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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

28/SETEMBRO/2012 

  

 

------ Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e doze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, realizou-se a 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 

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

------ 1 – Discussão e aprovação de Atas: ---------------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária de 25 de abril; --------------------------------------

------ 1.2 – Ata da 2ª Sessão Ordinária de 30 de abril e 4 de maio; ----------------------------

------ 1.3 – Ata da 3ª Sessão Extraordinária de 8 de junho. --------------------------------------

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

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

------ 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; ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Planeamento e considerações sobre a realização de Sessão Extraordinária, 

para a pronúncia da Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 11.º da Lei n.º 

22/2012 de 30 de maio, sobre a Reorganização Administrativa Territorial do Concelho 

de Águeda; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Tomada de conhecimento da Recomendação do Tribunal de Contas, 

referentes às contas de 2003; ---------------------------------------------------------------------------

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração do 

Código Regulamentar do Município de Águeda; ---------------------------------------------------

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

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

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da Norma de Controlo 

Interno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ALMEIDA , Presidente da Mesa de Assembleia Municipal e Secretariada pelas 

Senhoras Marlene Domingues Gaio  e Carla Eliana da Costa Tavares . ------------------

------ 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 
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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; ----------------------------------------------------

------ Tiago André da Costa Soares – PS; ------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ---------------------------------------------------

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

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

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

------ Carla Eliana da Costa Tavares - PS; ------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Dália Maria Silva Santos Costa – PS; ----------------------------------------------------------

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

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

------ Compareceram  igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Jun ta de 

Freguesia (PJF): -------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Rui Pedro Pinho 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; ------------------

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

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

------ Victor 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 da Trofa; -----------------------------------

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes o s seguinte Membros:  

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

------ Jorge Henrique Fernandes 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; --------------------------------------------

------ Foram verificadas as justificações de falta de António Manuel de Almeida 

Tondela, Carlos Alberto Carneiro Pereira – PSD - PJF de Valongo do Vouga, que foi 

substituído por José Henrique Vidal Martins, Casimiro Agnelo Oliveira Pinto – PS, 

substituído por Maria Utília Ferreira da Rocha Ferrão e Wilson José de Oliveira Dias 

Gaio – PSD – PJF de Barrô, que foi substituído por Marco Aurélio Santos.----------------- 

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, deu conhecimento dos 

pedidos de substituição para a Sessão, apresentados pelos seguintes Deputados 

Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Carneiro Pereira – PSD – PJF de Valo ngo do Vouga : ------------

------- “Encarrega-me o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, 

Carlos Alberto Carneiro Pereira, de informar V/ Ex.cia que amanhã dia 28 de setembro 

de 2012, o Sr. Presidente da Junta não pode estar presente na Assembleia Municipal, 

em virtude da mesma coincidir com a Assembleia de Freguesia. Deste modo, será 

então representado pelo Secretário da Junta,  Sr. José Henrique Vidal Martins.” ---------

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

------ “Pela presente venho comunicar que, por motivos pessoais, não poderei 

participar na Assembleia Ordinária que tem lugar no próximo dia 28 do corrente mês. 

Solicitava a minha substituição, pela Enfermeira Utília Ferrão.” --------------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Ba rrô : ---------------------------

------ “Devido a um problema de saúde desenvolvido nas últimas vinte e quatro horas, 

ser-me-á impossível estar presente na Assembleia Municipal de hoje. Com votos de 

que esta decorra com normalidade e que os trabalhos se desenvolvam regularmente, 

sou a designar para representação da Freguesia de Barrô, o Sr. Marco Santos, 
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tesoureiro da Junta de Freguesia de Barrô.” --------------------------------------------------------

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

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

aprovação das atas das Sessões anteriores: -------------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária de 25 de abril; --------------------------------------

------ 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 

seis abstenções, deliberou aprovar a Ata da 2ª Sessão Extraordinária de 25 de abril. --

------ 1.2 – Ata da 2ª Sessão Ordinária de 30 de abril e 4 de maio; ----------------------------

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

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

unanimidade, aprovar a Ata da 2ª Sessão Ordinária de 30 de abril e 4 de maio. ----------

------ 1.3 – Ata da 3ª Sessão Extraordinária de 8 de junho; --------------------------------------

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

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

unanimidade, aprovar a Ata da 3ª Sessão Extraordinária de 8 de junho. --------------------

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

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da correspondência 

e informações dirigidas à Assembleia Municipal que a seguir se enumeram, as quais 

ficaram disponíveis para consulta pelos Senhores Deputados Municipais: -----------------

------- Comissão das Comemorações do Centenário de Álvaro C unhal;  ----------------

------ Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administraç ão Local (STAL),  

acerca do pronunciamento das Assembleia Municipais sobre a extinção das 

freguesias; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Assembleia Municipal de Estarreja , moção sobre a reforma da Administração 

Local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------- 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: --------- 

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

------“O assunto que me tráz aqui hoje tem a ver com a Festa do Leitão da Bairrada. É 

um evento que penso que todos conhecem e algumas das pessoas que aqui estão 

saberão que tive algumas ligações a este evento e a Associação que o organiza. 

Queria também salvaguardar que não estou aqui a transmitir nem mandatado para 

fazer qualquer tipo de opinião da direção da ACOAG. A opinião que vou aqui transmitir 

é meramente pessoal e partilhada pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas acima de 
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tudo é uma opinião pessoal. Aquilo que queria partilhar convosco e depois fazer duas 

perguntas ao Senhor Presidente, é o seguinte: -------------------------------------- 

------ A Festa do Leitão já começou há dezanove anos, foi a Associação da Comercial 

que entendeu fazer um evento que promovesse a Cidade e o Concelho. Arranjaram 

um pretexto, digamos assim, que era um produto com um grande potencial económico 

e social aqui na região, o Leitão da Bairrada. Penso que foi uma proposta ganha pelo 

sucesso que o evento tem tido ao longo dos anos e a ACOAG conseguiu os seus 

objetivos, que eram de facto promover Águeda, a cidade e o seu comércio, dando a 

conhecer o que de bom temos aqui na região, inclusive para dar oportunidades às 

empresas para divulgarem os seus produtos. ------------------------------------------------------- 

------ A Festa do Leitão teve três momentos muito marcantes. O início, no tempo do Gil 

Abrantes e das suas Direções. Começaram a fazê-la na Praça lá em baixo num 

terreno desnivelado à beira do rio. Deu um salto qualitativo e significativo que tive a 

sorte de fazer parte dele, não por meu mérito, obviamente, mas porque inaugurámos, 

na altura, o recém convertido Largo 1º de Maio, trouxe novas e excelentes condições 

para a realização do evento. Deu outro grande salto qualitativo aquando da tomada de 

posse do executivo do Dr. Gil Nadais no primeiro mandato, que no ano seguinte, salvo 

erro, entendeu que aquele evento tinha potencial para a cidade e para o Concelho e 

resolveu apostar nele em força, assumindo com coração a parecia da Câmara com a 

ACOAG que existia desde a primeira hora. Mas, de facto, tenho que reconhecer e já 

lhe dei muitas vezes os parabéns por isso, a Festa do Leitão teve um grande impulso 

com o apoio que a Câmara Municipal resolveu dar e foram alguns anos de algum 

investimento considerável da Câmara Municipal na Festa do Leitão, o que nos traz ao 

presente. Quando me refiro ao “presente” refiro-me a este ano e mais um ou dois anos 

para trás, onde eu penso que há uma nova etapa da Festa do Leitão, uma inversão no 

percurso que até aqui tem sido feito e penso que a inversão não tem a ver 

propriamente com a ACOAG propriamente dita. A ACOAG tem feito um esforço muito 

grande para manter o evento ao melhor nível possível. Mas, neste momento, há uma 

série de fatores que se conjugam para dificultar esta missão, desde as obras que 

estão a decorrer no local, à crise económica que afeta o País desde há alguns anos a 

esta parte e a mudança de atitude muito clara da Câmara Municipal perante este 

evento tão marcante para Águeda. --------------------------------------------------------------------

------ Nos últimos dois ou três anos, o ano dois e eventualmente três, a Câmara 

inverteu radicalmente, quer por um lado, o apoio financeiro e esse é muito importante. 

A Câmara Municipal dava um apoio muito importante para a Festa do Leitão, apesar 

de ter também participação nas receitas na bilheteira. Mas era um investimento forte e 
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assumia o programa de animação que ascendia a largas dezenas de milhares de 

euros, penso eu. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ De alguns tempos para cá isso inverteu-se. A Câmara Municipal entendeu por 

bem arranjar outro evento com características diferentes da Festa do Leitão, para 

onde canalizou um investimento muito grande. Aliás, até é curioso como é omitido 

esse evento, quando a Câmara Municipal diz para a comunicação social que a seguir 

ao Motocross, a Festa do Leitão é o evento para o qual mais contribui, neste caso com 

cinquenta mil euros, quando há pouco tempo, aqui na Assembleia Municipal,  o 

Senhor Presidente disse que o valor para o Agitágueda era na ordem dos duzentos e 

tal milhares de euros, basta ver pelo cartaz de animação do Agitágueda para ver que 

está ali muito dinheiro investido. ------------------------------------------------------------------------

------ Eu sei que os tempos não estão para festas e não venho aqui sequer dizer que a 

Câmara devia dar mais dinheiro para a Festa do Leitão e menos para o Agitágueda. 

Isso são opções políticas do Senhor Presidente, que entendeu que a Festa do Leitão, 

por ventura, não seria um evento tão bom para a cidade como até então era e 

resolveu desinvestir nele claramente. -----------------------------------------------------------------

------ Onde eu quero chegar é que há outro tipo de apoios que ultrapassam o apoio 

financeiro e penso que a Câmara Municipal assumiu claramente um divórcio com a 

Festa do Leitão e essa é uma das questões que vou colocar ao Senhor Presidente 

para saber o porquê. Há obviamente, a descida do valor do apoio financeiro, mas 

também, a ausência do Senhor Presidente da Câmara também se nota muito. O 

Senhor Presidente não vai aos aniversários da ACOAG, não participa nas sessões de 

apresentação da Festa do Leitão, não está na inauguração da Festa do Leitão. Mesmo 

na organização e preparação da Festa do Leitão, sentimos a ausência da Câmara, 

porque a Câmara desde o começo que, para além do dinheiro que dava, muito ou 

pouco, também dava outro tipo de apoio. Eu sou dos anos que se dava pouco, fizemos 

a Festa em tempo de vacas magras. Na minha Direção eu nunca cheguei a ter o apoio 

dos cinquenta mil euros nunca para fazer a Festa do Leitão. ----------------------------------- 

------ No entanto, a Câmara Municipal sempre participava de uma maneira muito direta 

e muito ativa, para além do Senhor Presidente da Câmara e de todos os Vereadores 

presentes darem a cara constantemente na Festa do Leitão, tínhamos pessoal da 

Câmara que ajudava na montagem, com eletricistas, carpinteiros, canalizadores. 

Muitos funcionários da Câmara Municipal davam uma ajuda inestimável naquele 

evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste momento, isso já não funciona assim, inclusive houve anos que até o 

gasóleo das máquinas que andaram lá a trabalhar que foi debitado e faturado à 
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ACOAG para ser descontado no apoio. São pequenos pormenores que este ano foram 

mais gritantes ainda. Eu continuo a achar que são coincidências a mais apesar de 

alguns avisos que foram feitos até a Vereadores da Câmara Municipal sobre a 

iluminação do próprio recinto; os postes que lá estão fazem parte da realização do 

evento. A ACOAG conta com aquela iluminação para o recinto, porque se não tinha 

que gastar muito mais em iluminação para manter aquilo iluminado. Mas, este ano os 

postes grandes acendiam depois das 21h, com o recinto às escuras desde as 20h, o 

que quer dizer que as pessoas havendo pessoas jantar quando o recinto estava às 

escuras, o que não fica muito bem. -------------------------------------------------------------------- 

------ Mais gritante ainda foi quando saímos deste salão nobre em desfile à Festa do 

Leitão vimos uma cidade às escuras desde aqui até lá baixo, o que também não 

dignificou muito nem a cidade nem o evento. -------------------------------------------------------

------ A Rua dos Abadinhos, por exemplo, lá em baixo, da ponte do Ribeirinho, junto à 

Festa do Leitão, o Agitágueda esteve constantemente com as luzes acesas, a Festa 

do Leitão esteve sempre às escuras e centenas de pessoas deixavam ficar os 

automóveis durante a festa porque havia limitações aos estacionamentos nas zonas 

habituais por causa das obras, como é evidente. São pequenos/grandes pormenores 

que todos somados denotam onde eu quero chegar. ---------------------------------------------

------ Houve um divórcio claro da Câmara Municipal com a Festa do Leitão e eu 

gostava que o Senhor Presidente da Câmara explicasse porquê. ----------------------------- 

------ Mas, mais do que o passado o que me preocupa é o futuro. ----------------------------

------ No próximo ano, a Festa do Leitão faz vinte anos, penso que é um evento 

marcante da cidade de Águeda e do Concelho. Faz vinte anos, vai estar disponível, 

tanto quanto prevejo, o espaço do Largo 1º de Maio já renovado, presumo que sim. ----

------ Penso que será importante e interessante que as várias entidades envolvidas, 

ACOAG, GICA e a Câmara Municipal, cheguem a um acordo para que se possa 

potenciar aquele pavilhão multiusos que também já está pronto. ----------------------------- 

------ São de facto os vinte anos, quer queiramos quer não. É uma data marcante e 

que tem um potencial para a promoção do evento que é muito significativo. Penso que 

a Câmara Municipal em conjunto com a ACOAG, obviamente, deviam repensar e 

avançar com esta parceria, como esteve no começo. --------------------------------------------

------ Eu vou dar um exemplo ao Senhor Presidente da Câmara e este recado também 

dou aos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia. Eu confesso que acho 

estranhíssimo porque é que as Juntas de Freguesia não marcam presença na Festa 

do Leitão com um daqueles stands. No ano passado, por exemplo, em que houve 

possibilidade de se conseguir um espaço através de alguma compreensão por parte 
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do fornecedor das tendas da Festa, para ceder o espaço gratuitamente e mesmo 

assim as Juntas de Freguesia não aderem. Este ano, estiveram lá presentes três 

Juntas de Freguesia e a todas as pessoas que perguntei gostaram do evento e da 

presença das Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------- 

------ Penso que o papel da Câmara não é só dar dinheiro, o Senhor Presidente podia 

fazer um esforço para mobilizar os Presidentes de Junta para participarem nisto. ------- 

------ A segunda questão que deixo ao Senhor Presidente é o que pensa para o futuro 

da Festa do Leitão, na medida em que a Câmara Municipal é parceira da ACOAG 

neste projeto. Se vão realmente voltar a abraçar este projeto como eu acho que ele 

deve ser aproveitado? É uma das bandeiras da Cidade e do concelho de Águeda; ou 

se vão continuar com esta “guerrinha de bastidores” em que se desinveste num lado 

para investir no outro, não sei bem a que título, mas talvez o Senhor Presidente possa 

explicar.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Tiago André da Costa Soares  – PS: ----------------------------------------------------------

