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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

22/FEVEREIRO/2013 

 

 

------ Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, realizou-se a 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 

Águeda, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------

------ 1 – Discussão e aprovação de Ata; -----------------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 4ª Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2012.-------------------------- 

------ 2 – Período de Antes da Ordem do Dia; ----------------------------------------------------- 

------ 3 – Período da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------- 

------ Apreciação da informação escrita do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal 

de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira do 

Município, nos termos do disposto nos artigos nºs 53º n.º 1, alínea e) e 68.º n.º 4, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal, 1ª revisão 

orçamental das Grandes Opções do Plano e Orçamento;---------------------------------------- 

------ 3.3 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Doação de 

Parcela de terreno ao GICA;------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.4 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesias;------------------------------------------------------------ 

------ 3.5 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Protocolos com 

as Juntas de Freguesias; ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Adesão do 

Município de Águeda à APVE – Associação Portuguesa do Veículo Elétrico; --------------

------ 3.7 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Abertura de 

procedimento para recrutamento de pessoal; -------------------------------------------------------

------ 3.8 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Júri do concurso 

para cargos dirigentes; ------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização 

Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais; --------------------------------------------

------ 3.10 – Análise do relatório de atividades da CPCJ de 2012. -----------------------------

------ A Sessão foi Presidida pelo Senhor ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA 

ALMEIDA , Presidente da Mesa de Assembleia Municipal e Secretariada pelas 

Senhoras Marlene Domingues Gaio  e Maria Utília Ferreira da Rocha Ferrão . --------
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------ Tendo sido constituída a Mesa e verificada a existência de quórum, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, declarou aberta a Sessão pelas 21 

horas, tendo cumprimentados os Deputados da Assembleia Municipal, o Executivo, a 

Comunicação Social e o Público presente. ----------------------------------------------------------

------ À Sessão Ordinária compareceram os seguintes Deputa dos da Assembleia 

Municipal:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Celestino Pereira de Almeida – PS; --------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva - PSD; ---------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal - PS; -----------------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares - PSD; -------------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Baptista Guerra – PS; -----------------------------------------------------------

------ Daniela Carina Alves Mendes – PS;------------------------------------------------------------- 

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD; ----------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS; ---------------------------------------------------

------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; -----------------------------------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD; -------------------------------------------------

------ Elisa Maria Pires de Almeida – PS;-------------------------------------------------------------- 

------ Marlene Domingues Gaio – PSD;---------------------------------------------------------------- 

------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS; -------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD; -------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD; -----------------------------------------------------

------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto – PS;------------------------------------------------------------ 

------ Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto – CDS-PP; -----------------------------------

------ Compareceram igualmente à Sessão Ordinária os segui ntes Presidentes 

das Juntas de Freguesia (PJF): ----------------------------------------------------------------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão; --------------------------------------

------ Rui Pedro Pinho de Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo; -----------------------

------ Heitor Pereira Abrantes Garruço – PSD – PJF de Aguada de Cima; ------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda;------------------- 

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Barrô;-------------------------------- 

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PSD - PJF de Belazaima-do-Chão; --------------

------ Jorge da Silva Mendes – PS - PFJ da Borralha; ---------------------------------------------

------ Vitor Manuel Abrantes da Silva – PSD – PJF de Castanheira do Vouga; -------------

------ Manuel de Almeida Campos - VI-Ind. – PJF de Espinhel; ---------------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD – PJF de Fermentelos; ---------------------

------ Alcides de Jesus – PSD – PFJ de Lamas do Vouga; ---------------------------------------

------ Pedro Daniel Henrique Rodrigues – Plenário – PJF de Macieira de Alcoba; ---------
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------ Armando Paulo de Almeida Galhano – PSD – PJF de Macinhata do Vouga; --------

------ Fernando Tavares Pires – PSD – PJF de Óis da Ribeira; ---------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – CDS – PJF de Préstimo; --------------------------------

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PSD – PJF de Recardães; ---------------------

------ Manuel de Oliveira Duarte – CDS-PP - PJF de Segadães; -------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PS – PFJ de Travassô; ---------------------------------------------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – CDS – PJF de Trofa; -----------------------------------

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiveram presentes o s seguintes 

Membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente; ---------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes de Almeida – PS – Vereador e Vice-presidente; --------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – PS – Vereadora; ------------------------------------------

------ Carla Jacinta Garruço de Almeida – PSD – Vereadora; -----------------------------------

------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador; --------------------------------------------

------ Brito Salvador – PSD – Vereador; ---------------------------------------------------------------

------ Não comparecem à Sessão os seguintes Deputados da A ssembleia 

Municipal, que apresentaram Justificação de Falta : ------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos, Dália Maria Silva Santos Costa, Carla Eliana 

da Costa Tavares, que foi substituída por Jorge Santos Pereira, Carlos Alberto 

Carneiro Pereira – PJF Valongo do Vouga, que foi substituído por José Henrique Vidal 

Martins e a suspensão do mandato pelo período de 90 dias de Tiago André da Costa 

Soares, que foi substituído por Maria Utília Ferreira da Rocha Ferrão. ----------------------

----------------------------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------

----- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou ao Período de 

Intervenção do Público, tendo intervindo o munícipe Amílcar Dias Ferreira, conforme 

intervenção que se transcreve na íntegra: -----------------------------------------------------------

------ “Ando a caminhar para esta Assembleia, há uns meses para poder fazer esta 

intervenção, o que eu tenho a dizer são casos do passado e do presente. Eu faço 

parte da freguesia do Préstimo, foi uma das freguesias mais ricas do pais em recursos 

florestais. Tinha 8 escolas, 5 casas de guardas-florestais, tinha um património 

invejável. Foram muitos milhões em queimadas, hoje é uma freguesia desertificada e 

envelhecida, uma freguesia governada há mais de 20 anos por gente que nada tem a 

ver com a freguesia, alguns vieram até do exterior. Ali se implantaram criaram a sua 

riqueza, criaram medo às pessoas. Boicotam as assembleias, que era a legitimidade 

do povo, para criarem os conselhos diretivos. Comandam, é uma tirania. O 25 de Abril 

não chegou ao Préstimo. A riqueza concentrou-se num canto da freguesia, por 

interesse, não só partidários como pessoais, há uma luta para a liberalização dos 
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baldios. Houve o 25 de Abril e a liberalização desses mesmos baldios. Mais tarde a 

criação de conselhos diretivos em que boicotavam as eleições, hoje quem comanda 

são pessoas que nada têm a ver com o património da freguesia. É enervante, porque 

vejo eucaliptos e silvas em cima das casas e das escolas. A Câmara de Águeda deve 

corrigir os erros, ou mandar dinheiro público para aquela freguesia. A freguesia está 

completamente abandonada, o Préstimo não existe. Nós apelávamos, já que houve a 

unificação de freguesias, para o bem do Préstimo e de Macieira, que viéssemos para 

Valongo. Era uma justiça social, porque nos dependemos de Valongo. Não existe 

nada no Préstimo, não se fez uma obra, não se criou uma coletividade. Não se fez 

uma via de acesso às freguesias vizinhas, não se distribuiu os terrenos baldios pelos 

jovens. Não foram urbanizadas áreas, para que se quisesse lá implantar. Não criaram 

o mínimo de condições para nada. ---------------------------------------------------------------------

------ Havia um Presidente da Câmara de Águeda, que a daa altura dizia, que a 

freguesia do Préstimo tinha mais dinheiro que a Câmara de Águeda. Tanto milhão que 

foi esbanjado, indivíduos sem escrúpulos que nada têm a ver com a terra, perseguem 

as pessoas. Fazem daquilo uma quinta privada, vendem as árvores. ------------------------

------ Quero alertar esta Câmara e esta Assembleia para controlarem os dinheiros que 

enviam para o Préstimo, porque o Préstimo precisa de investimento.” -----------------------

-------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------

------ De seguida, foi lida a seguinte a correspondência dirigida à Assembleia 

Municipal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Assembleia Municipal de Mirandela, comunica realização do 2º Seminário das 

Assembleias Municipais; ----------------------------------------------------------------------------------

------- Câmara Municipal do Crato,  pedido de apoio para ajudar a reforçar a 

autonomia do Poder Local. -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ATAS ---------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, passou à discussão e 

aprovação da ata: -------------------------------------------------------------------------------------------

------- 1 – Discussão e aprovação de Ata ; ----------------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 4ª Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2012.-----------------------

------- Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto, o Senhor Presidente 

da Mesa, colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por MAIORIA, 

com uma abstenção, deliberou aprovar o texto da Ata da 4ª Sessão Ordinária de 28 de 

setembro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  ---------------------------

----- Neste Período de Antes da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da 

Assembleia Municipal de Águeda, intervenções que se transcrevem na íntegra: ---------
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------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS:  --------------------------------------------------

------ “Ainda hoje nos deslumbramos com os avanços civilizacionais da Antiguidade, 

tenham eles sido no domínio das humanidades ou do pensamento, seja nas grandes 

realizações matérias que nos levam a pensar, que diabo de tecnologias estariam 

naquele tempo disponíveis, para proporcionar tais realizações e tão grandiosas obras. 

------ Águeda, na primeira metade do Séc. XX, viveu a sua Antiguidade, teve origem 

em bairros lacustres debruçados sobre o rio. Vendas e hospedarias ao lado da estrada 

real, onde circulavam diligências e em casais dispersos que exploravam milheirais e 

hortas. Até se confirmar como uma vila e sede de Concelho, que agrupou alguns 

outros pequenos concelhos medievais, em meados do séc. XIX. Durante os seus 

tempos de Antiguidade, na primeira metade do séc. XX, Águeda empreendeu um 

crescimento económico invulgar rebocado pelos empreendedores industriais, 

consolidado pelo comércio e animado por uma grande autoestima local que construía 

identidade e produzia artes culturais, sociais e desportivas através de um 

associativismo emergente, que veio a consolidar-se como um alicerce seguro e forte, 

para as gerações futuras. As décadas 30 e 40, do século passado, foram marcadas 

pela célebre Ala dos Namorados, capitaneada por Neca carneiro e contou com outros 

dinâmicos criadores e dinamizadores da cultura e do associativismo aguedenses. Sem 

ser exaustivo e com pedido de desculpas pelas omissões que possa cometer, lembro 

a título de exemplo, Fernando e Gil Brinco, Adolfo Ribeiro, Henrique Ramos e Artur 

Balreira. Ala dos Namorados, sem ser empreendedora em materializações 

económicas foi responsável por outro tipo de obras de cariz humanista e identitária, 

proporcionando aos demais empreendedores um ambiente cultural, incentivador da 

criatividade, inovação e da autoestima coletiva. Se hoje falamos de espirito aguedense 

devemos a sua edificação, tato a formigos como a cigarras. Foi assim tanto na idade 

antiga da civilização mediterrânica, como na afirmação do município de Águeda 

durante a primeira metade do sec. XX. Depois seguiu-se um inexplicável vazio, um 

período de vazio e de escuridão. A Idade Medieval, vazia de ideias mas cheia de 

medos, crenças retrogradas e descriminações de toda a ordem, onde nem sequer 

faltar peste e fogueiras, onde arderam todos os que ousaram afirmar que o Sol estava 

parado e que a Terra andava à sua volta. ------------------------------------------------------------

------ Aconteceu o mesmo no nosso Concelho, no último quarto do séc. XX, sem 

crescimento económico e com definhamento cultural, parece que as formigas 

desalentaram, talvez por falta da animação das cigarras. Neste período Medieval os 

orçamento municipais, terminavam no alcatrão e no cimento e a cultura não animava 

as ruas da nossa cidade. Chegou-se a gastar meio milhão de contos, na requalificação 

do Largo do Botaréu, que permaneceu vazio de povo e de realizações culturais, 
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apenas com o seu grande cinzeiro, também vazio apenas a lembrar os esplendores 

culturais da Antiguidade. ----------------------------------------------------------------------------------

------ No séc. XIV, a civilização europeia, renasceu. Foram os humanistas que 

impulsionaram esse renascimento e arejaram ideias através da cultura, das artes da 

ciência e desencadearam criatividade de renovação sobre a economia e sobre a 

sociedade europeia em geral. Quando em 2001, o Plano Estratégico Águeda 2020, 

enfatizava a importância da identidade e da cultura para o seu desenvolvimento 

económico e social de modo sustentado, no concelho de Águeda, sabia-se bem o que 

isso significava e a importância estratégica que tais desígnios representavam para o 

bem-estar e para o desenvolvimento do Concelho. Alguns sabiam, talvez os que já 

tinham a certeza que o Sol estava parado e que era a Terra girava em seu redor. -------

------ Foi assim, necessário esperar pelo séc. XXI, para que Águeda vive-se o seu 

Renascimento, onde a cultura, a arte e a ciência, desempenham um papel de 

alavanca. Por isso, o apoio municipal permanente aos projetos que trazem cultura e as 

suas realizações par as ruas, para as praças, para os rios, para as antigas instalações 

da Junta Nacional dos Vinhos, para os parques, para as avenidas, para os pavilhões 

que passam a ser multiusos para acolher os grandes espetáculos, a par a ciência 

recebe uma parcela significativa do orçamento municipal. Porque trata-se de 

economia. A incubadora de empresas, o apoio e a participação em projetos de 

inovação tecnológica, de racionalização do uso de energia, de mobilidade, de 

criatividade e do empreendedorismo, do associativismo e do interconhecimento. --------

------ A renovação do Parque Escolar, o carater multiusos do Pavilhão do GICA, a 

incubadora cultural, o Centro de Artes, o Agitágueda, o apoio direto e significativo aos 

projetos de arte de rua e produção cultural de massas, ao ar livre, são os sinais do 

Renascimento aguedense. Serve de alavanca ao desenvolvimento económico tal 

como previu, defendeu e planeou, o Professor Doutor Rosa Pires e a sua equipa da 

Universidade de Aveiro, no Plano Estratégico Águeda 2020. Nem mesmo os anos de 

crise económica e o desvario fiscal que estamos a viver, fazem o município de Águeda 

arrepiar o caminho do progresso e da melhoria alavancados pelo reforço da identidade 

e da autoestima aguedense. -----------------------------------------------------------------------------

----- Nesta fase do Renascimento Aguedense, tal como aconteceu há 600 anos na 

Europa, alguns ainda ficam fixos nos mitos e na escuridão da Idade Média. Para eles a 

Terra ainda está parada e o Sol gira em seu redor, que é o mesmo que dizerem, que 

as ações culturais na atualidade e as suas manifestações, são festas. Temos contudo 

más noticias, para quem permanece na Idade Média aguedense, um povo culto, pensa 

por si próprio e possui espírito crítico mais desperto. Sendo quase certo que venha a 

preferir a inovação, a criatividade, a cultura, a arte e o desenvolvimento que é 
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dinamizado desse modo, do que os conceitos retrógradas da estagnação e do mito 

religioso, que é como quem diz, da crença cega na bandeira partidária.” ------------------- 

------ Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto – CDS-PP:  -------------------------------

------ “Queria falar sobre um armazém, que provavelmente o Senhor Presidente terá 

conhecimento, que está numa zona residencial, bem perto de nós, na rotunda das 

bicicletas. Passei por lá e não vi o painel do licenciamento, segundo me parece é 

mesmo uma zona residencial. Queria que me dissesse se tem conhecimento disso, 

dado que a obra está adiantada. Fica mesmo atras de uma habitação, vê-se 

perfeitamente da Estada Nacional, queria saber o que tem a dizer sobre isso. ------------

------ Queria também me dissesse se tem conhecimento, penso que sim, que o Centro 

de Emprego tem duas alas compradas e pagas por cima da Estação dos Correios. 

Quando demos a autorização para se adquirir a Pensão Santos, o Senhor disse que o 

Centro de Emprego pagava de renda mensal, 3000 euros, sendo que já essas alas 

estavam compradas e não estão a ser utilizadas. São utilizados somente os três 

lugares de garagem que possuem. Há aqui uma sobreposição de espaços, que eu 

penso que o Senhor terá conhecimento. Nesta altura, esta situação é caricata, porque 

é que se há-de estar a pagar 3000 euros de renda mensal. Não diga que não tem 

nada a ver, porque tem tanto como eu ou outro aguedense. Além disso é Presidente 

da Câmara e se tem conhecimento deverá comunicar às autoridades o que se está a 

passar e resolver essa situação. Não aceito a desculpa que não tem nada a ver, 

porque se eu tenho, o Senhor Presidente tem muito mais.” -------------------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  ----------------------------------------------

------- “Começaria, por interpelar a Mesa e o Senhor Presidente da Assembleia, porque 

já não é a primeira vez que os documentos, me chegam tarde e a más horas. Desta 

vez ainda foi pior, mas não é só isso, os documentos que nos são enviados vêm 

cheios de erros, não ortográfico. Não sei se os Senhores Presidentes de Junta vão 

assinar os protocolos ou as delegações de competências, com coisas completamente 

baralhadas. Passo a explicar, na documentação referente ao ponto das delegações de 

competências, aparece-nos documentos do género, no documento da freguesia de 

Aguada de Baixo, cláusula 2ª, valores expressos para a freguesia e diz lá que é para 

Óis da Ribeira. A seguir, Óis da Ribeira, clausula 2ª, os valores expressos para a 

freguesia de Aguada de Baixo. Isto está tudo trocado. Não sei até que ponto deve ser 

verificado pelos serviços, em condições. Já agora na questão dos protocolos com as 

juntas, chega ao ponto, relativamente à freguesia da Borralha, “Arranjo Urbanístico do 

Largo do Castelo”, para dizer mais à frente, na cláusula 3ª, que o dinheiro vai para a 

Junta de Freguesia de Castanheira do Vouga e quem assina é o Presidente da Junta 

da Castanheira do Vouga. Mais à frente, freguesia de Lamas, Beneficiação do Parque 
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de Merendas, para depois a seguir dizer, que é para Beneficiação da Casa da 

Professora, em Macieira de Alcoba quem assina é o Presidente de Macieira de 

Alcoba. Não sei a quem se pede responsabilidades por isto os serviços acho que já 

foram certificados, são serviços que devem ser competentes. Não sei se os Senhores 

Presidentes de Junta já repararam nos documentos que têm para assinar, eu como os 

leio, apesar de me serem entregues em cima da hora lamento que estas situações 

aconteçam. Penso que isto não impugna nenhum dos documentos, mas acho que 

deviam ver esta situação com alguma atenção, não tive tempo para avisar antes, 

senão não vinha usar da palavra para falar sobre isto, não é o meu timbre. ---------------

------ Senhor Presidente da Câmara, para o ano de 21012 e nas grandes opções do 

plano para 2012, tinha previsto entre outras obras a realizar, o arranjo da Estrada 

Municipal 575, desde a rotunda da Alagoa à rotunda de Valongo do Vouga, no Covão. 

Ao longo do ano passado, podemos dizer que passamos quase todos os dias por 

aquela via constatamos que fez muito bem em colocar no seu plano. Estávamos 

ansiosos que a recuperação da mesma fosse levado a cabo no ano de 2012, o tempo 

foi passando o ano terminou e a obra não começou. Mas a meio de janeiro a obra 

começou e começou com este tempo, de um modo que todos podemos constatar no 

local. Lama por todo o lado, todos os dias cortam um sítio diferente, peço desculpa 

mas parece, como diz a minha filha que só tem 14 anos, andarem a procura da obra e 

aos automobilistas à procura da estrada. O empreiteiro parece também perdido na 

mesma, parece não haver plano de obra e o que resta? Estrada não temos, 

sinalização noturna não há, assim como não há qualquer placa da Câmara Municipal a 

informar o estado da via e informação sobre o que se está a passar naquele local. -----

------ Já agora, não sou técnico mas atrevo-me a intervir nela, sempre passei naquele 

local, é uma zona onde as empresas à volta por terem cimentado as suas zonas, há 

uma grande abundância de águas pluviais, pergunto, estão previstas naquela obra a 

execução de valetas e condutas de água? A Câmara tem algum técnico a acompanhar 

aquela obra? Se o tem, qual é o feedback dos relatórios técnicos? Parece-me que 

aquela obra começou mal, com mau tempo e de uma maneira que no futuro nos virá a 

trazer alguns dissabores. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Por fim, a única obra de 2012 da exclusiva responsabilidade da Câmara 

Municipal de Águeda, para a freguesia de Valongo do Vouga está parada há alguns 

meses. Com máquinas encostadas às valetas falo da Concessão e Execução da 

Ponte sobre o Rio Marnel, na Estrada Municipal 574, bem como mais 4 pontões que 

vão desde a Póvoa do Espirito Santo a Carvalhal da Portela. Queria perguntar que 

razões para que aquela obra esteja parada? Não é estranho um conjunto de máquinas 

abandonadas e a obrar estar por concluir? Parece-me como diz o povo da minha terra, 
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que a Câmara não vai a Valongo. ----------------------------------------------------------------------

------ Na última Assembleia Municipal falei que aquele alargamento peca e muito, pela 

falta de visão futura uma vez que foi de apenas alguns centímetros, o Senhor 

Presidente respondeu que não, que estava enganado. Fui hoje mesmo ao local, na 

presença de alguns valonguenses e medi a distância do alargamento, 82 centímetros. 

