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De acordo com a lei, o Presidente da Assembleia de Freguesia agora eleito, Rui Miguel Félix 

Duarte, procedeu à substituição da eleita Ângela Almeida, que passou a ocupar o lugar de 

Presidente do Executivo, para o qual foi eleita, chamando a sucedânea Suziet Gonçalves 

Carvalheira para o ato da tomada de posse na Assembleia de Freguesia de Esgueira no 

quadriénio 2021/2025. 

Suziet Gonçalves Carvalheira (assinatura): ___________________________________________ 

Em estrito cumprimento do disposto na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, nomeadamente pelo 

consignado nos artigos 4.º a 10.º e 23.º a 25.º deste diploma, conjugados com o artigo 225.º da 

Lei Orgânica n.º 1/2001 de 14 de agosto, com a assinatura de todos os Membros da Assembleia 

de Freguesia agora empossados, termina o ato de instalação, iniciando-se de seguida a primeira 

reunião de funcionamento deste órgão deliberativo. 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, pelas dezanove horas e trinta minutos, 

no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Esgueira, reuniu a Assembleia de Freguesia de Esgueira 

recém empossada, presidida pelo agora Presidente Rui Miguel Félix Duarte, que prosseguindo 

os trabalhos na sequência do ato de instalação saudou o Executivo, em particular a sua 

Presidente desejando um bom mandato, dirigiu uma palavra aos Membros da Assembleia 

partilhando também o desejo de um bom mandato a todos e saudando também todos os 

presentes no ato de instalação. De seguida passou a palavra à Presidente do Executivo para que 

nesta primeira sessão da Assembleia de Freguesia de Esgueira, do quadriénio 2021/2025, 

pudesse dirigir algumas palavras aos recém-eleitos e em especial ao público presente. 

O Presidente da Assembleia foi secretariado por Rui António Alves Amado Cordeiro e Ana Filipa 

Nunes dos Santos, estando ainda presentes na Assembleia os seguintes membros: Eduardo 

Valente Jardim, Carlos Alberto Cruz, Maria Cristina Costa Veiga, Suziet Carvalheira, Luís 

Fernando Martins, Carla Susana Sucena, Hélder Miguel Ventura, Carla Cláudia Santos, Júlio 

Campos Soares e Jerónimo Santos Dias.  

Tomando a palavra a Presidente do Executivo, proferiu as seguintes palavras: 

  



 

“ 

Exmo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Esgueira; 

Exmos Srs. Membros da Assembleia de Freguesia cessante e todos os Autarcas eleitos para a 

Assembleia de Freguesia de Esgueira para o quadriénio 2021/2025; 

Senhores representantes das Associações e Coletividades da Freguesia; 

Senhores Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Esgueira e Cacia; 

Queridos Funcionários da nossa Junta de Freguesia; 

A Todos os que nos seguem nas redes sociais; 

Ilustres convidados; 

Queridos Esgueirenses. 

É com muito gosto que vejo este salão nobre, ícone da democracia Esgueirense cheio de calor e 

força anímica, sentindo assim e uma vez mais, a força e o entusiasmo para continuar esta 

Caminhada iniciada há 16 anos nesta sala, oito desses anos na nobre função de oposição e os 

últimos oito anos como Presidente da Junta de Freguesia de Esgueira, trabalhando com todos na 

Construção de uma Esgueira mais forte, mais próspera e mais moderna, capaz de responder e 

corresponder aos desafios que o futuro nos reserva. 

Sejam todos bem-vindos a esta que é a vossa casa! 

As minhas primeiras palavras vão para os Esgueirenses que exerceram o seu direito de voto de 

forma consciente e cívica, no passado dia 26 de setembro. 

Saúdo todos sem exceção, os que votaram e os que não votaram nesta maioria.  

Aos que votaram, agradeço a confiança, o carinho e a esperança que na Equipa “Aliança com 

Aveiro” depositaram, assegurando desde já que tudo faremos para não defraudar as vossas 

espectativas no rigoroso cumprimento dos objetivos a que nos propomos e pelos quais fomos 

sufragados.  

Aos que não votaram nesta Coligação ou se abstiveram, respeitaremos a vossa opção, 

assegurando que continuaremos a trabalhar com todos e para todos os Esgueirenses.  