------ “Neste momento encontra-se quase suspensa a abertura de novos concursos 

para aprovação de projetos a serem financiados pelos Fundos Comunitários do 

QREN. Graças à ingerência do Ministro das Finanças do Governo PSD/CDS na 

reprogramação do QREN e nas suas prioridades estratégicas, assistimos agora a uma 

instrumentalização dessas mesmas verbas para um cego cumprimento do programa 

de assistência financeira. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Se isto já não fosse um desvario, a mal fadada reprogramação do QREN tem 

demorado longos meses para ser terminada, basta visitarmos o site do Programa 

Operacional Regional do Centro, para verificarmos que apenas um concurso se 

encontra aberto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste momento de difícil acesso ao crédito para realização de investimentos, é 

assim que o Governo PSD/CDS bloqueiam importante instrumento de financiamento 

alternativo de projetos inovadores e de promoção da competitividade. ----------------------

------ A desorientação é notória dos Deputados do PSD e do CDS na Assembleia da 

República, nenhuma ação contrária, apenas a conivência. Estes atrasos estão a 

causar enormíssimos problemas relativamente ao aproveitamento das verbas 

comunitárias, que se não forem executadas em Portugal retornam a Bruxelas e 

também ao atraso de muitos projetos de investimento por impossibilidade de se 

iniciarem antes da apresentação das candidaturas. Mas, importa particularmente 

destacar o impacto desta situação na prossecução de investimentos por parte das 

Autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Câmara, tendo Águeda um conjunto de investimentos 
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estratégicos em ação e outros à espera de abertura de concursos do QREN para 

poderem avançar, de que modo e em que medidas de atraso e desorientação do 

Governo PSD/CDS estão a afetar a ação do Executivo? -------------------------------------- 

------ Uma outra questão será que também sabemos que o Senhor Presidente da 

Câmara participou recentemente numa reunião com a Ministra da Agricultura e do 

Ambiente e do Ordenamento do Território e na reunião da CIRA. Trouxe alguma 

novidade relativamente a estes tópicos dos fundos comunitários e da programação do 

QREN?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “A ler um artigo num jornal local deparei-me com uma notícia acerca da 

sustentabilidade urbana e bicicletas elétricas. Achei interessantes os números: 14 

meses, com 160 de utilizadores, o que dá uma média de 11 utilizadores por mês, não 

chega a ser 1 por dia. --------------------------------------------------------------------------------------

------- O Senhor Presidente acha o projeto um sucesso com 11 utilizadores por mês. ---

------- Senhor Presidente, gostava também de saber como já se reduziu 20% da 

emissão de carbono na cidade? O que é que tem sido feito? ----------------------------------

------ Senhor Presidente, também pergunto o que é que se passa em Águeda? Águeda 

parece-me a cidade do caos, com obras e mais obras. Na minha opinião, sem 

qualquer sentido, desfazendo o que já está feito. Parece-me completamente errado 

gastar milhões quando o Pais está afogado numa crise. Vai-me dizer que são 

comparticipadas pelo quadro comunitário, mas nós sabemos que não são na sua 

totalidade. Existe uma parte efetiva que é paga pelos cidadãos. ------------------------------

------ Em termos de obras propriamente ditas parece-me que continua a haver algumas 

deficiências em termos de mobilidade para pessoas com deficiências, por exemplo as 

estradas com paralelos dificultam a quem anda de cadeiras de rodas. Zonas pedonais 

sem parques de estacionamento para deficientes. ------------------------------------------------

------ Por fim, dou uma nota especial à falta de segurança, os assaltos e os ataques 

violentos aumentaram em Águeda. O que é que tem sido feito para resolver esta 

situação?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Há dois anos vim falar do mesmo assunto que vou focar hoje. Recordo-vos o 

que disse então. “Venho cá hoje porque sozinho pouco posso fazer”. -----------------------

------ Hoje trago duas preocupações acrescidas. Uma é pelo facto de que ano e meio 

já passaram e nem um cêntimo foi investido pela AdRA. Empresa que se 

comprometeu a levar tão precioso bem, que a água que delas carecem. -------------------
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------ A segunda preocupação, que só é preocupação visto que nada foi feito pela 

primeira preocupação, é pelo facto de não chover. ------------------------------------------------ 

------ Como sabe, das 20 povoações existentes na Freguesia do Préstimo, 17 são 

abastecidas pela Junta de Freguesia através de nascentes, sendo que a Junta nada 

cobra às populações, visto que não temos condições para tratar a água, nem tão 

pouco temos água suficiente que sirva as populações em abundância. ---------------------

------ Por isso, pergunto: Se dentro de um mês não chover, quem irá abastecer a 

população da Freguesia em caso de falência das nascentes? ---------------------------------

------ O mais fácil seria culpar o S. Pedro por isso, mas não foi com ele que a 

Assembleia Municipal de Águeda assinou um acordo em 29 de Julho de 2009. ----------

------ Julgo pertinente numa altura em que as nossas gentes atravessam um período 

de tantas carências e problemas, sobretudo a nível social. É fundamental que nos 

preocupemos mais nos problemas primários das populações em detrimento de luxos 

ou pensamento supérfluos que em nada melhoraram nem atenuaram as suas 

carências. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nunca pensei que em dois anos após as minhas palavras, as mesmas ainda se 

mantivessem atuais.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ António Manuel Fernandes Martins  – CDS-PP: ------------------------------------------

------ “Em primeiro lugar, Senhor Presidente da Assembleia, devo dizer que está 

concluída a vistoria à documentação da Câmara, no âmbito do Plano de Gestão de 

Riscos e Infrações Conexas. Já entreguei à Senhora Coordenadora o respetivo 

relatório individual e entregar-lhe-ei agora a si também o relatório individual que não 

obsta a que depois haja, obviamente, um relatório global, que no fim será transcrito 

com a intervenção de toda a gente. --------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, na sequência das reuniões que foram tidas com uma 

Comissão que foi aqui nomeada para se reunir com o Senhor Diretor do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga, eu queria que nesta Assembleia me esclarecessem que 

passos foram dados? O que é que foi discutido? O que é que há de novo? Se há 

alguma situação nova relativamente às condições que tinha o Hospital, quer em 

termos de recursos humanos, quer em termos de meios materiais? ----– ------------------- 

------ Como sabem, houve algumas diligências também por parte das três Comissões 

Políticas Concelhias com o Senhor Diretor da ARH-Centro, mas obviamente que a 

Comissão da Assembleia tem, na minha opinião, a obrigação de dar conta daquilo que 

é a situação que neste momento. ----------------------------------------------------------------------

------ Quero ainda deixar aqui uma situação para que mais tarde não venham atirar 

com pedras a quem não deve, porque quem não deve não teme. Eu chamaria aqui a 
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atenção do Senhor Engenheiro José Oliveira para o seguinte, a Comissão da 

Assembleia respetiva foi incumbida de ir fazer uma apreciação à sinalética do 

Concelho. Não sei se é considerado um assunto importante, se um assunto 

redundante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A verdade é que eu tenho andado embrulhado com alguns assuntos da 

Assembleia também e o tempo não me sobra. Mas, devo dizer que já alertei, na 

devida altura, que não estávamos a fazer aquilo para o qual a Comissão tinha sido 

requisitada. Não sei se o serviço é para fazer, se o Senhor Presidente entretanto já 

fechou a sinalética no computador dele e agora não há mais acesso. Mas, só lembro 

que a Comissão, à qual também pertenço, tinha a obrigação e ainda não cumpriu. ----- 

------ Depois, eu de facto queria comentar alguma coisa que aqui foi dito, que não 

posso deixar passar em claro aquando se vem aqui atirar para o ar de o Governo anda 

desorientado. É óbvio que anda desorientado. ---------------------------------------------- 

------ O Senhor Tiago compreenderá que depois daquilo que os socialistas fizeram, por 

muito competente que possa ser, não há quem pegue num barco que não tem remos, 

não tem proa, nem bombordo e que o leve a bom porto. ---------------------------------------- 

------ Não há nenhum Governo neste País, que consiga levar o País a bom rumo se 

nós Membros das Assembleias, se nós Cidadãos, não ajudarmos a encontrar soluções 

para o problema. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Diz muito bem que os dinheiros alocados ao QREN devem ser utilizados, de 

contrário vão para Bruxelas. Mas também não negará que para fazer projetos com o 

dinheiro do QREN é preciso ter dinheiro próprio, é preciso ter meios financeiros 

alocados aos projetos. Há Câmaras que têm e há Câmaras que não têm. A Câmara de 

Águeda supostamente que tem e mais à frente iremos falar sobre se tem ou não tem. -

------ Agora, na situação em que está o País neste momento, avançar com alguns 

projetos, como alguns daqueles que estão em Águeda a avançar e para avançar, que 

são altamente penalizadores na altura que corre, da situação financeira e 

independência do País, eu acho que todos nós deveríamos algum bom senso e algum 

comportamento em termos de dignidade pessoal relativamente àquilo que é o gasto do 

erário público e não só do erário público, porque o erário público quando lhes falta 

dinheiro, nós sabemos onde é que o vai buscar a seguir, vai ao bolso de toda a gente. 

Infelizmente tem sido esse o caminho mais fácil do Governo, mas anteriormente 

também foi. Quando se cria divida para o futuro é óbvio que se está a entrar no bolso 

do cidadão e vamos ter que pagar as dividas contraídas, a não ser que não sejamos 

gente séria e gente digna para pagar os compromissos assumidos, se é que eles 

foram corretos, justos e legais. --------------------------------------------------------------------------
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------ Relativamente à AdRA, eu também o questionaria aqui o Sr. Presidente, para que 

me explicasse qual é a situação neste momento relativamente à AdRA, aos projetos 

da AdRA, aos investimentos da AdRA e se em sua opinião atendendo também a 

situação difícil que está a contribuir para que pressupostamente a AdRA possa ter a 

desculpa de que não cumpre porque não há fundos, o Senhor me diga se na verdade 

vamos ficar à espera dos investimentos ou se de facto há alguma coisa nova que o 

Senhor conheça e eu não e que entenda que me deva dizer, porque sobre a AdRA 

teremos que tomar uma posição. -----------------------------------------------------------------------

------ Ou há investimento e é cumprido o acordo ou vamos ter que rever e refazer as 

taxas que estão a ser debitadas aos contribuintes, porque quando os acordos são para 

cumprir, há duas partes que têm que cumprir, uma já está há bastante tempo a 

cumprir porque está a pagar, a outra não está a cumprir. Portanto, teremos que repor 

com uma certa justiça a parte do consumidor. Portanto, Senhor Presidente dê-me o 

ponto da situação.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Ainda há poucos meses fizemos nesta Assembleia o ponto de situação 

relativamente aos compromissos da AdRA. ---------------------------------------------------------

------ Hoje, não é por acaso, que eu sou o terceiro ou o quarto interveniente neste 

período antes da ordem do dia para abordar o assunto. -------------------------------------- 

------ Estão em causa a realização dos investimentos e as obras necessárias, a que a 

AdRA está contratualmente comprometida nos domínios do saneamento e da 

distribuição de água em diversas Freguesias do nosso Concelho. ----------------------------

------- O ponto de situação que foi feito há poucos meses atrás levou-nos à conclusão 

de que já havia um atraso de dois anos para a realização destes investimentos que 

estão contratualmente assumidos como contrapartida pela cedência para a exploração 

das infraestruturas que eram detidas pelos ex-SMAS, que eram propriedade deste 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sabemos que estes investimentos dizem respeito a obras que já estão 

projetadas, que já existem financiamentos assegurados, sejam através do QREN, seja 

com linhas de financiamento que já foram negociadas e aprovadas. ------------------------- 

------ Na passada quarta-feira, na assembleia da CIRA, ouvimos o Presidente da 

Comissão Executiva fazer um ponto da situação sobre a matéria, deixando claro que o 

bloqueio reside na inoperacionalidade do governo do PSD/CDS e na sua incapacidade 

para libertar este país, para que ele possa funcionar sem comprometer a realização 

destes investimentos, dentro do atual quadro comunitário e com dúvidas se já 

poderemos, ou não, correr atrás do perdido. Perante este cenário e estas expetativas, 
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deixo as seguintes perguntas. ---------------------------------------------------------------------------

------ Que margem negocial existe para com a AdRA, em caso de rompimento claro 

das suas obrigações contratualizadas, para reduzir as tarifas ou para acionar qualquer 

outro mecanismo de compensação, pelo incumprimento dos seus deveres 

contratuais? Sabendo que muitas estradas e arruamentos do nosso concelho 

aguardam a realização destas obras de saneamento e rede pública de água, algumas 

que já veem sendo adiadas, desde acerca de dois anos e com probabilidade de este 

prazo ser alargado. Nesta sequência, estarão em causa obras de pavimentação, 

repavimentação, requalificação e alargamento que, naturalmente, não deverão ser 

feitas antes das obras projetadas de saneamento e distribuição de água. ------------------ 

 ------- Em que medida é que o plano de obras municipais, particularmente nas 

freguesias, está, neste momento, a ser afetado por estes atrasos, que veem sendo 

acumulados pelos investimentos previstos, pela AdRA. Neste caso, estão as 

populações do nosso concelho duplamente penalizadas, em particular as das 

freguesias mais limítrofes de Águeda, devido a razões externas e alheias à dinâmica e 

à capacidade da Câmara Municipal de Águeda. ---------------------------------------------------

------ Que tipo de reivindicações poderemos dirigir contra este bloqueio e contra a 

inoperância do governo da nação?”------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Eu venho só colocar duas ou três questões que não são de âmbito nacional, 

mas que são de âmbito local e que nos preocupam. ----------------------------------------------

------ Eu li num órgão de comunicação social, mais propriamente na Soberania do 

Povo, uma entrevista de uma moradora no bairro de Vale Domingos que expunha a 

forma degradada da sua habitação. E, eu pergunto ao Sr. Presidente da Câmara o que 

é que se tem feito por essa obra, que é uma obra onde as casas já têm cerca de treze 

anos, moram nesse bairro pessoas com algumas dificuldades económicas, acho até 

que é a segunda vez que ponho a questão, o que é que se tem feito em relação ao 

bairro social de Vale Domingos?------------------------------------------------------------------------

------ Também, nas informações que o Sr. Presidente enviou, verifiquei que houve uma 

série de despejos, cerca de catorze ações de despejo, apesar de o Sr. Presidente ter 

um programa de apoio à renda.-------------------------------------------------------------------------- 

------ Gostaria de saber, portanto, o que se passa com essas pessoas, atendendo à 

situação económica difícil que atravessamos neste momento. --------------------------------- 

------ Relativamente à que gostaria de fazer, vi que o Sr. Presidente da Câmara 

colocou, ou mandou colocar, em protocolo com as Juntas, cerca de mil novecentos e 

noventa e duas placas toponímicas. Ora, acho muito bem, acho que é um apoio que 
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se deve dar às Juntas, até parece que algumas de Juntas de Freguesia lamentam que 

as placas não tenham sido todas as que solicitaram, mas chamo a atenção para a 

Águeda cidade, no centro, em que continuam a faltar placas toponímicas, que é uma 

vergonha! Algumas estão aplicadas no início e não estão no fim, outras não têm 

placas nenhumas, acho que é uma boa altura, com as obras que está a fazer, ter um 

programa de colocação de placas toponímicas, principalmente no centro da cidade. --- 