Senhor Presidente, transformou o que existia numa pequena obra de conservação, 

sem aproveitar para fazer daquela via uma obra com futuro, pois aquela Estrada liga e 

serve os principais locais da freguesia e através dela circula a maior parte do trânsito 

local. Acho que Valongo merecia melhor, não merecia era um cartaz tão grande sobre 

o preço da obra. Como a dizia Aristóteles, “a única verdade é a realidade” e a 

realidade é que a obra está parada e para nós sem visão de futuro.” ------------------------

------ Carlos Alberto da Silva – CDS – PJF de Trofa:  -------------------------------------------

------ “Vinha apenas pedir, para a freguesia de Águeda, já que o Senhor Presidente da 

Junta de Águeda ainda não o fez. Queria pedir um lugar, junto à Conservatória do 

Registo Civil para os carros fúnebres, se fosse possível pelo menos um. Porque para ir 

ao Registo Civil, tratar de documentação, não há lugar de estacionamento reservado. 

E inclusivamente os funcionários do Registo Civil, também se queixam por não terem 

lugares reservados para eles. ---------------------------------------------------------------------------

------ Quero também agradecer a colaboração da Câmara Municipal, no alargamento 

da estrada na Mourisca, através da demolição de uma casa. Esperamos poder 

continuar com o apoio nesse mesmo alargamento, nomeadamente no fornecimento de 

materiais, porque as pessoas estão à espera que nós façamos os muros.” ----------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão:  ----------------------------------

------ “Vou tentar dar uma pequena explicação porque ultimamente Agadão 

infelizmente tem sido notícia. Quero dizer, muito sinceramente que não tenho nada 

contra os meus colegas presidentes de junta, pelo contrário. Só lhes desejo bem. O 

que vou referir não é de qualquer forma dizer que têm muito mais que eu e que não 

merecem, não é nada disso. O que eu quero dizer é que o que eles têm eu também 

mereço ter. O que eles têm, até é pouco, deveriam ter mais. -----------------------------------

------ Como sabem, Agadão está abandonado por completo, pelo Senhor Presidente. 

Não concordo e nem posso respeitar, essa atitude. Alega que foi devido à carta que 

escrevi ao Senhor Primeiro-Ministro mas se formos ver desde que há algum tempo 

atrás, não é nada disso. Vou ler alguns dados que tenho. Em 1994, era o Senhor 

Presidente, estava no Instituto da Juventude em Aveiro e foi convidado para ir a 

Agadão para averiguar as possibilidades através do organismo que dirigia, para 

fazermos uma sede de uma associação. Eram precisos 10 mil contos, no fim da 

reunião, teve a ousadia de dizer que não se justificava gastar dez mil contos em 
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Agadão. Há testemunhas disto. -------------------------------------------------------------------------

------ Em 2002, a 4 de abril, foi uma visita do executivo de então, em que o Senhor 

Presidente era vereador da oposição, a Agadão. Estiveram no lugar do Caselho, viu a 

forma conforme era feito o abastecimento de água às pessoas, que ainda hoje é o 

mesmo. O Senhor Presidente, disse na altura, que aquele abastecimento era anti-

higiénico, mas ainda lá está. -----------------------------------------------------------------------------

------ Em 20 de setembro de 2007, o executivo da Câmara vez uma visita a Agadão, 

fomos ver as eólicas, mas o Senhor Presidente já lá não quis ir. Foram os senhores 

vereadores, mas ele arranjou um argumento qualquer e já não foi. As eólicas estão lá, 

mediram-se, os senhores vereadores viram estão a 14 metros de Agadão. Segundo a 

lei, por utilizar o espaço aéreo do vizinho tem que se pagar uma taxa. O Senhor 

Presidente disse que isso seria com os outros que não era nada com ele. Neste caso, 

se não estou em erro, seria com a Dr.ª Nair. O que é certo é que os particulares têm a 

ação ganha e nós ficamos a ver passar. -------------------------------------------------------------

------ Em 1 de abril de 2008, deram-nos 5000 euros para a construção dos quartos de 

banho, a obra custou 27 500 euros. Gostava que explicassem quanto deram a outras 

freguesias para obras equivalentes. Em 20 de abril de 2008, começaram as obras do 

cemitério em Agadão, uma obra que estava orçamentada em cerca de 40 mil euros, 

foi-me prometido que me dariam aproximadamente metade. Na mesma altura, volto a 

referir que não pretendo ofender os meus colegas, a Câmara deu à freguesia da 

Borralha, 50 mil euros para a Capela Mortuária e para o cemitério. Em 23 de outubro 

de 2008, recebeu mais 40 mil euros para as mesmas obras, em 5 de maio de 2011, 

recebeu mais 8250 para a obra do cemitério. Recebeu no total 98 250 euros. ------------

------ Em 14 de agosto de 2008, Travassô recebeu 90 mil euros para a realização do 

cemitério. Em 5 de março de 2009, Espinhel recebeu 15 mil euros. Em 25 de 

dezembro de 2008 Belazaima, recebeu 15 mil euros. Em 16 de outubro de 2008, 

Águeda, Gisteira e Bolfiar, receberam 30 mil euros, Agadão recebeu 3 mil. Cada um 

pense o que bem entender. ------------------------------------------------------------------------------

------ Em 5 de setembro de 2008, foi começada obra de colocação de tapete entre 

Belazaima e Agadão, na Estada Municipal 610. Essa obra, não pertence a Agadão, 

pertence à Estada Municipal 610. Até aqui a obra que foi feita é em terreno de 

Belazaima e de Castanheira e não de Agadão. Aliás nesse ano, no Plano e Orçamento 

desse ano havia verba para essa obra. Mas numa pequena rotunda que fizeram, à 

entrada do caminho para a Falgarosa, e muito bem, colocaram 25 lancis, andaram 11 

homens e máquinas, até os sapadores andaram a colocar os 25 lancis. Para o nosso 

estacionamento, a Câmara deu-nos 150 lancis, mais nada. Até o tout-venant nós 

tivemos que pagar, porque a Câmara não deu. ----------------------------------------------------
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------ Em 23 de outubro de 2008, o executivo anunciou nos meios de comunicação 

social, que um Parque eólico de grande dimensão ia nascer em Águeda, abrangia 

Agadão, Belazaima, Castanheira e Préstimo. Onde está? Em 16 de abril de 2009, 

houve uma reunião na Câmara com a empresa Ventinveste, sobre as eólicas. 

Abandonei essa reunião, em que estava o Senhor Vereador João Clemente, disse que 

aqueles senhores estavam a mentir. Porque foram os mesmos que nos vigarizaram na 

Serra de Boi, com as torres de Gamesa, SA. Foram os mesmos indivíduos e estavam 

cá para passar o conto outra vez, e alguém acreditou neles, mas eu não, por isso 

abandonei a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Em 30 de outubro de 2008, a junta de Agadão pediu uma reunião ao Senhor 

Presidente da Câmara e aos Senhores Vereadores, para falarmos sobre Agadão. 

Pedimos por tudo, educadamente, amigavelmente para que nos ajudassem. O que é 

que fez? Piorou. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em 17de fevereiro de 2009, colocamos alguns aquedutos na estrada de Guístola, 

à espera da pavimentação, uma vez que tinha saído no Plano e Orçamento. Até hoje 

ainda não foi feita a pavimentação e esteno no Plano e Orçamento de 2009 e 2010, 

depois saiu do Orçamento em 2011 e 2012 mas mesmo assim, sempre nos 

prometeram que ia ser repavimentada. Agora voltam a dizer que sim. Os aquedutos 

fomos nós que os colocamos, ninguém nos deu nada. -------------------------------------------

------ Em 30 de abril de 2009, disse nesta Assembleia, ao Senhor Presidente que 

tivesse atenção, porque nos iam desviar o rio Agadão. Houve pessoas que se riam, 

mas afinal tinha razão, porque o rio foi desviado. A Junta tentou tudo por tudo, para 

parar a obra, fui chamado à CCDRC e fui com um advogado, o que me foi dito, foi que 

a Junta não tinha peso politico, nem poder, para poder embargar aquela obra. Tinha 

que ser a Câmara, mas a Câmara foi como Pilatos lavou as mãos. Sabem o que 

tivemos que fazer? Negociar com eles e a Junta receber algum dinheiro, recebemos 

25 mil euros para não ficar sem nada e a Câmara não quis saber disto. --------------------

------ Em 10 de agosto de 2009, quando o Senhor Presidente se apresentou como 

candidato à Câmara, disse que a fase do chapéu na mão tinha acabado. Pergunto, 

agora é o quê? Em 24 de outubro, saiu uma verba do Orçamento para pavimentar a 

Águas Serranas à Estrada do Caramulo. Mil e 200 metros, pavimentaram 250 metros, 

podem ir ver. Procurei o Senhor Presidente e ele ainda me disse que não tinha 

dinheiro para andar a por piso, em estradas boas. Em 20 de agosto, pedimos à 

Câmara a aprovação da construção de uma capela mortuária, foi aprovada. Mas em 

30 de outubro de 2010, esteve em Agadão o Senhor Vereador João Clemente e disse-

me na altura, que nem autorizavam a construção da capela, porque tinha recebido 

uma carta não sei de quem, a fazer queixa. ---------------------------------------------------------
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----- Em 24 de outubro de 2010, a curva entre o lugar da Foz e da Poinha, que lhe 

chamam Pontinha, durante um ano houve 5 acidentes. No último o carro ficou 

pendurado em cima da ponte. Decidimos alargar a curva, felizmente a partir daí nunca 

mais houve acidentes. Esteve presente um membro do executivo, viu as máquinas a 

trabalharem, prometeram-nos ajuda, mas não cumpriram. A obra custou-nos cerca de 

6 mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em 29 de dezembro de 2010, o Senhor Presidente acusa publicamente o PSD de 

pressionar os senhores presidentes de junta. O Senhor Presidente não os pressiona, 

mas a mim persegue-me. Em 12 de janeiro de 2011, disse nesta Assembleia, que 

podia entregar as chaves da Junta, o Senho Presidente riu-se, a fazer torça de mim e 

mais tarde ainda disse, que o que eu dizia era só bluff. Em 10 de fevereiro de 2011, foi 

um dos julgamentos de um problema de água em Agadão, a Câmara estava por 

dentro do assunto, não nos deu nada para que nos defendêssemos. ------------------------

------ Em 4 de maio de 2011, fizeram protocolos com praticamente todas as juntas do 

Concelho, para Agadão não houve protocolo e eu ainda não tinha escrito ao Senhor 

Primeiro-Ministro, por isso não diga que é por causa da carta que não fez protocolos 

com Agadão. Em 25 de agosto de 2011, pedi 70 metros de lancil e 230 metros de 

pavê, para a obra do logradouro de Alcafaz, foi-me negado, mas pedi a uma pessoa 

que tinha interferências na Câmara e na mesma hora foram dados. Estão lá aplicados. 

------ Em 26 de setembro de 2011, foi feito uma queixa da Junta de Freguesia à DGAL, 

faço uma pergunta, o Senhor Presidente não sabia? Mas mais tarde disse que quando 

a DGAL viesse a Agadão, passaria por Águeda, o que quer dizer que sabia. Porque é 

que não nos avisou? Mas estou completamente à vontade, podem vir já amanhã, 

porque não tenho qualquer problema, não ando a passear com o dinheiro da junta. ----

------ Em 26 de outubro de 2011, andou uma equipa da Câmara a substituir 

aproximadamente 800 metros de cano no lugar do Fiadoiro, com tudo pago e a nós 

para a água, não nos deram nada. Com 15 nascentes e cerca de70 km de canos que 

temos, a Câmara não nos deu nada. Em 9 de novembro de 2011, um membro do 

executivo foi a Agadão ver os muros em frente à sede da junta, muros esses para os 

quais andei 3 anos para mos fazerem, custaram cerca de 4 500 euros, não nos deram 

nada. Em contrapartida, eu pergunto se deram às outras freguesias? -----------------------

------ Em 10 de agosto de 2011, Espinhel recebeu 20 mil euros, para a Rua do Canto 

na Piedade. Travassô, recebeu 15 mil euros, para o alargamento da curva no 

Patronato. Em 1 de abril de 2011, conseguimos um muro de suporte no logradouro da 

Capela da Sobreira, custou 7 mil euros. Enviamos um ofício à Câmara a pedir apoio, 

nem sequer resposta tivemos. Em 2 de fevereiro de 2012, fizeram um protocolo com a 

Junta de Águeda, para fazer o estradão para o Alfusqueiro no valor de 30 mil euros, 



 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/fevereiro/2013 

13

para nós, zero. Em 11 de abril de 2012 o Senhor Presidente da Câmara, diz que as 

populações das três freguesias que não tinham protocolos não seriam prejudicadas. 

Mandou uma equipa da Câmara de 5 homens, durante 6 dias fazerem 9,70 metros de 

valeta, em Agadão, que estão na Estrada de Belazaima a Agadão, na ponte do 

Vilamento do lado esquerdo. Andaram durante 6 dias, 5 homens. É assim que a 

população não sai a perder. ------------------------------------------------------------------------------

------ Em 4 de maio de 2011, na reunião da Assembleia, o Senhor Presidente da 

Câmara disse, que eu tinha escrito uma carta bem pensada, porque a assinei e utilizei 

papel timbrado da Junta. Senhor Presidente eu costumo assumir aquilo que faço, não 

sou cobarde, mesmo que tenha que pagar por isso. Em 23 de maio de 2012, o Senhor 

Presidente disse que ia ou que tinha vontade, de pôr o Estado em Tribunal, porque lhe 

cortaram 5% do IMI. Com o que o Senhor está a fazer com Agadão, o que é que 

devemos fazer? ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Câmara Municipal, deu à Comissão Fabriqueira da Borralha, 3800 euros em 9 

de agosto de 2012, pela utilização dos Paços, enquanto as obras decorriam na escola. 

Em 2005 e 2006 a Junta de Agadão teve que arranjar um casa, para as crianças terem 

aulas, enquanto as obras na escola decorriam, gastamos cerca de 2 mil euros. 

Acabava dizendo em entre 1990 e 2005, Agadão construiu 16 tanques, para o 

combate de incêndios, abriu 90 km de estradões, fez 35 km de alcatrão. Desde aí, em 

8 anos, construiu-se um tanque, não se abriu nenhum estradão, colocaram 250 metros 

de alcatrão. Não acham motivos suficientes para escrever ao Senhor Primeiro-

Ministro? Só quero dizer que não foi a primeira vez que escrevi ao Senhor Primeiro-

Ministro, em 18 de junho de 1999, era então Primeiro-Ministro o Senhor Eng. António 

Guterres, enviamos-lhe um ofício, que nos respondeu foi um Ministro que não vou 

dizer o nome, mas posso mostrar. Em 13 de agosto de 1992, escrevemos também ao 

Primeiro-Ministro, em 14 de maio de 2004, escrevemos ao Ministro da Administração 

Interna. Estamos habituados a não ficar calados, falamos, escrevemos e assumimos 

as nossas responsabilidades, na minha opinião seja qual seja o motivo, não é essa a 

razão, a razão é outra. O Senhor tomou posse na Câmara no dia 4 de dezembro de 

2005, penso que se recorda bem. Lembra-se onde esteve a almoçar no dia 2? O 

Senhor sabe, que no dia 1 esteve a almoçar na estância em Oliveira do Bairro? Sabe 

porque é que me nomearam representante da Comissão dos Florestais da CNEF? 

Fique a pensar nisso, talvez tenha a memória curta.” ---------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  -----------------------------------------

------ “Achei interessante o processo histórico que o Eng. Farias veio aqui fazer, 

comparando a evolução histórica de Águeda com a evolução histórica do pensamento 

humano e a materialização desse pensamento em diversas obras, quer da ciência, 
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quer da cultura, quer da arte. Achei curioso porque ele terminou no Renascimento que 

acaba no séc. XVI e parece que depois do Renascimento nada mais aconteceu. Faz 

uma metáfora, comparando a Idade Média, ao período em que o PSD esteve no 

governo de Águeda. Parece que se esqueceu da História, é que de facto a Idade de 

Média teve uma importância extraordinária, no amadurecimento das coisas que 

permitiu o eclodir do Renascimento. Se não fosse o trabalho todo feito na Idade Média, 

não haveria se calhar a substituição do geocentrismo pelo heliocentrismo. Foi todo 

esse trabalho que permitiu, acho que Águeda já avançou para além do Renascimento, 

mas se quisermos analisar a Idade Média, citava-lhe uma linguagem do nosso grande 

Miguel Torga, que é muito preciso, muito conciso e muito incisivo, porque não precisa 

de muitas palavras para explicar o que quer e diz assim: “Cada um pensa que só ele é 

que faz o futuro e que o futuro lhe deve tudo.” Se quisermos, convidaria o Senhor Eng. 

Manuel Farias, que passei pelo Google ou entre numa avioneta e veja o que 

aconteceu e o que se fez, em Águeda. Veja as pontes, os quilómetros e quilómetros 

de estradas, aliás acho que a única ponte que o PSD não fez, foi a do Alfusqueiro, 

porque essa foi o diabo que a fez. Vamos ver toda a extensão de saúde, tudo aquilo 

que foi feito para analisar a maravilha que permitiu de facto o eclodir do 

Renascimento, mas é uma pena que o Senhor Manuel Farias, se fique pelo 

Renascimento, olhe que muita história aconteceu para além do Renascimento.” ---------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  -------------------------------------------------

------ “Agradeço à Dr.ª Nair pela introdução da minha intervenção. Tem realmente toda 

a razão, este Governo quer-nos trazer à Idade Média. É um Governo que nos vai 

trazer à Idade Média, à idade das trevas, certamente para preparar o Renascimento, e 

a melhoria. Como disse Águeda esteve na Idade Média que preparou o Renascimento, 

que se verifica agora com este Executivo. Verifica-se o Renascimento e o retorno à 

Idade Média, quando se pega num jornal e diz: “Administrador da Braval, pede coimas 

para “catadores” de lixo”. É este o País do Governo PSD-CDS. É este o País em que 

se pedem condenações às pessoas que andam a “catar” no lixo coisas para comer e 

coisas para sobreviver. É este o País a que este Governo nos levou. É esta a 

vergonha que nós temos, neste momento à frente. Não a vergonha de um País, não a 

vergonha de um Governo, mas a vergonha das políticas que esse Governo está a 

implementar. Quando mais à frente este Senhor diz isto, “parece que estamos a voltar 

ao tempo dos “catadores”, uma situação própria dos países de terceiro mundo”, meus 

senhores o PSD e o CDS, em dois anos, colocaram-nos no terceiro mundo, segundo 

este senhor que é um administrador do PSD. Mais, diz ele “é preciso acabar com esse 

roubo”, acabar com os “catadores ” de lixo que estão a prejudicar milhares de 

pessoas. Isto é a vergonha máxima. É uma vergonha que não esteja toda a gente 
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indignada a cantar o Grândola Vila Morena. O Grândola Vila Morena, porque tem um 

sentido prático, um sentido de indignação que não deve ser o sentido antidemocrático 

de tirar a palavra a alguém. Qualquer Ministro neste país tem palavra, o que não tem 

palavras são os desempregados, o que não tem palavras, como já disse no outro dia, 

são os trabalhadores por contra de outrem. São aqueles que ganham 400 euros, são 

os que não têm rendimento nenhum. Esse é que não têm palavras. A esses, o 

Governo nunca defendeu nem falou em democracia. ---------------------------------------------

------ Discutimos aqui, assuntos certamente importantes para nós, mas não nos 

podemos esquecer que estamos num país que está a ser roubado todos os dias na 

sua essência, quantas pessoas vão para o desemprego por dia? E acredito que 

nenhum empresário o faça porque gosta, estão aqui muito e acho que deve ser a 

situação mais difícil para um empresário. Para os pequenos ou grandes, os pequenos 

talvez mais por conhecerem melhor as pessoas. Esse desempregado, deixar de ser 

pessoa, passa a ser uma pessoa sem valor, que se sente mal consigo próprio porque 

acha que ninguém o reconhece. Esse desempregado tem uma família, e prejudica a 

sua família, nas discussões de todos os dias. Esse desempregado que vai ao café e 

prejudica com as suas conversas e silêncios e doenças, para surpresa sua até 

encontra outros desempregados. É esta a vergonha da Idade Média, em que se pede 

coima para os “catadores” de lixo, é este o país que estamos a deixar e é este país 

que precisa de voz, da vossa voz. Presidentes de junta, membros das assembleias 

municipais, membros das juntas, presidentes de câmara, vereadores, todos aqueles 

que têm voz e que tem a sorte de a ter. Somos nós todos que temos que refilar, 

mostrar indignação, não podemos estar como os senhores deputados da Assembleia 

da República, calados a votar programas de televisão. É uma vergonha! E é uma 

vergonha se não andarem na rua, não refilarem, não participarem e continuarmos 

apenas aqui sentados a defender o que temos a defender, a discutir apenas o que 

temos a discutir e se permita que “catadores” de lixo sejam condenados e se peça a 

sua penalização com multas. É uma vergonha!” ---------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – CDS – PJF de Préstimo : ----------------------------

------ “Ainda não tinha chegado, mas sei que esteve aqui o Senhor Amílcar Ferreira, a 

tecer algumas considerações relativamente à freguesia do Préstimo. Relativamente 

aos comentários que foram feitos, tenho um conselho para dar ao Senhor Amílcar. 

