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RIBAU ESTEVES FAZ VISITA OFICIAL AO EDIFÍCIO SEDE DA 

JUNTA DE FREGUESIA DE EIXO E EIROL 

- CMA lamenta falta de cooperação institucional - 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves, visitou ao início da 

manhã desta segunda-feira, 23 de agosto, o recém apresentado / inaugurado e requalificado 

Edifício Sede da Junta de Freguesia de Eixo e Eirol, que teve um importante apoio de 83.000€ da 

CMA, para um investimento global da Junta de Freguesia de 237.000€. 

A CMA lamenta que a sessão de apresentação / inauguração desta obra, que faz parte do 

Contrato de Delegação de Competências assinado em março deste ano, entre a CMA e a Junta 

de Freguesia de Eixo e Eirol, se tenha realizado sem o cuidado de garantir a presença do 

Presidente da CMA na referida cerimónia (como sempre foi feito com esta e todas as Juntas de 

Freguesia, acordando as datas/hora entre o Presidente da Junta e o Presidente da CMA), tendo a 

mesma sido marcada para uma data e hora (sábado, 21 de agosto, às 20h00) que garantia a 

impossibilidade da presença do Presidente da CMA por se encontrar a participar nas várias ações 

do Festival Dunas de São Jacinto. 

No respeito pela devida cooperação institucional que sempre realizámos em ações de 

investimento público conjunto da Câmara e de qualquer das dez Juntas de Freguesia, os 

Presidentes das duas instituições honraram sempre as entidades e os seus Cidadãos, pelo que 

se considera incompreensível que a um mês das eleições autárquicas, tenha sido a primeira vez 

que uma Junta de Freguesia tenha dispensado ostensivamente a presença da CMA.  

Da mesma forma, recordamos que as inaugurações de obras públicas têm ao nível da 

CMA a representação formal do seu Presidente, pelo que somos forçados a sublinhar o episódio 

inusitado e até ridículo do Vereador do Partido Socialista, Manuel Sousa, que se fez representante 



da Câmara Municipal, sem o ser, realizando um discurso à população, sem o Presidente da CMA, 

Ribau Esteves, lhe ter delegado a representação do Município. 

Seguramente que o nervosismo e a errada vivência do período pré-eleitoral feita pela 

Junta de Freguesia de Eixo / Eirol e pelo seu Presidente (que também é recandidato a Presidente 

da Junta pelo PS) e pelo Vereador Socialista Manuel Sousa (que também é recandidato a 

Presidente da Câmara pelo PS) estão na origem de tão lamentável e absurdo episódio. 

Para clarificação dos Cidadãos e repondo a verdade dos factos, somos também obrigados 

a desmentir as palavras do Presidente da Junta de Eixo e Eirol, João Morgado, que afirmou na 

inauguração do Edifício Sede da Junta, que o apoio dado à Junta de Freguesia de Cacia para 

recuperação da Casa do Conselheiro Nunes da Silva (futura Sede da Junta de Cacia) é superior 

ao apoio dado à Junta de Freguesia de Eixo e Eirol para a requalificação do seu Edifício Sede, 

declaração que é liminarmente falsa. 

De facto, a CMA deu um apoio de 83.000€ à Junta de Eixo e Eirol, para um valor global 

da obra de 237.000€, o que significa um apoio de 35% do total da empreitada. Em Cacia, a CMA 

deu um apoio de 160.000€, para um valor global de 535.000€, o que significa um apoio de 29,9% 

do total da empreitada, menos 5,1% do que o valor entregue à Junta de Eixo e Eirol: esta é a 

verdade. 

Trata-se portanto de uma declaração deplorável e muito triste, preferindo o PS confundir, 

desonrar e acicatar as populações de Eixo e Eirol e Cacia, quando todos bem sabemos que no 

caso de Cacia, a recuperação daquele Edifício para albergar a Sede da Junta de Freguesia é uma 

luta daquela comunidade há várias décadas e que os fundos conseguidos para a sua qualificação 

vêm do trabalho de vários Executivos Locais e de todos os Cidadãos daquela localidade. 

A CMA lamenta profundamente a necessidade de emitir um comunicado desta natureza 

para repor a verdade e os factos, nomeadamente num período que se quer de esclarecimento dos 

Cidadãos, sendo que jamais vamos permitir que a demagogia política, a mentira e a intenção de 

baralhar os Cidadãos passe incólume e sem o devido esclarecimento. 

A visita de hoje do Presidente Ribau Esteves, assim como a sua ausência da 

apresentação / inauguração de 21AGO21 devidamente justificada pelos motivos acima referidos 

(assim como do Vice-Presidente da CMA que se encontra ausente em férias), foi por ele 

comunicada ao Presidente da Junta de Eixo / Eirol, em telefonema na quinta-feira, 19AGO21, e 

por email de sábado 21AGO21, deixando clara a não participação oficial da CMA no referido 

evento marcado unilateralmente pela Junta de Eixo / Eirol. 

[fotografia em anexo] 



Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