------ Falando de placas toponímicas, eu lembro-me que, há pouco tempo, li também, 

num jornal local, que foi descerrada uma placa de um cidadão, de certeza de Águeda, 

muito importante, e nós não estamos a questionar isso, mas, recordo aqui que numa 

das intervenções que fizemos, solicitámos que também se desse o nome a uma praça, 

a uma rua, a uma travessa, uma ponte, com o nome de dois grandes cidadãos de 

Águeda, autarcas de muitos anos de serviço. Estou-me a lembrar de Antunes de 

Almeida e do Presidente da Câmara José Júlio Ribeiro. Gostaria que o Sr. Presidente 

me informasse o que é que tem feito, se já delegou na comissão toponímica para que 

se abreviasse a colocação do nome desses ilustres aguedenses em Águeda. ------------

------ Por último, quando peguei na convocatória da ordem de trabalhos de hoje, 

verifiquei que faltavam dois pontos que eu considero de extrema importância – um é o 

ponto sobre o IMI, o outro sobre a Derrama. Sabemos que algumas Câmaras estão a 

baixar quer o valor do IMI, quer o valor da Derrama no mês em que é possível 

pronunciar-se sobre o assunto, em Águeda não há nada. ---------------------------------------

------ Eu sei que no ano passado, sob proposta do Sr. Presidente, penso que nós até 

votamos contra. Apresentou uma proposta de aprovação plurianual do valor do IMI, e 

da Derrama, mas, também se comprometeu que este ano, se fosse possível, que iria 

rever os valores. Portanto, eu gostaria de saber se pensa trazer aqui novamente o 

valor do IMI e da Derrama, para ser apreciado nesta assembleia, ou não.”----------------- 

------ Carla Eliana da Costa Tavares  – PS: ---------------------------------------------------------

------ “Eu não podia deixar passar em branco, este discurso que já nos vem 

aborrecendo, e a mim em particular, de que o Governo passado foi o grande causador 

de todo o mal que estamos a passar. -----------------------------------------------------------------

------ É certo que foram cometidos erros, foram certamente cometidos alguns erros, 

mas, não era o governo que governou Portugal até junho de 2011 que também 

governava a Irlanda, a Grécia, a França, a Espanha e que causou, não só em Portugal 

mas em toda a Europa, aquilo a que todos estamos a assistir. --------------------------------

----- Eu, quando oiço este tipo de discurso, que o Governo de Sócrates ou o Governo 

do PS, ou os governos do PS é que foram os culpados, fico a pensar que afinal nós 

governávamos no resto da Europa, com exceção da Alemanha, é claro! Na Alemanha 
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tudo corre lindamente! Agora esse discurso, realmente, já começa a cansar e as 

pessoas já começam também a perceber que não tem grande fundamento. Agora, a 

questão é que esse discurso já não deve prevalecer. --------------------------------------------

------ Mas, vim cá sobretudo para à questão que foi levantada sobre o investimento 

público que no concelho de Águeda se está a fazer, se calhar de forma exagerada. 

Espero que não se esteja a referir às escolas porque, que eu saiba, um dos 

investimentos que está a ser feito, com maior importância, é nas escolas, e que estão 

alguns deles parados e que são de manifesta importância para as nossas crianças e 

para a renovação do nosso Parque Escolar que, como sabemos, está há muito a 

precisar de ser arranjado Também, não é assim tão mau investir no público e em tudo 

aquilo que é usufruído por todos nós e até porque isso cria emprego! -----------------------

------ O problema que se está a passar neste país, e que todos aos poucos vamos 

assistindo, é que esta inércia deste governo, para resolver não só os problemas de 

todos nós, mas também para paralisar o investimento público que é necessário e cria 

emprego, está-nos a levar a todos para um buraco sem fundo que não sei quando 

nem como, iremos sair. ------------------------------------------------------------------------------------

------ O que se está a passar é que todos nós estamos a pagar uma crise e estamos, a 

pagar apenas uma crise, e estamos a pagar uma crise sem que haja qualquer solução 

para o desemprego, para a falta de investimento e, todos nós, o cidadão comum, é 

que estão a pagar do seu bolso toda essa inércia e toda essa incompetência, deste 

Governo. Isto não podia deixar de o dizer! -----------------------------------------------------------

------ E, também, não poderia deixar de reiterar aquilo que já foi dito em relação á 

AdRA porque o negócio da concessão da AdRA foi um brilharete, foi um show-off do 

Sr. Presidente da CIRA, que foi o maior protagonista deste negócio e que, realmente, 

se não está a ser cumprido aquilo que foi acordado, é tempo de começar a pensar 

numa resolução do acordo que foi feito, ou da concessão que foi feita, porque de facto, 

há muito que a AdRA está em incumprimento. -----------------------------------------------------

------ Também, não queria deixar passar esta assembleia sem referir aquilo que 

aconteceu em Águeda em junho e julho, que deu azo a várias imagens que correram 

este mundo e queria, por isso, congratular a Câmara Municipal de Águeda, por um 

gesto tão simples que foi o embelezamento das ruas da baixa, nomeadamente a Rua 

Luís de Camões e de outras, que fez com que Águeda fosse vista e falada por todo o 

mundo e que foi claramente uma iniciativa que nos deve orgulhar a todos e a mim 

orgulhou-me ver Águeda espalhada na imprensa internacional.” ------------------------------ 

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

------ ” Uma Assembleia que no final de Setembro ignora o país é uma Assembleia que 
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não existe e a nossa assembleia inicia-se como se iniciou o ano parlamentar do PSD-

CDS, ao falar da rotunda do Marquês de Pombal, que era o caso mais importante para 

a Assembleia da República e que foi o seu discurso de abertura para uns membros do 

PSD e uns membros do CDS que gostam de andar sempre às voltas, para nos dizer 

que o país está parado. Agradeço essa intervenção na Assembleia da República.------- 

------ Acho é que nós, como Assembleia Municipal, não podemos fazer a mesma coisa 

que eles fizeram. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não podemos esquecer que houve uma manifestação de um povo no dia 15 de 

setembro. Um povo que se manifestou contra os políticos que somos nós! Que se 

manifestou contra quem nos governou nos últimos anos, nomeadamente o PS, PSD – 

CDS, e que se manifesta indignadamente contra membros do Bloco de Esquerda e 

não só contra o PC, porque esses têm uma maneira de pensar um pouco ortodoxa, 

mas nisso são fiáveis, pensam sempre o mesmo. -------------------------------------------------

------ Quando uma Assembleia Municipal anda aqui em rodilhinhos e se esquece de 

assumir as suas responsabilidades, no âmbito de um país, essa Assembleia cava a 

sua não existência e quer morrer como o Governo.---------------------------------------------- 

Neste momento, não temos Governo em Portugal! Temos uns gestores que lá se 

aguentam por acordos, porque tem que ser. Por acordos, porque a troika tem que 

aceitar, que o povo não aceita, e ninguém apoia um Governo que tem medidas, como 

nós dizíamos há muito tempo não só da recuperação dos problemas financeiros, que a 

Dr.ª. Carla Eliana aqui traçou muito bem. Não foi o Sócrates e o Cavaco, que quando 

desapareceram 46%dos fundos europeus, que foi do Cavaco e quando houve estas 

corrupções todas no tempo do Sócrates, que foi o Sócrates, que governaram a Itália, a 

Espanha, a França, etc. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Mais, não foi o Passos Coelho que baixou os juros em Portugal. Neste momento 

os juros estão mais baixos. Não foi o Passos Coelho! Foi a Europa com estas últimas 

medidas que tomou e que foi antecipado pelos mercados! --------------------------------------

------ Agora, o que não podemos é por a cabeça debaixo da areia e esquecer que 

neste momento não temos um Governo. Temos gestores e que esses gestores têm 

que ouvir o povo e não podem ter aquela ideologia que eles tinham de estado mínimo, 

de que não interessa, vocês todos são números, o que interessa é cumprir os números 

e vamos então ver a verticalidade e a mentira desses senhores., esses técnicos. 

Porque Passos Coelho, Gaspar e outros, são simplesmente técnicos. E vocês, e nós e 

o povo, que somos os políticos, não podemos deixar que eles continuem a mandar em 

nós, que nos tratem como números. ------------------------------------------------------------------- 

------ Receitas de maio previstas, lucro de 100 milhões. ------------------------------------------ 
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------ Em maio, em setembro, prejuízo 700. São bons técnicos! --------------------------------

------ Défices previstos 4,5. 6,8, são bons técnicos! ------------------------------------------------

------ Desemprego previsto 15,3,16.6 e o real 22%,são bons técnicos! -----------------------

------ Aumento da dívida pública para 120%,são bons técnicos! -------------------------------

------ O que eles, não são e nós não podemos deixar, é que sejam eles a mandar nos 

políticos e esses somos nós, os representantes do povo. ---------------------------------------

------ Chamar a atenção que quando um Governo toma sozinho uma medida como a 

da TSU, que pode ter muitas questões técnicas, mas que mais não transfere o capital 

de quem trabalha para as pessoas que detêm as empresas, aquilo a que se chama os 

trabalhadores e os patrões, que eles agora arranjaram os colaboradores e etc., etc., 

para não doer tanto ouvir. Quando um Governo toma esta decisão, sem ouvir os 

sindicatos, sem ouvir os patrões, sem ouvir os partidos políticos, sem ouvir a oposição, 

este Governo não merece governar Portugal! Merecem ser técnicos de um Governo 

que governe Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Caros colegas de bancada, eu venho aqui em nome do Partido Socialista. 

Gostaria que viessem aqui em nome do PSD, do CDS, dos Presidentes de Junta, por 

a nossa indignação, por sermos todos tratados como números. -------------------------------

------ E já não vamos às culpas porque se as culpas eram das fundações, como é que 

a Fundação Social Democrática da Madeira, que não fez nada, nos últimos dois anos 

não fechou. No entanto, teve um capital inicial de 5.000 euros e agora tem 13 milhões 

e aluga 44 sedes ao PSD. É o trabalho deles. No entanto, o que vai acontecer, é que a 

Gulbenkian está em quinquagésimo lugar. ----------------------------------------------------------

------ Isto é competência! Eles já mostraram que são competentes! Agora, têm é que 

fazer o seu trabalho, como não há possibilidades de mudar e para fazer o seu 

trabalho, nós temos que continuar a manifestarmo-nos, não só nas ruas mas nos sítios 

onde nós estamos, no dia-a-dia das lojas, “não fazer pró lado” só porque são do PSD 

ou do CDS. Os do PS, que já lá estiveram, fizeram erros, pagaram-nos no aspeto 

político, hão-de os pagar no aspeto da justiça. E se forem pagar todos, vamos 

começar por prender o Presidente da Republica, os antigos primeiros-ministros todos, 

os antigos diretores gerais todos, etc. É assim que se faz. A mim não me apanham 

nessa! Porque eu, isto, sempre disse.”---------------------------------------------------------------- 

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

------ “Habitualmente, não falo na política nacional, aqui. Falo na política local. Mas em 

primeiro, venho em resposta a Dr.ª. Carla e ao meu colega Professor José Vidal., por 

duas razões. Em primeiro, nós estamos efetivamente a viver uma crise na Europa. 

Mas, não nos podemos esquecer que os juros não aumentaram só devido à crise na 
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Europa. Os juros aumentaram porque os nossos credores achavam que nós não 

éramos capazes de pagar aquilo que devíamos. E, portanto, quando se pede dinheiro 

e o risco é muito grande, quem nos empresta o dinheiro cobra-nos uma taxa muito 

maior. Inclusive hoje, saiu um livro que dá nota que o presidente do FMI, da altura, 

teve uma reunião com José Sócrates, dar nota que era necessário pedir intervenção e 

ajuda para Portugal, a qual ele recusou e andou consecutivamente a pedir PEC’s. ------

------ Só para terminar, nós, PSD, estamos agora no governo a corrigir erros passados. 

Em 6 anos, a nossa dívida pública aumentou 30% e 30% é muito! Estamos a passar 

por um momento muito complicado, vamos buscar dinheiro não sabemos aonde, mas, 

efetivamente, houve culpados e não foi este governo.” ------------------------------------------ 

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

------ “Em relação ao Agitágueda, no ano passado, dei esta nota. Acho que o 

Agitágueda se devia pagar. Eu fui a Oliveira do Bairro, fui a Anadia, fui a Cantanhede, 

fui à Vila da Feira, paguei! Uns mais, outros menos. Acho que aqui em Águeda se 

devia pagar. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à duração do Agitágueda, um mês é demais! Quinze dias eram mais que 

suficiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Com uma previsão de 50 mil pessoas, se calhar foram mais, uma água num café 

custa 0,75 € ou 0,90€. Se toda a gente pagasse 1,50€, só lá vai quem quer porque 

aquilo não é nenhuma necessidade, 50 mil pessoas dariam uma média de 75.000€, 

dava para fazer parte do largo de Fermentelos, que tanto o Sr. Presidente da Junta 

quer. Portanto, em época de crise 1,50€ é dinheiro, mas não é nada.----------------------- 

------ Queria falar aqui de um tema importante que são os roubos. Em relação aos 

roubos, penso que a Câmara tem que tomar uma atitude quanto antes. Dizem que não 

tem meios, mas eu penso que tem meios. -----------------------------------------------------------

------ Toda a gente assiste! Não só em Águeda, Albergaria, Anadia. Há uma rede de 

prostituição à beira da estrada. Quem explora essa rede, normalmente, são pessoas 

estrangeiras. À noite, vão roubar, como me fizeram a mim e a outras pessoas. A 

seguir vão vender as peças que roubaram. Quem compra as peças, normalmente, são 

empresas aqui da região, que as vendem a 1 décimo ou 1 quarto do preço. Duas 

baterias de um camião, valem 200 ou 300 euros, lá vendem-nas por 80€. A pessoa 

chega lá, vê as suas baterias e, se o quiser, tem que pagar 80€. Isto é uma vergonha! 