Primeiro compre uma casa na freguesia do Préstimo, vá para lá morar, invista lá um 

pouco do seu dinheiro, aquele que investiu no Carvoeiro que investe em Águeda todos 

os dias e depois admito que possa falar um pouco da freguesia onde eu moro e da 

qual sou Presidente.” --------------------------------------------------------------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 
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palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na íntegra: ---------------------

------ “Começava por dizer, que vocês conhecem-me sabem como é que eu ajo e as 

pessoas conhecem os diferentes intervenientes desta sala e temos diferentes 

posicionamentos. Tenho defeitos, tenho com certeza algumas virtudes, mas pelo 

relato que foi feito eu já antes de nascer perseguia algumas coisas, ou quase. Aqueles 

que de perto lidam comigo, pode saber se isto é verdade ou não. Os Senhores 19 

Presidentes de Junta de Freguesia deste Concelho também podem afiançar qual é o 

tipo de relação que temos. Se podemos fazer e entendermos que deve ser feito, 

apoiamos ou fazemos. Se entendemos que não, não apoiamos nem fazemos. Cara a 

cara, olhos nos olhos. Não temos problema de assumir as divergências quando elas 

existem. Já houve outras situações, com outros presidentes de junta em que 

assumimos a divergência, mas ultrapassamos. Também sabem todos, que as 

câmaras e as juntas são órgãos distintos, têm funções distintas, previstas na lei e 

coexistem de forma distinta. Podem não ter colaboração, tem a colaboração que está 

entendida na lei. A Câmara face, a algumas atitudes tidas pelo Executivo da Junta de 

Freguesia de Agadão, resolveu que só tinha com a Junta de Freguesia de Agadão a 

colaboração que está instituída na lei e que temos de cumprir. Isto não prejudica as 

populações, é outra forma de atuarmos. Obviamente que preferimos a colaboração, 

mas não estamos e negámo-nos a trabalhar com aqueles que nas nossas costas 

dizem mal de nós. Depois pela frente que somos muito bons. Não queremos 

duplicidade, estamos no mesmo objetivo, e isto não é o diz que disse. É o que está 

escrito. Quem diz que somos do piorio, não pode querer trabalhar connosco. -------------

------ Obviamente que não vou comentar aquilo que o Senhor Presidente da Junta 

disse, como onde é que jantei há não sei quantos anos? Lembro-me onde jantei ontem 

e há dois ou três dias. O que o Senhor Presidente da Junta não disse, foi por exemplo, 

que a Escola Primária que está feita em Agadão, foi feita por este Executivo. Que a 

estrada que liga Belazaima a Agadão foi feita por este executivo, esqueceu-se. 

Esqueceu-se também, que o parque de estacionamento, foi alcatroado por este 

executivo e teve mais esquecimentos. Mas nem vou entrar por aí. Obviamente aquilo 

que está certo é que cada um vai exercer as suas competências. A Câmara exerce as 

suas a Junta de Freguesia exerce a suas. Para terminar, o Senhor Presidente da 

Junta também se esqueceu de dizer, que os eleitos do PSD pediram uma reunião com 

a Câmara e ele esqueceu-se de vir a essa reunião.” ----------------------------------------------

------ Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta da Trofa, 

agradecemos a sua atenção e colaboração que tem dado nos trabalhos, efetivamente 
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assim é mais fácil. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões do Prof. Tondela, mandei perguntar se os 

documentos foram entregues dentro dos prazos legais e foram. Tentamos que sejam, 

pode haver algum problema ou outro, mas tentamos que pelo menos cheguem dentro 

dos prazos legais. Há um que chegou, muito em cima da hora, foi deliberado em 

executivo e tinha-nos chegado no dia anterior às duas da tarde e era precisa uma 

deliberação da Assembleia. Pedimos e com certeza que o Senhor Presidente irá fazer 

isso, a introdução desse ponto urgente. Efetivamente foram detetados alguns erros 

nos protocolos, o copy past tem destas coisas e a verificação deveria ter acontecido, 

mas está a acontecer e obviamente que são falhas de pormenor, mas tudo o que está 

nos protocolos está acordado com os Senhores Presidentes de Junta. A respeito das 

estradas e do que falou, estamos a ser presos por ter vão e presos por não ter, devido 

a uma mesma circunstância, as condições climatéricas. A estrada que passa em frente 

à Associação Empresarial, apanhou este período de chuva quando eles começaram a 

intervir. O problema disto é que não podemos fazer só obras no verão, por exemplo, 

tivemos a ligação Águeda-Aveiro por Travassô, o empreiteiro nos intervalos da chuva, 

consegui fazer. Falou aqui dos 82 centímetros de alargamento, é natural que possa 

ser isso neste momento. A obra está parada porque o empreiteiro, não cumpriu o que 

estava no Caderno de Encargos, como tal a obra parou. Porque ele tem de cumprir 

com o que estava acordado. Irá ser alargado, para a largura que estava 

convencionada. Não vai ser nenhuma autoestrada, mas vai ter mais condições do que 

aquelas que havia. As máquinas estão paradas, porque não se deve alcatroar pisos 

quando está a chover. Temos tido bastante chuva este ano, o que tem prejudicado a 

resolução de algumas obras.” ---------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às questões colocadas pela Dr.ª Eunice, a obra que está a decorrer na 

rotunda das bicicletas, posso dizer que neste momento, embora possa haver alguns 

atrasos, mas com o sistema que temos, quando é emitido um alvará de licença, os 

Servições de Fiscalização, recebem um alerta para irem visitar essa obra. No caso 

concreto, dessa obra e segundo a informação que aqui tenho, diz que a obra está a 

decorrer de acordo com o projeto, porque as zonas podem ter armazéns. Está nas 

regras. Diz também na informação, que o aviso que publicita o alvará, encontra-se 

exposto e bem visível de local do exterior. É a informação que temos, do dia 14 de 

fevereiro, feita pelo fiscal municipal que visitou a obra. Sobre a situação do Centro de 

Emprego, essa é uma situação que se arrasta há mais de dez anos, sinceramente já 

resolvi aqui alguns assuntos ou tentei resolver. Como o assunto das casas dos 

militares passarem para a Universidade, comprar o IVV, mas não tenho de resolver 

todos os assuntos do Estado. Basicamente isto é o Centro de Emprego e Formação 
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Profissional, que tem que saber o que quer fazer das instalações, que efetivamente 

estão compradas há mais de uma dúzia de anos. Penso que têm lá arquivo, acho que 

é isto que lá está, compreendo que alguns membros do Governo tenha dificuldade em 

resolver problemas, mas não me cabe a mim resolver esses problemas. Quando muito 

posso sensibilizar o diretor do Centro de Emprego, mas penso que nem ele o poderá 

resolver.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão: ----------------------------------

------ “Queria apenas dar duas ou três respostas ao Senhor Presidente. Queria 

perguntar em que dia foi essa reunião com os eleitos do PSD? Comunicaram-me? 

Queria saber se me comunicaram, porque não tive conhecimento. Sobre a Escola, foi 

terminada por este executivo, porque quando entraram para a Câmara já estava tudo 

feito. No dia em que foi inaugurada a Escola, disse que no ano seguinte fechava. Foi 

contra a sua vontade aquela escola ser feita, mas quando tomou posse na Câmara, 

talvez já não a podia parar. A estrada fez metade, ou queria deixar o alargamento sem 

tapete, aquilo é uma estrada municipal. A vera nem sequer estava destinada na 

freguesia de Agadão, estava nas freguesias de Belazaima e Castanheira. O 

estacionamento, foi o que fizeram em 8 anos. O Senhor Presidente sabe porque é que 

faz isto? Porque eu não aceitei fazer, aquilo que queriam que eu fizesse. Nunca trairia 

aqueles que me apoiaram, a população de Agadão, nunca a iria trair, que era isso que 

queriam que eu fizesse. Hoje Agadão está  a pagar bem pago eu não ter cedido.” ------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder ao interveniente, conforme se transcreve na íntegra: ------------------------

------ “Na realidade fui enganado, foi-me pedida pela Junta de Freguesia de Agadão, 

uma reunião, pelo que vi agora parece que foi a revelia do Senhor Presidente. Uma 

coisa que eu nunca confundo, que são as relações pessoais com as relações 

institucionais. A minha amizade com alguém nunca influenciou, ou eu tento que não 

influencie as minhas decisões políticas. E as minhas decisões institucionais, não 

influem as minhas amizades. Sei, ou tento saber separar as coisas. Se há um órgão, 

posso ter as piores relações sejam com que for, mas o órgão nada tem a ver com as 

relações pessoais que existem. A democracia e o funcionamento das instituições, 

estão acima das relações pessoais. É assim que entendo o funcionamento das 

instituições. Sobre a Escola, iniciou-se com uma opção do atual Executivo, foi o atual 

Executivo, que mandou fazer aquela escola e sempre dissemos que só encerraria, 

quando os alunos tivessem melhores condições do que aquelas que tinham aquele 

momento. Foi o que sempre foi dito à população, é por isso que ainda lá está e 
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continuará a ter o apoio do Presidente da Câmara até termos melhores condições para 

os alunos de Agadão.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------- 

------ 3 – Período da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------- 

------ Foi apresentada à votação da assembleia a inclusão de um assunto de carácter 

urgente na ordem do dia, que constituirá o ponto 3.11. com a seguinte redação: ---------

------ Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal  para 

reconhecimento do carácter estratégico e prioritári o do projeto referente à 

candidatura SAMA – da Desmaterialização à Excelênci a. ----------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que procedeu à apresentação da proposta, conforme se 

transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------

------ “Estamos habituados a fazer muitas candidaturas que depois são submetidas à 

aprovação desta Assembleia Municipal, quando são aprovadas. Aquilo que nos 

exigiram, uma exigência de última da hora, que chegou quarta-feira às ao meio dia e 

quarenta e seis, foi que tivéssemos uma aprovação prévia por parte do Executivo e da 

Assembleia Municipal, como são 350 mil euros que estão em causa, uma parte 

significativa do investimento está feito pela Câmara, portanto será ressarcir 

investimentos feitos e que na próxima Assembleia Municipal, seria tardio. Convocar 

uma Assembleia apenas para este ponto, não faria muito sentido. Colocamos então à 

consideração este ponto, como urgente na Ordem de Trabalhos.” ----------------------------

------ De seguida, relativamente à inclusão deste assunto, foram feitas as seguintes 

intervenções, que se transcrevem na integra: -------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD: --------------------------------------------------

------ “Não vou inviabilizar a inclusão deste ponto na Ordem de Trabalhos, mas queria 

apenas, que fosse feito um esforço acrescido, porque os organismos com que a 

Câmara trabalho, quando vos pede à última da hora, penso que isto deveria ser um 

pouco mais bem trabalhado. Tem sido recorrente, ou são freguesias que pedem 

alguma coisa, ou são protocolos que a Câmara tem que fazer, tem sido quase 

Assembleia sim, Assembleia não, aparece mais um ponto para incluir na Ordem de 

Trabalhos. Este ainda teve mais uma particularidade, porque não foi enviado para 

todos os membros. São situações que já que não se conseguem evitar, pelo menos 

que tenham cuidado redobrado.” -----------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda:  --------------

------ “Queria dizer que não me importaria que todas as Assembleias Municipais, 

fossem revertidas de pontos extraordinários destes. Até porque aquilo que verifiquei, o 
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Município de Águeda, graças a uma candidatura efetuada vai receber cerca de 320 mil 

euros, para serem investidos no nosso Concelho, para servir melhor a população. 

Compete à Câmara Municipal efetuar todos os esforços de tentar receber o máximo de 

dinheiro, para investir na nossa terra. Há também a possibilidade, de pedir explicações 

de porquê ser apresentado agora e outras questões, como fez e muito bem o Dr. 

Alberto Marques. Espero que o Senhor Presidente da Câmara continue na senda de ir 

buscar dinheiro ao QREN ao Governo onde quer que seja para ser investido no nosso 

Concelho. Isso é que é fazer bem política, é para isso que as pessoas votam em nós, 

para tentarmos fazer o mais e melhor que podermos pelas nossas populações. 

Parabéns Senhor Presidente da Câmara, já agora para que fiquemos mais 

esclarecido, explique o que o SAMA e para que é este dinheiro?” ----------------------------

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “Venho mais uma vez, lamentar não receber a informação da Assembleia 

Municipal a tempo. Inclusive esta situação, não irei votar contra, reparei que o meu 

email está incorreto. Uma Câmara que se diz inovadora, devia ser mais cuidadosa. 

Não recebi o link da documentação e não recebi esta informação.” --------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na íntegra: ---------------------

------ “Pedi para que fossem tiradas fotocópias e que fossem distribuídas. Deixava que 

chegassem esses elementos depois continuávamos a discussão da inclusão deste 

ponto.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.1 – Apreciação da informação escrita do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira 

do Município, nos termos do disposto nos artigos nºs 53º n.º 1, alínea e) e 68.º n.º 4, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Águeda passou à 

apreciação da Informação Escrita do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda, sobre a qual intervieram os seguintes membros, cujas intervenções que se 

transcrevem na íntegra: -----------------------------------------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  -----------------------------------------

------ “Sobre a informação do Senhor Presidente, se eu quiser vir aqui fazer demagogia 

como costumam, perguntaria o resultado com a reunião com a Lolita Loira de Lisboa? 

É que as informações que nos chegam vão todas cheias de iniciais, sem qualquer 

identificação. Por exemplo, sei que reuniu com LLL – Lolita Loira de Lisboa. Pedia 
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mais precisão no envio destas informações, podia citar uma séria de iniciativas que 

não esclarecem absolutamente nada. Pedia também que colocassem as datas nas 

reuniões que o Senhor Presidente fez, todas as que aparecem na informação não 

estão datadas. Gostaria de saber quando é que foram feitas, mas vou então pedir 

alguns esclarecimentos, sobre o resultado da reunião que o Senhor Presidente fez na 

CCDRC para analisar os financiamentos para centros educativos e projetos 

estratégico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Enquanto tínhamos o poder da Câmara para irmos buscar os milhões também 

íamos à CCDRC e íamos a Lisboa. Mas o Senhor Presidente também traz milhões de 

Bruxelas, gostaria de saber o resultado da candidatura dos 30 milhões que iam 

chegar. Em que fase se encontra, essa proposta dos 30 milhões que hão-de vir para 

resolver alguns problemas da Câmara de Águeda. ------------------------------------------------

------ A outra situação que queria questionar, era o resultado da reunião com 101 

empresários, interessados em aquisições de parcelas do Parque Empresarial do 

Casarão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria também saber, sobre a deslocação da GNR para confirmar a denúncia 

efetuada sobre uma habitação social. Gostaria de ter mais esclarecimentos sobre este 

assunto. Se para resolver os nossos problemas sociais, precisamos da interferência 

da GNR? Acho que seria melhor as assistentes sociais, mas não sei o que aconteceu, 

gostaria de esclarecimentos sobre isso.” -------------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD:  ----------------------------------------------------

------ “Sobre as informações do Senhor Presidente, gostava que me desse a respostas 

sucintas e objetivas para eu ficar bem esclarecido, que não é o que tem feito noutras 

Assembleias. Noutras Assembleias também pedi, para que esta sala fosse melhorada, 

mas a sala continua a ser muito fria. Sugeria que colocasse um amola na porta, pelo 

menos não teria que me levantar tantas vezes para a fechar, se me permitir até 

mesmo eu mando coloca-la. Senão trocamos de lugar com os membros do PS, e 

ficam eles em frente à porta. -----------------------------------------------------------------------------

------ Pela terceira vez, em relação à informação do Senhor Presidente, não me parece 

ter visto que se tenha reunido com a Direção de Estradas para resolver o problema, 

das taxas que os empresários têm que pagar de acesso à via pública, que não são 

nadas pequenas. Há várias pessoas que me pediram essa informação, se têm ou não 

de pagar, andam a adiar. São as empresas que pagam os impostos para que o 

Senhor Presidente possa fazer as obras que tanto fala. Agradecia que me dissesse o 

que foi feito pela Câmara sobre este assunto. ------------------------------------------------------

------ Gostava também que me dissesse, se reuniu com a Direção de Estradas, ou com 

o Governo Central, ou com a CCDRC, em relação à futura autoestrada. A única coisa 
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que queria saber neste momento, é para quem tem terrenos nesta faixa e neste 

momento não pode lá fazer nada, há pessoas que querem investir, eu mesmo, e 

estamos sujeitos e limitados pela proteção que está a ser feita à autoestrada que não 

existe e nem sei se existirá. A única coisa que estou a pedir, é que definitivamente 

seja definido onde vai ser a autoestrada e que deixem de limitar os outros, para que 

possam fazer alguma coisa. -----------------------------------------------------------------------------

------ Gostava também, de ver na sua informação, se o Senhor Presidente teve alguma 

reunião com a sua equipa técnica, que fez a Escola Fernando Caldeira ou com o 

construtor. Porque a Escola vai ser inaugurada amanhã e sabemos como é que el 

está. Como é que é possível inaugurar uma Escola que custou muito dinheiro, que 

devia ser para o futuro, devia ter condições, que muitas pessoas que estão nesta 

Assembleia sabem que não tem. -----------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao à reunião que teve com os empresários, queria saber se disse que 

a pista de aterragem, está a 150 metros dos lotes industriais? Os aviões nadam no 

meio dos lotes industriais. Inaugurar um Parque empresarial, também devia ser com 

dignidade e com as infraestruturas, como as que o Senhor exige para um alvará de 

loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à Escola Fernando Caldeira, e ainda sobre a informação escrita, 

gostava que a comunicação social no título dissesse que Câmara Municipal, vai 

inaugurar escola que está feita sem condições e mal realizada. -------------------------------

------ Também gostava de ver nas informações, se o Senhor visitou a empreitada da 

AdRA na freguesia de Aguada de Cima, na minha rua. Quando a empreitada começou 

e vi que estava a ser mal realizada, tive o cuidado de mandar um email para a 

Câmara. Não obtive resposta, para quem lá vai passar todos os dias como eu, aquilo 

está mal executado. Não tenho dúvida nenhuma. Vi logo pelos materiais que eram 

usados, sabe que o barato sai caro. Quando ajustamos barato, depois sai-nos caro e 

os materiais de fraca qualidade continuam a ser utilizados. Aliás agora não porque o 

empreiteiro desapareceu e nós temos que andar no meio dos buracos. Soube hoje, 

que numa empreitada de águas, esqueceram-se dos ramais e que o empreiteiro 

andava a discutir com a AdRA o preço dos ramais. Como é que é possível? --------------

------ A Câmara quando deixa a AdRA ir fazer uma obra para uma freguesia devia 

reunir e saber o que se vai passar. Mas ainda sobre a empreitada de Aguada de Cima, 

o material que lá está já não se usa há anos. Depois de meterem o tapete, passado 

pouco tempo os buracos vão aparecer. Não estou para criticar, estou para ajudar, mas 

não sei que organização é esta. ------------------------------------------------------------------------

------ Também gostava de ver na informação escrita do Senhor Presidente, se foi 

visitar o troço da Alagoa. Porque de facto aquilo é um lamaçal. O que lá está é o 
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mesmo que está nos arranjos urbanísticos da casa mortuária de aguada de Cima, 

também mandei um email para o Senhor Presidente e para o Senhor Vereador sobre 

isso. O material que lá está nem é tout-venant, é terra e terra aplicada. Ou seja, é um 

tout-venant de 3ª ou 4ª escolha, numa estrada daquelas com imenso movimento, claro 

que é um lamaçal. A Câmara não faz fiscalização? Venho fazer reparos sempre as 

mesmas coisas, mando-lhe um email nem se dá ao trabalho de ler. As pessoas têm 

que andar sujeitas à sua incapacidade, por não atura sobre as situações? Empreitar 

barato, mas faz-se mal e depois fica caro.” ----------------------------------------------------------

------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto – PS:  --------------------------------------------------------

------ “Nestes dias difíceis que toda a população vive, provocada por uma austeridade 

ideológica do Governo PSD-CDS, sem dó nem piedade para os mais desfavorecidos, 

mas demasiado condescendentes para os poderosos, é caso para dizer que este 

Governo do PSD-CDS, mostra força para os pequenos mas acobarda-se perante os 

grandes interesses. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Nesse contexto o Executivo da Câmara Municipal de Águeda, liderado pelo Dr. 

