  um conjunto de fotocópias sobre um encontro nacional de eleitos 

locais, que ocorreu recentemente, o que vamos fazer de seguida, apenas para vossa 

informação.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos Senhores Membros 

JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO, PAULO MANUEL MATOS SOARES, CARLOS 

ALBERTO BAPTISTA GUERRA, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, ARMANDO 

ALVES FERREIRA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO RICARDO 

MARTINS FIGUEIREDO NUNES, ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, JOSÉ 

CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, PAULA CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, 

DANIELA CARINA ALVES MENDES, ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS, 

CRISTINA MARIA DE SEABRA ROQUE DA CUNHA, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA 

SILVA, JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE, JOANA CLARA COSME 

ARRUDA MARTINS, JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA, EDSON CARLOS 

VIEGAS DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO INÁCIO, CARLA ELIANA DA COSTA 

TAVARES, LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, 

PAULO NUNO DE ALMEIDA ALVES, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, 
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FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA GAIO, 

VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA MENDES, VICTOR 

MANUEL ABRANTES SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, AMÍLCAR DE 

LEMOS DIAS, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, DÁLIA MARIA 

SILVA SANTOS COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES 

TAVARES, VICTOR RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, 

MÁRIO RAMOS MARTINS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e CARLOS 

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

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

RESENDE DA FONSECA e pelos Senhores Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES ALMEIDA, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, JOÃO CARLOS 

GOMES CLEMENTE, CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA 

DE MELO CORGA e ANTÓNIO MANUEL DE ALMEIDA TONDELA.------------------------ 

---------- Neste momento da Sessão, o Senhor Presidente da Mesa, considerou 

conveniente que a mesma iniciasse o agendado na Ordem de Trabalhos. Assim, 

entrámos no PRIMEIRO PONTO de discussão, ou seja, na Análise e Votação da 

Acta da Eleição da Mesa da Assembleia Municipal. Neste período foram feitas as 

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

---------- Senhor Membro MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA:--------------------------------- 

---------- “Venho aqui, apenas porque na minha intervenção na última Assembleia, que 

não foi escrita, mas sim feita ex abrupto, resulta que a transcrição de tudo o que disse 

através da gravação, refere as repetições, as frases que não têm sequência lógica, ou 

seja, é o resultado de quem fala ex abrupto. Há uma expressão que eu gostaria que 
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mudassem, na página 10, onde se escreveu “...que fizeram uma verdadeira mudança” 

deve escrever-se  “...que façam uma verdadeira mudança”.------------------------------------ 

--------- Esta solicitação foi aceite pela Mesa.-------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Membro ABÍLIO FERREIRA GOMES DA SILVA:--------------------------- 

---------- “Apenas a correcção de dois pontos: na primeira página, no primeiro 

parágrafo “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” e eu acrescentaria neste ponto “para efeitos de Eleição do Presidente e dos 

Secretários da Mesa”; no segundo parágrafo “... todos os presentes, convidou, para 

secretariar este acto” e acrescentaria “Senhora Doutora” Carla Eliana da Costa 

Tavares e “Senhora Doutora” Paula Cristina Picado Vaz Franco.”---------------------------- 

---------- A Mesa deu deferimento a este pedido, tendo o Senhor Presidente da Mesa 

da Assembleia Municipal aproveitado esta oportunidade para informar todos os 

presentes para a necessidade da acta ser aprovada em minuta, devido à eleição 

destes membros e para poder ser efectuada a inscrição do membro eleito para o 

congresso da Assembleia Nacional de Municípios Portugueses”.----------------------------- 

---------- A aprovação da Acta em Minuta foi posta em votação tendo sido aprovada 

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

---------- Senhor Membro JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO:------------------------------ 

---------- “A acta que nos é proposta, eu tenho dúvidas, se será um relato de uma 

reunião ou de duas reuniões.---------------------------------------------------------------------------- 
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---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de início teve o cuidado de 

dizer que esta era a segunda reunião, embora acrescentasse um adjectivo formal. 

Fico com essa dúvida, já a vou esclarecer.---------------------------------------------------------- 

---------- Pedi a palavra para analisar e corrigir a acta da última Assembleia Municipal 

que me foi enviada, sem o meu conhecimento prévio. Será que eu deveria ter o 

conhecimento prévio desta acta? Penso que sim! A Lei é clara nesse ponto, passo a 

ler o Número dois, do Artigo trigésimo oitavo do Regimento desta Assembleia “de tudo 

o que ocorrer nas Sessões da Assembleia Municipal será lavrada a acta, a qual será 

elaborada pelos Secretários da Mesa ou por quem os substituir, devendo ser 

subscrita e assinada por estes e pelo Presidente”, “as actas serão enviadas aos 

Membros da Assembleia Municipal, com a convocatória da Assembleia seguinte”. 

Estou certo que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal garante o cumprimento 

da Lei, a cumprirá e vai cumprir concerteza!-------------------------------------------------------- 

---------- Eu recebi, em carta registada, enviada pelos serviços da Autarquia, uma 

convocatória para esta Assembleia, acompanhada de um texto de uma acta que não 

vinha assinada. As actas devem vir assinadas para que se cumpra o Regimento, para 

responsabilizar a Mesa da Assembleia e para não acontecer o que se verificou na 

última legislatura, em que um Membro da Mesa pensou em demitir-se ao ler uma acta 

muito incorrecta em relação a uma votação sobre a célebre Casa do Largo de São 

Sebastião. A acta que hoje, aqui, nos é presente, reporta-se à Assembleia a que eu 

presidi, e por isso, deveria ser assinada por mim. Informo ainda, que não fui 

contactado para o fazer, mas estou disponível para tal, para que a Lei e o rigor sejam 

cumpridos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Este texto reporta-se a uma outra Assembleia, o que não me parece correcto. 

Esta acta reporta-se apenas ao que se passou na Assembleia que foi convocada 

expressamente conforme a leitura do Artigo quadragésimo quinto da Lei                 

cinco – A, barra, dois mil e dois, que está em vigor, para a eleição do Presidente e 

dos Secretários da Mesa, nada mais!----------------------------------------------------------------- 

---------- A acta apenas deve reproduzir o que durante essa Assembleia se passou. 