Aos Candidatos de outras forças políticas que connosco disputaram esta eleição, o meu profundo 

respeito e reconhecimento. O sistema democrático tem a feliz particularidade de podermos 

transmitir e debater ideias, durante a intensidade da campanha eleitoral, por vezes exagerada 

de inflamada, mas colocando a palavra final nas mãos do Povo, que no dia da eleição decide.    

Os Esgueirenses votaram e decidiram, mais uma vez, dar o voto de confiança á equipa “Aliança 

com Aveiro”, que me orgulho de liderar há oito anos, agora com uma maioria absoluta que muita 

nos honra e que servirá, seguramente, de estímulo, força e responsabilidade acrescida para 

continuarmos cada um de nós, a fazer todos os dias, Mais e Melhor por Esgueira, pelas suas 

Associações, Instituições e Coletividades ou seja por todos os Esgueirenses. O resultado histórico 

das eleições de 26 de setembro, resultará obrigatoriamente, em mais responsabilidade e 

obrigatoriedade de fazer bem. Governar com consensos será sempre o meu, o nosso propósito.  

É com imenso orgulho, humildade e profundo sentido de missão que hoje tomo posse neste 

cargo, por mais quatro anos, os últimos como Presidente da Junta de Freguesia de Esgueira, por 

imperativo legal. Assim, uma palavra de gratidão aos Esgueirenses pelo privilégio que me 

concederam de ter sido e continuar a ser a Presidente desta Freguesia à beira ria plantada, a 

Presidente de todos os Esgueirenses, durante os últimos oito anos e os próximos quatro anos. 



 

Da minha parte e enquanto Presidente de todos os Esgueirenses, contarão sempre com a minha 

total dedicação, disponibilidade, lealdade, honestidade e empenho pessoal no exercício das 

minhas funções. 

Contem comigo para continuar a ser a porta-voz dos Esgueirenses nos diversos fóruns, concelhios 

ou nacionais, para acolher as vossas propostas e as vossas críticas construtivas, sempre em prol 

do melhor para a nossa Terra.   

Permitam-me, antes de mais e neste momento deixar uma palavra e um agradecimento especial 

e sentido ao Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, Pedro Pinto. Conhecemo-nos nesta 

vida política e nesta casa há 16 anos. Com respeito mútuo, tolerância, humildade, transparência 

e honestidade, debatemos ideias de forma democrática e digna. Divergimos muitas vezes, mas 

chegámos a consensos, defendendo sempre, cada um à sua maneira, o melhor para a nossa 

Freguesia, evidenciando que apesar das divergências político-partidárias, é sempre possível 

construirmos pontes ao invés de muros, quando em causa está o supra interesse da Freguesia 

que amamos e dos seus Cidadãos. Continuaremos a contar com a sua sensibilidade e perspicácia 

enquanto Esgueirense e cidadão atento, na construção de uma comunidade mais equilibrada e 

equitativa.  

Uma palavra de gratidão e admiração profunda, nesta hora, ao meu Amigo e Colega de 

executivo, Sr. Hernâni Oliveira, que nos acompanha há oito anos nesta nobre missão enquanto 

executivo, mas que nesta vida de cidadania ativa, leva pelo menos 4 décadas. Obrigada, querido 

colega pelo exemplo de honestidade, lealdade, altruísmo e companheirismo, bem como por 

todos os contributos que deixa na política ativa e no movimento associativo da Freguesia de 

Esgueira e do concelho de Aveiro. A forma altruísta e empenhada com que assume, sempre, 

todos os desafios, são seguramente predicados que não esquecerei e que Esgueira não 

esquecerá. Ainda assim, saiba que continuaremos a contar consigo e com as suas 

recomendações e intervenções sempre assertivas. 

Ao Pedro Pinto e ao Colega do Executivo Sr. Hernâni Oliveira, que por razões de ordem pessoal 

não nos acompanharão neste mandato, desejo as maiores felicidades pessoais e profissionais. 