Gil Nadais, deu uma lição de boa governança tendo realizado em tempo útil uma 

gestão inteligente dos dinheiros públicos, criando condições para nestes tempos 

difíceis puder ir encontro das dificuldades dos nossos munícipes. Deste modo, é de 

louvar a baixa de impostos que a Câmara teria direito, nomeadamente do IMI e do 

IRS. Não é de somenos importância prescindir da parte que lhe cabia, de 25%, do IMI 

ou 60% do IRS, nestes dias, onde também os municípios são atacados pelo Governo 

PSD-CDS, com cortes substanciais, nas suas receitas. Para termos uma ideia 

relativamente ao IMI, esta redução implica que, por exemplo, que tivesse de pagar 

4000 euros de IMI, terá de pagar apenas 300. Tendo desse modo uma poupança de 

100 euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nos dias que correm, em que as pessoas se sentem espoliadas dos seus 

direitos, inclusive os salariais, é uma pequena contribuição, mas pelo menos é 

agradável. Gostaria pois de perguntar ao Senhor Presidente da Câmara, quando é que 

os aguedenses poderão usufruir dessas reduções do IMI e do IRS? -------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  ----------------------------------------------

------ “Queria falar em três situações relativamente à informação do Senhor Presidente. 

Realmente comungo aquilo que a Dr.ª Nair disse, muitas das siglas não as percebo, 

pedia-lhe que houvesse mais objetividade e clareza nessas situações. Assim como 

não entendo como é que num lado, se apresentam dados desde janeiro de 2012, 

outros não nos dizem de quando é que são, se são globais, ou se são respeitantes a 

dezembro e janeiro. Estive a comparar os dados que tenho, por exemplo a respeito 

das refeições escolares e fico com algumas dúvidas dos montantes que lá estão. 
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Pedia que fosse o mais possível clarificada esta informação. Estamos a falar da 

informação do Senhor Presidente de dezembro a janeiro, por isso era só desse 

período que devia estar e não de outros. -------------------------------------------------------------

------ Ainda a respeito da informação, fala das obras que estão a ser realizadas no 

Parque Escolar, gostaria de saber o que é que se passa na C+S de Valongo do 

Vouga. Neste período de dezembro a janeiro, não houve obra e gostaria de saber 

porquê? Porque é que essa situação se arrasta, quais são os impedimentos que leva a 

que aquela obra esteja assim parada e se há algum timing para que ela seja 

executada, até para não prejudicar mais o andamento da vida escolar naquela escola. 

------ Finalmente e ainda em Valongo do Vouga, também naquela zona, aproveitava 

para dizer que a AdRA realizou na rua Beatriz Moura, em agosto uma intervenção de 

saneamento, para ligar o pavilhão da escola ao saneamento, gostaria que a Câmara 

pedisse, se é que ainda não pediu, para repor o piso daquela rua, porque está 

constantemente a ir abaixo, está completamente degradado. Uma estrada que estava 

boa ou pelo menos parecia boa. Acompanhei aquele trabalho, porque na altura que fui 

operado, caminhava bastante naquela zona e vi que os senhores quando puseram o 

tubo, nem sequer calcavam, era a roda da máquina que lá entrava que calcava, mais 

nada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: --------------- 

------ “Neste período, ouvi dois deputados a apresentarem reclamações, relativamente 

aos trabalhos da AdRA e penso que esta Assembleia, votou por unanimidade o 

aparecimento da AdRA, com o intuito, penso que de todos, de uma carência grande 

que existia no nosso Concelho, fosse suprida. Ou seja, mais de 50% do Concelho não 

tinha saneamento e isso iria acarretar elevados custos, penso que rondaria os 25 

milhões de euros e há conta só da Câmara Municipal, seria extraordinariamente difícil 

concluir-se essa infraestrutura básica que já ca deveria estar há 100 anos. ----------------

------ Tenho agora conhecimento pelos jornais e pela informação do Senhor 

Presidente, que finalmente estão a começar essas tão importantes obras, no nosso 

Concelho, penso que a começar por Macinhata e Valongo. Sei também e porque 

escrevi ao Ministro das Finanças, para que pudessem desbloquear, que vêm com um 

atraso medonho, na freguesia de Águeda, essas obras já deviam estar feitas e sei 

também que a Câmara Municipal, se dispôs a dar ou a emprestar ou a adiantar a 

comparticipação nacional, para que essas obras não tivessem paradas. É uma obra de 

vital importância para o Concelho, eu disse a dada altura que se fosse feita na 

freguesia de Águeda, não tinha problemas nenhuns em perder as eleições porque era 

muito mais importante o saneamento para as pessoas. Neste momento, Senhor 

Presidente, quero-lhe dar os parabéns porque sei que foram exercidas pressões, para 
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que isto andasse em definitivo nós entrássemos na senda do progresso. Nenhuma 

terra tem progresso se não tiver uma das suas infraestruturas mais básicas resolvidas. 

Contudo neste momento, começo a ter a sensação e penso que nós não votamos a 

AdRA para que seja mais uma empresa que apenas se limita a vir buscar dinheiro ao 

bolso dos contribuintes. A AdRA tem uma comparticipação nacional, do Estado e uma 

comparticipação das Câmaras Municipais. Parece-me e pelo que ouvi do Senhor Eng. 

José Oliveira, que os materiais são fracos, pelo que ouvi do Prof. Tondela que no caso 

de Valongo deveremos estar muito mais atentos e temos que começar a exigir à AdRA 

que não seja apenas uma empresa que está para ganhar dinheiro mas que tenham 

uma componente social, também que me parece importante. ----------------------------------

------ Há algum tempo atrás, a Junta de Freguesia pediu um alinhamento gratuito para 

uma casa, a casa recuou um metro o muro, pedi para que a AdRA recolocasse a 

boca-de-incêndio e que a afastasse do meio da estrada e recebi uma comunicação a 

dizer que custava 375 euros mais IVA e que devido ao avultado que fariam 50% de 

desconto e que a Junta teria que pagar 187 euros mais IVA. Fico estupefacto com esta 

máquina de fazer dinheiro, vão buscar dinheiro a todo o lado. Teve uma brevidade 

absoluta em aumentar o preço da água, ainda não cumpriu com quase nada, está 

finalmente a começar a cumprir, graças também a tudo estar empancado a Lisboa no 

Ministro das Finanças. Como é óbvio não pagarei 375 euros nem 187 euros, para 

desviar do meio da estrada a boca de incêndio, se alguém se aleijar, ela está no meio 

da estrada. Pedia que o Senhor Presidente interferisse junto da AdRA para que 

olhasse mais para as pessoas, porque depois daquilo que o Senhor José Vidal disse, 

quando alguém tem a veleidade neste pais de pedir para se multar que anda a 

apanhar lixo, está tudo perdido! -------------------------------------------------------------------------

------ Neste primeiro mês do ano, passei 41 atestados de insuficiência económica, 

desde janeiro até ontem. Esses atestados servem para as pessoas irem à Cruz 

Vermelha e a outras entidades que dão alimentos e preocupa-me este saque 

constante de tudo e de todos, ao bolso das pessoas. Pedia que a AdRA não fosse só 

uma empresa para fazer dinheiro e que tivesse em atenção essa situação. ---------------

------ Mais importante que isto é que o saneamento, finalmente veio, temos 

saneamento e portanto os meus parabéns e espero que entre março e abril que esteja 

também na freguesia de Águeda. ----------------------------------------------------------------------

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD: ------------------------------------------------

------ “A minha questão tem a ver com a Pensão Santos, soube pela comunicação 

social que as obras foram suspensas por problemas nas fundações e vários 

problemas que foram detetados ao longo da obra. O que gostaria de saber é se já foi 

feito algum estudo quanto é que nos vais custar a mais a Pensão Santos? E se está 
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pensado pelo Executivo trazer essas contas à Assembleia?” ----------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na íntegra: ---------------------

------ “Começava por responder à Dr.ª Nair, a informação é feita tendo por base que é 

dirigida a membros eleitos e que vão acompanhando a atividade municipal. Sobre a 

Lolita Loura de Lisboa, já passou por aqui para ser aprovada e chama-se Lighting 

Living Lab. Como tal, peço desculpa mas vou dar indicações aos Serviços para 

identificarem as siglas, mas essa por exemplo já passou por aqui e é bastante falado. -

------ Sobre a minha agenda, não tenho problemas nenhuns em a divulgar e das 

reuniões que faço, olhe que são muitas dezenas. O que está na informação, são as 

que são consideradas mais importantes. Mas posso dar todas. -------------------------------

------ Sobre os financiamentos, está aqui o resultado dessa reunião, num dos pontos 

desta assembleia, é uma revisão orçamental para colocar três escolas. Nós não 

sabemos se vão ser financiadas, mas há essa possibilidade e como tal, o que estamos 

aqui a fazer é o resultado dessa reunião. Estamos aqui a concretiza-lo. --------------------

------ Quanto aos financiamentos de Bruxelas, ainda não temos respostas. Mas 

felizmente que ainda não temos repostas, porque outros já a tiveram. Vamos 

aguardar. Mas devo dizer que os 30 milhões não são para resolver problemas da 

Câmara, porque felizmente a Câmara em termos financeiros não tem problemas que 

necessite desses 30 milhões. É para resolver problemas das pessoas de Águeda, do 

Concelho de Águeda. É para isso que nós fizemos essa candidatura, nós e aqueles 

que acreditaram e acreditam em nós, para se juntarem como tive oportunidade de 

dizer, o Instituto Superior Técnico, a Efacec, a EDP, o MIT, o Politécnico de Milão, são 

entidades que têm alguma notoriedade, algumas nacional outras internacionalmente. 

Reconheceram que a Câmara de Águeda podia ser um parceiro bom para apresentar 

um projeto de mais de 30 milhões, aos fundos comunitários. -----------------------------------

------ Vou explicar em que consiste esta candidatura em traços muito gerais. Esta 

candidatura visa em intervir em 300 mil metros quadrados de construção no Concelho 

de Águeda. Principalmente na cidade, mas poderá também se estender a outros 

núcleos. O objetivo é dotar as casas de eficiência energética. Não são só contadores, 

isso é uma pequena parte. As medidas ativas são, painéis solares, painéis 

fotovoltaicos, depois as medidas passivas são, alteração de caixilharias, de telhados, 

de janelas, etc. No sentido de ter um maior conforto térmico. No caso concreto de 

Águeda, o que está no projeto, na zona das piscinas, é chamado um district heating, 

ou seja um aquecimento e arrefecimento central, para toda aquela zona. Tem por base 
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o equipamento que está nas piscinas, as necessidades das piscinas conjugada com 

os equipamentos que serão colocados nos prédios. Já existem projetos deste género 

noutros locais, mas são com equipamentos muito grandes, nós aqui vamos fazer a 

partilha e a gestão de pequenos equipamentos. Isto será a base do projeto. Em termos 

do município este edifício será adaptado com medidas passivas no sentido de o tornar 

mais confortável, porque as medidas passivas investimos na obra e depois não temos 

consumos energéticos. Com as medidas ativas estamos permanentemente a gastar. 

Depois obviamente, uma intervenção na iluminação, estamos a falar de um projeto 

que representa mais de 30 milhões de euros, é um projeto muito grande. Não temos a 

certeza se será aprovado, porque não fomos apenas nós que nos candidatamos. Há 

um pacote de 30 milhões e está a europa toda a concurso. Aquilo que nós sabemos é 

que da primeira fase passamos. No próximo mês teremos uma resposta. ------------------

------ A reunião que falaram com os empresários, foram reunião feitas pelos serviços 

da Câmara e penso que são reuniões realizadas ao longo do ano e não apenas uma. 

Eu reuni efetivamente com dois empresários, que já têm contratos promessa compra e 

venda e que estão interessados em dar continuidade aos projetos. --------------------------

------ Quanto á necessidade de intervenção da GNR, infelizmente tivemos que a 

chamar, porque se temos uma casa vaga e roubam tudo o que lá está dentro, temos 

que chamar a GNR, não é a assistente social. Foi isso que efetivamente aconteceu. ---

------ Relativamente às questões colocadas, pelo Senhor Eng. José Oliveira, tenho de 

o felicitar pelo seu recente ingresso no Concelho. Porque o Senhor habita aqui há 

poucos anos, se estivesse há mais anos, por exemplo desde 2001, poderia ter visto, 

por exemplo, que aquela estrada junto à linha do Comboio que passa na Associação 

Industrial, foi nesse ano que foi feita e foi feita sem qualquer base, meteram apenas 

uma camada de banda, ou seja, quando diz que barato sai caro, agora estamos a 

reparar esse barato todo e estamos a fazer aquilo que deveria ter sido feito naquela 

altura. Estamos a repor aquela estrada, porque não colocaram a camada de desgaste 

e nós tínhamos sistematicamente acidente naquela estrada, na reta os carros 

despistavam-se. Por isso temos de fazer a intervenção, que estamos a fazer. ------------

------ Temos casos de estradas que só estão em banda na freguesia de Aguada de 

Cima, onde o Senhor na altura que foram feitas era Presidente da Junta. Só para dizer 

que as coisas não são sempre como parecem. Aquilo que se passa é que do 

acompanhamento que fazíamos das atas da Assembleia, não notávamos as sua voz 

discordante com o trabalho que tinha sido feito, aliás era tudo muito bem feito. -----------

------ Sobre as condições da Escola Fernando Caldeira, a empresa que a fez é 

responsável por ela após 5 anos da receção provisória, que ainda não aconteceu, 

apenas foi parcialmente recebida. Durante esses 5 anos, a empresa será responsável 
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pelo bom estado da escola, que não tenham a ver, obviamente com problemas de 

maus tratos de uso. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Um bocado de estudo faz bem, mas mais uma vez parece que o senhor Eng. 

José Oliveira chegou muito recentemente ao Concelho de Águeda. Repare a pista de 

aviação que agora está muito mal, mas todas as construções que lá estão feitas do 

lado sul da pista, estão na zona de proteção, têm de ir abaixo. O Senhor sabe que, se 

houve uma coisa, que nos caracteriza é que nós estudamos os assuntos, antes de se 

fazer qualquer construção e qualquer intervenção é necessário estudar. Nós 

encomendamos um estudo a uma empresa, sobre quais eram as necessidades que 

tínhamos em superfícies de desobstrução naquela pista. Foi a partir daí que iniciamos 

a nossa ação. Posso-lhe dizer, que aquela pista está dimensionada para os aviões de 

combate a incêndio, dos maiores que haja, para jatos de utilização privada e 

comerciais de pequeno nível. As normas de proteção foram criadas e a parti de ali 

criamos um corredor da pista e estudamos os afastamentos necessários para 

implantar o Parque Empresarial. Por isso, é que foi a determinado como limite de 

altura que está no Plano, que são 12 metros, porque é o limite que pode ali ter. Não 

podemos permitir construções mais elevadas, por caudas dessas tais superfícies de 

desobstrução. Posso-vos dizer também que se a pista for prolongada da forma que 

está, vai cortar a estrada que vai para Belazaima e que o Parque Empresarial do 

Casarão, foi estudado para que a estrada possa ser substituída, para que o acesso 

possa ser feito através do Parque e dar continuidade à estrada. Quem cá estiver 

nessa altura, poderá optar, se quiser prolongar a pista, em fazer a estrada por dentro 

ou se assim o quiser, faz um túnel e resolve a situação. Mas não está inviabilizada 

qualquer uma destas possibilidades. Os assuntos foram estudados. O hangar que está 

lá junto à pista, está nos devidos afastamento e com as alturas permitidas para não 

afetar a pista. Tudo o que está do lado direito é para ser demolido. Está dentro da 

superfície de desobstrução, não pode lá estar. Ainda ontem compramos mais um 

terreno, para podermos criar mais superfície de desobstrução, para não termos 

arvores e poder ter o Aeroclube a funcionar. O Senhor sabe que aquilo nunca teve 

licença, sempre foi de funcionamento clandestino? Neste momento está fechado e 

temos comprado muitos milhares de metros quadrados de terreno para viabilizar 

aquela pista, porque entendemos que é um investimento interessante para o 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às empreitadas da AdRA, quando entramos para a Câmara tomámos 

uma decisão. Tudo o que fosse saneamento, não meteríamos na vala os produtos 

retirados da própria vala. Faríamos com areia. Fomos surpreendidos, que a AdRA não 

adote esses procedimento. Posso dizer porque adotámos esse procedimento, apesar 
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de encarecer as obras, não fazemos o mais barato, fazemos o melhor pelo preço mais 

baixo. Este procedimento custava mais cerca de 5%, mas depois não tínhamos 

problemas nas valas. Agora fomos surpreendidos porque a AdRA não tem este 

procedimento, diz que faz com materiais cirandados. Temos tentando dentro das 

possibilidades do quadro da Câmara, acompanhar as obras no sentido das valas 

serem compactadas o melhor possível. Não gostamos deste procedimento, mas 

somos confrontados com um dilema. Ou não autorizamos obra nenhuma e atirar para 

o lixo os financiamentos todos, adiar o investimento que está a ser feito, são 98 

quilómetros de saneamento que está a ser feito, ou tentar melhorar aquilo que 

podemos, que na nossa perspetiva não esta devidamente feito, porque não era a 

nossa pratica. É isso que estamos a tentar. Também fui surpreendido, que depois de 

tanto à espera da intervenção em Aguada de Cima, que não tenham metido os ramais, 

isto não é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa é estarmos há mais de um 

ano à espera desta obra, para podermos ter um piso como deve ser, naquela estrada. 

Isso é responsabilidade nossa. --------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às questões colocadas pelo Senhor Casimiro, relativamente à redução do 

IMI e IRS. A redução do IMI vão senti-la já em abril, quando receberem a fatura e 

comparem com a do ano anterior, para quem tinha prédio avaliados. Posso dizer que 

segundo os estudos da Associação Nacional de Municípios, o Município de Águeda, 

receberá devido a ter descido a taxa de IMI, mesmo com a atualização, menos cerca 

de 30 mil euros. Não é muito, é o que é. Quanto ao IRS, em dezembro mandamos 

uma carta ao Senhor Ministra das Finanças, porque se descemos o IRS para as 

pessoas que têm domicílio fiscal no Concelho de Águeda e se estamos a prescindir de 

receitas e sabemos que os tempos que correm são difíceis, propusemos ao Senhor 

Ministro das Finanças, que o acerto do IRS não fosse feito em 2014, quando as 

pessoas entregarem a declaração, mas que pudessem desde já, reduzir essa 

percentagem. Estamos à espera de resposta do Senhor Ministro das Finanças, mas 

infelizmente temos sempre dificuldade em falar com os membros do Governo. -----------

------ Relativamente às questões das reuniões com a Estradas de Portugal, reunimos 

já depois deste período, aquilo que sabemos é que vai ser brevemente enviado para a 

Câmara, uma diminuição do corredor da ligação Águeda-Aveiro que estava prevista. 

Aquilo que temos feito, quando surgem projetos é tentar que sejam informados, 

porque surgiram-nos situação de investimento entre duas fábricas, ou ampliação de 

uma fábrica e não lhe era dado, por estra dentro do limite. Não fazia sentido nenhum, 

essa limitação. Quanto à autoestrada, coloquei a questão numa reunião ao Senhor 

Secretário de Estado, que disse, que estaria para breve o plano a 5 anos para a 

construção de autoestradas. -----------------------------------------------------------------------------
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------ Quanto à colocação da mola na porta, não tenho problemas nenhuns em a 

mandar por, mas se o Senhor Eng. José Oliveira, a quiser pôr, a Câmara agradece 

sempre todos os donativos possam ser feitos. ------------------------------------------------------

------ Quanto às questões colocadas pelo Prof. Tondela, iremos ver o que se está a 

passar, mas no Concelho temos vários problemas, nas repavimentações feitas pela 

AdRA. Quanto às obras na C+S em Valongo, estão a decorrer de acordo com o 

programado. Ainda agora tivemos mais um uto de medição, pensamos que está a 

decorrer com normalidade. Estas obras que decorrerem em escolas com alunos, são 

sempre muito condicionadas, por causa das aulas. Para ter em simultâneo aulas e 

obras é necessária muita conjugação. ----------------------------------------------------------------

------ Em relação às questões colocadas pelo Senhor Presidente da Junta de Águeda e 

em complemento ao que já foi dito relativamente ao saneamento, Águeda tem cerca 

de 220 quilómetros de saneamento feitos, nestas empreitadas que estão a decorrer 

vão ser feitos 98 quilómetros. Posso-vos dizer também, que insisti com a AdRA e 

manifestei a disponibilidade da Câmara de avançarmos com a comparticipação 

nacional, se eles conseguissem financiamento, como as obras ficaram bastante abaixo 

do valor a que foram lançados os concursos, há um intervalo financeiro. Falei no 

sentido de aproveitarem esse intervalo financeiro, adiantaríamos a comparticipação 

nacional, pra resolver o problema do saneamento no Concelho. Temos um problema 

grave na Trofa, essa situação vai avançar, pelo menos e a Câmara irá pagar essa 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às questões colocadas pela Dr.ª Joana Santos, as alterações na Pensão 

Santos, penso que vão ficar mais baratas do que estava inicialmente previsto, porque 

não vamos fazer a recuperação de todo o rés-do-chão. Com as obras verificou-se que 

não estava em tão boas condições como pareceu quando foram feitos os testes, 

vamos só ficar com o edifício inicial. Temos mais trabalho de demolição, mas são 

menos onerosos do que a recuperação que era necessária.” ----------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD:  ----------------------------------------------------

------ “Em relação a ter dito a que ando no concelho há poucos anos e antes do Senhor 

vir para a Câmara, já ca andava e prezo-me por isso. Se houve alguém que se 

esforçou pelo Concelho fui eu, tanto a nível pessoal como político, tenho a consciência 

tranquila. Em relação às suas considerações técnicas, tem muita dificuldade em 

discutir comigo, questões técnicas porque não sabe do que está a falar. -------------------

------ Mandei-lhe um email, explicando o que se estava a passar, na empreitada da 

AdRA estão a ser aplicados saibros argilosos, pratica que se utilizava há muitos anos, 

deixou de se utilizar para se começar a utilizar areias não argilosas, ou lavadas. Esses 

é que são materiais adequados para colocar na vala, para que com o tempo não 
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assentem. Porque os solos argilosos, com o tempo, depois de perderem a humidade 

as valas assentam, é simples. Se a AdRA não está a fazer, têm que mudar a prática. 