Não existiu qualquer outra convocatória para qualquer outra Assembleia. Recordo-vos 

que na Assembleia imediatamente anterior, o Doutor Horácio Marçal, Presidente da 

Mesa, encerrou a Assembleia convocada para a instalação dos autarcas e assinou, 

como é lógico, de imediato a respectiva acta. Aconteceu que, tanto eu que presidi a 

Assembleia para eleger a Mesa desta, tal como o recém-eleito Presidente, 

entendemos que aquela reunião deveria terminar num ambiente de Democracia 

Festiva. Aconteceu, também, que o recém-eleito Presidente, evocou a existência de 

uma determinação na Lei, que até hoje não consegui encontrar e que possivelmente 

se tratará de uma praxis que levou a uma outra reunião, que embora esteja de 

acordo, mas não está consignada na Lei nem no Regimento. Logo, não deveria de 

constar da acta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Para que o que se passou após a Assembleia possa constar da acta, sugiro, 

que após o relato da acta, que devo assinar, tal como os Secretários da Mesa, sobre 

o acto eleitoral, se acrescente “concluída a Assembleia, o Presidente da Sessão e os 

respectivos Secretários convidaram os Membros da Mesa eleita para conduzirem uma 

reunião de Democracia Festiva. Assumindo aqueles lugares, o Senhor Presidente da 

Mesa eleito, Paulo Manuel Matos Soares, acompanhado dos Secretários eleitos, fez a 
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seguinte intervenção ”... e posteriormente continuaria o que está transcrito na acta. Eu 

penso que a Lei é Lei!------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Ainda sobre o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, quero humildemente 

afirmar que é meu convencimento que as actas não devem ser votadas, mas sim 

aprovadas. As actas podem e devem ser corrigidas como o Senhor Doutor Antunes 

de Almeida ainda agora propôs e em devido tempo acrescentadas e clarificadas, não 

carecem de votação. No Artigo trigésimo oitavo do Regimento, no ponto três, vem 

claramente dito que a acta pode ser aprovada em minuta. Os Senhores Licenciados 

em Direito, que enriquecem esta Assembleia, nomeadamente os que constituem a 

Mesa, saberão certamente a diferença entre estes dois termos. Não se entende o 

acto de votar contra ou o de abstenção, pois uma acta não é uma proposta, mas 

apenas o relato do que se passou numa reunião. O Presidente da Mesa deve apenas 

perguntar se a acta traduz o que se passou na Assembleia, e após correcções, se as 

houver, considerar a acta aprovada. Assim, Senhor Presidente, penso que sou eu que 

devo assinar a acta, juntamente com os meus Secretários. Após a segunda reunião, 

que não existiu, porque não foi convocada, decorreu, decerto de um entendimento, 

em que ambos concordámos que deveria de terminar, que deveria ser uma 

democracia festiva!” --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “Em relação à intervenção que proferiu o  Senhor Doutor Silva Pinto,  cumpre-

-me dizer que uma acta para ser aprovada é votada, caso não o seja, não será 

aprovada. Quem dirigiu a Primeira Sessão para eleição da Mesa foi o Doutor Silva 

Pinto, e o Senhor Doutor irá assinar a acta depois da mesma ser aprovada, logo, 

estou de acordo com a sugestão que fez. A Sessão teve uma única reunião que foi a 
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eleição da Mesa da Assembleia Municipal, e em todas as Assembleias Municipais do 

país, daquelas que eu conheço, na reunião de eleição da Mesa, após o acto eleitoral, 

quem conduz os trabalhos é o cidadão que encabeça a lista mais votada, e 

posteriormente chama o Presidente eleito para realizar a festa, que se trata de um 

acto solene, mas festivo que o Senhor Doutor Silva Pinto queria. Caso tal não 

acontecesse, haveria cerceamento da palavra aos Membros eleitos desta 

Assembleia. Assim, os grupos ou os partidos tiveram a possibilidade de fazer uma 

intervenção na Primeira Reunião da Assembleia Municipal Eleita. Deste modo, é uma 

questão formal, e eu reconheço que deve de ser corrigida, mas não passa de isso 

mesmo, uma questão formal. Não existem duas reuniões, mas sim uma, ou seja, a 

reunião de eleição da Mesa, que podia nem ter intervenções, podia eventualmente o 

Senhor Doutor Silva Pinto como cabeça de lista mais votado nem sequer ter dado 

intervenção ou palavra à Mesa eleita e teríamos um problema formal também. Se tal 

acontecesse, acabaria essa Sessão, teria de haver uma nova convocatória para que 

os grupos pudessem fazer as suas intervenções, e assim teríamos outra acta. A acta 

é só uma e é esta, e será objecto das correcções, que sugeriu.------------------------------- 

---------- Acrescentaria, que o Senhor Doutor Silva Pinto poderia e deveria ter sugerido 

à Assembleia a aprovação dessa acta em minuta, pois foi o Senhor que conduziu os 

trabalhos, e como não o fez, ela vem hoje aqui porque a Lei permite que na reunião 

seguinte ela seja aprovada.”----------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Membro JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO:------------------------------ 

---------- Começaria pela parte final, continuo a pensar que as actas não devem ser 

votadas. Estão aqui ilustres Licenciados em Direito e até um Professor de Direito, e 
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portanto saberão que deverá ser aprovada e não votada. O que me chocou foi o facto 

de a convocatória dizer “análise e votação da acta”.---------------------------------------------- 

---------- Em relação às palavras do Senhor Presidente da Mesa, eu subscrevo quase 

integralmente o que diz, a Sessão foi presidida e deverá ser assinada por mim, bem 

como pelos meus Secretários; em relação à outra parte, conforme eu sugeri 

“concluída a Sessão, convidou o Presidente da Mesa e os Secretários Eleitos a 

tomarem o seu lugar”, era apenas isto.”-------------------------------------------------------------- 

---------- Neste momento, e após nenhum outro Membro da Assembleia pretender 

intervir, neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi posta a votação a Acta da Eleição da 

Mesa da Assembleia Municipal. O Senhor Membro Joaquim Jorge da Silva Pinto 

pediu a palavra, tendo-lhe sido advertido que estava iniciado o processo de votação.-- 

---------- Senhor Membro JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO:------------------------------ 

---------- “A votação ainda não começou! No Regimento diz que qualquer elemento ou 

se abstém, ou vota contra, ou vota a favor. Colocada como está a proposta de 

votação, que sublinho, não é votação, mas sim aprovação; provavelmente irei levar 

um processo disciplinar, pois como a proposta é formulada eu não me irei 

pronunciar.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “A votação estava em curso e os Senhores interromperam a mesma, e isso é 

algo que eu não vou permitir.---------------------------------------------------------------------------- 

----------Senhor Doutor Silva Pinto gostaria de deixar bem claro que todos nós 

podemos aprender uns com os outros. Estamos numa Reunião inaugural deste novo 

mandato autárquico e eu solicitava o maior bom senso nesta matéria, pois as 

correcções aqui sugeridas serão todas atendidas. Em relação ao problema de votar 
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uma acta de Eleição de uma Mesa da Assembleia, para mim, enquanto Presidente da 

mesma, não me oferece a menor dúvida, mas se os Senhores querem levantar 

dúvidas sobre este tema….------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Em relação à acta, o Senhor Doutor Silva Pinto tem que explicar a esta 

Assembleia, se assim o entender, como esta pode ser aprovada se não for votada. 