------ A prostituição, sei que não vai findar, mas tem que ser tomada uma atitude. A 

Câmara tem meios de mandar lá alguém, todos os dias, até findar aquela rede. Eu 

acho uma injustiça. E mais! Parte dessas pessoas estrangeiras ainda têm da 

Segurança Social um apoio. -----------------------------------------------------------------------------
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------ Isto é verdade! E se me disserem o contrário, eu fui afetado com um roubo em 

casa e foram 15 ou 16 mil euros. Eu tenho que me manifestar. Eu não tenho medo 

dessas pessoas! Se fosse Presidente da Câmara, eu agia, até por essas pessoas fora 

daqui. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente a outro assunto, no Vale do Grou, as Estradas de Portugal estão a 

mandar ofícios a toda a gente para pagar uma licença de acesso, à N1. Acho que a 

Câmara deveria tomar uma posição sobre isso. Eu sei que as Estradas de Portugal 

têm esse poder mas, pagar 5 ou 6 mil euros por uma licença, para entrar na N1, da 

qual as Estradas de Portugal, praticamente nada lá faz, acho que a Câmara tem que 

tomar uma ação sobre isso, porque, não pode ser! -----------------------------------------------

------ Numa época destas estarem os industriais, todos, a pagar 5 ou 6 mil euros! Esta 

é a realidade! Posso-vos mostrar os ofícios! Parte das empresas que aqui estão são 

essas empresas que pagam impostos para o Senhor fazer festas, fazer a zona 

industrial e outras coisas. Há que tomar conta disso! ---------------------------------------------

------ Por último, outro fenómeno das Estradas de Portugal é que durante anos limitou 

aqui uma faixa de terreno, ainda grande, cerca de 200m para cada lado da futura 

autoestrada, ou futura via rápida, limitou-se durante anos e anos e de futuro vai 

continuar a faze-lo, durante anos e anos. E o que é que nós temos? Não temos 

autoestrada, não temos via rápida e, ainda, estamos restringidos a não poder passar 

naquela área. Eu sugiro, isto é apenas uma ideia, pedir às Estradas de Portugal para 

se definir definitivamente onde é a estrada e, a partir daí, tudo é licenciado fora 

daquela faixa. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não podemos continuar sem ter e sem poder construir num território, em cerca 

de 1Km em todo o comprimento do Concelho. -----------------------------------------------------

------ Em relação às obras da cidade, as obras ainda estão em curso, ainda há 

oportunidade de falar sobre elas. Mas, uma altura, a Dr.ª Eunice também falou sobre o 

estacionamento, foi corrigido a tempo e agora acho que também deviam fazer 

algumas correções. Penso que ainda estão a tempo, antes de entregarem a obra. São 

sugestões, não críticas, para que as coisas fiquem bem.” --------------------------------------- 

------ António Manuel Fernandes Martins  – CDS-PP: ------------------------------------------

------ “Eu venho em resposta à Dra. Carla Tavares perguntar-lhe-ia, onde é que andou 

estes anos todos?! ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não deve ter estado em Portugal! Porque, o histórico das coisas é uma matriz 

que tem que ficar. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ E nós temos autoestradas e a A32 que nós reprovámos, aqui nesta Assembleia, 

porque senão já tinha passado com os milhões de encargos, assim, em cima daqueles 
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que já tem até Oliveira de Azeméis. -------------------------------------------------------------------

------ Eu teria de falar no aeroporto que o Governo atual atalhou, porque senão 

queriam avançar para um aeroporto. ------------------------------------------------------------------

------ Teria de falar num TGV que também queriam fazer. ---------------------------------------

------ Eu teria de falar nas parcerias das SCUT´s que foram sobrepostas às estradas -

que era a única opção para nós passarmos e que agora, com as autoestradas, temos 

efetivamente que passar debaixo dos pórticos. -----------------------------------------------------

------ Portanto, há uma matriz que tem que ficar. Esta matriz não inibe nem iliba a 

responsabilidade de quem, neste momento, está para governar bem. E há muitas 

coisas, neste momento, no meu conceito pessoal, que estão a ser muito mal feitas e 

negativas para o país. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Temos um Primeiro-ministro que, honestamente, devo confessar, teve duas ou 

três intervenções que lhe retiram um bom bocado de credibilidade; --------------------------

------ Temos algumas políticas que estão a ser implementadas, atenção que 

austeridade é uma coisa, a obrigação que temos de ser parcimoniosos nos gastos, é 

outra mas, há muita coisa, efetivamente, na minha opinião, está a ser mal feita. ---------

---- Acho que nos compete a nós, pessoalmente, se somos sérios e honestos, bater 

em cada um dos nossos partidos. Eu não diria bater na rua, Professor José Vidal, 

porque a rua, é o local, enfim, para as pessoas se expressarem, às vezes de forma 

mais inadequada, como temos visto algumas coisas, mas agora que as pessoas têm 

direitos, têm! É óbvio que têm! --------------------------------------------------------------------------

------- Mas, as pessoas devem saber que não têm que clamar contra o Estado, quando 

o Estado são elas próprias e que não têm que esperar que o Governo lhes crie 

emprego porque o José Sócrates não criou 150 mil postos de trabalho, como estes 

não vão criar, como ninguém vai criar porque a única entidade que cria emprego é a 

economia. E quando os investimentos não são reprodutivos, nós sabemos o que é que 

acontece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Investir em coisas muito bonitas que só servem para passearmos ao domingo e 

no fim-de-semana, é uma coisa que só acumula a divida e não resolve nenhum 

problema do país. Não estejamos convencidos que nós vamos resolver os nossos 

problemas. Nós temos, neste momento, problemas que são globais que não se 

resolvem só pelas decisões que se tomam em Lisboa, porque essas às vezes, não 

têm impacto rigorosamente nenhum.-------------------------------------------------------------------

----- Nós estamos numa encruzilhada do mundo e da Europa, meus Senhores, em que 

vamos ter que estar atentos, aprender e depreender muitas coisas novas, para 

conseguirmos sobreviver, até que encontremos um modus faciendi de nos 
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recolocarmos novamente na Europa, mas, Dr.ª Carla Tavares, fixe uma coisa não 

fiquemos à espera que o Governo crie empregos para ninguém porque nós, cada um 

de nós, tem que fazer pelo país aquilo que não deve, contrariamente, andar 

constantemente a reclamar, que o Governo “assim e assado”.--------------------------------- 

------ O Governo são aqueles que nós, maioria, mal ou bem, lá pusemos assim como, 

anteriormente, outra maioria, lá colocou os que lá estiveram e que nós criticámos. ------

------ As medidas que estão mal, devemos sugerir, em contraposição, outras que 

entendamos bem, e sustentá-las! ----------------------------------------------------------------------

------ Mas também vos devo dizer, podem falar muito, mas quem estiver disposto a ir 

para o governo e encontrar medidas para salvar o país, eu serei o primeiro a votar 

nele, se me conseguir convencer! “ --------------------------------------------------------------------

------ Carla Eliana da Costa Tavares  – PS: ---------------------------------------------------------

------ “Eu só queria dizer o seguinte, certamente não esteve atento às minhas palavras. 

Eu iniciei a minha intervenção dizendo e assumindo que certamente foram cometidos 

muitos erros, e foram. Agora, aquilo que eu disse e concluo, é que, é certo que este 

governo não é o culpado do que estamos a passar hoje, mas é o culpado por não ser 

capaz de ter soluções para resolver os problemas com que se deparou e também é 

culpado por não apresentar qualquer estratégia para que o País saia da crise que 

enfrenta. Também é o culpado, e aí é realmente culpado, por continuar cego, surdo e 

até mudo, perante aquilo que todos estamos a assistir no País e não só, para não 

falarmos só em termos nacionais, em Águeda.”----------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais Resende 

da Fonseca , apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários às questões 

apresentadas pelos Deputados Municipais, intervenção que se transcreve na íntegra: -

------ “Relativamente às questões sobre a Festa do Leitão, continuamos a entender 

que o acontecimento “Festa do Leitão” é um dos acontecimentos que se realiza em 

Águeda, com mais potencial. Nesse sentido, lançámos um desafio à ACOAG, em que 

a Câmara se responsabilizava pela parte cultural do evento, a parte organizativa ficaria 

da responsabilidade da ACOAG. Dos lucros, 50% seriam para a Câmara e 50% 

seriam para a ACOAG. Na reunião em que propus isto disseram, e então, se houvesse 

prejuízos?! E eu disse-lhes que o acontecimento proposto desta forma, não podia dar 

prejuízo porque, vão-me desculpar, mas já tenho alguns conhecimentos, já tinha na 

altura sobre estes certames, um acontecimento deste tipo, os stands que estão na 

feira e os expositores, pagam a organização.-------------------------------------------------------- 

------ Aquilo que faz a diferença para o lucro ou para o prejuízo é a parte cultural. Se a 

Câmara assumia a parte cultural, não havia possibilidades de dar prejuízo. E foi esse 
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modelo que tivemos durante 3 anos. No primeiro ano, deu 70.000 euros de lucro. -------

------ Não sei se coincidência ou não, os diretores da ACOAG zangaram-se nessa 

altura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No ano seguinte, não deu lucro nem prejuízo. -----------------------------------------------

------ No ano seguinte, já deu algum prejuízo. -------------------------------------------------------

------ O investimento da Câmara era o mesmo e o número de pessoas não tinha 

decrescido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------Também disse, quando foi lançado este modelo, que teria de tender para a 

sustentabilidade, ou seja, o acontecimento teria de ganhar meios por si para ser mais 

sustentável, para que o esforço da Câmara fosse diminuindo. Aquilo a que estávamos 

a assistir era o caminho inverso. ------------------------------------------------------------------------

------ Vão-me desculpar, mas eu tenho de gerir a Câmara! --------------------------------------

------ Depois, também, houve iniciativas que se fizeram na Festa do Leitão que foram 

imposição da Câmara. Vamos dizer mesmo, imposição da Câmara! -------------------------

--- Por exemplo o Concurso do melhor leitão, os porcos que foram pintados, o gelado 

de leitão. Porque entendemos que este acontecimento tem de ter sempre algo de 

diferente, para cativar pessoas e chamar mais gente. --------------------------------------------

------ Quando vimos que a nossa aposta não resultava, nós propusemos à ACOAG, os 

Senhores organizam, a Câmara dá 50.000 euros ou então a Câmara assume a 

organização.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A ACOAG não fez qualquer contraproposta, só queria mais dinheiro e escolheu a 

sua opção. Aquilo que nos dizem é que querem mais dinheiro ou mais colaboração da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Também devo dizer que em termos de colaboração da Câmara, os homens que 

trabalham para a Câmara deixaram de fazer a horas extraordinárias que faziam 

anteriormente. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Câmara desceu enormemente o volume de horas extraordinárias. Até pela 

consequência da lei, mas não só. Posso dizer que noutros serviços que nós fazemos, 

contratamos serviços de fora e não são os serviços da Câmara, por exemplo de 

eletricidade, no Agitágueda, não são os homens da Câmara que fazem o serviço de 

eletricidade. Contratamos fora. Portanto, aquilo que houve foi uma diminuição geral. ---

------ Gostaria de lhe dizer também que não recebemos qualquer pedido na Câmara 

para ligar qualquer iluminação e também não é verdade que tenham estado ligadas as 

luminárias da avenida e depois desligadas. Não estavam. Estavam desligadas, como 

estiveram durante todo o acontecimento, mas não houve qualquer pedido para se ligar 

qualquer iluminação, durante o período da Festa do Leitão.------------------------------------- 
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------ No entanto, a Câmara de Águeda, obviamente, está sempre disponível para rever 

as suas posições, mas não para ir para modelos que já viu que não dão resultado. 

Não estamos disponíveis para voltar a modelos que não resultam. Porque tivemos um 

enorme esforço e empenhámo-nos seriamente no primeiro ano, em procurar chamar 

as diferentes forças vivas do concelho para participar, porque entendíamos que era 

um acontecimento que tínhamos que potencializar, só que não éramos secundados. --

------ Não sei qual é a sua opinião, mas na minha opinião há um modelo de Festa do 

Leitão que não tem evoluído e precisava de evoluir. Na perceção da Câmara, quem 

vai comer leitão não pode pagar entrada, mas já muitos anos que pensamos isso. Não 

pode pagar entrada! Tem de haver outros atrativos. ----------------------------------------------

------ Por exemplo, eu acho que é importante a participação das freguesias, mas é 

importante repensar toda a dinâmica dentro da feira. Faz sentido, por exemplo, os 

pavilhões, lá ao lado, encostado à vedação? Quem é que lá vai ver aquilo? Só para 

dizer que a Câmara está disponível, mas, obviamente que não entra em modelos que 

foram do passado, nem atira mais dinheiro para aquilo que entende que está bem 

pago para aquilo que faz.---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto ao outro acontecimento que gera a controvérsia, aqui assim, é um 

acontecimento totalmente diferente e não temos problemas nenhuns de assumir a sua 

diferença e de dizer que não tem entradas pagas porque aquilo que nós pretendemos 

é potenciar receitas para as coletividades que lá estão e posso-vos dizer que algumas 

coletividades que vão para lá, durante quinze dias, têm lucros de vários milhares de 

euros. Isso é um subsídio indireto que a Câmara está a dar. -----------------------------------

------ Depois, também, como já tiveram oportunidade de ver, e é esse o modelo que 

nós queremos, nós queremos estender este modelo para a cidade. Nós somos 

responsáveis por esta organização, não somos responsáveis por outras organizações. 

------ Sobre o QREN, tive duas reuniões, na passada sexta-feira. Chamaram-me a 

Aveiro, por acaso, para falarmos sobre os apoios, pensei que era para discutir novos 

projetos. Foi para nos dizer quais eram aqueles que nós podíamos cortar. Ou seja, 

diminuir o número de projetos que temos em execução. Dissemos à Sr.ª Ministra que 

isso não poderia acontecer e dissemos-lhe que isso não iria acontecer da nossa parte 

porque a taxa de execução que temos é bastante elevada, cumprimos as normas 

todas e portanto, de todos aqueles que estão a avançar são para ir até ao fim. Aquilo 

que nós lhe dissemos foi que precisávamos de verbas para outros projetos que temos 

para avançar, nomeadamente três centros educativos. Aquilo que nos disseram foi: 

“Não vai haver mais dinheiro nenhum”. Isto é aquilo que nos dizem! -------------------------

------ Aquilo que me diz também o Eng. Ribau que conhece bem melhor do que eu, 
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porque, enquanto vice-presidente da Associação Nacional de Municípios acompanha a 

programação do QREN, é que daqui por um ano vamos devolver muito dinheiro a 

Bruxelas, porque não vai haver capacidade para o gastar.-------------------------------------- 

------ Mas, e agora perdoem-me, se nós temos a taxa de desemprego que temos, 

neste momento, no país, é porque ainda temos muitas obras a decorrer, apoiadas com 

os fundos comunitários. Quando as obras em Águeda, quase a sua maioria, 

terminarem no final deste ano, duas ou três, passarão para o próximo ano , 

repercutamos isto ao nível nacional e, sinceramente, eu não sei o que é que irá ser do 

nosso País no próximo ano. Sinceramente tenho dúvidas.--------------------------------------- 

------ Posso-vos dizer que em setembro, já que a Sra. Ministra não responde ao Sr. 

Presidente da CIRA, não o recebe, não dizia nada, tinha proposto aos meus colegas, 

que os onze presidentes fossem a Lisboa e levassem um bolo com uma vela de um 

ano, que era o timing que estávamos à espera duma resposta da Sr.ª Ministra. Isto 

não passou, mas a Sr.ª Ministra, passado um ano e pouco, veio a Aveiro.------------------ 

------ E a conversa até começou muito bem. Nós temos um investimento no Polis que 

são 96 milhões de euros e começou por nos dizer que ia fazer um corte de 6 milhões. 