Quem mandar no Concelho penso que é o Senhor Presidente, não é a AdRA. -----------

------ Em relação à empreitada da Alagoa, está dizer que não vi o que fizer 

anteriormente. O Senhor não falou sobre o que eu pedi, eu falei sobre os tout-venant 

que estão a ser aplicados e que não têm qualidade. Falou que a estrada não tinha 

caixa e que estava a ser reposta. Fale de coisas concretas, se quer falar comigo com 

justiça e ser verdadeiro, vamos falar de assuntos sérios e os assuntos sérios são para 

ser falados não com malandrice e a desviar dos assuntos. -------------------------------------

------ Em relação à resposta que o Senhor me deu, sobre os pagamentos das taxas, 

não me disse nada. Algumas empresas já têm a segunda via para pagamento, outros 

até já pagaram. Há empresas a ter que pagar 6 e 7 mil euros, para terem acesso à 

estrada, que o Senhor sabe que nem sequer pintada está e ainda têm que pagar para 

ter uma estrada naquele estado. ------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao Parque Empresarial, está sempre com o mesmo argumento. O 

Senhor fez um Parque que não tem aplicação, caia na realidade. O Parque é enorme, 

se tinha tanto espaço, porque é que não afastou o Parque da pista? A pista já la 

estava. Quando vai para o parque e passa no Vale Grande, não tem a decência de 

mandar retificar o que lá foi feito? Na mesma rua, mandar ligar o saneamento às casas 

da Borralha e não mandar ligar às de Aguada de Cima?” ------------------------------- ------ 

Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  ----------------------------------------------- 

“Apenas queria esclarecer o Senhor Presidente da Câmara, que eu não pedi mais 

informações, apenas pedi que datasse as informações que são enviadas. Quanto às 

iniciais, são mais de uma dúzia, ensinaram-me na boa escrita que antes de usar uma 

inicial, deve-se escrever o que é que essas iniciais querem dizer. --------------------------- 

Quanto à habitação social, só queria saber se está desabitada, quando temos neste 

momento temos tantas famílias a necessitar de habitação.” ---------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “Obviamente que juiz em causa própria podemos dizer o que queremos, costuma 

dizer o povo que presunção e água benta, cada um toma a que quer. Eu faço aquilo 

que faço, faço o melhor que posso, não sei tudo e agradeço que me ensinem e confio 

nas pessoas que trabalham comigo, até prova em contrário. Se o tout-venant não tem 

qualidade, vou mandar averiguar, porque como o Senhor Eng. José Oliveira, deve 

compreender e como disse confio nas pessoas, e tenho a maior confiança nessas 
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pessoas que trabalham na Câmara. Os técnicos da Câmara, muitas vezes têm 

mandado refazer trabalhos que não estão bem feitos, pelo empreiteiros. Nós estamos 

numa cidade concorrencial, a Câmara de Águeda põe sempre as obras em concurso 

pelo preço mais baixo, as empresas tentam ganhar e alguns preços estão esmagados. 

O que compete aos técnicos e à Câmara, que sabem que têm o meu apoio é quando 

não está bem recusar, por isso, espero que se não estiver bem nessa estrada, se o 

tout-venant não tiver qualidade, seja isso que seja feito. -----------------------------------------

------ Tem toda a razão, não falei sobre o pagamento das taxas, mandei analisar esta 

situação, vou proximamente ter uma reunião com os empresários para lhes poder dar 

algum aconselhamento. Não é um processo simples, porque há uma lei que não era 

aplicada, se me disserem que os valores são uma exorbitância, concordo. Tenho uma 

reunião pedida há largos meses, com a Estradas de Portugal, com a direção nacional, 

mas também aqui e mais uma vez, eles não ouvem. Se os Senhores tiverem outros 

meios, para lá chegar e para fazer ouvir, eu não tenho nada contra e agradeço. 

Porque acho que é uma atitude de uma enorme arrogância que estão a fazer, nem 

sequer respondem. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a marcação na estrada que acho que brada aos céus aquilo que acontece. 

Felizmente não aconteceu nenhum acidente, mas aquilo é mais do que propicio a 

acidentes. As pessoas não sabem onde andam, onde é que está a estrada, dizem-me 

que em março vai ser pintada. Foi isto que me transmitiram, sobre esta situação. O 

caricato disto é que fizeram 200 metros de um traço e foram-se embora. Sinceramente 

não consigo perceber. -------------------------------------------------------------------------------------

------ O Parque Empresarial do Casarão, tem as dimensões que foram entendidas em 

determinado momento, como as adequadas. Não podemos ou não devemos, no 

momento de hoje, julgar uma decisão que foi tida num tempo totalmente diferente. Nós 

quando pensamos aquele Parque, foi há 5, 6 anos, vejam qual era o estado que nós 

vivíamos em Portugal e o que é que se pensava. Aquele parque era adequado às 

condições e áquilo que entendíamos que era o desenvolvimento. Não podemos andar 

permanentemente a rever projetos, senão não chegamos a concretizar nenhum. 

Temos uma infraestrutura que foi pena aparecer neste momento, se tivesse aparecido 

20anos mais cedo, estaria totalmente ocupada. Estou convencido disso, mas tenho 

empresários interessados em ir para lá. Tenho pessoas que estão interessadas, neste 

momento há o problema de quem é o primeiro. Se o LIDL, conforme nos disseram, for 

o primeiro a ir e começar a construir, que rapidamente temos outras empresas. Porque 

umas arrastam as outras e neste momento aquilo é assim, um pouco deserto. Eu não 

fujo dos assuntos, posso é não dar a resposta que o Senhor Eng. José Oliveira quer, 

ou qualquer outro membro desta Assembleia quer, mas dou a resposta possível sobre 
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os assuntos. Para mim não há assuntos camarários que sejam tabu. -----------------------

------ Quanto à habitação desabitada, que a Dr.ª Nair referiu, peço a Dr.ª Elsa que 

esclarece esse assunto.” ----------------------------------------------------------------------------------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – PS – Vereadora: ---- -----------------------------------

------ “O que aconteceu, foi que a senhora que habita a casa teve que sair para fazer 

tratamentos, durante algumas semanas teve que viver em casa de familiares, foi 

nesse período. A casa continua alugada a essa pessoa, mas como houve este furto 

entretanto, não está em condições de habitar, mas a casa continua entregue.” -----------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente da Câmara Municipal: -----

------ “Ou seja temos uma casa alugada, que apenas tem as paredes exteriores, até as 

janelas levaram.” --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi colocada à votação da assembleia a inclusão do um assunto de carácter 

urgente na ordem do dia, que constituirá o ponto 3.11. com a seguinte redação: ---------

------ Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal  para 

reconhecimento do carácter estratégico e prioritári o do projeto referente à 

candidatura SAMA – da Desmaterialização à Excelênci a. ----------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que procedeu à apresentação da proposta, conforme se 

transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------

------ “A Câmara de Águeda, está no conjunto de câmaras piloto, da desmaterialização 

e modernização administrativa, dentro desta continuidade sabemos que vai ser criada 

em breve o Balcão do Empreendedor. Todos os projetos, industriais ou mesmo de 

construção, passam a ser submetidos através de um site do Governo, depois há que 

fazer uma adaptação dos softwares da Câmara para que possam receber e tratar essa 

informação. Uma parte é a adequação deste interface, por outro lado como sabem, 

temos muitos documentos digitalizados, quase tudo e isto ocupa grande espaço de 

disco e fomos obrigados a comprar mais capacidade de armazenamento, essa é uma 

das partes desta candidatura. A outra parte é a melhoria das condições da segurança 

da informação. Temos uma certificação da qualidade da segurança da informação, e 

não podíamos ter o data center, com as condições que estavam. Não tínhamos 

sistema de climatização adequado, nem de combate a incêndios. Estamos a dotar o 

data center da Câmara com essas condições. ------------------------------------------------------

------ Por outro lado e é a terceira parte deste programa, há alguns anos que tomamos 

a opção na área dos serviços de informação geográfica de caminhar para softwares 

livres, são softwares que estão na internet e não pagamos licenças de utilização, mas 

depois há que desenvolver aplicações próprias que temos de ter para o trabalho 
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interno. Para além disso há normas europeia e nacionais, que obrigam a uma 

reformulação de toda a informação no caso concreto, dos sistemas de informação 

geográfica, para uma nova classificação. É isto que pretendemos com esta 

candidatura, basicamente continuar a ir na primeira linha do desenvolvimento. Posso-

vos dizer que grande parte, quase 50% deste investimento já está feito pela Câmara.” 

------ Apresentada à votação foi aprovada POR UNANIMIDADE a inclusão do referido 

assunto na ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal, 1ª revisão 

orçamental das Grandes Opções do Plano e Orçamento;  ----------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que procedeu à apresentação da proposta, conforme se 

transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------

------ “Esta revisão orçamental e para permitir dar acolhimento, às três escolas que 

pretendemos dar a concurso, aliás duas delas já estão, que é a da Trofa e a de 

Aguada de Cima. A escola de Valongo estamos a aguardar os projetos de 

especialidades, para lançarmos o concurso. Por isso, houve que dar acolhimento 

orçamental a estas obras, há a possibilidade de serem financiadas, portanto propomos 

a sua introdução no Plano e Orçamento da Câmara, para podermos avançar com os 

processos. O QREN só vai financiar obras que estejam adjudicadas ou já em obra e 

quanto maior os estado de maturidade, mais depressa é apoiada se houver dinheiro. 

Dentro das opções que tivemos, não poe em causa a sustentabilidade financeira da 

Câmara, pode-lhe reduzir as disponibilidades financeiras, mas há uma janela de 

oportunidade que temos de aproveitar. Se ficarmos há espera de ter a candidatura 

aprovada para avançarmos com a obra, não fazemos nada. Avançando com o projeto 

a Câmara tem capacidade financeira, mesmo que não haja comparticipação, de se 

não se endividar, por isso é um risco calculado que fazemos. Diminuímos as nossas 

disponibilidades e se não houver comparticipação, ficamos com as obras feitas e 

podemos dizer com estes três centros educativos, fica o Concelho coberto no que 

concerne a escolas.” ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “Relativamente a este ponto, depois das explicações do Senhor Presidente já 

fiquei mais esclarecido, mas voltamos ao mesmo, a informação que nos chegou 

relativamente a este ponto, foram duas páginas, uma com três linhas, com a 

deliberação da Câmara da reunião do Executivo. Outra, em que de uma forma muito 
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genérica, falam da revisão do orçamento, em que percebo uma alteração de 2 milhões 

e 900 mil euros, não se percebe mãos nada. Agora explicou-nos que tem a ver com as 

escolas, mas acho que fazia mais sentido, podíamos maturar as nossas decisões de 

outra forma, se nos explicassem o que é que se passa. Só soube há dois minutos, a 

que é que se referem estes 2 milhões e 900 mil euros, de revisão orçamental. É uma 

sugestão e um pedido, para que as informações fossem um pouco mais claras e 

precisas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Terminava, fazendo uma observação e um reparo, com o devido respeito ao 

Senhor Presidente, isto aplica-se a colegas meus de partido e não só, sinto-me 

legitimado nas próximas Assembleias Municipais, em que se for discutir a informação 

do Senhor Presidente, de vir aqui discutir o que me apetecer. Porque houve aqui 

intervenções sobre tudo e mais alguma coisa.” -----------------------------------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  ----------------------------------------------

------ “Começo por dizer que vou votar favoravelmente a esta alteração do orçamento. 

Acho que o Senhor Presidente só faz bem em avançar com estas situações, até 

porque se tem desafogo financeiro, como foi dizendo e como na altura fez e muito 

bem, se substituía ao Estado para fazer obras no Hospital, também se pode substituir 

ao Estado para fazer as escolas, aqui terá o meu apoio. Queria dizer que com estas 

três escolas o Concelho, fica dotado do Parque Escolar, peço desculpa, mas o Senhor 

Presidentes esqueceu-se de Óis, Espinhel, Paradela, Vale Domingos, Giesteira, 

Assequins, Belazaima, Castanheira, A-dos-Ferreiros, Travassô e mais, esqueceu-se 

do pré-escolar da cidade de Águeda e de Vale Domingos. Porque estas zonas não 

ficam cobertas, não tem qualquer intervenção, nem nunca tiveram que eu conheça nos 

últimos anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria também saber se estes três projetos que estamos a falar englobam pré-

escolar?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “Os centros educativos que vão ser feitos, todos eles têm pré-escolar, em 

Valongo os projetos de especialidade estão atrasados. Estamos a apressar o projetista 

que os faz, no sentido de os entregar o mais urgentemente possível para avançarmos 

também com o concurso.” -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que 

a Assembleia, por MAIORIA com uma abstenção deliberou aprovar a Proposta da 
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Câmara Municipal de Águeda, 1ª revisão orçamental das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Doação de 

Parcela de terreno ao GICA; ---------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que procedeu à apresentação da proposta, conforme se 

transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------

------ “Em 1966 foi doado pela Câmara da altura um terreno ao GICA, para fazer o 

pavilhão. Só que nunca foi escriturado, em devido tempo, alguns anos a esta parte o 

GICA fez a usucapião e ficou com as instalações legalizadas, sobre esse aspeto. 

Quando surgiu a possibilidade de ser ampliado o pavilhão, veio a esta Câmara a 

cedência do direito de superfície de uma parcela de cerca de 900 metros, para poder 

concretizar aquela construção. Agora há dificuldades legais, em juntar uma parte que 

é propriedade plena, com a parte que é direito de superfície. Entendemos que pelo 

protocolo que temos com o GICA, que durante os próximos 20 anos, que estão 

acautelada a utilização daquele espaço, pela autarquia e pelas pessoas do Concelho, 

pelas coletividades. Para nós não é muito importante de quem é a posse, mas sim a 

fruição, mas isso entendemos que está acautelado. Porque existe este problema de 

ligar uma parcela do direito de superfície, com uma propriedade, propomos que seja 

doado aquela parte onde estão atualmente os balneários que foi cedido em direito de 

superfície, ao GICA e seja feita uma propriedade única.” ----------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia interveio o seguinte Membro da Assembleia 

Municipal de Águeda, cuja intervenção se transcreve na íntegra: -----------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “Acho a proposta louvável e voto a favor, apenas queria um esclarecimento, na 

altura em que foi feita esta cedência de direito de superfície, também na mesma altura 

ou quase, foi feita uma cedência à Cruz Vermelha, presumo que um dia na 

eventualidade de a Cruz Vermelha edificar alguma coisa nessa zona, que o 

procedimento será o mesmo. A filosofia é mais ou menos essa, enquanto o terreno 

não tiver nenhuma construção é cedido, a partir do momento é que é feita, faz mais 

sentido a doação? Será isto? ----------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “O único problema que está aqui é que eles têm uma construção que está feita 
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sobre dois números, em que um é deles e o outro só têm direito de superfície. No caso 

concreto da Cruz Vermelha, que infelizmente não avançou com nada é um direito de 

superfície, que pode ser renovado, mas não é de uma parcela, é de tudo.” ----------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que 

a Assembleia, por MAIORIA  com uma abstenção, deliberou aprovar a Proposta da 

Câmara Municipal de Águeda, de Doação de Parcela de terreno ao GICA. ----------------

------ 3.4 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Delegação 

de Competências nas Juntas de Freguesias; ---------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “Não vou andar aqui em círculos à volta deste assunto, já muito se falou, continuo 

a achar e vou reafirma-lo neste ponto, acho verdadeiramente inadmissível e 

inacreditável, continuar a excluir Agadão, destas transferências de competências e por 

consequência nos protocolos. As atitudes do Senhor Presidente da Câmara, 

desmentem um pouco o seu discurso de há pouco, em que as relações pessoais não 

interferem com as relações institucionais, penso que isto é a prova disso. Penso aliás, 

também, é a minha opinião, não tem a ver com o meu grupo, que noutra situação 

qualquer, o que faria sentido era todos os presidentes de junta votarem contra, em 

solidariedade uns com os outros, neste caso com o Presidente de Junta de Agadão, 

mas sei que isso é muito difícil ou quase impossível de conseguir. Aliás eu próprio 

sinto-me constrangido em votar contra, porque iria acabar por inviabilizar os protocolos 

que estão para as outras Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------

------ Outro aspeto que queria salientar e entretanto, confesso também que dado o 

timing em que são entregues os documentos, não analisei com o devido cuidado, e 

depois do que o Prof. Tondela, é de facto preocupante. Não vou inviabilizar estes 

protocolos, irei abster-me no entanto espero que a Câmara possa e saiba 

salvaguardar ate juridicamente o que se passa aqui. Apenas um exemplo, um 

protocolo de com a Junta da Borralha, que aparece como segundo outorgante, com 

sede em Belazaima do Chão e quem o assina é o Presidente da Junta de Freguesia 

de Castanheira do Vouga. Espero que isto esteja salvaguardado e enquadrado 

juridicamente, e o que nós votemos aqui não possa vir a ser posto em causa.” -----------

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “Como o meu colega Alberto Marques já defendeu, o que devia acontecer aqui 

nesta noite, era todos votarmos contra, é inadmissível continuarmos, com esta 

postura, na minha opinião arrogante de discriminação da população de Agadão. Votei 



 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/fevereiro/2013 

38

contra o orçamento e uma das razões principais foi essa, aqui não vou contra as 

restantes freguesias, vou abster-me, mas continuo a afirmar, é lamentável. O Senhor 

Presidente disse e muito bem, que não traz para a politica questões pessoais, mas o 

que me parece aqui é que se está a tratar de uma questão pessoal. O que me parece 

também e já foi dito numa Assembleia, é que este corte de relações não continuou 

com outras freguesias, pelo número de eleitores. Sinceramente, o que me parece, é 

que não há respeito pela população de Agadão.” --------------------------------------------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão: ----------------------------------

------ “O que o Senhor Presidente está aqui a fazer, é uma humilhação a mim, mas o 

que ele pensa de mim estou-me nas tintas. O que é de lamentar é que nem os 43,2% 

da população que votou por ele, ele respeita. Ele não respeita ninguém de Agadão, 

penso que não estou errado, isto para mim é considerado um abuso de poder, porque 

um presidente da Câmara que esteja em seu juízo prefeito não faz isto com uma 

freguesia serrana, não pode fazer. Tenha ele a razão que tiver, como Presidente da 

Câmara deve dar o exemplo, de pessoa sensata e compreensiva. Um Presidente da 

Câmara humilhar uma freguesia desta maneira, desculpa Senhor Presidente, mas dá-

me a impressão que o seu problema é outro, que deve ser clínico.” --------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda:  --------------

------ “Vinha aqui para dizer, que lamentavelmente o PSD e o CDS, assim quiseram 

que isto continuasse. A Câmara Municipal, não tem que dar dinheiro a nenhuma junta, 

nem em delegação de competências, nem através de protocolos. Nenhuma câmara do 

país, legalmente tem a obrigação de fazer delegação de competências ou protocolos. 

Tivemos todos essa oportunidade, aquando da discussão da Reorganização 

Administrativa, de discutirmos a lei, é na lei que isto fica decido. As juntas deviam te 

competências próprias, que praticamente não têm, está na lei 169/99 e na 5-A/2002. 

Mas este país decidiu, seguir as orientações da Troika e diminuir as freguesias e dar a 

trapalhada que todos estamos a viver, o que era essencial e fundamental não foi feito. 