Caso entendam apresentar um requerimento estaremos disponíveis para o analisar.”-- 

---------- Nesta fase da Sessão, o Senhor Membro da Assembleia José Carlos Raposo 

Marques Vidal pediu para apresentar um Requerimento de forma oral, pedido este 

que foi aceite pela Mesa.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL:------------------- 

---------- “Não pode haver votação de algo que não carece do mesmo. A acta foi alvo 

das alterações que todos os elementos quiseram, logo, neste momento, ela descreve 

fielmente tudo o que se passou. Assim, a partir deste momento, a acta está aprovada. 

No Direito Administrativo não existem votações em actas.”------------------------------------- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “Salvo melhor opinião, uma acta tem que reflectir a reunião a que respeita e é 

isso mesmo que é votado. A acta em si é um documento textual que vem à 

Assembleia para ser aprovado o seu conteúdo, ou seja, se reflecte ou não a realidade 

da Assembleia a que respeita, logo tem que ser aprovada. Se os Senhores querem 

levantar um problema jurídico com esta questão, farão o mesmo após a votação. No 

Direito aquilo que reforça, reforça! Não vamos retirar nada, mas sim acrescentar e 

aprovar o texto para ver se ele reflecte ou não a realidade da reunião a que respeita, 

e é apenas isso que é posto a votação.”------------------------------------------------------------- 
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---------- O Senhor Membro Manuel Antunes de Almeida pediu para intervir tendo-lhe 

sido dada permissão para o mesmo.------------------------------------------------------------------ 

---------- Senhor Membro MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA:--------------------------------- 

---------- “Gostaria que este mandato começasse as suas funções de uma forma séria, 

e, não estou a ser demagogo, de forma alguma. Na minha opinião, esta Assembleia 

teve não dois, mas sim três Presidentes, isto é, o Senhor Presidente da Assembleia 

cessante deu posse ao executivo actual, o Senhor cidadão mais votado deste 

concelho que presidiu à Sessão seguinte, e após a eleição da Mesa, presidiu o 

cidadão que venceu a mesma. Assim, há três pessoas, e essas mesmas pessoas 

devem, em conjunto, assinar as actas que lhes dizem respeito.------------------------------- 

---------- Não entendo porque motivos é que questões meramente secundárias vêm 

para discussão, pois não resolvem problema nenhum. Julgava eu, que teríamos uma 

vida nova, pois houve uma mudança de Executivo. O meu grupo, o Partido Social 

Democrata, tem que ter uma posição diferente de outrora, pois foi poder vinte e nove 

anos e tem que ser responsável.----------------------------------------------------------------------- 

---------- Gostaria, também, que me explicassem como é que se sabe se estamos de 

acordo ou não com a acta, se não a votarmos. Compreendo o que o Senhor Professor 

Marques Vidal afirmou, mas não é porque uma pessoa corrigiu ou deixou de o fazer 

que se aprova ou não. Por exemplo, vamos supor que eu peço para corrigir a acta e o 

Senhor Presidente da Assembleia não aceita o meu pedido justificando que eu estaria 

a querer deturpar tudo aquilo que foi dito na altura, isto, porque depois de ler, posso 

querer corrigir os erros que disse na altura. Se o membro da Assembleia não 

concordar com esta decisão pode confrontar a gravação para tirar quaisquer dúvidas. 

Eu próprio pedi que fossem feitas algumas correcções, mas isso não quer dizer que 
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eu não esteja de acordo. É verdade que existem frases que não têm sequência lógica, 

repetições, mas foi o que eu disse, tal e qual está na gravação. Isto porque quem fala 

ex abrupto faz exactamente isso. Em suma, eu tenho de saber a forma de esta 

Assembleia afirmar, maioritariamente ou não, se está ou não de acordo.------------------- 

---------- Como pessoa frontal que sou, gostaria também de dizer ao Senhor 

Presidente da Mesa que não concordo com a intervenção do Senhor Doutor Silva 

Pinto, após o inicio da votação. A votação deveria de ter prosseguido até ao fim. Em 

segundo lugar, o Senhor Professor Marques Vidal apresentou aqui um requerimento, 

e eu, nem sequer por via oral, entendi qual era o mesmo. Assim, peço à Secretária da 

Mesa que leia quais os termos do requerimento pedido, isto porque estamos aqui 

para trabalhar de forma séria.”-------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “Gostaria de informar que existem duas actas assinadas, avulsas, uma de 

instalação da Câmara Municipal, e outra de instalação da Assembleia Municipal, 

tendo sido assinadas pelo respectivo Presidente e por todos os Membros Eleitos, logo 

seria redundante trazer estas actas avulsas de instalação de Câmara e Assembleia 

Municipal a esta Primeira Assembleia pós-eleição.------------------------------------------------ 

---------- Em relação a este ponto da Ordem de Trabalhos, apenas concedi a palavra 

porque estamos numa Sessão inaugural e em nome da transparência e da abertura, 

isto com o intuito de chegarmos às melhores soluções com vista a evitarmos 

problemas desnecessários.”----------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Mesa a pedido do Senhor Membro Hilário Manuel Ferreira dos Santos 

concedeu a palavra a este.------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS:------------------- 

--------- “O meu colega, Doutor Antunes de Almeida pediu à Secretária que fosse lido o 

requerimento apresentado pelo nosso colega, Marques Vidal. Caso seja um 

requerimento, esse passa à frente de tudo e tem de ser imediatamente votado. Logo, 

ou há requerimento e ele é votado, ou não há requerimento e tem de ser retirada a 

intervenção do nosso companheiro da Assembleia, pois assim não tem cabimento 

para ele pedir justificação para requerimento.”------------------------------------------------------ 

---------- Senhor Membro JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO:------------------------------ 

---------- “Doutor Antunes de Almeida, é tempo de mudança, e se me permite, 

devemos começar de uma forma séria e foi exactamente por isso que eu vim aqui 

reclamar que a acta tem que ser assinada por mim. Segundo o Artigo quadragésimo 

quinto da Lei que nos rege, esta diz claramente que não existiram três Assembleias, 

não me parece uma coisa séria de sua parte.------------------------------------------------------- 