E, nós olhámos uns para os outros e dissemos: “Então, isto até é muito bom! Vamos a 

isto!” Só que depois continuou a conversa, foi enrolando e, afinal, 60 milhões vão para 

o próximo quadro comunitário de apoio. Ou seja, o corte não era de 6 milhões, era de 

66 milhões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, disse-nos uma outra coisa, o dinheiro que ficava, os 30 milhões, eram só 

para o Eixo I. Ou seja, para intervenção na costa, para proteção da costa, 

basicamente proteção da costa, é o cordão litoral. ------------------------------------------------

------ Então, aquilo que eu disse à Sr.ª Ministra foi que Águeda não tem nenhuma obra 

no Eixo I, que temos quase 700 mil euros, há bastante tempo, no Polis, depositados e 

que, se não vai haver obras, o melhor era dar-nos o dinheiro o mais rapidamente 

possível, porque com o dinheiro que lá temos podemos fazer as obras que estavam 

previstas em Fermentelos, em Espinhel. -------------------------------------------------------------

------ A Sr.ª Ministra disse que poderíamos sair quando quiséssemos. Nós vamos ter 

uma reunião da CIRA na próxima quinta-feira. Em princípio vamos elaborar uma 

contraproposta, mas, sinceramente, tirando a dragagem que já vi, que não vai ser 

agora que vai avançar, com dinheiro que lá temos, fazemos as obras que estavam 

previstas no Polis. Por isso, por uma questão de estratégia regional, posso vir a 

mudar, mas neste momento, aquilo que eu quero é, que nos deem o dinheiro que nós 

fazemos as obras e não precisamos dos fundos do Polis, para nada. ----------------------- 
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------ Relativamente às questões colocadas pela Dr.ª Joana, é preciso ler com atenção 

aquilo que é escrito. Utilizadores são utilizadores que têm o cartão de utilizador da 

bicicleta. Esses utilizadores, cada um deles, muitos deles fazem várias viagens por dia 

com as bicicletas. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois há aqueles que utilizam ocasionalmente. Se quiserem posso-vos mandar 

o mapa com todos os utilizadores que temos.-------------------------------------------------------

------ Mas, eu sei que nós não estamos em Lisboa, nem em Amesterdão, nem em 

Estocolmo. Nós temos a população que temos, o número de pessoas que temos. 

Agora que vos posso dizer que o projeto e que a ideia está a ser levada para outras 

cidades, está. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, são obras e mais obras, como refere, mas, no entanto, afinal eu devia 

fazer mais ainda, porque há aí calçadas e não sei quanto que deveria tirar. Então faço 

ou não faço? -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre as obras em Águeda já vi esta Assembleia dizer que, por exemplo, na 

Baixa, as obras que fizemos na Baixa que iam ser um descalabro, que aquilo ia entrar 

agua para dentro das portas dos comerciantes todos, que iria ser um fim de mundo, 

mas posso-vos assegurar que já caiu em Águeda a maior tromba de Águeda de 

sempre, pelo menos que haja memória e se forem ver os portões da ex-União 

Comercial de Águeda, a agua rebentou com eles. Digam-me quando é que choveu 

tanto em Águeda, que eu gostaria de tomar nota para memória futura. Vão lá ver! Já lá 

está há bastante tempo o estrago. ---------------------------------------------------------------------

------ Todos gostam de criticar e passam sempre atestados de menoridade aos 

técnicos que acompanham as obras e, no final, é aquilo se vê. --------------------------------

------ Quanto aos assaltos, eu pensava que esse assunto ia ser resolvido com a ida do 

Paulo Portas para o Governo, porque esse era o grande problema nacional que ele iria 

resolver logo. Aquilo que tentamos, com a GNR, fazer o que é possível no sentido de 

minorar. Algumas vezes, há algumas atuações que precisam ser preparadas, há 

outras situações que podem ser mais imediatas, mas nós continuamos a reiterar a 

confiança na GNR, no seu Comando e sempre que possível atuamos em conjunto 

para minorar os problemas que existem em Águeda. ---------------------------------------------

------ Relativamente às questões colocadas sobre a AdRA e antes de me alongar 

queria dizer que transmiti na última reunião da CIRA, ao Eng. Ribau Esteves, que não 

aceitaria que aumentassem o preço da água no próximo ano. Não estava disponível 

para isso, porque eles dizem que estão à espera do estudo do novo EVEF – Estudo de 

Viabilidade Económica e Financeira, mas independentemente disso, há uma realidade: 

as obras não saíram do papel. --------------------------------------------------------------------------
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------ Já comuniquei tanto à AdRA como à Comunidade Intermunicipal que, se as obras 

não forem feitas, há que rever toda a estrutura acionista da empresa, porque aquilo 

que ficou contratado, é que em Águeda seriam feitos 50 e não sei quantos milhões de 

euros, de obras. Independentemente do valor, era servir a população. Isso não está a 

ser cumprido. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas parece que ainda com todas as vicissitudes e aquilo que passa, ainda confio 

mais no Governo ou dou-lhe mais abertura do que o Dr. António Martins, porque eu 

ainda estou à espera que eles desbloqueiem, porque há investimentos na AdRA que 

estão aprovados pelo POVT, que têm fundos do BEI, aprovados também a uma taxa 

de juro brutal e está tudo parado no Ministério das Finanças. Eles pagam IVA, eles 

pagam às pessoas, há movimentação, há economia a funcionar, aquilo que me dizem 

é que vai muito dinheiro do POVT, no final do programa, vai ser devolvido porque não 

vai haver capacidade para o gastar todo. São muitas centenas de milhões de euros 

que estão parados neste momento. -------------------------------------------------------------------

------ Em Águeda, avançou uma pequena verba, em Barrô, que é para a escola; 

Desbloquearam uma outra em Espinhel, entretanto o empreiteiro faliu. Mas 

respondendo ao Eng. Farias, temos a estrada de Aguada parada, sem ser reparada, 

temos a obra suspensa há mais de um ano porque não repõem os ramais. Não faz 

sentido por um tapete, para passado meia dúzia de meses começarem a surgir os 

buracos todos e então ficamos com tudo estragado na mesma. -------------------------------

------ Tirando aquelas que eu falei, todas as outras estão fechadas, estão bloqueadas 

no Ministério das Finanças. ------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às casas de Vale Domingos, têm problemas construtivos muito 

grandes e graves, porque os telhados não colocam a água para fora dos beirais mas 

conduzem-na para dentro das casas. E isto, numas casas daquele tipo, com a 

manutenção que a gente sabe, é um problema complexo. Basicamente, na minha 

perspetiva, para ser resolvido teria que se ir lá e mudar os telhados todos àquilo. 

Vamos mantendo, fazendo alguma manutenção, mas não é possível ter aquilo como 

gostaríamos que estivesse. ------------------------------------------------------------------------------

------ Fizemos ações de despejo, mas não estamos aqui a despejar por “dá cá aquela 

palha”! Nem estamos a despejar pessoas que revelam insuficiência económica grave. 

Aquilo que eles revelam é uma grande dificuldade para assumir compromissos. Os 

Serviços de Ação Social da Câmara fizeram vários acordos porque temos em conta os 

rendimentos da família. Fizemos vários acordos no sentido de regularizar dívidas que 

estavam para trás e de pagarem a renda. E estamos a falar de rendas irrisórias, 

nalguns casos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ As pessoas não cumprem. E nós não podemos ter alguém que além de não 

cumprir, muitas vezes gabam-se ainda que não cumprem. -------------------------------------

------ Se são pessoas que tem dificuldades objetivas, nós estamos cá para resolver a 

situação. Aqueles que têm possibilidades de pagar e não o fazem, à Câmara compete-

lhe agir, porque senão, não temos mão na situação. Não foram dezasseis acções de 

despejo, foram duas ações de despejo que foram feitas pela Câmara.  

------ Quanto às placas toponímicas, fizemos nas freguesias, não fizemos na cidade. 

Não posso responder em pormenor a essa questão. Sei que foi uma novela muito 

grande porque umas vezes estivemos à espera das designações das placas que eram 

necessárias, depois era o problema dos prumos e agora parece que se tende, 

finalmente, para a resolução desse problema. Quanto à toponímia e à atribuição de 

nomes ruas dos ex Presidentes, sinceramente não me lembrava, mas vou retomar o 

assunto e vamos resolver essa situação.------------------------------------------------------------- 

------ Quanto aos impostos municipais, apresentei aqui uma proposta no ano passado 

que já era também para este ano. Posso lhe dizer, que aquilo que disse aqui o ano 

passado era que apresentava aquela proposta para dizer às pessoas que mesmo que 

o imposto pudesse subir nós não o iríamos subir. -------------------------------------------------

------ Posso dizer que não tenho a decisão tomada e é por isso que não está aqui 

nesta assembleia, porque eu não sei o que nos espera do Orçamento de Estado, mas 

há uma decisão que está tomada, da minha parte, que é a descida do IMI. E posso 

também dizer que vai descer mais do que em qualquer dos concelhos que a Dr.ª Nair 

referiu. A descida que irei propor é só na taxa que estava dos avaliados, 0,4. Quem 

estava na taxa dos 0,7 ou 0,8, continuará com a mesma taxa porque entendo que se o 

prédio está mal avaliado ou se entende que está a pagar muito IMI, pede uma 

avaliação extraordinária e vem para a taxa dos outros. Portanto nessa é onde 

descerei, porque entendo que temos que ser solidários com o esforço das pessoas é 

na taxa de 0,4, mas não estou, neste momento, em condições de dizer qual será o 

valor da descida. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que foi dito a respeito das Estradas de Portugal eu entendo, mas não é de 

agora, que as Estradas de Portugal é uma entidade muito autista. Que não ouve nada 

daquilo que as autarquias lhe dizem. Por exemplo, uma coisa mínima que é, tirar uns 

rails que eu acho que estão muito mal ao pé do Pingo Doce, não faz sentido ter 

aquelas rails, ando nisto há meia dúzia de anos e não consigo que eles tirem os rails 

de lá. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Essa taxa que eles estão a aplicar agora pelas entradas, eu soube disso aqui. 

Acho que é uma coisa que não faz o mínimo de sentido, mas as Estradas de Portugal 
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estão a ir, pelos vistos, ao bolso de toda a gente. -------------------------------------------------

------ Posso-vos dizer também, que andamos há muito tempo para que no mínimo 

pintem a estrada ali na frente do Sardão, que está uma vergonha, há vários anos e 

não conseguimos isso.------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Taparam os buracos em Recardães, mas queriam-nos entregar a estrada assim, 

mas nós não aceitamos. Lamentamos, mas não aceitamos. Ou colocam a Estrada 

como deve ser ou então, ficará nas Estradas de Portugal, porque não iremos aceitar.” -

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

------ “Eu chamei à atenção, precisamente por ser um número exagerado... catorze! 

Catorze ações de despejo! Vêm na página 10 da informação que nos enviaram. Se 

fossem dois ou três eu até nem faria nenhuma observação. E quanto às casas de Vale 

Domingos, só queria aqui afirmar uma questão. O Sr. Presidente diz que toda a gente 

gosta de ser engenheiro e digo-lhe que as casas de Vale Domingos, quando foram 

habitadas, receberam uma menção honrosa pela qualidade e por serem habitações 

térreas, com um quintal para as pessoas, só precisam, de vez em quando, de 

conservação. Têm que ter atividades de conservação. E há treze anos, é preciso que 

se faça, de facto, alguma coisa.” ------------------------------------------------------------------------ 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais Resende 

da Fonseca , apresentou os seguintes esclarecimentos, intervenção que se transcreve 

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

------ “Eu não disse que as casas eram feias. E nem disse que o conjunto das casas 

que estava mal, que era desadequado. Tem problema para aquele tipo de casas e 

para a população a que se destinam que são muito complexos ou para qualquer um, 

que exige uma manutenção muito grande.” --------------------------------------------------------- 

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

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

Intervenção do Público, informando que a Mesa, para o efeito, não tinha recebido 

qualquer inscrição para intervir. ------------------------------------------------------------------------- 

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

------ 3.1. – Apreciação da Informação Escrita do Exmo. Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda acerca da Atividade Municipal, bem como da situação financeira 

do Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra 

aos Senhores Deputados Municipais, tendo sido feitas as intervenções que se 

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

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD : ------------------------------------------------ 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 28/setembro/2012 

29

------ “A primeira questão tem a ver com as reuniões que o Sr. teve no âmbito da 

AdRA. Nós tivemos efetivamente uma assembleia da CIRA, esta semana, onde, mais 

uma vez o Sr. Presidente também não esteve presente, eu já lhe falei aqui da última 

vez. Eu acho que é importante e é dignificante para Águeda estar um representante do 

nosso Município, da nossa Câmara, lá, mas enfim. Foi-nos explicada alguma situação 

a mais, que aquela que o Sr. Presidente aqui explicou. ------------------------------------------

------ Primeira questão, sempre critiquei esta ligação às Águas de Portugal, sempre 

critiquei na CIRA e continuo a dizer que tomamos opções sem estudar alternativas. O 

Sr. Presidente sempre disse que era a melhor solução e ela está à vista, mas não o 

vou culpar por isto. Estou a fazer um parâmetro do que se passou já, aqui, antes. Aqui 

e na CIRA. E o Sr. estava presente quando eu também o disse lá. Mas isso já são 

águas passadas, vamos avançar.----------------------------------------------------------------------- 

------ Primeiro ponto, o Sr. Presidente diz que os financiamentos já estão aprovados 

pelo BEI e que estão presos no Ministério das Finanças e não estão. A 1ª tranche 

deste financiamento, foi aprovada pelo BEI e foi-nos informado pelo Eng. Ribau 

Esteves que já tinha sido desbloqueada pelo Ministro das Finanças. Acontece que 

nesta 1ª tranche, infelizmente nós ficámos de fora, porque, provavelmente foram 

aqueles que apresentaram os projetos mais depressa, pelos vistos os nossos tiveram 

que sofrer algumas alterações; não é só o Governo que se atrasa, Dr. Tiago, nós às 

vezes também nos atrasamos e foi pena, porque o Sr. Presidente tem utilizado tão 

bem as suas relações com o Município de Ovar que podia também ter utilizado esta, 

porque Ovar ficou com a 1ª tranche quase na sua totalidade. É uma pena para nós. ---

------ A segunda questão, aí sim, um alerta que o Sr. Eng. Ribau Esteves fez, que tem 

a ver com as dificuldades do grupo AdP se financiar. ---------------------------------------------

------ Esta questão, não é assim tão líquida, que há dinheiro para tudo e como há 

dinheiro para tudo, nós não fazemos porque não queremos, porque não é verdade. É 

que, o grupo ADP só tem acesso a 70% dos fundos do QREN, não tem acesso a 85%, 

como têm os municípios, dos fundos do QREN. E o grupo AdP está com dificuldades 

em fazer a compensação nos 30% restantes. Porque os tais empréstimos do BEI 

vieram para a primeira tranche e os outros andam a tentar a ver se encontram 

soluções e isso está a levantar dificuldades. Foi isso que eu percebi na assembleia 

municipal da CIRA e estava eu, estava os membros desta Assembleia, José Vidal, o 

Carlos Guerra, e Manuel Farias, Paulo Matos, nós temos ido sempre, felizmente, e foi 

isso que eu percebi, nesse ponto. ----------------------------------------------------------------------

------ Segunda questão que vejo, sobre o Polis, eu não fiquei com a ideia do que o Sr. 