------ O PSD e o CDS, assim o quiseram e assim o têm. Mas vamos ter sempre esta 

possibilidade de não termos competências próprias e estarmos na dependência de 

tudo e todos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  -------------------------------------------------

------- “Em relação a estes protocolos, cabe-me realçar uma situação. Esta Autarquia 

sempre realizou protocolos com as freguesias, uns melhores outros piores, com mais 

ou menos discussão. A verdade é esta tudo sempre foi cumprido, transferência de 

verbas é mais ou menos 500 mil euros, este ano, mais as transferências globais de 

apoio da Câmara, dá perto de 1 milhão e 100 mil euros. Que tem sido pago. Também 

já aqui falei e defendi que deveria haver associações entre Juntas de Freguesias, 



 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/fevereiro/2013 

39

projetos comuns mais, força de negociação junto do Senhor Presidente da Câmara. ---

------ Segundo a lei e como o Presidente da Junta de Águeda disse, em termos de 

competências tem zero, nada, não contam- Não foi uma oportunidade perdida, há-de 

haver mais, esta foi uma, mas hão-de haver mais. Mas eu não fujo à questão de 

Agadão. A questão de Agadão, como com outros problemas, é uma opção do 

Executivo Camarário, em relação a um Executivo da Junta, mas que não prejudica as 

populações nem nós permitiríamos de alguma forma, que se prejudicasse a população 

de Agadão. A Câmara Municipal terá que assumir, como é normal todas as 

benfeitorias necessárias dessa área do território que não fica excluída. Mais, há obra 

de perto de 180 mil euros, para realizar este ano, mas certamente nem será essencial, 

certamente as obras mais pequenas são mais essenciais para o dia-a-dia das 

populações, como os transportes. É uma obrigação desta Autarquia e é uma 

obrigação do seu Presidente de Junta, de achar que alguma coisa está mal, 

independentemente dos protocolos, é dirigir-se à Câmara e exigir o melhor possível 

para as suas populações. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Em termos políticos eu não faria assim, mas é uma opção do Senhor Presidente 

da Câmara, são situações diferenciadas. Peço, ao Senhor Presidente da Junta de 

Agadão, que penso que o vai fazer, que continue a desenvolver a mesma ação e na 

exigência perante a Autarquia que a sua freguesia necessita ou que o Senhor pensa 

que necessita. É assim que funciona. As razões podem ser mais plausíveis do lado do 

Presidente da Junta ou do lado do Presidente da Câmara, nenhuma delas pode no 

entanto, prejudicar as populações.” --------------------------------------------------------------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão: ----------------------------------

------ “Aqui deve haver algum mal entendido, o Senhor Presidente da Junta de Águeda, 

parece que está orgulhoso por estarem a fazer isto com Agadão. Mais sensato foi o 

Prof. Vidal. Só quero dizer que não tenho nada contra o Partido Socialista, que fique 

bem claro. Relembro e agradeço, na altura em que o Senhor Presidente da 

Assembleia era vereador e dirigia os SMAS, sempre me recebeu muito bem, por 

causa das questões com a água.” ----------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda:  --------------

------ “Gostaria de dizer ao Senhor Presidente da Junta de Agadão, que não acho 

piada rigorosamente nenhuma a qualquer tipo de situação que menorize a função do 

presidente da junta que é menorizada pela própria lei. Foi isso que eu aqui quis dizer. 

O presidente da junta tem uma função menorizada pela lei, ou seja, estamos aqui, na 

dependência de tudo e de todos. O Senhor escreve para qualquer organismo, nem lhe 

respondem, a única coisa que sabem, quando precisam é escrever ao presidente de 

junta como se fosse um lacaio. Isso acontece, porque a lei que nos rege, é uma lei que 
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nos faz menores, quando somos eleitos com a mesma legitimidade que o Senhor 

Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da Assembleia, o Senhor Primeiro-

Ministro e o Senhor Presidente da República. O que eu aqui quis dizer é que houve a 

oportunidade, única, aquando da discussão da Reorganização Administrativa de 

discutirmos a lei, e isso era a essência para que as freguesias fossem de facto 

autarquia com autonomia e capacidade de decisão e de gestão. Que é uma coisa que 

não temos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quero dizer que não menosprezei minimamente o Senhor Presidente da Junta de 

Agadão nem a população de Agadão, nem de freguesia nenhuma, nunca o fiz, nem 

nunca o farei.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  ----------------------------------------------

------- “Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Águeda, não costumo dar lições 

de moral de ninguém, até porque tenho as minhas costas também para defender. O 

que eu acho estranho é como é que nós podemos aceitar que se faça esta divisão, é 

certo que não há lei nenhuma que obrigue o Senhor Presidente da Câmara a fazer 

isto. Mas quando o Senhor Presidente da Câmara, que é uma pessoa que representa 

uma instituição de bem, que quer o melhor para todos os seus munícipes, que até teve 

boas relações com todos os agentes políticos locais, toma como posição deixar de 

lado uma pessoa, só queria perguntar concorda eticamente com este ato? Eticamente 

acha correto? Não digo que o Senhor Presidente da Câmara. Não resolva os 

problemas da população de Agadão.” -----------------------------------------------------------------

------ De seguida o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Gil Nadais Resende  da 

Fonseca,  pediu o suso da palavra, para prestar alguns esclarecimentos, conforme se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Permitam-me que faça um ponto de ordem e coloque umas questões ao Prof. 

Tondela e à Dr. Joana Santos, se conhecessem a carta que o Senhor Presidente da 

Junta de Agadão enviou ao Senhor Primeiro Ministro? Se conhecem o documento? ----

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  ----------------------------------------------

------ “Não conheço a carta, até lhe posso vir a dar algumas razões sobre aquilo que 

está a dizer. Mas não e a mesma coisa, o Senhor deve ter tratamento iguais para 

todos os órgãos de soberania do seu Concelho. Se decidiu e muito bem, fazer 

protocolos, devia fazê-lo com todos. Volto a dizer que não conheço o conteúdo da 

carta, nunca a vi e que na minha opinião, eticamente não há nada que justifique esta 

decisão do Senhor Presidente da Câmara. Não se combate um mal com outro mal.” ---

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda:  --------------

------ “Eu não tenho conhecimento do teor da carta, tive sempre o cuidado, desde que 

vim a esta mesa, nunca ataquei pessoalmente ninguém. Este é o sítio para 
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discutirmos ideias, o que está bem e o que está mal. Não vou fazer qualquer tipo de 

juízo de valor acerca da atitude do Senhor Presidente da Câmara, quando não 

conheço o teor e o conteúdo da carta. Conheço suficientemente bem o Senhor 

Presidente da Câmara e há muitos naos, para saber que é um homem de carater e de 

respeito. Isso é o que posso afirmar. Conheço o Senhor António Farias há muitos 

anos, tirando alguns qui pro quos daqui que não gostei e que lhe disse, não tenho 

nada a apontar. Juízos de valor não faço. -----------------------------------------------------------

------ Disse o Prof. Tondela e muito bem, que toda as pessoas devem ser tratadas com 

equidade, vão lá muitos anos que o Senhor por aqui anda e eu também, que a 

freguesia de Águeda recebe, por delegação de competências, apenas sobre 50% dos 

seus eleitores o que não acontece com mais nenhuma. Adoraria que o Senhor Prof. 

Tondela aqui viesse dizer que a freguesia de Águeda está ser tratada de forma 

diferente e que deveria receber sobre 100% dos seus eleitores. Não podemos ter 

diferentes pesos e medidas. Gostava que viesse cá esgrimir essas situações e pedir a 

equidade para tudo e não vou fazer juízos de valor sobre aquilo que desconheço.” -----

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “Queria dizer ao Senhor Presidente e aos Senhores Vereador, que efetivamente 

não tenho conhecimento do teor da carta e se há ataques pessoais, tenho 

efetivamente que lamentar. Mas se estamos a falar da questão da equidade, não está 

a existir. Não houve no orçamento, disse aqui que era generalista, que tinha verbas 

para as freguesias que era para manipular os presidentes de junta, para os poder ter 

na mão. Volto a referir se houve ataques pessoais, é lamentável, a politica não se faz 

com ataques pessoais, mas na minha opinião, não podemos tirar verbas de um 

orçamento a uma junta ou não estabelecer protocolos, porque houve um ataque 

pessoal. Temos que ser superiores a isso, porque infelizmente ataques pessoais 

vamos sofrer enquanto tivermos na política. Se é correto? Não é, mas temos que ter a 

capacidade de sermos superiores nestas situações.” ---------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  -----------------------------------------

------ “Recordo-me aqui, que quando aprovamos o Plano e Orçamento, estranhei não 

ver aa Junta de Agadão contemplada com os protocolos que se propunham e chamei 

à atenção do Senhor Presidente-. O Senhor Presidente respondeu, que o Senhor 

Presidente da Junta de Agadão e o restante executivo, lhe tinham chamado todos os 

nomes. Comecei a imaginar uma série de nomes, depois li na Soberania do Povo, a 

primeira parte da carta. Li, reli e não vi nomes nenhuns. Afinal, o Senhor Presidente da 

Junta, não chamou nomes nenhuns aos elementos da Câmara, fazia uma série de 

lamentações. Fazia lamentações de falta de trabalho e de obras na sua freguesia. -----

------ Mais tarde a Soberania do Povo, trouxe a segunda parte da carta. Na segunda 
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parte da carta, há um conjunto de factos enumerados, não digo que os factos são 

verdadeiros ou falsos. Mas dos factos enumerados, só podemos tirar uma conclusão, 

se são falsos, o Senhor Presidente saber como devia atuar em relação a esses factos. 

Se são verdadeiros, tinha que se calar. Mas partimos do princípio que os factos são 

falsos, o Senhor Presidente s abe que há uma via própria para resolver esses 

problemas, de levantar falsos testemunhos, ou falsas acusações. ----------------------------

------ Transpor essa situação para a sua soberania como Presidente da Câmara, que é 

nesse camp que transferiu a sua reação, para o seu poder como Presidente da 

Câmara e a partir dai quem tem a força é o Presidente. Quem deve atuar dessa forma, 

é o Presidente e o Senhor Presidente da Junta ou se retrata ou pede desculpas ou 

não. Hoje torno a citar Migue Torga: “Nós não gostamos de governar homens livres, 

gostamos de governar com cúmplices.” Se queremos homens livres temos que aceitar 

ouvir, protestar, contestar, mas na nossa atuação precisa, como representante 

máximo da Autarquia não podemos usar o poder que temos, para nos vingar em quem 

tem menos poder. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação a este ponto sinto-me muito incomodada, posso-vos dizer que 

respeito todas as juntas de freguesia, mas durante a votação do ponto 3.4 e 3.5, vou 

ausentar-me da sala em sinal de protesto. Não voto contra nem a favor, mas ausento-

me em sinal de protesto.” ---------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PSD – PJF de Rec ardães: ----------------

------ “O Senhor Paulo Seara, vem aqui muitas vezes falar na lei 169/99 e na 5-A/2002 

e efetivamente a Câmara Municipal, não é obrigada a delegar competências nas 

juntas, mas o Senhor Presidente da Junta de Águeda, reclama constantemente porque 

lhe retiram 50% das suas transferências. A Câmara Municipal retira-lhe 50% das 

transferências que lhe faz, por causa da zona urbana da cidade que é a Câmara que 

faz a manutenção. Não devia reclamar, até porque já lhe dão aquilo que não devia. O 

Senhor Presidente da Junta de Águeda, até já tem a mais 50% daquilo que devia de 

ter. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda:  --------------

------ “Só quero dizer, que pela primeira vez estou 100% de acordo com o Senhor 

Presidente da Junta de Recardães. Porque de facto e só recebo 50% a mais do que 

está na lei e os outros recebem 100% a mais. Era essa equidade dos 100%, que eu 

estou a pedir.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD: ----------------------------------------------------

------ “Em relação às transferências de competências e aos protocolos, eu vou apenas 

intervir agora, porque é quase a mesma coisa, ou é parecido. Em 2012, Agadão já não 

recebeu dinheiro como as outras juntas, também não teve direito a nenhum protocolo. 
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Em 2013, foi aprovado o Plano e também não tinha lá nenhuma transferência de verba 

para Junta de Agadão. Agora também vemos, que não vai ter nenhuma transferência 

de competência nem protocolo. Ou seja, o Executivo de Agadão em 2012 ficou 

limitado a governar em 2013 a mesma coisa. Penso que houve eleições, e o Executivo 

de Agadão é para governar, com os meios da mesma forma que dão às outras juntas 

de freguesia. São vinte juntas, deram a 19 e não deram a uma. É só isto que estamos 

a discutir. Haver protocolos para as outras 19, ninguém vai discutir isso. Até digo, que 

os protocolos que este Executivo tem feito, nem são nada relevantes comparando com 

o que se fazia antigamente. ------------------------------------------------------------------------------

------ O problema neste caso e que está aqui a ser discutido, é não se fazer 

transferência de competência ou protocolos coma Junta de Agadão. O Senhor 

Presidente da Câmara misturou isto tudo, entrou em litígio como Senhor Presidente da 

Junta de Agadão, que eu aqui na Assembleia não tenho nada a ver com as discussões 

pessoais dele. Diz que são questões de Câmara, mas para mim são questões 

pessoais. No ano passado já aprovamos os protocolos, nos todos que temos 

responsabilidade e que deixamos passar. Agadão ficou sem protocolos, sem 

transferência de verbas como as outras juntas de freguesia. Eu era o maior defensor 

dos protocolos e das transferências, para todos. Mas quero ver voto a voto, quem vota 

a favor, quem vem dizer que não pode prejudicar a junta dele. Então como é que faz o 

Senhor Presidente da Junta de Agadão? Só há um meio, é pararmos isto nesta 

Assembleia e votarmos contra. Para que o Senhor Presidente da Câmara reveja a sua 

posição e volte tudo à normalidade. Ele deve ter humildade para fazer isso, era um ato 

sensato que deve fazer o quanto antes. Ninguém concorda com esta situação, mas 

continuamos com isto. Por mim não passa, não passa mais. Não vamos continuar com 

discussões pessoais, e quem sai prejudicada é a freguesia de Agadão. Porque a 

Câmara não vai lá fazer, como diz, os trabalhos que a junta faria. Toda a gente sabe 

que o Presidente da Câmara é uma coisa, o Presidente da Junta é outra. -----------------

------ Temos que sanar este problema aqui hoje, não é deixar passar para não 

prejudicar a vossa própria freguesia. O vosso voto conta para a decisão de todas, não 

é só para a vossa. Ao votarem a vossa decisão, estão a prejudicar Agadão.” -------------

------ Carlos Alberto Baptista Guerra – PS:  --------------------------------------------------------

------ “Vim aqui por uma única e exclusiva razão, é mentira que esta Câmara tenha 

prejudicado alguém e vocês sabem perfeitamente, que já cá estão há muitos anos, 

que os protocolos, que esta Câmara faz, nunca as outras Câmaras o fizeram. Faziam 

sempre 2 ou 3, protocolos e eram sempre os mesmos. Mais, está aqui gente que vem 

a este palco dizer barbaridades, que num protocolo aprovado em Assembleia 

Municipal, teve a coragem de dizer que a obra estava feita, que era um jardim, com 
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dinheiro dado por industriais. Mesmo assim houve elementos da Assembleia que o 

aprovaram, eu recusei. O protocolo é celebrado e as obras só se iniciam depois disso 

e tem um fim específico. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Hão-de me dizer se durante a vigência do PSD na Câmara, aprovaram protocolos 

para 19 ou 20 freguesias. Nunca aprovaram tantos, pelo contrário. Começaram com 2 

ou 3. Tenho a certeza que esta Câmara não vai, nem deve prejudicar Agadão.” ---------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD: ----------------------------------------------------

------ “Só queria dizer ao Dr. Calor Guerra, que está sempre a repetir a mesma história, 

que esse protocolo que falou teve a comparticipação da Câmara e dos industriais, 

porque me dei ao trabalho para isso. Não prejudiquei o Concelho, pelo contrário, 

trouxe uma grande mais-valia para o Concelho.” --------------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD: ----------------------------------------------------------

------ “Penso que o Senhor Presidente da Câmara, hoje dava aqui uma grande lição de 

democracia se conseguisse sanar esta situação com a Junta de Freguesia de Agadão, 

porque os ânimos podem se exaltar, toda a gente pode dizer o que lhe apetecer, mas 

isto é um fórum político de avaliação de comportamentos políticos e é nessa sede que 

nos temos que colocar. Não é na sede de avaliarmos e também o poderíamos fazer, 

da bondade do Executivo fazer protocolos com freguesia. Porque isso é uma boa 

forma de fazer gestão autárquica e de enaltecer, se no passado se faziam menos ou 

mal, o passado já foi julgado. A verdade é que está é uma boa forma de fazer gestão 

política local e portanto, nada contra delegação de competências nas freguesias, nada 

contra a realização de protocolos. O que estamos é na avaliação do comportamento 

políticos e esses comportamentos políticos, podemos falar deles, dar a nossa opinião 

sobre eles e é isso que eu venho aqui fazer, dar a minha opinião sobre m 

comportamento político que acho incorreto, indefensável por mais argumento que 

possam ser aqui trazidos. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Imaginem que um ministro, por ter recebido uma carta de um presidente de 

câmara, e quantas não receberão, cartas de presidentes de camara eventualmente 

ofensivas, eventualmente agressivas, imaginem que um ministro entrava nesta forma 

de atuação, resolvia descriminar politicamente sempre no plano orgânico, não estou a 

falar de pessoa. O ministro é uma instituição, o presidente da junta é uma instituição, o 

presidente da câmara é uma instituição. Cada titular de órgãos políticos locais está a 

representar instituições, é nesse plano que nos temos que colocar. Estamos a discutir 

a esta hora, o problema de uma carta mais ofensiva, esse plano também não o 

meteria nos tribunais, hoje tudo vai parar aos tribunais, até a política vai. Sou contra a 

judicialização da política, é no domínio político de avaliação de comportamento 

políticos. Imaginem que esse ministro discriminava um presidente de câmara e 
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realizava determinadas parcerias com todas as câmaras menos com uma, porque 

havia um conflito latente. Esse comportamento jamais pode ser defendido em qualquer 

parte do Mundo. Isto não é possível de ser defendido em circunstância nenhuma. ------

------ Pedia ao Senhor Presidente da Câmara que me ouvisse, porque sei que ele de 

vez em quando também me ouve, pode não concordar comigo nem eu com  ele, mas 

penso que era o momento certo para o Senhor Presidente da Câmara acabar com 

esta situação. Também da parte do Senhor Presidente da Junta de Agadão, não me 

quero armar em moderador nem moralista, que não gosto de ser, mas acho que isto e 

insustentável e do ponto de vista político, vai ser avaliado. As pessoas não parvas, 

hoje as instituições são ofendidas todos os dias em Portugal. Não é o ministro A, nem 

o presidente da junta X, nem o presidente da câmara Y, são as instituições que estão 

a ser desrespeitadas em Portugal, porque as pessoas têm as suas razões, as pessoas 

sofre, as pessoas não concordam com determinadas politicas mas enveredam por 

caminhos, que em democracia, são absolutamente inaceitáveis. -----------------------------

------ Eu que gosto de política, que estudo política, não posso concordar com aquilo 

que se vai passando em Portugal e esta é uma forma de também se desrespeitar uma 

instituição. Que é uma Junta de Freguesia e um Presidente de Junta de Freguesia, 

que também não pode entrar em formas de desrespeito com o Presidente da Câmara, 

com a Câmara e com os Vereadores, é neste plano que tem que ser colocado. Um 

plano de equilíbrio de análise, aqui não há os bons e os maus, há políticos no 

exercício de funções que tem que ser responsáveis e que tem que atuar naquilo que é 

a missão deles e para que são eleitos, que é tratar dos assuntos e da resolução dos 

assuntos das populações que os elegem. Coloco isto neste plano, mas não deixo de 

ler aquilo que vem nos considerandos, para os protocolos, e estamos a falar de uma 

matéria que é colateral, quer as delegações de competências quer os protocolos e 

quando se escreve um conjunto de justificações para fazer os protocolos e se diz que: 

“O Município de Águeda, aplica no desenvolvimento das suas atribuições e 

competências os princípios: colaboração, cooperação, entreajuda entre autarquias na 

realização das suas atribuições e competências.” Quando se defende a 

descentralização e eu sei que o Senhor Presidente da Câmara defende a 

descentralização, sei que ainda há dias teve num colóquio sobre a reforma autárquica 

e voltou a repetir o mesmo pensamento que sei que ele tem. A função do poder local é 

prestar melhores serviços às populações e serviços de proximidade, quanto mais 

próximos tiverem os agentes políticos das populações, melhores são os serviços 

prestados. Para se ser coerente com estes princípios, Senhor Presidente, desculpe, 

mas não se pode ter uma atuação destas. E o Senhor está a tempo de resolver esta 

situação, porque é o senhor que pode resolver este problema. O Senhor é o líder 
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político, máximo e como psicólogo que é, há princípios básicos da psicologia, o 

Senhor tem capacidade para não permitir que este conflito permanece durante mais 

tempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Politicamente é nefasto para todos, é nefasto para o Concelho, damos má 

imagem, é a mesma imagem que o País passa para o estrangeiro, quando um bando 

de inergumes, aparece em qualquer universidade ou em qualquer sítio e não deixa 

falar um ministro. Isto é absolutamente inaceitável, por melhores e maiores razões que 

se tenha, aquilo que se está a passar em Portugal é vergonhoso. Eu penso isto e digo 

com toda a clareza, porque não tenho a menor dúvida sobre aquilo que estou a dizer. -

------Em democracia as pessoas tem que se saber ouvir, os conflitos tem que ser 

resolvido, porque senão entramos num sistema em que nunca mais ninguém se 

entende. Esta reserva mental e esta crispação contra um Presidente de Junta, que 

tem anos de serviço, goste-se ou não dele, e eu sei que ele também tem defeitos, não 

são só virtudes, mas a verdade é que ele ao longo de muitos anos fez muito pela sua 

freguesia, e não é justo agora acabar uma carreira, a ter que suportar comportamentos 

desta natureza. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Dir-se-á que as populações nunca serão prejudicadas. A lei não obriga a que se 

façam protocolos, isso é tudo conversa para entreter. O que nós sabemos é que há 

um problema para resolver que só o senhor Presidente da Câmara pode resolver. 