---------- Gostaria também de explicar a forma de se saber se as pessoas estão de 

acordo com a acta ou não. O Senhor Doutor Antunes de Almeida não esteve de 

acordo com a acta, isto porque veio aqui e pediu uma rectificação, as outras pessoas 

não pediram clarificação nenhuma. E Senhor Doutor Antunes de Almeida, as 

intervenções de rectificação não ficam registadas na acta anterior, mas sim na acta de 

hoje.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “Todas as correcções sugeridas serão efectuadas, mas naturalmente que o 

colégio aqui representado pode não estar de acordo com essas mesmas alterações, 

por essa razão é que a acta tem de ser votada. Como estamos numa Sessão 

inaugural, e queremos todos começar bem, solicitava ao Senhor Doutor Marques 
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Vidal se me poderia entregar o requerimento por escrito, segundo o Número dois do 

Artigo quadragésimo quinto do Regimento “o Presidente, sempre que o entender 

conveniente, pode determinar que o requerimento oral seja formulado por escrito”, e 

uma vez admitido é imediatamente votado sem discussão.”------------------------------------ 

---------- O Doutor José Marques Vidal apresentou o seguinte requerimento à Mesa: 

“Requeiro que a acta não seja votada, pois a mesma sofreu as alterações propostas, 

não carecendo as actas de votação, mas de simples aprovação.””--------------------------- 

---------- O Requerimento foi posto a votação tendo sido rejeitado com vinte e um votos 

contra e quatro abstenções.------------------------------------------------------------------------------ 

---------- O PRIMEIRO PONTO da Ordem de Trabalhos, isto é, a Análise e Votação 

da Acta da Eleição da Mesa da Assembleia Municipal foi colocado em votação, 

tendo sido aprovado por maioria com quatro abstenções.--------------------------------------- 

---------- Neste momento da Sessão passou-se à discussão do SEGUNDO PONTO da 

Ordem de Trabalhos, ou seja, à Discussão e Votação de Proposta da Mesa para 

Alteração da Redacção do número três, do Artigo décimo sexto, do Regimento 

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

---------- Em relação a este ponto o Senhor Presidente da Mesa decidiu dar uma nota 

introdutória.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “Após uma carta enviada aos partidos políticos e aos eleitos no sentido de, 

nos termos do Regimento, comunicarem se pretendiam constituir-se em Grupo 

Municipal ou se exerceriam o mandato como Independentes, o Presidente da Mesa 

recebeu comunicações dos seguintes Membros da Assembleia: Senhor Victor 

Rodrigues Tavares, Presidente da Junta de Freguesia de Recardães comunicou que 
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pretendia exercer o mandato como Independente; o Senhor Presidente da Junta de 

Macieira de Alcôba, Senhor Fernando Jorge Marques Ferrão também informou que 

desejava exercer o seu mandato como Independente; a Lista Independente da 

Freguesia de Espinhel (LIFE), através do seu Presidente, Manuel de Almeida 

Campos, comunicou que exerceria o mandato como Independente; o Presidente de 

Junta de Aguada de Baixo informou que iria constituir-se como Grupo, representando 

como único elemento a Lista Independente de Aguada de Baixo (LIAB); o Grupo 

Municipal do CDS – Partido Popular que pretende constituir-se como Grupo Municipal 

do CDS – Partido Popular e comunicou a constituição do Grupo e coordenador, 

Professor Martins, e devidamente assinada por todos os seus Membros; o Partido 

Social Democrata comunicou que pretende constituir-se em Grupo Municipal, com a 

respectiva direcção e cujo coordenador é o Senhor Doutor Antunes de Almeida. Estas 

foram todas as comunicações que recebemos, embora tivéssemos a promessa de 

comunicação por parte do representante do Partido Socialista, Doutor Carlos Guerra, 

essa ainda não nos chegou e tem de ser entregue hoje.”---------------------------------------- 

---------- Os elementos do Partido Socialista efectuaram e entregaram à Mesa a 

comunicação requerida pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal.---- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “O Partido Socialista comunica que se constitui em Grupo Municipal, 

composto pelos Membros abaixo assinados” e sendo o seu coordenador de grupo, o 

Senhor Doutor Armando Ferreira.---------------------------------------------------------------------- 

---------- A Mesa, depois de uma análise que fez ao Regimento, pois este foi revisto há 

quatro anos, adaptado à nova legislação, entendeu que havia para revisão urgente o 

Artigo respeitante aos tempos do “Período Antes da Ordem do Dia”, isto sem prejuízo 
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de, futuramente, através de um grupo de trabalho, ou por proposta da Mesa serem 

feitas outras alterações ao Regimento que se considerem necessárias. Em relação à 

alteração que é proposta, como nos termos do Regimento temos sessenta minutos de 

tempo para distribuir, e como o Senhor Presidente da Câmara tem direito a dez 

minutos, restam apenas cinquenta minutos para distribuir pelos restantes Membros. O 

critério de distribuição desses mesmos cinquenta minutos foi o de dividi-los pelo 

número de Membros, quarenta e um, e o resultado desta operação multiplicado pelos 

Membros que cada Grupo tem na Assembleia, daí os tempos arredondados que vêm 

na proposta, e arredondados de forma a favorecer os Grupos ou Membros da 

Assembleia que se representam a eles próprios como Independentes. Na reunião que 

convoquei previamente este ponto foi objecto de análise, sendo essa proposta que é 

submetida hoje a discussão e votação.”-------------------------------------------------------------- 

---------- Em relação a este ponto de discussão o Senhor Membro da Assembleia José 

Carlos Raposo Marques Vidal solicitou que lhe fosse dada a palavra.----------------------- 

---------- Senhor Membro JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL:------------------- 

---------- “Esta Assembleia é resultante de um processo eleitoral, onde houve uma 

mudança grande no concelho, não só no Executivo, bem como nesta nova 

Assembleia Municipal e congratulo-me com o facto de haver novas caras nesta 

mesma Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Não sei se o Senhor Presidente teve esse facto em consideração quando 

convoca uma Assembleia e nos propõe a alteração dos tempos atribuídos aos Grupos 

Municipais e aos Independentes e não toma em consideração as suas próprias 

palavras. Na Primeira Sessão referiu “...penso que estamos num tempo em que sem 

transformarmos a democracia representativa numa democracia participativa, não 
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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 de dar o exemplo e 

devemos transformar estas Assembleias, e este órgão, num órgão verdadeiramente 

participativo e aberto à população. No decorrer do mandato, teremos oportunidade...”, 

continuando o discurso, e na minha opinião o Senhor Presidente perdeu a primeira 

oportunidade de cumprir algumas destas situações. Como é possível discutirmos o 

Artigo décimo sexto do Regimento de dois mil e dois, quando nenhum destes 

Membros o discutiu, o aprovou, ou sobre ele reflectiu segundo as novas próprias 

circunstâncias do concelho, e os novos desequilíbrios políticos. Como é possível não 

pressupormos um Regimento em que haja atitudes de mudança de comportamento. 