Presidente aqui disse. Eu fiz exatamente esta questão, porque há um conjunto de 
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pequenos projetos que poderão não avançar, que tem a ver com a área náutica, 

basicamente, a explicação que nos é dada é que a Sr.ª Ministra diz que, neste 

momento, só há dinheiro para obras que tenham a ver com a proteção das pessoas e 

o que Presidente Ribau Esteves diz é que as intervenções na ria de Aveiro, as 

intervenções na Pateira, também têm a ver com a proteção de pessoas, não é só a 

orla costeira. Foi-me dito que, no caso de Águeda, não estava em risco nenhuma obra, 

não sei se passam para outro quadro ou não, foi isto que me foi dito. -----------------------

------ Relativamente ao Hospital de Águeda, foram colocadas questões ao Sr. 

Presidente, que nada disse mas eu vou dizer. ------------------------------------------------------

------ Na última Assembleia de Águeda, alertei aqui para a questão da importância de 

se marcar umas reuniões de acompanhamento para o Hospital de Águeda. Não nos 

podemos esquecer que esta comissão, eu não estive presente na nomeação da 

comissão mas estive presente na reunião do Hospital que foi no dia 13 de junho, saiu 

daqui liderada pela Câmara Municipal. Cabe à Câmara Municipal, avançar com esse 

processo. Já falámos na última Assembleia Municipal, sobre um comunicado que nós 

devíamos ter emitido, Câmara em conjunto com a Assembleia, e não saiu. ----------------

------ Recebemos no dia 10 de agosto, enviado pelo Sr. Presidente, um documento do 

Hospital, documento, este, que apresentava à Câmara a sua proposta de obras a 

serem feitas, no Hospital, segundo sei. ---------------------------------------------------------------

------ Insisto nisto, não sei qual é a opinião da Câmara sobre a importância destas 

obras, se o que o Hospital está a propor é importante para Águeda, na opinião da 

Câmara, ou não é, mas insisto que depois daquela manifestação forjada, aqui, nesta  

Assembleia, é importante começarmos a trabalhar e começarmos a trabalhar, é 

marcar reuniões periódicas com o Hospital. Nós não temos que duvidar dos nossos 

parceiros, em lado nenhum, e trabalhar em conjunto com eles sobre estas matérias, 

porque senão, daqui a um ano mais uma manifestação forjada. Aqui estamos nós, até 

estamos próximos de eleições, provavelmente, dá jeito a toda a gente uma 

manifestação, mas poderemos ter surpresas negativas. Devemos trabalhar em 

conjunto com o Hospital, e insisto nisto, a Câmara que marque reuniões periódicas de 

acompanhamento, com a evolução do Hospital. ---------------------------------------------------

------ A terceira situação que gostava de referir tem a ver com a Escola Fernando 

Caldeira. Vi que o Sr. Presidente visitou a Escola, vi que o Sr. Presidente tem estado a 

acompanhar, sei que o Sr. Presidente da Junta lá esteve recentemente, mas penso 

que o Sr. Presidente de Junta já lhe terá pedido isso, porque acredito que o Sr. 

Presidente de Junta é um homem cumpridor dos seus deveres.-------------------------------

------ Pelos vistos é preciso ali gastar mais 7.000 euros por causa da informatização 
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dos cartões para os alunos não estarem nas filas para tirarem a senha e perderem as 

aulas. Há um conjunto de situações que me explicaram que há em todas as escolas 

que é um cartão de acesso à escola que custa 7 mil euros e que, pelos vistos a 

Câmara não está disposta, até este momento, ou até à semana passada, de apoiar. ---

------ Sei que foi pedido o apoio do Sr. Presidente da Junta, sei que o Sr. Presidente da 

Junta esteve presente na fila, acredito que, para já, tenha feito o seu trabalho nesta 

situação, estou aqui solidário consigo neste assunto e pedia ao Sr. Presidente para 

avançar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A quarta e ultima situação, é simplesmente para me congratular com o Sr. 

Presidente porque, ainda que atrasado um ano, felizmente, reconheceu que a 

proposta do PSD hà um ano, sobre o IMI, dizendo que era uma estupidez marcá-lo tão 

cedo, quando o IMI ia subir para todas as pessoas, que devíamos era baixar as taxas 

de IMI e que não as devíamos marcar para dois anos, felizmente o Sr. Presidente vem 

ao nosso encontro, não vem passado uns dias como vieram outros da TSU, vem 

passado um ano. Nós sabemos que o Sr. Presidente é mais teimoso, mas de qualquer 

maneira, ficamos felizes por isso.” ---------------------------------------------------------------------

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

------ “Vou aproveitar esta parte das informações. Eu não sei ler mas parece que o Sr. 

Presidente, peço-lhe desculpa, às vezes não consegue interpretar o que nós dizemos. 

------ O que eu disse claramente, é verdade é que não sou muito a favor das obras que 

estão a ser feitas na cidade, não faz sentido nesta época de crise, acho que há 

investimentos muito mais importantes, mas o que eu disse foi, já que estão a ser 

feitas, que tenhamos algum cuidado com pessoas que não têm a nossa mobilidade. 

Pessoas deficientes, pessoas idosas. Eu falei no caso das estradas em pedra, para 

uma cadeira de rodas é muito complicado. A calçada portuguesa já o era, as estradas 

em pedra também não são melhores.------------------------------------------------------------------

------ E depois, em relação às bicicletas eu gostava de saber o número de utilizadores 

efetivos, porque as pessoas para usarem as bicicletas têm que vir à câmara solicitar 

através do bilhete de identidade, penso eu, embora eu ache que neste momento será 

complicado andar de um lado para o outro, de bicicleta, porque isto é obstáculos por 

todo o lado, gostava de saber.” -------------------------------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins  – CDS-PP: ------------------------------------------

------ “Eu ouvi aqui tanto falar em bicicletas que não resisto também, a dar umas 

informações sobre  bicicletas. Eu, de facto, diria também que com tanta 

quilometragem, se cada habitante de Águeda tivesse andado alguma vez na bicicleta, 

se partisse da Câmara não conseguiria chegar à Marques de Castilho porque, a cada 
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um caberiam 340 m aproximadamente. Foi as contas que eu fiz. De qualquer das 

formas o que eu lhe ia perguntar, na sequência daquilo que foi dito, é uma coisa, já 

que se fala tanto de bicicletas, e eu devo prestar-lhe alguma justiça, e também lhe 

dizer que para mudar as mentalidades e os hábitos, é preciso impor as coisas. Daqui 

por uns anos, provavelmente mais gente andará seguramente de bicicleta. Até porque 

as bicicletas, é uma coisa que está na moda. Posso dizer-lhe com conhecimento de 

causa, o número de fabricantes, a nível mundial, de bicicletas cresceu 

exponencialmente, nos últimos tempos, foi o que ouvi na última feira, da Eurobike na 

Alemanha. Houve um crescimento mais de 200 ou 300%, no número de fabricantes 

desse tipo de bicicletas. Agora, as bicicletas são o que são, têm o timing que têm, irão 

produzir as mudanças que vão produzir O Sr. Presidente terá o mérito por ter sido ele 

a implementar as bicicletas, e inclusive as bicicletas da Órbita que é uma empresa 

local, em de Águeda, mas para acabar com a discussão, teremos que caraterizar o 

tipo de pessoa que anda de bicicleta. Se diz que não sei quantos milhares andaram de 

bicicleta, é preciso saber quem andou. São as pessoas que normalmente veem a 

Águeda e precisam de ir às finanças, aos correios, ao banco à escola, aqui ou acolá 

que utilizam as bicicletas? São aqueles que andam em Águeda e não tem nada que 

fazer e aproveitam e metem o cartão para não terem muito trabalho para dar ao 

sapato, andam nas bicicletas? É importante que, se houver esses dados, se caraterize 

efetivamente os utilizadores dessas bicicletas, porque isso permite também aferir do 

potencial de crescimento e de dinamização da utilização da bicicleta em Águeda. Se 

tiver esses elementos e no- puder fazer chegar, nomeadamente a mim, agradecia.”----- 

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

------ “Nas informações prestadas a esta assembleia, não existe qualquer referência ao 

flagelo dos incêndios que neste verão durante três semanas, mantiveram todos nós 

em grande sobressalto e desbastaram sobretudo o norte do nosso Concelho. ------------

------ O PS teve oportunidade de avaliar in sito as consequências, contatando as 

populações mais afetadas que se manifestaram particularmente agradadas, por alguns 

representantes eleitos não aparecerem apenas na altura de pedirem o voto ou para 

denegrirem a imagem dos adversários, mas partilhar o infortúnio e canalizar os apelos 

para que os dispositivos de combate a incêndios sejam cada vez mais eficazes.---------

------ Constatámos que as populações não formularam críticas à organização e ao 

empenho da proteção civil municipal e de todos os seus dispositivos, antes pelo 

contrário, mas trouxemos outro tipo de recados relativos a apelos, no que respeita às 

propostas governamentais de eucaliptização do nosso país com o fim das regras de 

controlo das plantações e o abandono, depois, da proteção às linhas de água.-----------
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------ Julgaríamos a propósito destas notas informativas, que seria apropriado que 

contivessem também, não apenas questões de agenda, mas também episódios com 

esta dimensão e este impacto bem como aos referência recursos e logística 

municipais que foram envolvidos e neste caso, e em todas as situações em que isto 

aconteça, ficará bem o louvor ao desempenho dos dispositivos de proteção civil que 

pensamos imediatamente em Bombeiros mas não só, também outras associações de 

proteção civil e outras entidades de logística e de apoio de retaguarda como por 

exemplo, a Cruz Vermelha. ------------------------------------------------------------------------------

------ Julgamos ainda pertinente que seja desencadeada, porque tem impacto no nosso 

concelho, na sua estrutura ambiental, na sua economia, a pressão necessária junto do 

poder legislativo para que a regulamentação que protege a nossa floresta e que 

pretende em primeiro lugar, ou para já, que ela seja competitiva, mas que não deixe 

de ser ambientalmente sustentável.” ------------------------------------------------------------------  

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

------ “Queria dizer ao Professor Martins que não acredito que o poder politico tenha a 

veleidade de reformular, reestruturar, reorganizar as mentalidades. Isso é um erro 

crasso. Senão repare, mandar pessoas para o estrangeiro, mesmo que não seja de 

bicicleta, não é uma reforma de mentalidades que o povo aceite. Tirar aos mais pobres 

e dar aos mais ricos, mesmo que se leve o dinheiro de bicicleta, não é uma forma de 

reformular e sensibilizar as mentalidades. -----------------------------------------------------------

------ Relativamente ao assunto da AdRA, aquilo que eu sei, é que no 1º trimestre 

deste ano, estavam condições criadas, a empreitada adjudicada no valor de 4 milhões 

e tal de euros para se fazer obra na freguesia toda de Águeda, parte da freguesia do 

Préstimo, de Recardães e da Borralha. Sei também, que são 4 e milhões e tal de 

euros, sei que a empreitada dura um ano, sei que começava no 1º trimestre deste ano. 

Aquilo que eu sei, é que não está feito. ---------------------------------------------------------------

------ Sei também, que 4 milhões e meio de euros numa altura de crise ajudam a 

fomentar o emprego e uma série de problemáticas e a financiar empresas na sua 

tesouraria, porque é dinheiro que entra. --------------------------------------------------------------

------ Sei também que na minha freguesia e nas outras que eu falei, uma obra com 

mais de cem anos de atraso, era feita. ----------------------------------------------------------------

------ Sei também, que fazer uma obra de 4 milhões e meio por 800 mil euros parece-

me bom negócio.---------------------------------------------------------------------------------------------

------Também sei, que a empresa que vier para Águeda, Préstimo, Recardães e 

Borralha, garantidamente fomenta a economia local, porque hão-de ir às bombas de 

gasolina, hão-de ir às drogarias comprar materiais, hão-de ir aos restaurantes comer. -
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------ Sei também que há dificuldades de entendimento no Governo. Sei que o Sr. 

Ministro das Finanças tem que despachar para que isto seja feito. Sei também que do 

Banco Europeu de Investimento há um empréstimo a uma taxa de juro baixíssima para 

que isto seja feito. Percebo que não é feito, porque hoje percebo que não temos 

Governo. E no desgoverno tudo é possível. Daquilo que eu ouvi aqui hoje, de toda a 

gente, percebo que não há saneamento possível, nada vai ser possível porque de seis 

vai-se para sessenta e seis, etc. Lamento profundamente estar nesta Assembleia 

Municipal, hoje, a discutir assuntos em que o Governo diretamente, a única coisa que 

faz, é ser nefasto ao nosso Concelho e ao nosso país. ------------------------------------------

------ Eu venho cá lavrar o meu mais profundo protesto, por viver os dias que estou a 

viver por causa do 1º Ministro José Sócrates, acho que é o nome dele o do atual 1º 

Ministro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Estive bastante atento à informação que é prestada pelo Presidente da Câmara 

e que acompanha sempre a ordem de trabalhos. Se os senhores repararem, a 

informação é abrangente, é clara, é precisa, e a minha opinião é que as pessoas lendo 

a informação, às vezes evitavam vir aqui fazer perguntas absolutamente 

desnecessárias. Gostaria de felicitar a Câmara porque, afinal, ao contrário do 

Governo, a Câmara paga bem, paga a horas e tem disponibilidades.- Se os senhores 

virem a última página que vos foi fornecida diz claramente para quem quiser ouvir, que 

o saldo existente na tesouraria no dia 20 de setembro, era de 11 milhões 528 mil 

euros, mais uns centavos. Se tiverem atenção e fizerem umas continhas, é fácil. A 

Câmara com esses 11 milhões 528 mil euros, aos fornecedores pagaria 434 mil, aos 

empreiteiros pagava 1 milhão e sessenta euros e dava-se ao luxo de pagar 

integralmente os empréstimos que tem na banca que somam a módica quantia de 8 

milhões 598 mil e ainda tinha na Câmara, disponível, para utilizar ao longo deste ano, 

1 milhão e 430 mil. Portanto, a Câmara paga com prazos médios de pagamento muito 

bons e o Governo não paga nada a ninguém, nem ao estrangeiro, nem o défice. E vou 

explicar porquê. Cada vez que é preciso pagar, sabe o que é que o governo faz? Cada 

vez que se vence uma dívida pede à Troika que lhe mande dinheiro. É exatamente o 

que o Governo faz. É como se estivesse a fazer uma reforma por inteiro com juros. 

Isto é, significa que o défice baixou de 106 para 122%. É o atual. Eles não pagam 

nada a ninguém. Eles vão pagando dívida atrás de dívida. As despesas correntes que 

eles pagam, são exatamente as provenientes dos descontos que nós fazemos para o 

Estado, do IMI que pagamos e é com isso que eles asseguram as despesas correntes. 