Nunca mais falo disto, foi a primeira vez e a última, que falei. Também ninguém é 

obrigado a ter que seguir a minha ideia, para que seja coerente com aquilo que se 

defende tem que se acabar com esta situação, é esta a minha posição. Sei que o 

Senhor Presidente, passou ao lado da oportunidade que aqui tivemos de discutir a 

reforma do Poder Local, porque de acordo com a sua ideia esta reforma não é boa, a 

lei não era correta, etc. e colocou-se à margem e este durante várias sessões que aqui 

fizemos agarrado ao seu computador, perfeitamente alheado do debate que se passou 

sobre esta matéria. Porque ele tem uma posição sobre esta matéria, para ele não 

devia haver freguesia nenhuma. Ele declarou em vários seminários e se calhar é uma 

posição legítima, porque tem subjacente uma determinada visão sobre a gestão 

pública. Se ele tem essa visão, que ao mesmo tempo, valoriza a descentralização e a 

prestação de melhores serviços em escala, sei que o Senhor Presidente também 

valoriza a delegação de competências dos municípios em entidades intermunicipais, 

numa das quais até participa e que defende a escala, portanto não é isso que está em 

discussão. Para que seja coerente com aquilo que defende, deve acabar com este 

conflito, porque isso é que enobrece um político. Um político não é nobre por alimentar 

conflito, hoje ninguém valoriza isso. Hoje um político é prejudicado por alimentar 

conflitos, não percebo nem da parte do Senhor Presidente da Câmara nem da parte 
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do senhor Presidente da junta, estarem a alimentar o conflito. Se me disserem que o 

Senhor Presidente da Junta, também tem que fazer um ato de contrição e chegar aqui 

e dizer que realmente se excedeu na carta que escreveu e que em benefício da 

população de Agadão, pedia desculpa, não dessitia das suas posições mas que 

achava que as populações estão primeiro. Isto é que uma maneira nobre de fazer 

política e ele também o pode fazer, pessoalmente também o conheço. O Senhor 

Presidente da Câmara tem uma oportunidade para por fim a isto a partir desta 

assembleia, porque não vamos passar todas as Assembleia a discutir este problema. -

------ Hoje as pessoas exaltaram-se muito, porque a vida não está fácil para ninguém e 

é legítimo que as pessoas se exaltem, mas também temos que manter o nível e 

estamos a perder o nível. O Senhor Presidente da Assembleia tem feito um esforço 

que aprecio, mas cada vez de Assembleia para Assembleia piora. A esta hora 

estarmos a discutir uma carta que o senhor Presidente da Junta escreveu, há uns 

meses e que por causa disso não tem protocolos, não tem delegação e competências, 

isto é inadmissível. Era esta mensagem que queria deixar, para reflexão de todos, sem 

“partidarite”. Também não quero perder a oportunidade de dizer ao Senhor Eng. 

Manuel Farias, que este tipo de comportamento nem é da Idade Média, nem é do 

Renascimento, nem é da Modernidade, nem é da Pós-Modernidade, este 

comportamento é primitivo. O que se está a passar relativamente à Junta de Freguesia 

de Agadão é primitivo e é contraproducente para quem quer singrar politicamente e 

estar preocupado com as grandes questões do Concelho. Porque também estou de 

acordo com o Presidente da Câmara, as grandes questões do Concelho não são 

estas. As grandes questões do Concelho, são por exemplo, as acessibilidades e o 

buraco em que estamos metidos há não sei quantos anos, temos uma zona industrial  

Que acho que é uma aposta excelente. Mas acho desadaptado do tempo, o Senhor 

Presidente já reconheceu, a ideia foi forjada há cinco anos, agora está desadaptada 

do tempo. Porque vivemos tempos complicados e nem daqui a 10 ou 20 anos temos 

uma zona industrial a funcionar como deve de ser. Estou convicto que com o LIDL, é 

capaz de induzir algum desenvolvimento, mas aquilo é muito grande e preocupa-me 

isso. Mas essas é que são grandes questões, acessibilidades para lá, como é que os 

camiões e etc., vão circular para aquela zona industrial. Essas são as grandes 

questões com as quais nos devemos preocupar e o Senhor Presidente da Câmara 

deve perder todos os minutos que tem para resolver estas questões. Se o Governo 

não o atende, tem que atender! Barrique-se em Lisboa! Sei que o que diz que é 

verdade, o facto de não lhe responderem, porque as pessoas não se enxergam. Estão 

em cargos públicos e não têm a noção das responsabilidades em que estão metidas. 

Porque grande parte deles não sabe o que é a vida. Nunca passaram por dificuldades, 
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nunca geriram empresas, nunca estiveram à frente de organizações. -----------------------

------ Não é este tipo de comportamento que se espera de um Presidente da Câmara 

de Águeda, andar em litígio com um Presidente de Junta. Estão a ver o paralelo? Tem 

que atender o Senhor Presidente da junta, tem que fazer as pazes se há um conflito e 

tem que gerir politicamente o Concelho porque foi para isso que foi eleito.” ----------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “Fico muito grato e muito contente porque os grandes problemas deste Concelho, 

são o relacionamento da Câmara com a Junta de Freguesia de Agadão, são os erros 

que cometemos em algumas informações e alguns problemas nas informações que o 

Presidente faz à Assembleia. Queria dizer que não se trata de um problema pessoal, 

este é um problema institucional. Porque a mim, só me ofende quem eu quero e não 

deixo que todas as pessoas me ofendam. Senão andaria muito ofendido e não ando. --

------ Há uma questão, o Dr. Paulo Matos, também não conhece a carta, mas todos 

vocês já tiveram a oportunidade de dizer ao Senhor Presidente da Junta para vos 

mostrar o conteúdo da carta e poder ajuizar a partir daí. Vinham com uma posição 

formada sobre aquilo que foi escrito e podiam dizer, se eu teria ou não razão, se me 

estou a exceder. Agora, vêm fazer juízos de valor sobre aquilo que desconhecem. 

Concordo com o Dr. Paulo Matos, que estamos a viver tempos complicados e que há 

situações que são inadmissíveis, mas quando o PSD nacional fica tão incomodado, 

quando alguém vai cantar a Grândola Vila Morena, e não deixam um membro do 

Governo falar… ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Informem-se e depois tomem uma posição. Assumam que leram e que estão 

contra o Presidente da Câmara, que não tenho razão nenhuma. Que a Câmara não 

tem razão. Assumam isso, façam isso de uma vez por todas. Não tenham é discursos 

de quem evita ler, para poder ter um discurso ao lado, sem saber o que está lá. ---------

------ Posso-vos dizer uma coisa, a população de Agadão não fica prejudicada. O 

Senhor Vice-Presidente tem uma lista das coisas que foram feitas em Agadão, mas 

ainda recentemente a Câmara foi fazer o desaterro ao Centro Social de Agadão. 

Estamos a prejudicar a população de Agadão? Se isto é prejudicar, bem então não sei 

o que é prejudicar? Se fazer obras é prejudicar? Aliás, como já disse aqui, fiquei 

surpreendido, quando vieram cá os membros eleitos do PSD e foi assim que se 

apresentaram, e o Senhor Presidente da Junta não veio. Pediram uma reunião à 

Câmara e eu juntamente com o restante Executivo recebeu-os. Não fugimos dos 

problemas, queremos resolvê-los. Queremos que as pessoas os encarem de frente e 
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digam o que pensam deles. Mas não tenho dois discursos, o meu discurso é único e 

enquanto Presidente de Câmara, vou defender a instituição “Câmara” ao limite, porque 

mais uma vez, não sou eu que estou em causa. ---------------------------------------------------

------ O Dr. Paulo Matos, disse também que, só o Presidente da Câmara pode resolver 

o problema, mas acho que quem o causou é que o pode resolver. Porque se o Senhor 

Presidente da Junta, continua a pensar, aquilo que escreveu na carta está correto, a 

Câmara Municipal, não pode mudar de posição. Isto é só quanto basta. A Câmara 

Municipal, não aceita o que foi escrito, se aquilo foi escrito, devidamente pensado e 

assumido, a Câmara não pode aceitar aquele tipo de atitude. A Câmara segue o seu 

caminho, a Junta traça o seu caminho e vamos obviamente respeitar a população. 

Aquilo que nos foi dito pelos eleitos do PSD, é que a obra que mais falta fazia em 

Agadão, era a estrada Lomba-Felgueira, está a concurso, vai ser feita. Também posso 

dizer que noutras pequenas obras que fomos chamados a fazer, onde até o Senhor 

Presidente da Junta, estava presente, foi solicitado pelas pessoas que lá estavam, que 

fosse apresentado um orçamento para fazer esse trabalho. O Senhor Presidente da 

Junta disse que em Agadão não havia ninguém que pudesse fazer, a Câmara fez esse 

trabalho, com pessoas de Agadão, que estavam disponíveis para o fazer. Não 

queremos conflitos, mas também não fugimos deles, não temos medo, se tivéssemos 

andávamos sempre aos “ésses”. Mas não andamos, traçamos uma linha e quando 

vemos que estamos errados, alteramos, enquanto estamos convictos que estamos 

certos mantemos essa linha e olhamos olhos nos olhos os nossos parceiros e 

assumimos os nossos compromissos e cumprimos. É assim que faremos sempre. 

Mais uma vez e para terminar, não é o Presidente da Câmara a pessoa, Gil Nadais 

que está em causa, é o órgão. Foi um órgão que escreveu sobre outro órgão. Foi uma 

carta em papel timbrado, da Junta de Freguesia que falou sobre atitudes do órgão, 

cometidas pelo órgão e pelas pessoas, não apenas eu. Os elementos que estão em 

exercício de funções. Quando o órgão está em casa, o que resta ao Presidente da 

Câmara é defender o órgão e contrariamente ao que querem fazer parecer, não há 

qualquer abuso de poder, não há qualquer prepotência, há um assumir as 

responsabilidades. Quando estamos a delegar competências nas juntas de freguesia, 

estamos a delegar a responsabilidade de trabalhos que eram da Câmara nas juntas de 

freguesia. O que estamos a acontecer é que na freguesia de Agadão, a Câmara 

assume as suas responsabilidades. A Junta tem um orçamento que vem do 

Orçamente Geral do Estado, que deve gerir em prol das populações, a Câmara tem os 

seus meios financeiros que os gere da mesma forma. Nuns sítios atua diretamente, 

noutros por interpostas pessoas. Temos de agradecer os Senhores Presidentes de 

Junta, que querem colaborar e que querem fazer com que a ação da Câmara chegue 
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mais rápido e mais eficazmente junto das populações. ------------------------------------------

------ Acho que já falamos demais sobre este ponto, não foi o Presidente da Câmara ou 

a Câmara que iniciou qualquer conflito. Não é à Câmara, estamos convencido, que 

compete terminar com ele. Estamos abertos a soluções, não nos fechamos. Temos 

um caminho que queremos percorrer e é nesse sentido que afirmamos a nossa ação, 

por isso, estamos aqui para aprovar, protocolos e delegações de competências que 

correspondem a mais de 1 milhão e 100 mil euros de verbas da Câmara que 

passamos para as Juntas de Freguesia. Que é mais do que as verbas, que o Governo 

transfere para essas mesmas freguesias e fazemo-lo porque é assim que entendemos 

que as coisas devem ser feitas. Muitos dos Senhores Presidentes de Junta estão 

descontentes connosco, porque gostariam de ter mais meios. Eu também gostaria de 

ter mais capacidade, para fazer mais na Câmara, mas temos de ser cada vez mais 

realistas. Acho que este assunto já vai demasiado longo, resta-me dizer que não 

comecei qualquer conflito, não é que fuja deles, mas estou sempre disponível a 

terminar com eles com honra.” --------------------------------------------------------------------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão: ----------------------------------

------ “Penso que escrevi a carta ao Senhor Primeiro Ministro, em outubro de 2011, 

quais foram os protocolos que o Senhor Presidente fez com a Junta de Freguesia de 

Agadão em 2011? Em 2009 2 2010, andou no Plano e Orçamento, a estrada de 

Guístola, porque é que não a fez? ---------------------------------------------------------------------

------ Agora diz-me que não estive presente na reunião que os membros eleitos do 

PSD solicitaram, então se o Senhor Presidente mandou-me um ofício a cortar relações 

comigo, como é que haveria de vir? -------------------------------------------------------------------

------ Diz que a população de Agadão não é prejudicada, essa história da valeta em 

Alcafaz, foram feitos 130 metros de valeta, segundo informações foi adjudicada por 

2200 euros, mais IVA, a um individuo que nem colectado está. Não sei, nem me 

interessa saber como é que pagaram. As coisas não são bem como diz. -------------------

------ Só quero dizer aos meus colegas, Presidentes de Junta, que estou plenamente 

de acordo e satisfeito que façam protocolos com as vossas juntas, mas como devem 

compreender, vou-me retirar.” ---------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ A única coisa que quero dizer, é reiterar o que disse anteriormente. É uma 

situação com a Câmara, eu não cortei relações nenhumas. O que eu disse na carta, 

foi que, a Câmara manteria o nível de relações, ao nível mínimo para o relacionamento 
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institucional, com a Junta de Freguesia de Agadão. Não há nada aqui de pessoal, há 

relações entre órgãos. Não há ninguém, nesta terra, que sobre um assunto da Câmara 

tenha dito, que por relações pessoais, eu não tenha respondido. Não respondo a todos 

os que me procuram, porque os assuntos estão divididos pelos executivo e os 

vereadores respondem nas suas áreas de competência. Não respondo a tudo, mas sei 

qual é o meu papel e espero saber até ao fim dos mandatos.” ---------------------------------

------ Rui Pedro Pinho de Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo:  ------------------

------ “Venho sugerir ao PSD que tenha uma reunião, porque foi perfeitamente notório 

qual é o sentimento do Presidente da Câmara para resolver este problema, com o 

Senhor Presidente da Junta de Agadão ou com o Executivo da Junta, reúnam e 

resolve-se este problema. Há coisas tão fáceis de se resolver através do diálogo, que 

não vale a pena estarmos com atrocidade e atropelos, porque com o diálogo tudo se 

resolve. É uma sugestão que dou, não é conselho nenhum, quem sou eu para os dar, 

mas é uma sugestão.” -------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que 

a Assembleia, por MAIORIA  com três abstenções e um voto contra, deliberou aprovar 

a Proposta da Câmara Municipal de Águeda, de Delegação de Competências nas 

Juntas de Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Protocolos 

com as Juntas de Freguesias ; ------------------------------------------------------------------------

------ Admitindo que a discussão do ponto anterior é comum a este ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que 

a Assembleia, por MAIORIA  com um voto contra e três abstenções, deliberou aprovar 

a proposta da Câmara Municipal de Protocolos com as Juntas de Freguesias. -----------

------ 3.6 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Adesão do 

Município de Águeda à APVE – Associação Portuguesa do Veículo Elétrico ; -------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou a proposta, conforme se transcreve na íntegra: 

------ “Fomos convidados, por esta a Associação que está ligada ao Mobi.E, ou seja ao 

veículo elétrico e a todos os projetos que há em Portugal +para aderirmos. Porque 

temos o projeto das bicicletas elétricas e enquadra-se também dentro da perspetiva e 

da filosofia desta associação. Entendemos que é benéfico para o Município pertencer, 

porque ficamos também entre os primeiros a entrar na mobilidade elétrica.” ---------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a 
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Assembleia, por UNANIMIDADE , deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de Adesão do Município de Águeda à APVE – Associação Portuguesa do Veículo 

Elétrico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 3.7 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Abertura 

de procedimento para recrutamento de pessoal; ----------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou a proposta, conforme se transcreve na íntegra: 

------ “São lugares que já estavam no Quadro de Pessoal, quando foi aqui aprovado o 

Plano e Orçamento e corresponde a necessidades permanentes do Executivo, no 

entanto não sabemos se vamos ter oportunidade de os prover, isto porque, embora a 

Câmara Municipal de Águeda, seja das câmaras do país com um rácio menor entre o 

número de funcionários e os seus habitantes, tirando a área de educação temos 274 

funcionários. Estamos submetidos exatamente às mesmas regras, daqueles que têm 4 

vezes mais funcionários, nesse rácio. Por isso, estamos a abrir um concurso para 

suprir necessidades prementes, mas não sabemos qual será o fim destes concursos.” 

------ Neste ponto da Ordem do Dia interveio o seguinte Membro da Assembleia 

Municipal de Águeda, cuja intervenção se transcreve na íntegra: -----------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS:  -----------------------------------------------

------ “Queria apenas esclarecer uma situação que me parece que está incorreta e que 

estando incorreta este documento não poderia, na minha opinião ser aprovado nesta 

Assembleia. Quando no final do documento, diz proposta de abertura de 

procedimentos concursais, termina o parágrafo com: “propõem-se: --------------------------

------ 1. Se proceda ao recrutamento por tempo indeterminado dos postos de trabalho 

previstos e não ocupados no mapa de pessoal para 2013, conforme tabela acima 

apresentada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A tabela acima apresentada, não autoriza a Câmara a abrir os recrutamentos por 

tempo indeterminado, uma vez que quer um dos técnicos superiores, que será o 

Engenheiro Civil, terá que ser a termo resolutivo certo, quer o outro técnico, que é o 

técnico superior de energia e eficiência energética, deveria ser admitido a termo 

resolutivo incerto. Penso que salvo melhor opinião ou melhor esclarecimento, esta 

proposta padece de incorreção, pelo que não poderá ser aprovada.” ------------------------

------ O Senhor Presidente da Câmara  usou da palavra, para informar que pretendia 

retirar a proposta da Câmara Municipal de Abertura de procedimento para 

recrutamento de pessoal. ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Júri do 

concurso para cargos dirigentes ; -------------------------------------------------------------------
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------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou a proposta, conforme se transcreve na íntegra: 

------ “Nesta proposta, vimo-nos forçados face à lei das chefias, a alterar o quadro de 

pessoal. Durante mais de dois anos, andamos a tentar constituir júris com 

proveniências de outras câmaras e de universidades. Não foi possível. Face ao dos 

resultados do inquérito da Senhora Inspetora, tenho de até abril encerrar este 

processo, senão vou a tribunal responder, era só para evitar. São esses júris que 

estão aí propostos, com as pessoas que encontramos mais rapidamente possível, 

para fazer a admissão das chefias para esta Câmara.” ------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “O Senhor Presidente da Câmara já esclareceu parte das minhas dúvidas, no 

entanto mantenho a minha dúvida principal. Quando diz que não possível fazer 

funcionar os tais júris com entidades externas, não foi possível porque não foi em 

tempo útil? Não havia disponibilidade?” --------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Câmara  usou da palavra, para prestar os 

esclarecimentos necessários, conforme se transcreve na íntegra: ----------------------------

------ “Começamos pela Universidade de Aveiro e disseram-nos que não conseguiam 

responder a todos os cargos. Solicitamos à Universidade de Coimbra e não tivemos 

respostas atempadas. Andamos perto de 2 anos para constituir os júris todos e não 

conseguimos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “Passo para outra fase da questão, gostaria de saber se estas escolhas que os 

júris vão para estes cargos de chefia de divisão, se são para reconduzir as pessoas 

que têm estado nestas funções ou se vão ser de facto uma procura e se está aberto a 

pessoas que queiram concorrer a este concurso? Se é uma mera questão burocrática 

para resolver esta questão jurídica que algumas leis um pouco obtusas obrigam a 

Câmara a cumprir, eu compreendo e até me parece natural a composição deste júri. 

Que é um júri eminentemente político, que são os Senhores Vereadores e o Senhor 

Presidente da Câmara e uma pessoa, sempre da Câmara Municipal de Ovar. ------------

------ No entanto a minha questão é se vai ser um concurso de facto aberto a 

quaisquer candidatos que queiram chegar a estes cargos de chefia, ou se se trata de 

uma questão burocrática para regularizar digamos assim, a situação dos atuais e 

provavelmente futuros chefes, na continuidades destes cargos.” ------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS:  -----------------------------------------------



 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/fevereiro/2013 

54

------ “Ouvi a sua breve explicação e até estaria tentado a acreditar piamente nela. Mas 

também sabemos que quando se trata de questões de avaliações e promoções de 

cargos públicos, mais tarde ou mais cedo, mesmo que as coisas sejam verdadeiras cai 

sempre sobre nós algum ónus sobre a forma como as coisas são conduzidas. Ando há 

já algum tempo e recordo-me de alguns procedimentos no passado, quando pessoas 

sem competências se permitiam avaliar para admitir psicólogos. Lembro também de 

júris feitos à medida, aliás se olharmos por este país fora, vemos vários júris feitos à 

medida. Ponho sempre algumas reservas, independentemente da transparência ou da 

inocuidade de um júri. Tenho que olhar para esta proposta e tenho que analisar com 

olhos de quem tem que zelar, para que ela seja suficientemente idónea para todos 

aqueles que sejam promovidos nesta Câmara, sejam eles quais forem, sejam chefes 

de divisão já existentes, sejam eles outros concursantes. ---------------------------------------

------ Aceitando-se aquilo que o Senhor Presidente disse, encontramos um conjunto de 

júris pelas diversas áreas de competências, que nos fazem perguntar se de facto as 

pessoas que estão aqui a servir de júri têm ou não, competências para avaliar pessoas 

com este tipo de perfil e este tipo de capacidades. Aqui ponho algumas reservas e 

diria diretamente que não. Como estou a avaliar aquilo que deve ser preservado no 

futuro, que é a transparência, diria que também estranho, o lóbi de Ovar.  Sei que o 

Senhor Presidente, tem uma certa assertividade pela gente vareira, aliás o Dr. 