O próprio Artigo décimo sexto diz “antes do início da Ordem do Dia de cada Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, haverá um período de tempo, até sessenta 

minutos, destinado a leitura resumida do expediente do expediente”, detectamos logo 

aqui um erro gramatical com esta repetição, e caso existisse uma revisão, ela seria 

detectada. Ao distribuirmos dez minutos ao Presidente da Câmara, e cinquenta 

minutos aos Partidos e Grupos Municipais, nunca irá haver leitura de expediente, 

nunca irão haver moções a discutir. É um pressuposto totalmente erróneo estar a 

propor uma coisa que nunca irá ser cumprida, não poderemos votar nela, deste modo, 

não é exequível esta distribuição.---------------------------------------------------------------------- 

---------- Dito isto, o que eu solicito é que na próxima Assembleia seja discutido, 

analisado, votado e aprovado o novo Regimento desta Assembleia, de forma a que 
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sejam criadas condições para que exista realmente uma nova atitude, novos 

comportamentos perante situações que não são similares às de dois mil e dois.”-------- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “Gostaria de lembrar o Senhor Membro da Assembleia que pode formular 

propostas de alteração do Regimento, como referi anteriormente, e que naturalmente 

numa Sessão convocada de urgência porque é necessário eleger um representante 

para o Congresso da Associação Nacional de Municípios não esperaria que 

tivéssemos tempo para aqui apresentarmos, a Mesa pelo menos, uma proposta de 

alteração do Regimento. Logo, não vejo onde está a contradição com as palavras por 

mim proferidas na Primeira Reunião.”----------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Membro MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA:--------------------------------- 

---------- “Há aqui muita gente nova, entre as quais se encontra o meu amigo, e há 

coisas que se aprendem, tal como a praxis. O expediente não tem nada a ver com os 

sessenta minutos. Primeiro, o expediente que é lido aqui nunca teve a ver com aquela 

hora que consta. Segundo, os tempos que hoje aqui vêm a discussão, e que o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal propôs, foram postos em discussão numa 

reunião onde estiveram presentes todos os partidos, e teve como resultado final um 

consenso generalizado em relação aos mesmos. Gostaria que não mantivéssemos 

aquilo que foi uma coisa negativa no passado, ou seja, que Membros da Assembleia 

não estivessem em consonância com o próprio grupo. Assim, gostaria que se 

mantivesse aquilo que foi acertado na reunião, onde esteve um representante do 

Partido Socialista, onde eu estive, e penso que estamos perfeitamente conscientes de 

quem quer que fosse Membro desta Assembleia poderia propor as alterações que 

entendesse. Logo, não entendi a sua intervenção, isto porque os sessenta minutos 
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não são contabilizados, além disso, esses mesmos sessenta minutos nunca foram 

cumpridos, e como sou uma pessoa muito rigorosa, gostaria de que daqui para o 

futuro cumpríssemos o tempo designado, isto porque esse tempo era utilizado por 

pessoas que falavam para se ouvir, e isso não é importante. Deste modo, com toda a 

frontalidade e amizade, tenho a dizer-lhe que não estou de acordo com a sua 

intervenção porque está tudo previsto e hoje, aqui, apenas vamos votar os tempos.---- 

---------- Tal como o Senhor Presidente referiu, e muito bem, qualquer membro, seja 

ele de um Grupo Municipal, de uma Lista Independente, seja ele quem for, terá toda a 

legitimidade de propor tudo o que quiser para alteração. Depois, é claro, que será 

sujeita a votação, dado que não é a nossa posição que prevalece, mas sim o que este 

órgão decide maioritariamente.”------------------------------------------------------------------------ 

---------- Senhor Membro CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA:----------------------- 

---------- “Como fiz parte da reunião convocada pelo Senhor Presidente relativamente 

a este tema gostaria de dar nota daquilo que se passou na mesma. Em relação aos 

tempos, aquilo que foi distribuído nessa reunião, e bem, porque obteve a 

concordância de todas as pessoas presentes, foram os tempos relativos aos Grupos 

Municipais do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, do CDS – Partido 

Popular, e de três Listas Independentes, LIFE, LIAB e LIR. Mas, eu chamei à atenção 

dos presentes, na altura, em relação ao representante de Macieira, que é 

Independente e que não tinha sido convocado. Assim, ficou estabelecido que ele seria 

convocado, e diria se queria exercer o mandato como Independente ou aderir a algum 

Grupo Municipal. Daí resultou esta proposta, agora reformulada pelo Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, tendo tido naturalmente a concordância do 

Partido Socialista, e ficou, também, estabelecido que se algum Independente viesse a 
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necessitar de tempo, os grupos maioritários, cederiam o tempo que fosse estritamente 

necessário, tendo eu dado conhecimento de tudo isto na reunião do meu partido. 

Deste modo, a proposta que foi apresentada pelo meu camarada resulta do 

entendimento de uma reunião do partido, mas que em nada tem a ver com a 

distribuição dos tempos.”--------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “Cabe-me explicar que tinha conversado pessoalmente com o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Macieira de Alcôba no dia da reunião, e que ele 

ficou de me comunicar de que forma iria exercer o seu mandato, como Independente 

ou integrado num Grupo Municipal, tendo apenas comunicado no dia seguinte ao da 

nossa reunião. Naturalmente que deixei essa parte em aberto, daí a proposta conter 

agora o tempo destinado ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Macieira de 

Alcôba.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Membro JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO:------------------------------ 