O resto, eles não pagam nada, pelo contrário, aumentam a dívida. Também convém 
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dizer uma coisa que parece que os senhores não querem saber. É que o défice 

externo do Estado é menor que o défice das empresas privadas ao estrangeiro. É bom 

que vocês saibam isso. ------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Queria apenas fazer só duas perguntas sobre as informações do Sr. Presidente 

da Câmara. Dá-nos aqui a informação que esteve reunido com os comerciantes da rua 

Eugénio Ribeiro. Eu gostaria de saber se prometeu de facto que o término das obras 

serão naquelas datas indicadas que julgo que é novembro ou se tem outra data 

previsível para o terminar dessas obras. -------------------------------------------------------------

------ A outra questão, eu sei que o Sr. presidente esteve numa reunião em Lisboa, 

sobre o novo paradigma financeiro das autarquias locais e eu gostava de ter uma 

informação sobre o novo paradigma financeiro, já que não há finanças não há 

dinheiro, não há nada.” ------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD : ------------------------------------------------ 

------ ”Só uma questão e é motivada pela intervenção do Sr. Carlos Guerra e ele nessa 

matéria é muito mais competente do que eu.--------------------------------------------------------

------ Leu e muito bem e depois também fui ler, não tinha visto, que o saldo da 

tesouraria da Câmara, atual, é de 11 milhões de euros. Está lá escrito. A minha 

questão para a Câmara é exatamente esta, o saldo da tesouraria é mesmo 11 milhões 

de euros? É que, o saldo de tesouraria, para mim, é o dinheiro disponível existente na 

tesouraria da Câmara. Esta é a questão que eu pergunto, se isto será mesmo assim. 

Quero que o Sr. Presidente me confirme que são 11 milhões disponíveis de 

tesouraria.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Como disse o Sr. Presidente da Assembleia e muito bem, nós estamos aqui para 

debater a ordem de trabalhos, eu espero que o Presidente da Câmara responda às 

questões que eu coloquei.” -------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais Resende 

da Fonseca , apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários às questões 

apresentadas pelos Deputados Municipais, intervenção que se transcreve na íntegra: -

------ “Sobre a AdRA mais uma vez, continuo a afirmar que nas condições e no 

panorama em que foi feito o acordo da AdRA, nas mesmas condições, continuava a 

fazê-lo. Neste momento, obviamente, as condições são diferentes e está colocado em 

causa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às obras que eu sei que estão para Ovar, 5 milhões de euros, eu sei que 

resultaram e até estou muito expetante a respeito disso, como é que um Concelho que 
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entra depois dos outros, tem obras primeiro. --------------------------------------------------------

------ Eu sei que foi promovida uma reunião com a Sr.ª Ministra Assunção Cristas e 

que foram feitas algumas promessas. Portanto, não sei se terá resultado disso, mas se 

isto é verdade, é muito mau. Porque há um conjunto de parceiros que entraram em 

devido tempo, que têm os projetos feitos, aliás eu posso-vos dizer que nós tínhamos 

os concursos lançados e por solicitação da AdRA voltámos atrás. Se me 

perguntassem se eu teria feito a mesma coisa hoje, não o teria feito! Mas entendíamos 

que era a melhor solução de acompanhamento de obra, de tudo e mais alguma coisa 

e foi essa a posição que tomámos na altura. --------------------------------------------------------

------ Quanto ao Polis vejo que o Sr. Eng. Ribau Esteves está melhor informado do que 

aqueles que participaram na reunião. Admito que sim. Irei rever isso na quinta-feira e 

face aquilo que nos for dito e comunicado tomarei a posição que entender mais 

adequada. Não ponho em causa o que o Eng. Hilário disse, mas não foi isso que foi 

dito pela Sr.ª. Ministra e eu digo-vos que se não houver um assumir claro de que as 

coisas vão avançar, a nossa posição é de sair e fazermos nós. -------------------------------

------ Quanto ao Hospital de Águeda e eu peço desculpa ao Dr. António Martins que 

também tinha perguntado e não respondi, mas antes gostaria de dizer ao Sr. Eng. 

Hilário Santos que não houve nenhuma manifestação forjada. Aquilo que houve, foi 

fazer entender às pessoas, que a sua decisão estava errada e acho que isso 

conseguimos. Conseguimos reverter a posição que me tinha sido comunicada pelo Sr. 

Presidente do Conselho de Administração que nós achávamos que era dar uma 

machadada final no Hospital de Águeda. Quanto àquilo que me foi enviado e que 

depois fiz chegar aos diferentes grupos parlamentares, é o projeto daquilo que o 

Conselho de Administração pensa fazer no Hospital. Posteriormente a isto, tivemos 

uma reunião em que dissemos que mais do que aqueles desenhos nós queremos 

saber qual é o projeto para o futuro do Hospital de Agueda. O que é que o Hospital de 

Águeda vai ser no futuro? Porque não nos interessa só que nos digam que vai ter 48 

camas, reduzindo a capacidade e melhorando as condições de hotelaria. Eu disse-

lhes, tive a oportunidade de lhe dizer que está a ser feito um hotel em Águeda. Eu não 

quero um hotel ali. Ali quero um hospital com serviço para a população. Portanto 

aquilo que queríamos era que nos dissesse qual é o projeto para o Hospital de 

Águeda, o que é que Águeda a curto, médio prazo iria ser. Não obtivemos resposta a 

isso, mas disseram-nos que iam ser incrementado um conjunto de serviços e que 

alguns, segundo a informação que já tenho, por exemplo, cirurgia de ambulatório já 

estão a funcionar. Por exemplo, naquele projeto, não está lá o laboratório de patologia 

clínica. Eles disseram que foi um lapso. Não podia estar mas tinham lá um espaço 
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garantido para ele. Voltaram-me a dizer isso. E depois apresentámos mais questões 

de pormenor, aqui e ali, mas qual é o futuro? O que é que se pensa fazer? Acho que 

não temos que ser nós a dizer que queremos que o Hospital seja isto ou queremos 

que o Hospital seja aquilo. Digam-nos como vai funcionar o sistema na região e depois 

nós vamos dizer se concordamos se não concordamos e qual é a nossa opinião sobre 

isso. E aquilo que nós temos, sobre isto como em tudo, é uma posição construtiva no 

sentido de ajudar a estas soluções.---------------------------------------------------------------------

------ Quanto à Escola Fernando Caldeira, o Sr. Presidente da Junta ainda não nos 

tinha transmitido nada, o agrupamento também não, sobre essa situação. Iremos ver o 

que é que se passa relativamente a esta questão dos cartões de acesso.------------------

------ O Sr. Eng. Hilário Santos tem uma memória seletiva sobre o IMI. Aquilo que o Sr. 

propalou aqui aos sete ventos é que era uma proposta ilegal. Em Aveiro tem sido 

aplicada ao longo dos anos e continua a não ser ilegal. Agora, aquilo que nós 

dissemos o ano passado, foi que não iríamos subir o IMI. Foi isso que nós 

propusemos e um compromisso que fizemos a um ano de distância porque, o limite no 

próximo ano é 0,5 e aquilo que nós dissemos claramente foi que não o iríamos subir, 

porque, contrariamente a outros, já há bastante tempo que nós sabemos aquilo que 

andamos a fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à estrada de pedra, aquilo que nós estamos a fazer é paulatinamente, 

mudar aquilo que entendemos e temos possibilidades de ir mudando. ----------------------

------ Quanto às bicicletas, temos algumas bicicletas com milhares de quilómetros 

feitos. Podem não ser 100 mil mas podem ser 2.000 ou 3.000 mil quilómetros feitos. 

Algumas bicicletas têm vários milhares de quilómetros já feitos. Neste momento não 

temos caraterizados o tipo de utilizadores. Já agora posso-vos dizer aqui que algumas 

bicicletas, por exemplo a que fez menos quilómetros fez 208Km, dados de julho e a 

que fez mais tinha 1.404 km e sei que estes números estão bastante desatualizados, 

são de julho. Utilizações, a bicicleta que tem menos utilizações tem 228 e a que tem 

mais tinha 542 utilizações. --------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, temos o perfil de quem utiliza a bicicleta porque isso a aplicação dá-nos, 

poderemos dar esses dados e poderemos, no futuro, fazer isto melhor. --------------------

------ Quanto aos incêndios, na realidade é uma falha e gostaria de deixar aqui uma 

palavra ou várias palavras. Uma delas e a primeira, para toda a coordenação dos 

trabalhos, que foi feita pelos bombeiros, nomeadamente pelo seu comandante e 

depois, também, CODIS, que tivemos cá e que tiveram a colaboração de todos para 

que não houvesse dificuldades na atuação, além aquelas que são inerentes. Depois 

gostaria aqui, também, de agradecer, além dos Bombeiros e do CODIS, a todas as 
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Associações de Proteção civil do Concelho, às Juntas de Freguesia, à GNR, Brigada 

Territorial e GIPS, aos sapadores florestais da Câmara, à Cruz Vermelha e a toda a 

população que andou e colaborou de forma intensa no flagelo que tivemos. --------------

------ Também posso-vos dizer que na sequência da aprovação do PDM, nos temos 

normas estritas e já começámos com algumas atuações para que se mude, também 

aqui, um pouco o aspeto do Concelho. Está no PDM que todos aprovámos, que não é 

possível plantar eucaliptos em todo o sítio. Mesmo que a lei, o diga o PDM restringe-o. 

Em zonas urbanas, por exemplo, não é possível plantar eucaliptos. Queremos 

aproveitar esta fase em que já arderam determinadas zonas, para todos termos uma 

atitude mais responsável. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós não 

podemos ter os maciços florestais que temos, encostados às habitações.------------------

------ Eu vi algumas situações em que tinha um conjunto de cedros encostados a uma 

casa que, se não tivesse sido sustido alguns metros, 50 metros antes o fogo, eu estou 

convencido que não se conseguia segurar o fogo sem ir para a casa. Isto são 

situações que não podem acontecer. -----------------------------------------------------------------

------ Nós temos de ter zonas tampão e isso está previsto no PDM, que nós possamos 

lidar com os incêndios, porque não vamos acabar com eles, erradicá-los, mas pelo 

menos proteger as casas, porque ter meia dúzia de carros e ter uma dúzia ou mais de 

homens, para proteger uma casa, isto são meios avultadíssimos, tem custos enormes 

para todos nós e que podem ser minimizados, se tivermos medidas de prevenção 

atempada ou seja, se não tivermos uma florestação tão intensa, junto às zonas 

urbanas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E queremos atuar nisto e deixava aqui também uma palavra aos Senhores 

Presidentes de Junta para que sempre que vissem as plantações junto às zonas 

urbanas, me dissessem, para podermos atuar. Para podermos ter pelo menos nas 

zonas onde há casas, mais algum controle das situações e não pormos tanto em risco, 

as pessoas, a vida dos bombeiros e de todos aqueles que combatem os incêndios. ----

------ Quanto à Avenida Eugénio Ribeiro, penso que até final do próximo mês, esta 

fase de obras estará concluída, se não chover muito, estará concluída. --------------------

------- Quanto ao novo paradigma das Finanças Públicas, ninguém sabe muito bem o 

que é que vai ser. Vamos dizer assim. Não vale a pena. Aquilo que se fala, e que é 

uma tendência europeia, é que as autarquias vivam cada vez mais com os impostos 

locais e os impostos locais são cada vez mais sobretudo IMI e depois IRS cobrado, 

mas aqui, assim, já numa solidariedade nacional. -------------------------------------------------

------- Quanto à informação que foi lida pelo Carlos Alberto, eu estranho a vossa 

estranheza. Porque, há bastantes meses que essa informação, aliás ela acompanhou 
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sempre, da mesma forma, há muitos anos e tem os valores elevados há largos meses, 

para não dizer anos. Isto para dizer, que nós começámos com a austeridade antes da 

crise. Nós estruturámos a Câmara para ter sustentabilidade. Isto não é o totoloto que 

saiu à Câmara nem é um ato esporádico. Isto é o resultado de um trabalho ao longo 

dos anos com o objetivo de dar sustentabilidade à Autarquia e poder responder a 

todos os desafios que lhe são colocados. Começámos por racionalizar os serviços da 

Câmara e aquilo que fizemos e que ganhou prémios, não foi só os prémios que 

ganhou. Foi a eficiência da gestão. Foi a eficácia da gestão. Porque, lembremo-nos 

que quando nós tomámos posse foi pedida uma auditoria e a Câmara devia 18 

milhões de euros. Pagava a dois anos. Recuperámos essa situação. Agora temos 

essas verbas, mas porque nós queremos fazer ainda mais coisas no Concelho e 

entendemos que as pessoas precisam e vamos fazê-lo.-----------------------------------------

------ Nós entendemos e estávamos à espera que viessem os investimentos da AdRA 

para podermos repavimentar as vias do concelho. As câmaras não mais vão ter 

dinheiro. Vai ter que ser necessária uma gestão cada vez mais apertada. Aquilo que 

nós começámos, quando viemos para aqui e que outros foram forçados agora, a nós 

está a dar os resultados. Temos o município com o maior pacote financeiro depois da 

Câmara de Viseu em obras comparticipadas e estamos disponíveis, se houvesse mais 

fundos, para fazer as obras que fossem necessárias. Porque o Concelho precisa de 

ser atrativo e precisa de obras de regeneração urbana, precisa de obras nas escolas e 

precisa que haja qualidade de vida e emprego para todos. É isso que nos preocupou 

desde início. E são estes resultados que nós temos aí. ------------------------------------------

------ Nos estamos preocupados com uma coisa que achamos iníqua e que nos 

preocupa deveras, que é uma lei que se chama endividamento zero. É que nós 

passámos de 2011 para 2012, com um saldo de tesouraria já de 4 milhões de euros. A 

grosso modo a câmara tem uma dívida de 8 milhões, de médio e longo prazo, 

empréstimos bancários, e transitou com 4 milhões de euros de disponibilidades de 

tesouraria e tem uma dívida, feitas estas contas de 4 milhões. Temos que chegar ao 

final de 2012 com 4 milhões de disponibilidades. Se nós tivermos muitas 

disponibilidades aquilo que acontece no próximo ano, é que não é cortado mas não o 

podemos utilizar e estamos a tratar dos mecanismos para que o possamos utilizar e 

possamos alavancar aquilo que entendemos que é importante para o Concelho. --------

------ Posso-vos dizer que não tem sido fácil tomar muitas decisões, porque quando 

começou a crise, quando se começou a falar na crise, eu ouvi aqui, nesta Assembleia, 

dizer que íamos deixar de fazer as obras. A minha decisão foi ao contrário, foi 

avançarmos com tudo e quando tivermos que por a assinatura final, tomamos a 
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decisão. E conseguimos chegar a este ponto, da forma que estamos e assim vamos 

continuar.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sem por em causa a boa gestão da Autarquia atual, eu só queria frisar, que de 

facto havia o tal endividamento de 15 mil, penso que era de 15 mil, o Sr. Presidente 

diz 18 milhões, porque a Câmara anterior tinha a responsabilidade de obras de 

saneamento e de colocação de água nos locais das freguesias, que são obras de 

avultado valor. Neste momento, a Câmara não tem as grandes obras de saneamento, 

e de colocação de água, como havia no nosso tempo. Portanto isso também tem que 

ser ressalvado. Isso também tem custos. Essas obras estão feitas e por isso não é 

preciso investir.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais Resende 

da Fonseca , apresentou os seguintes esclarecimentos, intervenção que se transcreve 

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

------ “Sem entrarmos aqui em muitas polémicas mas, Dr.ª. Nair, se tivéssemos muito 

saneamento feito, eu não teria aderido à AdRA. Pode estar certa disso. Enquanto nós 

tivemos uma opção clara que só investíamos ou investíamos principalmente em obras 

comparticipadas porque precisávamos de alavancar todos esses investimentos, aquilo 

que houve anteriormente, e a Sr.ª fez parte desse executivo, foi um investimento 

noutras obras que não eram comparticipadas e que depois foram em detrimento do 

saneamento. Foram opções políticas que foram feitas, mas se o saneamento 

estivesse mais avançado, obviamente que não precisávamos do investimento todo, 

que nos obrigou a ir para a AdRA.” --------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Planeamento e considerações sobre a realização de Sessão Extraordinária, 

para a pronúncia da Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 11.º da Lei n.º 

22/2012 de 30 de maio, sobre a Reorganização Administrativa e Territorial do 

Concelho de Águeda; ------ Neste ponto da Ordem do Dia, foram feitas as intervenções 

que a seguir se transcrevem na íntegra: --------------------------------------------------------------

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

------ “Relativamente a este ponto, eu venho aqui só para permitir juntar dados, para 

uma futura assembleia e aliás para as assembleias de freguesia que se estão a 

realizar sobre este âmbito. Há aqui algumas partes da lei que não percebo. Tendo em 

atenção que houve uma reunião, a solicitação do PSD, com os grupos parlamentares 

e representantes dos Presidentes de Junta, depois o Sr. Presidente, para tentar 

aquilatar algum acordo, algum consenso, sobre estas leis.--------------------------------------

------ Há aqui logo uma primeira parte que não percebo. Tenho uma dúvida que é a 
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seguinte, se existe e continua a existir uma lei-quadro que regulamenta o tipo de 

agregações, o número de pessoas que as novas agregações terão que ter, as zonas 

urbanas que agregam as outras, ou se em Águeda, para cumprir a lei, basta reduzir 

seis freguesias. Se a primeira, e a parte da lei é discutível, esta segunda, se é um 

princípio de que basta reduzir seis e está tudo bem, se este é um princípio que é 

admissível, é mais uma daquelas coisas que o Governo tem feito sem ler, sem 

estudar, sem competência, tal como a das finanças e todas as outras, as fundações, 

tal como todas as ações que tem tomado, isto é, avança com projetos sem serem 

minimamente estudados de tal maneira que agora basta reduzir seis freguesias. 