Emanuel que eu presumo que seja filho do Senhor Presidente da Câmara de Ovar, já 

cá esteve num passado não muito distante, em termos inspetivos à Câmara de 

Águeda. Traz mais duas Senhoras Engenheiras da Câmara de Ovar, sabemos as 

ligações que há efetivamente com a Câmara de Ovar, sabemos que recentemente a 

Câmara foi ultrapassada na AdRA, em termos de obras pela Câmara de Ovar, que até 

curiosamente tinha entrado por último. ---------------------------------------------------------------

------ Há aqui uma certa envolvência que me leva a dizer, muito honestamente não 

posso concordar com este tipo de júri, diria também que se calhar nem só as 

Universidades têm pessoas competentes para avaliar chefes de divisão. É muito 

provável, deixava esta sugestão, que há empresas em Águeda que tenham pessoas 

com conhecimentos suficientes para poder fazer parte de um júri desta natureza e 

poder providenciar à formação de um júri de avaliação. Deixava-lhe a sugestão, se 

eventualmente esta proposta não passar, que o Senhor Presidente recorra às 

empresas do nosso Concelho para que possa formar júri com alguma 

heterogeneidade e alguma transparência, ou pelo menos com alguma ideia de 

transparência, relativamente aquilo que a Câmara possa fazer no futuro em termos de 

avaliações. Deixando assim que não caiam nunca sobre o júri, nem sobre o Senhor 

Presidente, o ónus de que alguma coisa, foi algum dia menos transparente na 
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admissão de técnicos nesta Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “Ainda bem que o Prof. Martins falou a seguir a mim, com a sua eloquência que 

me falta. A minha pergunta resume-se a isto, se se trata apenas de um concurso 

internos, para resolver questões internas burocráticas, este tipo de júri, faz sentido e 

parece-me correto. Se de facto é para concurso externo, aí tenho uma opinião 

bastante diferente. Há aqui questões muito técnicas e ter como júri, em todos os 

concursos, o Senhor Presidente e Senhores Vereadores e sempre um chefe da 

Câmara Municipal de Ovar. Se for para concursos externos, dado a tecnicidade dos 

cargos que estão em causa, estes júris não são aceitáveis e não fazem grande 

sentido.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “Penso que os Senhores estão a por em causa a mim, ao Enf. Jorge e à Dr.ª Elsa 

em causa. Somos a maioria nos júris, por isso estão a pôr-nos em causa. Nós vamos 

escolher as pessoas que vão trabalhar connosco. Nas empresas onde trabalham, 

delegam em outros a escolha das pessoas que vão trabalhar com vocês, que vão 

executar as vossas ordens? Mas a mim exigem-me resultados e eu tenho de confiar 

nas pessoas que forem escolhidas. Imaginem que arranjava um júri externo, depois a 

pessoa escolhida não provava, iriam-me indemnizar? São eles que vão a votos? -------

------ Vamos avaliar todos os candidatos que queiram concorrer a estes lugares, todos 

os concursos são internos e externos. Ponto de honra, não tenho filhos, namoradas, 

mulheres, qualquer familiar para entrar para a Câmara, estejam descansados. Só se 

for um grau de parentesco muito afastado que eu não conheça, porque estou 

perfeitamente à vontade. Acham que não vou escolher as melhores pessoas para 

trabalhar comigo? Obviamente que haverá uns que conheço melhores que outros, 

mas se aparecer pessoas, que espero que apareçam as melhores para desenvolver o 

trabalho da autarquia. Há uma coisa que não abdico, é estar em todos os júris, porque 

vão trabalhar comigo e têm de saber o que é que os espera e eu tenho de conhecer a 

pessoa, antes de entrar para cá. Isto chama-se responsabilização e não tenho 

problemas em fazer escolhas e assumo-as. Só há uma pequena nuance nisto, preciso 

de ter este processo, para não ir a Tribunal até abril resolvido.” -------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS:  -----------------------------------------------

------ “Queria apenas dizer ao Senhor Presidente, que não deixo de lhe reconhecer a 

possibilidade, a capacidade e a necessidade de estar como Presidente do júri, o que 
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também devo dizer com muita honestidade, vai-me perdoar, mas não reconheço ao 

Senhor Presidente a capacidade absoluta, nem omnisciência tão grande que lhe dê a 

capacidade tão grande de avaliar todos os candidatos em todas as áreas, 

independentemente de eles serem seus colaboradores ou não. Porque não deixará de 

concordar comigo, que hipoteticamente poderão ser seus colaboradores, mas poderão 

ser colaboradores de alguém que não o Senhor Presidente. É óbvio que deverá deixar 

na Câmara aqueles que sendo competentes na sua perspetiva serão também 

competentes, para outros que possam via a colaborar com eles. E nessa matéria eu 

volto a dizer. O Senhor pode perfeitamente servir de presidente em todos os júris, mas 

o que acho é que em cada júri deve haver alguém com competência específica para o 

concurso em questão.” ------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que 

a Assembleia, por MAIORIA com quatro votos contra e quatro abstenções, deliberou 

aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Águeda de Júri do concurso para cargos 

dirigentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal para Autorização 

Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais; --------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou a proposta, conforme se transcreve na íntegra: 

------ “Basicamente este é o formalismo legal, mais uma burocracia que temos de 

cumprir, que é trazer aqui despesas que ultrapassam este ano e passam para o 

próximo ano. Temos por exemplo, transportes escolares, pessoal não docente na área 

da educação, etc. Mas darei os esclarecimentos que entenderem sobre algum item 

que estiver nesta proposta.” ------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a 

Assembleia, por MAIORIA  com uma abstenção, deliberou aprovar a Proposta da 

Câmara Municipal para Autorização Prévia para Assunção de Compromissos 

Plurianuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Análise do relatório de atividades da CPCJ d e 2012.-------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da CPCJ , José Carlos Raposo Marques Vidal , que 

apresentou o relatório de atividades da CPCJ de 2012, conforme se transcreve: ---------

------ “Isto é um formalismo que temos que cumprir, que é trazer à Assembleia o 

relatório anual. Para perceberem o que é a Comissão de Proteção de Crianças e 
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Jovens, temos uma comissão alargada com 17 membros, que representam todas as 

instituições, a Assembleia Municipal, associações desportivas e culturais, associações 

de pais e de jovens, somos uma instituição onde estes 17 elementos decidem todos os 

pormenores relativamente à mesa. Temos uma comissão restrita, que é a própria 

comissão que trabalha com os processos. No relatório estão as horas que cada 

elemento gasta na sua atividade com a CPCJ, claro que não são apenas estas. Só 

temos 55 horas, por semana e neste momento somos um dos rácios mais baixos do 

país. Não sabemos se há mesmo alguém com um rácio mais baixo que o nosso. 

Somos aqueles que com a mesma hora tem mais processos, temos uma sobrecarga 

imensa. Quem lá trabalha sabe que as horas, são quando calha, quando as 

necessidades aparecem. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento estamos com dificuldade, no mês de janeiro e fevereiro, porque 

hoje dia 22, temos 45 processos entrados. É quase o dobro do ano passado. Por isso, 

peço atenção às questões sociais. As questões que nos estão a aparecer, são muito 

mais violentas, mais agressivas. Já há casos com muita agressividade para com os 

técnicos, o que nos leva em alguns casos a ter que escolher o técnico que vai ficar em 

função do assunto. Temos que nos defender, temos que ir aos pares, porque sozinhos 

as vezes já não dá. As pessoas estão muito reativas, há situações sociais muito 

graves, tal como se verificou na Assembleia, também lá fora o mundo está difícil para 

muitas pessoas. Notamos também, que neste momento está a haver processos em 

que os pais que nos aparecem, chegam a estar um quarto de hora à nossa frente e 

não falam nos filhos e os processos são sobre os filhos. As discussões entre os casais 

são de tal maneira, que estão centrados noutras coisas e os filhos desde que comam 

e durmam, crescem e hão-de se desenvolver. ------------------------------------------------------

------ Também verificamos que temos o dobro dos casos de abusos sexuais, faltam-

nos um caso para atingirmos o número de todos os casos que tivemos no ano 

passado. Talvez por mais sensibilidade e as pessoas revelam mais neste momento. A 

violência doméstica disparou mais de 80% em relação ao ano passado, talvez fruto de 

muitas discussões por razões económicas, etc. Muitas pessoas deixaram já de pagar 

água e luz, temos casas sem água e sem luz, porque está cortada. Só para terem um 

pouco de noção do que fazemos, receção de sinalizações, registo de processos, 

abertura de processos, análise de casos, gestão de processos, averiguações, 

atendimentos, visitas domiciliárias, contacto com escolas e instituições, revisão de 

medidas, tomada de decisão ou remessa de processos a outras entidades, 

nomeadamente a tribunais. Neste momento estamos no limite, em termos físicos e 

psicológicos, porque temos muitos processos e tentamos dar resposta a todos. ---------

------ Em temos processuais no ano passado, é idêntico a 2011. No ano passado 295, 
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em 2011, 297. Houve uma ligeira baixa da média nacional em 2012 de processos 

entrados que pelos vistos agora dispararam. Este ano já entraram 45, no ano passado 

todo, entraram 140. Os casos mais problemáticos, reparamos agora no relatório 

nacional e confirmamos no sosso, realmente há uma faixa de 11-14 anos, onde temos 

muitos casos e os 6-8 anos. Os problemas estão a deslocalizara-se, os que se 

verificavam aos 9-10 anos atualmente verificam-se mais cedo. Tivemos também 

consciência que na faixa 0-2 anos os número de incidentes aumentou, já tínhamos 

sido alertados que a média nacional também estava a subir, na avaliação nacional em 

junho. Como costumo dizer, há casos que acompanhamos na barriga da mãe, por 

exemplo tenho um caso, que sei que daqui a mês e meio, quando a criança nascer sei 

que vou propor a retirada. Mas temos muitos casos em que telefonamos para os 

hospitais para tentarem evitar que as mães saiam de lá com os recém-nascidos, sem 

que a Comissão lá vá. Fazemos o possível neste âmbito. ---------------------------------------

----- Existe também algum consumo de álcool e drogas, há mais casos sinalizados na 

faixa dos 14-16 anos e também aparecem casos com as novas substâncias 

psicotrópicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em questões de trabalho, devo dizer que a comunicação está muito mais rápidas, 

mas ainda continua a haver instituições, fundamentalmente as mais rígidas, como 

tribunais e GNR, que ainda funcionam muito por sistemas. Acontece resolvermos um 

caso num dia e a comunicação da GNR aparecer 3 semanas depois. Diariamente é 

feita a triagem dos processos e diariamente os processos são atacados nas primeiras 

24 ou 48 horas. A colaboração com as outras entidades é muito boa, temos que 

agradecer aos Pioneiros, ao CASAS e à Cruz Vermelha que continuam a disponibilizar 

técnicos cooptados. São pagos por essas instituições mas cederam horas para 

trabalhar na CPCJ. Neste momento temos um protocolo com o Ministério da 

Educação, mas temos que ter com o Ministério da Saúde, que é obrigatório e com as 

Autarquias que é obrigatório estarem na comissão restrita. A nossa proposta é que no 

mínimo os técnicos estejam 7 horas na comissão restrita. Como podem ver no 

relatório, só eu e a Autarquia é que cumprimos esse pormenor. -------------------------------

------ Estamos no limite, não conseguimos fazer mais, estamos sem recursos. Temos 

uma técnica a meio tempo, o Ministério devia ter colocado um professor tutor, não 

colocou ainda, esse professor tutor iri às escolas o que nos retiraria essa carga. Nas 

relações com a Câmara não há problema nenhum, tudo o que temos solicitado tem 

havido rapidez de resposta e disponibilidade. Pedimos que no próximo programa de 

PEPAL ou parecido nos cedam um técnico, este ano tivemos a sorte de ter estagiários 

a pedido de Universidades, são mais recursos que ajudam sempre. Também temos 

agora um protocolo com o CASAS de cedência de um jurista 3 dias por semana, que é 



 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/fevereiro/2013 

59

uma grande ajuda. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Os conflitos de relação que temos, são sempre com os tribunais, porque o 

Ministério tem uma maneira muito fechada de trabalhar, o problema é sempre a 

comunicação e que eles nos deem informação. O resto são imensas coisas não se 

pode definir o que é que é o dia-a-dia da Comissão. ----------------------------------------------

------ Neste momento há uma boa cobertura técnica, no Concelho. Ainda há algumas 

instituições que são muito formais. Temos que usar a lei ao máximo, ser por exemplo 

temos que colocar um aluno em Águeda e a turma tem 25 alunos, ou a escola diz que 

tá cheia, se a lei diz nós temos que colocar, é uma ordem da CPCJ. Normalmente há 

colaboração, mas às vezes também é necessária esta pressão. Há o interesse 

superior da criança e as instituições têm que tentar resolver a situação. Estou 

disponível para qualquer esclarecimento.” -----------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia interveio o seguinte Membro da Assembleia 

Municipal de Águeda, cuja intervenção se transcreve na íntegra: -----------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  ----------------------------------------------

------ “Agradeço ao Prof. Vidal a explanação que nos trouxe, eu trago-lhe algumas das 

preocupações que também vivo dentro das escolas. Nomeadamente da falta de 

feedback que a Comissão não dá aos professores. Acho que devem melhorar isso 

rapidamente, a CPCJ pede muito trabalho aos professores que estão lá na primeira 

linha para ajudar a CPCJ, vão sempre estar, como sempre estivemos, mas da parte da 

CPCJ não há resultados. Devíamos trabalhar em equipa, porque a criança passa 

muito tempo na escola. Sei que às vezes não podem, mas como disse e muito bem, o 

superior interesse da criança está em primeiro lugar, para contornar a lei quando é 

necessário. O professor vive neste momento, das 8 e meia até às cinco horas com a 

criança e faz todos os relatórios que pedem. Tive reuniões de avaliação com os 

professores, falamos de muitos dos casos que estão a aparecer em Águeda e da falta 

de feedback vosso, da forma como podemos agir ou atuar, ou controlar, ou 

acompanhar. No nosso ponto de vista, esta não pode ser apenas uma relação 

direcional, tem que ser uma relação biunívoca. Em que a criança se sinta protegida 

também por nós professores, que estamos com ela. ---------------------------------------------

------ Outra coisa que disse há pouco e muito bem, venha de onde vier a criança, se for 

colocada a pedido da CPCJ, as escolas têm que a aceitar. Mas ninguém nos diz quem 

é aquela criança, os relatórios demoram a chegar. Ninguém nos diz se os pais estão 

proibidos de ver aquela criança. Ninguém nos transmite informação. Ainda aqui há 

algum trabalho para ser feito e melhorar. Não está em causa o trabalho da CPCJ, 

muito pelo contrário, estamos a procura de canais de comunicação e de melhorar os 

que já existem, para que tudo possa funcionar com mais harmonia. Às vezes parece 
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que a CPCJ se esquece de um parceiro que é fundamental, que são os professores.” -

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da CPCJ , José Carlos Raposo Marques Vidal , que 

apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, conforme se transcreve na 

integra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Há todos os anos um seminários em que tentamos transmitir. Agradeço às 

escolas a colaboração, sei que às vezes pedimos muitos relatórios. Já alertei para que 

não sejam pedidos tantos, por isso é que arranjamos uma ficha informativa mais 

simples que um relatório. Há aqui um problema Prof. Tondela, é que estamos 

obrigados ao dever de reserva, sigilo e menor intervenção. O meu problema neste 

momento até se poe ao contrario, que não quero que os professores intervenham. Fui 

no outro dia a uma reunião em Valongo e estávamos 8 técnicos, a intervir na mesma 

família, deixei discutir e disse que a partir daquele momento, a única que passaria a 

intervir seria a diretora de turma. A questão da comunicação põe-se e daí a 

importância do professor tutor, isso facilitaria a comunicação com as escolas. Nós este 

ano ainda nem tivemos tempo para reunir com os professores e interlocutores. Uma 

coisa que o Prof. Tondela e disse e tem muita razão, o que podemos é afinar o que é 

que os professores podem fazer e o professor deve receber algumas informações do 

âmbito pedagógico, mas não no âmbito da problemática se não for ele a tratar. Mas 

volto a dizer que estamos no limite, a comunicação deve ser melhorada, mas não há 

tempo e as emergências do dia-a-dia, são superiores a essa coordenação.” --------------

------ De seguida o Senhor Presidente da Assembleia, Eng. António Celes tino 

Pereira de Almeida,  fez a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra: -----------

------ “Queria cumprimentar a CPCJ pelo seu trabalho, é um órgão com estrutura, com 

competências. A CPCJ funciona numa função principal, solidariedade. Porque o 

conjunto de horas de uma pessoas, numa semana a colaborar na CPCJ não dá 

hipótese de constituição de um órgão homogéneo. O trabalho que as CPCJ fazem, é 

um trabalho excecional, não há órgão tão desconexo, tão descontínuo que funcione 

tão bem e de forma tão solidária e tão disponível, sempre como as CPCJ. A começar 

pelo Presidente nacional. Quero cumprimentar quer os membros da comissão restrita, 

bem como da comissão alargada pelo vosso trabalho e desejar-vos felicidades.” --------

----- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia, passou a palavra à Senhora 

Vereadora, Dr.ª Elsa Margarida de Melo Corga , que em nome do executivo fez a 

intervenção que se transcreve na íntegra: -----------------------------------------------------------

------ “Queria em nome do Executivo camarário, dar os parabéns à CPCJ pelo trabalho 

que tem desenvolvido, que foi aqui muito bem descrito pelo seu Presidente e penso 

que todos reconhecemos que realmente tem havido um grande esforço, direi até 
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pessoal, das pessoas que estão envolvidas naquela equipa com todas as dificuldades 

que foram referidas. Daí eu dizer que é mesmo com esforço pessoal, porque se as 

pessoas se cingissem ao número de horas que têm efetivamente de realizar, era 

impossível ter estes resultados, com a eficácia que se teme coma preocupação que se 

tem de atuar na hora. Estamos a falar de situações de risco, situações em que mais 

uma ou duas horas, já é complicado e pode agravar a situação, quanto mais se 

estiverem à espera de prazos que muitas vezes são desnecessários, com os riscos 

que tudo isso pode trazer. Por tudo isso os parabéns para a CPCJ, tanto para o seu 

Presidente, como todas as pessoas que estão diariamente com grande esforço, digo 

isto porque sei o trabalho que é desenvolvido, de alguma forma vou acompanhado. 

Sobre isso também queria deixar uma nota, porque o Prof. José Vidal, tem o cuidado, 

respeitando o sigilo que a sua função exige, mas vai-me mantendo a par daquilo que 

se vai passando, agradeço também essa atenção que tem para com a Câmara 

Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para 

reconhecimento do carácter estratégico e prioritário do projeto referente à candidatura 

SAMA – da Desmaterialização à Excelência; -------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia interveio o seguinte Membro da Assembleia 

Municipal de Águeda, cuja intervenção se transcreve na íntegra: -----------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “Tive agora oportunidade de ver com mais calma os documentos que nos foram 

entregues, aqui fala num valor de investimento previsto de 356 mil euros, e um prazo 

do projeto de dois naos. Aqui não diz ou pelo menos não terei visto, se este valor é o 

valor total do projeto e vai ser comparticipado em parte ou se é este o valor da 

comparticipação? -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra coisa que disse há pouco, foi que algum do trabalho já estava feito e aqui 

diz que o prazo do projeto é de 2 anos, vai englobar coisas que já estão feitas e se 

isso é possível?” --------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “A parte que está feita, sobretudo a que está relacionada com o segundo tópico e 

que tem a ver com a capacidade de armazenamento de dados e melhoria das 

condições. Isto corresponde a cerca de metade da candidatura. Esta candidatura é 

teoricamente a 85%, porque efetivamente á 100%, porque permite a afetação direta de 

recursos humanos à candidatura. Ou seja vamos buscar dinheiro, de funcionários que 



 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/fevereiro/2013 

62

trabalham na câmara, através de horas de trabalho no projeto.” ------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que 

a Assembleia, por UNANIMIDADE , deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal 

para reconhecimento do carácter estratégico e prioritário do projeto referente à 

candidatura SAMA – da Desmaterialização à Excelência ----------------------------------------

----------------------------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Águeda passou ao 

Período de Intervenção do Público, informando que a Mesa, para o efeito, não tinha 

recebido qualquer inscrição para intervir. ------------------------------------------------------------ 

------ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal deu os trabalhos por encerrados, não sem antes agradecer a presença de 

todos, da qual, para constatar, se lavrou a presente Ata, que tem como suporte, 

gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que vai ser assinada 

pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. --------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Mesa: 
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