---------- “Sejamos rigorosos, o Artigo décimo sexto, no seu primeiro ponto diz “Antes 

do início da Ordem do Dia de cada Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, 

haverá um período de tempo, até...”  sublinho o até, “...sessenta minutos, destinado a 

leitura resumida do expediente do expediente e da correspondência, apreciação dos 

assuntos de interesse local e municipal e apresentação de recomendações, pareceres 

e moções que sejam interpostos por qualquer membro da Assembleia, bem como a 

perguntas de Membros da Assembleia ao Executivo Camarário e respectivas 

resposta.”, era bom clarificar se o tempo utilizado para a leitura do expediente e da 

correspondência é deduzido ou não, aos sessenta minutos, não estando este ponto 

clarificado.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Em relação ao ponto três do Artigo décimo sexto, na minha opinião, ele não é 

coerente, sendo por isso a actual distribuição dos tempos um pouco fantasista. Assim, 

do pouco que sei de Direito, e de uma forma simples penso que o ponto um tem mais 

valor que o ponto três, por isso proponho à Mesa da Assembleia que retire a sua 

proposta e que agende um ponto na próxima Ordem de Trabalhos, para que seja 

revisto o ponto um do Artigo décimo sexto, bem como de todos aqueles que se 

julgarem convenientes pelo plenário desta Assembleia e não apenas o que a Mesa 

entender. Deve ser, por exemplo, analisada a atitude a tomar em relação aos 

Deputados que chegam tardiamente ou abandonam precocemente as Assembleias; 

definir o horário do términus de cada Sessão da Assembleia; o momento para 

intervenção do público; a criação de uma Comissão Permanente; a discussão do 

poder das Comissões a construir; entre outros. Assim, votar esta proposta é errado, 

pois parte de premissas erradas e pouco claras, mas, no caso de a maioria entender 

votar pela votação desta parte, o Grupo Municipal do Partido Socialista tem duas 

propostas a apresentar:----------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Primeira, em relação aos tempos, entendemos que o Grupo do CDS deverá 

ter seis minutos, porque tem dois Independentes e um Membro eleito. Caso, os dois 

Independentes tivessem tomado a mesma atitude dos seus congéneres, teriam direito 

a quatro minutos, e por outro lado é um partido, e como tal deveria de ser um pouco 

beneficiado.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Segunda, que o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia agende para a 

próxima reunião a revisão e actualização do Regimento.”--------------------------------------- 
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---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “Na sequência desta última intervenção lembrava que o Regimento em vigor 

é o que temos, e caso a proposta da Mesa seja retirada, tal como o Doutor Silva Pinto 

pretende, na próxima Assembleia vamos ter os tempos que o actual Regimento 

contempla. Penso que após uma reunião, onde todos foram convocados a participar, 

em busca da melhor solução, parece-me absolutamente dilatório retirar uma proposta, 

que é, consensual. Caso, o Doutor Silva Pinto pretenda, no futuro, fazer outras 

alterações, deverá, por escrito, chegar à Mesa uma propostas que será sujeita a 

discussão e votação.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS:------------------- 

---------- “Já tenho alguns anos disto, e no passado penso ter feito coisas boas e 

coisas más. Assim, tento corrigir as coisas que fiz menos bem, e é meu intuito 

continuar a fazer aquelas que de boas fiz.----------------------------------------------------------- 

---------- Temos de ter o bom senso de entender que esta sala é também a nossa 

própria imagem. Logo, temos de tentar transmitir a nossa própria imagem pessoal, de 

grupo e hemiciclo para o exterior. Perdoar-me-ão que diga, aos novos que chegam, 

alguns com muito mais experiência que eu, nomeadamente a nível jurídico, que 

também terão de aprender alguma coisa com os que cá estão. Pessoalmente, 

gostaria de ver alguma contenção nas coisas que aqui se passam. Eu tenho um 

grande dilema com o Doutor Paulo Matos entre o substancial e o formal, tendo 

entrado posteriormente na discussão o Doutor Antunes de Almeida, mas eu como 

falta de formação nessa área, por vezes penso que o formal tem muita força sendo 

ultrapassado pelo substancial, e outras vezes é ao contrário. Tudo isto para dizer que 

não tenho problema algum em aprovar hoje, aqui, matérias que aprovemos em 
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consenso, ou que por maioria lá cheguemos. Pois, tudo o que for aprovado hoje 

poderá ser eliminado amanhã, se entendermos que as coisas não estão bem. É 

minha opinião que o Regimento, que foi concebido por distintos juristas, um deles já 

não está nesta casa, o Doutor Abel Lameiro, dois ainda se mantêm connosco, 

Doutora Paula Cardoso e o Senhor Presidente da Assembleia, apesar de terem dado 

o seu melhor, não conseguiram, se calhar, ser perfeitos, sendo por isso, que, hoje, 

ocorram algumas dúvidas. Genericamente, penso que as coisas vão dando para nós 

convivermos, e espero que com as mudanças que aconteceram em Águeda também 

nós sejamos capazes de nos modificar um bocadinho, desde que essa mesma 

mudança seja para bem do Interesse Público. Em suma, poderíamos todos fazer um 

esforço, para tornar tudo mais prático, e sugeriria que aprovássemos o que há a 

aprovar. Agradeço também a disponibilidade demonstrada pelo Senhor Doutor Silva 

Pinto em me querer conceder mais um minuto, mas não estou muito preocupado com 

isso, isto porque tenho a certeza que se eu, ou qualquer outro Membro desta 

Assembleia tivermos a terminar um juízo de valor, que o Senhor Presidente da Mesa 

não será intolerante, e nos permitirá terminar o mesmo. Por isso, mais uma vez, peço 

que aprovem o que há a aprovar e que em próxima reunião, ou quando acharem 

conveniente, sugiram ao Senhor Presidente da Mesa, as alterações que proponham 

para discussão e aprovação.---------------------------------------------------------------------------- 

---------- Em relação à acta, fiquei com algumas dúvidas, e estive em determinada 

altura para sugerir ao Senhor Presidente da Assembleia que deixasse para a próxima 

Sessão, para que pudéssemos esclarecer juridicamente qual é, de facto, a melhor 

forma da mesma ser aprovada. Assim, peço ao Senhor Presidente e a todos os 

presentes que me cedessem matéria, em termos jurídicos, que me dissesse, se de 
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facto estamos a agir bem ou mal. No passado não houve grande problema em 

relação à votação das actas, mas como todos temos de andar legais, e se andamos 

ilegais à quatro anos, que passemos a agir legalmente no futuro.”---------------------------- 

---------- Senhor Membro JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL:------------------- 

---------- “Em relação a este pressuposto, quer esta reunião esteja a ser aborrecida, 

demorada, picuinhas ou não, esta mesma reunião pode ser a razão de as próximas 

não o serem, isto porque estamos a clarificar factos importantes. Ao clarificarmos 

factos da praxis, que por natureza são vícios, e ao clarificarmos esses vícios,  

permitir-nos-ão ganhar muito tempo de praxis noutras novas.---------------------------------- 

--------- Tinha aqui uma proposta para a Mesa, em vez de estar “o remanescente do 

tempo do período de Antes da Ordem do Dia” deveria de estar  “no período de Antes 

da Ordem do Dia existirá um período de cinquenta minutos distribuído em fracções 

pelos Grupos Municipais” e assim passaria o Artigo décimo sexto a ter alguma 

correcção, visto que este período de tempo se manteria quer houvesse leitura de 

expediente, ou o que de relevante apareça para discussão. Assim, pediria a 

substituição de “remanescente” por “período de cinquenta minutos distribuído em 

fracções”.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “Quando se convocou uma reunião com representantes dos partidos com a 