Nas vossas Pessoas, permitam-me que gradeça a todos os membros da Assembleia de Freguesia 

de Esgueira cessante, bem como a todos os Cidadãos que deixaram o seu legado cívico e político 

através da sua participação ativa, desde 1997, nos órgãos da Freguesia de Esgueira. Não 

podendo, contudo, deixar um lamento sobre alguns comportamentos menos propositados e 

pouco construtivos que aconteceram no decorrer do exercício do mandato anterior, que em nada 

dignificou o órgão nem a democracia. Ainda assim, louvo o sentido de responsabilidade 

assumido por alguns, que não permitiu que descalabros acontecessem. Em democracia não pode 

nem deve valer tudo! Todos estamos com um único propósito, dar o melhor que podemos e 

sabemos em prol do que acreditamos.     

Em meu nome e em nome de Esgueira, muito obrigada.  

E porque este é também o momento, permitam-me uma palavra de gratidão a toda a minha 

Família que ao longo destes meus 16 anos de participação cívica, têm sido o pilar e o equilíbrio 

de todo o meu trabalho e dedicação, abdicando muitas vezes da minha presença física em prol 

dos Esgueirenses: ao meu marido, à minha filha, neto e genro, aos meus pais e irmã, sobrinha e 

cunhado fica o meu sentido obrigado, pela força que sempre encontrei em cada um de vocês no 

decorrer deste caminho.  



 

Sei que com o vosso apoio e com as bênçãos divinas, continuarei este trabalho por mais quatro 

anos sempre em prol do melhor para Esgueira. 

O dia é de festa, a festa da democracia, que muitos apesar de se apelidarem de democráticos 

têm dificuldade em entender. Ir a votos é muito mais que disputar um, lugar, é disputar ideias, 

ouvir o povo, aceitar as críticas e assumir resultados com respeito e responsabilidade. Respeito 

pelos resultados eleitorais e pelos outros candidatos. O Povo ainda é, sempre, quem mais ordena, 

e isso foi algo que nas eleições autárquicas de 26 de setembro último, os Esgueirenses quiseram 

deixar bem claro. Por isso uma palavra de Felicitação a todos os eleitos que hoje tomam posse, 

fazendo votos para que, juntos, nos próximos quatro anos, com respeito, tolerância e dignidade, 

possamos dignificar o cargo para o qual fomos eleitos, construindo pontes e ultrapassando 

divergências politiqueiras, para um efetivo desenvolvimento económico, social e cultural da 

Freguesia de Esgueira. 

À mesa da Assembleia de Freguesia de Esgueira, presidida agora pelo companheiro Rui Duarte, 

desejo as maiores felicidades no exercício das nobres funções para que foram eleitos, 

dignificando o órgão num trabalho profícuo em prol de Esgueira e dos Esgueirenses. Sei que de 

forma democrática e responsável, juntos, conseguiremos todos construir consensos com um 

objetivo coletivo e único, alcançar o melhor para Esgueira. 

Conto com todos! 

 Esta Candidatura foi uma candidatura de esforço, dedicação, empenho e União. Somos uma 

equipa dinâmica, multifacetada, heterogénea, idónea e coesa, a experiência de uns, a jovialidade 

e a irreverência de outros são predicados que os Esgueirenses já nos reconhecem, no trabalho 

desenvolvido ao longo destes oito anos, e que queremos continuar a colocar ao serviço da 

Comunidade. Sempre com Dinamismo, Competência e Alma Esgueirense, sem nunca nos 

desviarmos do foco a que nos propusemos, de Fazer sempre Mais e Melhor pela nossa Terra! 

Este momento, marca o arranque de mais um ciclo autárquico, impondo-se por isso que olhemos 

para o passado perspetivando o futuro.  

Mais do que nunca o papel das Juntas de Freguesia, face à proximidade com os cidadãos e ao 

seu trabalho diário no terreno, é crucial e fundamental na construção de uma sociedade melhor 

e mais equitativa. 

A descentralização será, pois, o grande desafio deste mandato com especial atenção para a 

forma como o governo da nação irá trabalhar este dossiê. 