Ordem de Trabalhos estabelecida, pressupunha-se que quem vai a essas reuniões 

fosse preparado para fazer essas propostas, para depois não chegarmos à 

Assembleia e estarmos aqui a perder tempo, com estas questões, que apesar de 

pertinentes, penso serem uma perda de tempo. Deste modo, a Mesa não vai alterar a 

proposta que tem para submeter hoje, aqui, a votação.”----------------------------------------- 
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 ---------- Senhor Membro MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA:-------------------------------- 

---------- “O Membro desta Assembleia, Marques Vidal, tem razão numa coisa e há que 

clarificar, nesta Assembleia, se o tempo do expediente, conta ou não, para que nós 

possamos tomar uma posição. Pergunto ao Senhor Presidente que me clarifique, 

como no ponto um do Artigo décimo sexto colocam a leitura do expediente no período 

de tempo, mas como a praxis, no passado, era que a leitura de expediente não 

contasse, gostaria de saber a quem cabe esse critério, e que fique, de forma clara, se 

o tempo de expediente conta ou não para a distribuição de tempos dos Membros 

desta Assembleia. De resto estou de acordo com o Senhor Presidente e penso que a 

distribuição de tempos estabelecida na reunião não deve de ser alterada.----------------- 

---------- Permitam-me referir que gostei de ouvir o meu amigo Martins, ao dizer que 

não quer caridadezinha, mas penso que também não seja bem assim, isto porque nós 

estamos a distribuir tempos de acordo com o que o povo votou, e bem ou mal, o povo 

tem sempre razão.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- É minha opinião pessoal que, o período Antes da Ordem do Dia deveria de ter 

cada vez menos importância, e o período da Ordem do Dia deveria tratar aquilo que é 

mais importante, pois é aí que se irá discutir aquilo que a Câmara nos traz para 

discussão.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Senhor Presidente da Mesa PAULO MANUEL MATOS SOARES:---------------- 

---------- “Tem que haver uma confiança mútua entre os Membros da Assembleia e a 

Mesa. A Mesa, como foi prática até agora, não inclui este tempo para efeitos de 

contagem. Assim, a leitura de expediente é uma coisa normal, e essa alteração será 

feita, bem como um conjunto de outras alterações quando houver uma correcção 

mais profunda ao Regimento, e estaremos, nessa altura, abertos a contemplar essa 
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sugestão. Em termos formais, não me parece correcto estarmos a alterar o texto da 

proposta. A Proposta mantém-se com o compromisso da Mesa de não incluir nas 

contagens de tempo o período de leitura de expediente, e tal como até agora, a Mesa, 

até certos limites, será condescendente, mas sempre dentro destas balizas de tempo. 

Não contaremos a leitura do expediente no tempo do Período de Antes da Ordem do 

Dia, portanto o problema está sanado por natureza.”--------------------------------------------- 

---------- Colocado à votação o SEGUNDO PONTO da Ordem de Trabalhos, ou seja, 

a Proposta da Mesa para Alteração da redacção do Número três, do Artigo décimo 

sexto, do Regimento da Assembleia Municipal, a mesma foi aprovada por maioria 

com seis abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Antes de se entrar nos pontos seguintes da Ordem de Trabalhos, o Senhor 

Presidente da Mesa, Paulo Manuel Matos Soares, proferiu o seguinte discurso que 

agora transcrevo:------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- “A Mesa tomou a liberdade de colocar nesta Ordem de Trabalhos, porque são 

órgãos que exigem representação de Presidentes de Junta e Membros desta 

Assembleia. Devo referir que, não incluímos mais alguns porque ainda existem 

eleições por fazer. E em relação a este tema, pediria ao Senhor Presidente de 

Câmara se no mais breve espaço de tempo possível poderia fazer chegar à Mesa da 

Assembleia um mapa dos Conselhos Municipais que temos instalados e a funcionar 

no Concelho de Águeda. Conselhos Municipais sobre várias matérias, como por 

exemplo o Conselho Local de Educação, Comissões, ou outras. Existe uma Comissão 

Municipal para instalação de Estabelecimentos Comerciais que, também, teremos de 

trazer para a próxima Assembleia, com o intuito de elegermos um representante e 
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não queríamos, como é óbvio, encher uma Assembleia, Extraordinária, que foi 

convocada devido à Assembleia Nacional de Municípios.”-------------------------------------- 

---------- A Mesa decidiu entrar, nesta fase da reunião, no TERCEIRO PONTO da 

Ordem de Trabalhos, isto é, a Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia 

para integrar a Assembleia Distrital, em cumprimento do disposto na alínea b) do 

Artigo segundo, do Decreto-Lei número cinco, barra, noventa e um, de oito de 

Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Para efeitos de elaboração de propostas de candidatos às diferentes 

votações que estarão em curso, a Mesa, a partir de uma sugestão por parte de um 

dos Membros da Assembleia, decidiu dar um intervalo de dez minutos na reunião.----- 

---------- Após o intervalo foram entregues à Mesa da Assembleia Municipal duas 

propostas de candidatura relativas ao ponto três da Ordem de Trabalhos:----------------- 

--------- PROPOSTA A – O Grupo Municipal do Partido Socialista propõe o seguinte 

elemento para integrar a “Assembleia Distrital”: FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO 

ESTRELA, Presidente da Junta de Freguesia de Águeda;-------------------------------------- 

---------- PROPOSTA B – O Grupo Municipal do Partido Social Democrata propõe o 

seguinte elemento para integrar a “Assembleia Distrital”: WILSON JOSÉ DE 

OLIVEIRA GAIO, Presidente da Junta de Freguesia de Barrô.-------------------------------- 

---------- Realizada a eleição, por escrutínio secreto, e depois de todos os presentes 

terem votado, o resultado da votação foi o seguinte: --------------------------------------------- 

----------PROPOSTA A  – com dezanove votos;---------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA B  – com vinte votos;----------------------------------------------------------- 

---------- Um voto em branco. ---------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Foi eleito para integrar a Assembleia Distrital o Presidente da Junta de 

Freguesia de Barrô, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA GAIO.------------------------------------- 

---------- Por deliberação da Mesa prosseguiu-se para o QUARTO PONTO da Ordem 

de Trabalhos, ou seja, para a Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e 

um Suplente para representar o Município como Delegado ao XV Congresso da 

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, em cumprimento do 

disposto no Artigo sexto dos Estatutos da ANMP e do Artigo segundo do 

Regulamento do XV Congresso.------------------------------------------------------------------------ 

---------- Para esta eleição foram apresentadas à Mesa as seguintes propostas:---------- 

--------- PROPOSTA A – O Grupo Municipal do Partido Socialista propõe os seguintes 

elementos para representar o Município como Delegado ao “XV Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses”: Efectivo, JORGE DA SILVA 

MENDES, Presidente da Junta de Freguesia da Borralha e como Suplente, MANUEL 

DE OLIVEIRA DUARTE, Presidente da Junta de Freguesia de Segadães;---------------- 

---------- PROPOSTA B – O Grupo Municipal do Partido Social Democrata propõe os 

seguintes elementos para representar o Município como Delegado ao “XV Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses”: Efectivo, AMILCAR LEMOS 

DIAS, Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos e como Suplente, JOSÉ 

MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de 

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

---------- Realizada a eleição, por escrutínio secreto, e depois de todos os presentes 

terem votado, o resultado da votação foi o seguinte:---------------------------------------------- 

----------PROPOSTA A –  com vinte e um votos;---------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA B –  com dezanove votos.---------------------------------------------------- 
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---------- Foram eleitos como Delegado ao XV Congresso da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses o Presidente da Junta de Freguesia da Borralha, 

JORGE DA SILVA MENDES e MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, Presidente da 

Junta de Freguesia de Segadães como Suplente.------------------------------------------------- 

---------- Entrámos no QUINTO PONTO da Ordem de Trabalhos, por outras palavras, 

Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em cumprimento do disposto 

na Alínea b) do número um do Artigo quinto da Lei número catorze, barra, dois mil e 

quatro, de oito de Maio.----------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Foram apresentadas as seguintes propostas:------------------------------------------ 

--------- PROPOSTA A – O Grupo Municipal do Partido Socialista propõe o seguinte 

elemento para integrar a “Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios”: ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, Presidente da Junta de Freguesia de 

Agadão;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- PROPOSTA B –  O Grupo Municipal do Partido Social Democrata propõe o 

seguinte elemento para integrar a “Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios”: CARLOS ALBERTO CARNEIRO PEREIRA, Presidente da Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga.----------------------------------------------------------------------- 

---------- O resultado da votação foi o seguinte: ----------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA A –  com vinte e dois votos;-------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA B –  com dezoito votos.-------------------------------------------------------- 

---------- Foi eleito para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios o Presidente da Junta de Freguesia de Agadão, ANTÓNIO 

FARIAS DOS SANTOS.---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- A Mesa introduziu para votação o PONTO SEIS da Ordem de Trabalhos, ou 

seja, a Eleição de um representante da Assembleia Municipal para integrar o 

Conselho Consultivo do Hospital Distrital de Águeda, em cumprimento do 

disposto na Alínea b) do número um do Artigo décimo sexto, do Decreto-Lei número 

cento e oitenta e oito, barra, dois mil e três, de vinte de Agosto.------------------------------- 

---------- Apresentaram-se para escrutínio as seguintes propostas:---------------------------- 

--------- PROPOSTA A – O Grupo Municipal do Partido Socialista propõe o seguinte 

elemento para integrar o “Conselho Consultivo do Hospital Distrital de Águeda”: 

FERNANDO JORGE FERRÃO, Presidente da Junta de Freguesia de Macieira de 

Alcôba;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- PROPOSTA B – O Grupo Municipal do Partido Social Democrata propõe o 

seguinte elemento para integrar o “Conselho Consultivo do Hospital Distrital de 

Águeda”: HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS.-------------------------------------- 

---------- A votação para este ponto da Ordem de Trabalhos teve o seguinte resultado:- 

---------- PROPOSTA A – com dezanove votos; --------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA B –  com vinte e um votos.---------------------------------------------------- 

---------- Vai integrar o Conselho Consultivo do Hospital Distrital de Águeda, o 

Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS.----------------------------- 

---------- Nesta fase da reunião entrou-se no ÚLTIMO PONTO da Ordem de 

Trabalhos, o ponto sete, Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para 

integrar o Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna Municipal, em 

cumprimento do disposto na alínea e) do número dois, do Artigo centésimo 

quinquagésimo sétimo do Decreto-Lei número duzentos e dois, barra, dois mil e 

quatro, de dezoito de Agosto.---------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Candidataram-se as seguintes propostas:------------------------------------------------ 

--------- PROPOSTA A – O Grupo Municipal do Partido Socialista propõe o seguinte 

elemento para integrar o “Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna 

Municipal”: MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, Presidente da Junta de Freguesia de 

Espinhel;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- PROPOSTA B – O Grupo Municipal do Partido Social Democrata propõe o 

seguinte elemento para integrar o “Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna 

Municipal”: DÁRCIO SIMÕES TAVARES, Presidente da Junta de Freguesia do 

Préstimo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- O resultado desta votação foi o seguinte:------------------------------------------------- 

---------- PROPOSTA A – com dezanove votos.---------------------------------------------------- 

---------- PROPOSTA B –  com vinte e um votos.--------------------------------------------------- 

---------- Foi eleito para integrar o Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna 

Municipal o Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Préstimo, Senhor DÁRCIO 

SIMÕES TAVARES.------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Concluídos todos os pontos da Ordem de Trabalhos e certificando-se de que 

nenhum dos Membros desta Assembleia Municipal pretendia intervir, o Senhor 

Presidente da Mesa aproveitou esta oportunidade para solicitar ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Águeda para que comunicasse, no mais curto espaço de 

tempo possível, quais os pontos e matérias que pretende ver integrados na Ordem de 

Trabalhos para a Assembleia Ordinária de Dezembro referente à aprovação do Plano 

de Actividades, isto para que a Ordem de Trabalhos e Convocatórias da referida 

sessão possam ser feitas com a preparação e antecedência necessárias. ---------------- 
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---------- Conforme havia sido deliberado, de seguida o Senhor Secretário da Mesa, 

procedeu à leitura da Minuta da Acta, tendo a mesma sido posteriormente colocada 

a votação, constatando-se que a Assembleia Municipal, por unanimidade, aprovou a 

Minuta da Acta desta Sessão.------------------------------------------------------------------------- 

---------- Por último, o Senhor Presidente da Mesa, PAULO MANUEL MATOS 

SOARES, deu por encerrada esta Sessão da Assembleia Municipal, da qual, para 

constar, se lavrou a presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente e pelo 

Primeiro Secretário da Mesa.---------------------------------------------------------------------------- 

 