A Freguesia de Esgueira está hoje, mais e melhor preparada do que há oito anos, quer a nível de 

recursos humanos como de equipamentos, para aceitar Delegações de Competências e outras 

responsabilidades oriundas do processo de Descentralização. Contudo, seremos uma voz ativa e 

reivindicativa no que a este dossiê diz respeito e tudo faremos para assumirmos as nossas 

responsabilidades de forma a garantir a sustentabilidade financeira da freguesia. Não 

aceitaremos qualquer processo inerente à atribuição de novas responsabilidades nesta área, 

sem a certeza do respetivo envelope financeiro. O Governo Central não pode continuar a delegar 

competências nas Freguesias, esquecendo-se que este exercício requer obrigatoriamente um 

conjunto de recursos financeiros e humanos para os quais as Juntas não estão preparadas. Já 

chega o que vivemos no que ao Covid diz respeito, esperando até hoje pela ressecção dos valores 

gastos.  



 

A população de Esgueira conferiu-nos mais uma vez um mandato de quatro anos. Cabe-nos 

agora a responsabilidade de honrar esse voto de confiança e continuar a pôr mãos à obra, 

arregaçar, sempre, as mangas e cumprir o nosso programa, colocando sempre à frente os 

interesses da Freguesia e dos seu Cidadãos. Todos somos necessários nesta tarefa. Só todos 

juntos e unindo sinergias é possível continuarmos a construir uma Freguesia mais forte, mais 

solidária e mais dinâmica. 

Sabemos da importância que o trabalho de cooperação e proximidade com a Câmara Municipal 

de Aveiro tem no desenvolvimento da nossa Freguesia, por isso tudo faremos para, em estreita 

parceria e não a reboque da Câmara Municipal de Aveiro, continuar a defender o melhor para a 

nossa Terra.  

Esgueira, não é mais a mesma que há oito anos e nem será mais a mesma daqui a quatro anos. 

Honrando o passado mas motivados na construção de um futuro mais promissor e ambicioso 

para os nossos Netos, contamos com o empenho de Todos: do nosso vibrante Movimento 

Associativo e Coletividades, a quem queremos continuar a apoiar com dignidade e 

transparência, dignificando sempre o nome de Esgueira e da sua cultura; o nosso tecido 

empresarial, fundamental no desenvolvimento económico e social da Freguesia; os nossos 

Agrupamentos de Escolas, imprescindíveis no desenvolvimento intelectual e educacional dos 

nossos Jovens;  o nosso grupo de Voluntários, disponíveis e imprescindíveis na área de 

intervenção social; os nossos Funcionários que são a cara e os obreiros do nosso trabalho diário 

e por fim e com relevante importância contamos com os Esgueirenses , na sua relação estreita 

com os serviços da Junta de Freguesia que queremos continuar a melhorar, para melhor 

servirmos a todos. Continuamos juntos na construção de uma Esgueira melhor a cada Dia, 

sempre determinados, a trabalhar com competência e alma Esgueirense.  

Queremos continuar uma gestão próxima, rigorosa, transparente e participada que tão bem nos 

carateriza. Com Reuniões Públicas e Assembleias participadas, bem como com a disponibilidade 

diária do executivo para ouvir todos os Cidadãos.  

Fomos e somos ambiciosos no nosso Projeto, seremos também ambiciosos na sua concretização. 

Não nos pouparemos a esforços para executar o nosso programa. 

Os últimos oito anos de mandato autárquico, trouxeram a Esgueira, um investimento nunca 

antes visto, bem como tudo o que a Freguesia e os Esgueirenses aspiravam há décadas: um 

Centro de Saúde; Cemitérios requalificados e geridos pela Junta de Freguesia com Salas 

Mortuárias com mais dignidade; modernização dos serviços administrativos, tornando-os mais 

inclusivos; valorização do património imobiliário da Junta e consequentemente melhoria das 

condições de trabalho dos Colaboradores (novo armazém dos serviços gerais); espaços verdes, 

de desporto e de lazer com melhor qualidade e diferenciadores no contexto concelhio e nacional, 

como o caso do nosso Parque Aventura da Fonte do Meio; Horta Comunitária; requalificação de 

Escolas; uma requalificação urbana com foco em todos os Lugares da Freguesia, Centro urbano 

e Centro Histórico (em curso); obras estruturantes no âmbito da mobilidade, como a abertura da 

Avenida D. António Francisco dos Santos; a construção da Rotunda do Solar das Estátuas; a 

requalificação da Rua João Casal e Rua dos Ervideiros bem como toda a Zona Industrial (em 

curso); construção da Rotunda do Viaduto de Esgueira e requalificação do mesmo (em curso); as 

Festas Quinhentistas; não descurando as respostas Sociais disponibilizadas através do nosso 

gabinete de Ação Social, são alguns, entre muitos, projetos concretizados ou em vias de 



 

concretização no terreno, que pela sua importância para Esgueira e para os Esgueirenses, nos 

motivam enquanto equipa, a continuar o trabalho iniciado há oito anos em prol de Esgueira. 

A situação pandémica que vivemos nos últimos dois anos da Covid19, trouxe um sabor amargo 

à nossa gestão autárquica, desafio que abraçamos com resiliência no seu combate e na nossa 

gestão diária, mas que suspendeu e adiou muitos projetos e ações que queremos ver agora 

desenvolvidos na Freguesia. Convictos de que só juntos conseguiremos vencer esta luta, 

prosseguimos atentos e persistentes, neste combate! 

Início, pois, para este novo desafio e missão, para mais quatro anos, com energia e motivação 

renovada e redobrada, de alma e coração, na certeza que com a colaboração e ajuda de todos: 

desta Assembleia, dos Esgueirenses, das Associações e Coletividades, da Câmara Municipal de 

Aveiro liderada pelo Eng.º Ribau Esteves, dos Agrupamentos de Escolas e tecido empresarial da 

Freguesia, continuaremos a trazer para Esgueira, mais e melhores projetos inovadores, mais 

cultura e arte, mais investimento, logo mais emprego e mais progresso, que associados a um 

conjunto de obras estruturantes que estão planeadas, como por exemplo a restruturação e 

modernização administrativa da Freguesia, a ampliação e ligação do Parque Aventura Fonte do 

Meio com a ligação pedonal ao Centro Histórico de Esgueira e ao Cais da Ribeira; a requalificação 

da urbanização do Olho de Água com principal incidência na resolução do passivo do parque 

desportivo ali existente; o apoio à criação de um Núcleo museológico de arte fúnebre; a criação 

de laboratórios de conhecimento tecnológico a implementar no edifício e zona envolvente da 

Escola das Cardadeiras; implementação das Festas Quinhentistas, no contexto cultural 

Municipal; a criação de um espaço cívico e cultural integrado no centro da freguesia, entre 

outros, constituirão motivação acrescida e diferenciadora para aqueles que nos visitam ou 

escolhem Esgueira para viver.  

O sucesso de todo o nosso trabalho, está na proximidade diária com os Esgueirenses, num 

trabalho de Equipa, na sua União, Dedicação, Dinamismo, Competência e Alma que queremos 

dar continuidade neste mandato. 

Só com o apoio, empenho, trabalho e resiliência de todos, Assembleia de Freguesia, Associações, 

Câmara Municipal de Aveiro, Colaboradores da Junta e Esgueirenses atentos e disponíveis, foi e 

é possível continuar a construir uma Freguesia melhor, uma Esgueira mais moderna, uma 

Esgueira diferente. Por isso queremos e vamos continuar a contar com Todos.  

Termino agradecendo desde já a todos Aqueles que aceitaram o desafio de me acompanharem 

para mais quatro anos de dedicação e empenho neste arrojado projeto para Esgueira, 

agradecendo aos nossos colaboradores pelo trabalho e dedicação, bem como a todos aqueles 

que acreditaram em Nós e no nosso projeto realista, honesto e exequível. 

Seguimos juntos!  

Esgueira pode contar comigo! 

Esgueira pode contar connosco! 

Nós contamos com os Esgueirenses! 

“ 

De seguida o Presidente da Assembleia tomou a palavra, agradecendo à Presidente do Executivo 

as suas palavras, saudando os eleitos cessantes assim como os recém-empossados desejando 

um bom mandato a todos no desempenho das funções que lhes foram confiadas pelos eleitores 



 

da Freguesia de Esgueira, tendo dirigido ainda algumas palavras de circunstância a todos os 

presentes. 

Assim, por nada mais haver a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a 

sessão, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada nos termos da lei. 

 
 
Presidente da Mesa da Assembleia: ________________________________________________ 
 
 
Primeiro Secretário: _____________________________________________________________ 
 
 
Segundo Secretário: ____________________________________________________________ 