Desde que se reduza a seis. Isto são as últimas informações que existem, em todo o 

caso é que eu estou aqui a por em relação aos Senhores Presidentes de Junta que 

vão ter assembleias, caso queiram saber se isto é verdade ou não, foi as informações 

que foram prestadas, que basta reduzir seis e está tudo cumprido. Ora isto é brincar. E 

é brincar quando os partidos do Governo que tentam fazer isto, são aqueles que 

nunca chegaram a acordo sobre a lei eleitoral depois de ter sido discutida já pela 

segunda ou terceira vez, que isto está a ser discutido há anos e ao não chegarem a 

acordo sobre a lei eleitoral, não chegaram a acordo como os executivos vão ser 

eleitos, como é que eles vão ter a sua ação e como é que eles vão realizar as ações, 

no seu espaço territorial? Se eles não chegaram a acordo sobre o modo de gestão, 

para quê então fazer divisões e subdivisões de espaço territorial? Nada. Zero. Mais 

uma vez uma lei, parece a da TSU, lançada para a frente, sem terem a mínima noção 

de custos, benefícios para as populações, explicações, etc.------------------------------------

------ Como tal, a posição do PS, aqui, é clara. Totalmente contra esta lei, por 

incompetência na sua descrição e impossibilidade prática da sua aplicação porque não 

considera as situações específicas, nem considera o futuro, porque não há benefícios 

descritos na própria lei, não há delimitação de funções, não há delimitação de 

competências, não há nada a não ser, reduzam o número de Freguesias”. ----------------

------ Não podemos aprovar, como não se aprovou a TSU, como não se há-de aprovar 

muitas outras, como o Tribunal Constitucional não aprovou a retirada do 13º e 14º 

mês. Isto é, este Governo não pode continuar a fazer as coisas com os pés 

encerrando fundações que não deve, retirando 30% a todos, ou pondo 40% a todos 

porque não estuda e é totalmente incompetente na aplicação. --------------------------------

------ Não quer dizer que não faça bem em atacar as fundações, não faça bem em 

atacar a corrupção, não faça bem em atacar os gastos públicos, quero dizer é que são 

incompetentes para o fazer. Está verificado. Esta lei das freguesias é mais uma lei 

totalmente incompetente. E gostaria que me dissessem, quem souber, se é assim ou 
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não. Se basta reduzir seis e está tudo certo. A posição do PS é totalmente contra 

neste momento, por a lei não ser minimamente capaz e minimamente clara em relação 

aos benefícios eventuais para as populações e o que possa trazer. --------------------------

------ Nos gostaríamos aqui de ver e não vimos, na reunião que foi feita, é qual é a 

posição do PSD, do CDS que nunca manifestaram até este momento, qual das 

posições têm e o que é que preveem. Isto é um ponto prévio. Acho que há uma 

obrigação de pronúncia. Nós todos somos obrigados a ter uma pronúncia, segundo a 

lei desta Assembleia, ou a uma não pronúncia, porque há assembleias que decidiram 

nem sequer se pronunciar, isso também é uma decisão da própria Assembleia. 

Portanto é um poder do Sr. Presidente convocar a Assembleia e ele o fará de acordo 

com a lei e o que achar. O que nós gostaríamos de saber aqui como ponto prévio em 

primeiro, qual é a lei, se ainda é a lei dos 15 mil para as Freguesias urbanas mais 

estas mais aquelas, mas as agregações etc., ou se é reduzir seis em Águeda como já 

aconteceu noutros. ------- Segunda situação, perceber aqui qual é a posição, se há, 

pode não haver, porque as pessoas são livres de não ter posição, – se há posição do 

PSD de Águeda e se há posição do CDS de Águeda. Acho que era um bom ponto 

prévio para se poder aquilatar das possibilidades de fazer alguma coisa com uma lei 

que não tem pés nem cabeça e muito menos se for o segundo caso.” ----------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------

------ “Caro José Vidal, como revolucionário que sei que é, provavelmente na 

Assembleia Municipal do 25 de Abril esteve desatento, mas eu vou ler o que disse l, 

relativamente a esta matéria:  “Ao nível do território vem aí uma revolução de que 

ninguém gosta e que muitos não acham necessária pois, mais uma vez, a tática 

política sobrepõe-se aos interesses das populações. Refiro-me, claro, ás agregações 

de freguesia que vamos ter que estar sujeitos. Uns dos objetivos foram mal explicados 

e completamente subvertidos e quando devíamos discutir mais competências 

discutimos redução de custos onde devíamos discutir poder de escala, discutimos 

quantidade, mas se temos de obter, obrigatoriamente, uma redução do número de 

freguesias por imposição e não por critério – refiro-me, claro, à troika – então, não será 

justo umas serem penalizadas e outras não devendo para isso, se possível, todas 

serem agregadas não ficando nenhuma de fora deste processo. Só assim se garantirá 

alguma da tão falada equidade, onde todos saberão que contribuíram de forma igual, 

para o mesmo projeto. Podendo, ainda assim, o Município se quiser, garantir alguma 

lógica nesta situação pois tem a capacidade de delegar um maior número de 

competências e respetivas transferências de verbas para as freguesias agregadas. 

Devemos ainda aproveitar este facto para reforçar os mecanismos de coesão territorial 
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e, para isso, as sedes dessas freguesias agregadas, deverão ser não nas mais 

populosas mas sim nas que têm um menor número de serviços e nas que estão mais 

longe dos centros pois, como sabemos, são muitas vezes as Juntas de Freguesia que 

substituem muitos serviços não existentes funcionando como ultimo representante do 

Estado no território. Disse-o em 25 de Abril. Posição antiga quando se começava a 

discutir isto. Quando o Sr. José Vidal diz que do PSD não se sabe nada, sabe-se! O 

PSD organizou discussão. --------------------------------------------------------------------------------

------ Mas vamos aos casos que o Sr. Professor falou aqui. Primeira questão sobre a 

lei em si. A lei em si, como o Sr. Professor deve ter acompanhado, começou no livro 

verde, não a lei, o projeto de discussão, que impunha aquilo que o Sr. disse, número 

de habitantes, distâncias e isso efetivamente criou alguma revolução em Portugal 

porque, depois, havia questões que não estavam muito claras. -------------------------------

------ Não nos podemos esquecer, que esta lei é o seguimento de um negócio feito 

entre José Sócrates e a troika, em que impunha a redução do número de Municípios 

em Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Se me perguntar a mim se eu concordo que os concelhos estejam fora desta 

agregação, eu direi que não. Se me perguntar a mim se eu concordo com as 

competências já atribuídas nesta agregação, eu também direi que não. Se me 

perguntar a mim se eu concordo que precisamos de 4. 260 Juntas de Freguesia, eu 

direi que não. Se me perguntar a mim se eu concordo que precisamos de 300 e não 

sei quantos concelhos, eu direi que não. Se me perguntar a mim se nós os políticos 

temos coragem de fazer alguma reforma política eu direi alguns sim, muitos não.  É 

aqui que a questão se bate. Porque, meu amigo, depois destes números, o Governo 

então disse: “Nós como temos que reduzir, e como vocês dizem que nos vossos 

municípios quem os conhece são vocês, vamos então definir o seguinte: nos vossos 

concelhos aonde são freguesias urbanas têm que reduzir para 50% e onde são não 

urbanas tem que reduzir para 30%. E reduzam da forma como vocês quiserem. Vocês, 

que conhecem os vossos municípios, isto é o mínimo. Se vocês em Águeda quiserem 

reduzir voluntariamente são seis, pela regra dos arredondamentos, mas vocês se 

quiserem podem reduzir 15 podem ficar só com 5. É uma questão vossa!” ----------------

------ Ele deu-nos a nós a possibilidade de nós decidirmos. Mas o que é que nós 

queremos decidir? Nada! A lei está mal feita. Porque são os números. Agora a lei não 

impõe que seja um número mínimo de habitantes. Agora a lei é de tal forma ampla que 

deixa à capacidade e à responsabilidade de todos nós tomarmos uma decisão no 

nosso município, mas isso nós não queremos. Queremos é que venha alguém mandar 

por nós. Porque quando somos nós a mandar é um problema lá fora. Perdemos o 
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voto. Nós não temos coragem para isto. Agora, vamos arranjar desculpas. Porque é 

que reduzem as freguesias e não reduzem os municípios, os concelhos? Porque é que 

fazemos isto e não reduzimos a TSU? Agora cada um de nós, tem uma justificação. ---

------ Eu fui ver o que era Arcos de Valdevez. Tem 21 ou 25 mil eleitores e tem 51 

Juntas de freguesia. Mas também acham que não devem reduzir. E qual é o 

argumento deles? Têm 400 m2. E eu disse, então nós temos 300 e tal, eles têm 51 nós 

temos 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vocês já ouviram mesmo alguém dizer que quer reduzir? É evidente! Eu até 

compreendo e disse aquilo que o Jorge Mendes disse publicamente: “não vou ser eu 

que vou arrear a bandeira da minha freguesia”, parece que estamos na guerra do 

Vietname. Não se passa nada disso, meus amigos. ----------------------------------------------

------ Até podemos achar que na realidade já deveriam estar definidas as 

competências. Que na realidade podíamos ter outros indicadores. Podemos achar 

tudo. Agora o que eu não consigo achar, é que Portugal precise de 4.200 Juntas de 

Freguesia. Eu não consigo perceber isso. E foi esse o sentido da reunião do PSD, que 

nós, num momento destes, em que todos os dias nos vão ao bolso, não somos 

capazes de tomar uma decisão. E então vamos arranjar justificações em todo o lado.--

------ Se começarmos junto das populações a explicar que elas vão perder serviços, 

que elas vão ficar mais distantes dos centros de poder, que elas vão perder um 

conjunto de situações, elas ficam atemorizadas! ---------------------------------------------------

------ Mas o território mudou e tudo mudou. Nós hoje em dia podemos ter serviços 

compartilhados, em diversos sítios. Não precisamos de ter a mesma organização que 

tínhamos há muitos anos atrás. -------------------------------------------------------------------------

------ Podem faltar questões da definição da lei, admito isso, mas nós não temos 

capacidade para em termos internos percebermos isto e fazer uma reorganização, que 

pode não ser a que todos queremos. O PSD não traz nenhuma proposta pré-feita, 

porque estas propostas devem sair das freguesias. Se nós queremos uma proposta 

consensual, nós não devemos ir com propostas pré-apresentadas porque senão 

vamos com o jogo viciado e isso nós não o fazemos. --------------------------------------------

------ Nós entendemos que com todas estas as contrariedades da lei, com tudo isto 

que está em causa, entendemos que devemos fazer um esforço para reduzir o número 

de freguesias. Ainda que me possam dizer que elas não têm custos, ainda que me 

possam dizer que a despesa do Estado é muito superior, podem-me dizer tudo isso e 

têm toda a razão mas a mim também ainda ninguém me conseguiu dizer o que é que 

nós perdemos nesta agregação. Fazem contas ao que se vai poupar. O que se vai 

poupar, não se poupa. Até se gasta mais. Não conseguiram explicar isto.------------------ 
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------ A questão que se põe aqui é se queremos ou não, não é querer ter vontade 

porque cada um em termos individuais, admite que temos juntas de freguesia a mais 

no país. Admite que temos gente a mais na política. Nós precisamos de 20 membros 

nesta Assembleia Municipal? Nós precisamos de um executivo de 7 vereadores? Mas 

não é por uns não fazerem que nós não podemos fazer a nossa situação, que é o que 

está aqui em causa. Foi neste sentido que nós apelamos numa reunião, que saia uma 

proposta conjunta, entre PS, PSD e CDS e executivo, presença da Câmara, porque se 

não for uma proposta conjunta é muito difícil para os senhores autarcas conseguirem 

passar estas agregações e passar esta situação. E nós o que estamos a fazer? Cada 

um de nós está a lavar as suas mãos. ----------------------------------------------------------------

------ Mas tem graça! Os Presidentes das Assembleias de Freguesia estão a reunir e a 

população consegue maiores consensos do que nós. Com os partidos todos lá 

presentes. Vocês têm visto várias tomadas de posição. Não são todas iguais. 

Belazaima não é igual à Castanheira, mas tomam posições, as suas populações. E 

tomam posições, claro, dizendo, se tivermos que agregar é esta a situação, mas 

tomam muitas vezes com maior unanimidade do que nós. Porquê? Porque se calhar 

essas populações não estão tão agarradas aos nossos lugares políticos. Nós temos 

que ultrapassar esta situação. ---------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, a posição do PSD, é esta que lhe transmitimos. O PSD entende que 

deve ser feito um esforço no Municipio para se fazer a agregação de freguesias. Não 

define qual é o número de freguesias que devem ser agregadas define que esta 

agregação deve ir primeiro das Assembleias de Freguesia e depois em conjunto ver se 

conseguíamos fazer um mapa, minimamente aceitável. E defendo que isto só é viável 

se os três partidos estiverem unidos e se o executivo também estiver neste processo. 

Por isso, nós pedimos que estivesse presente, o Sr. Presidente, nessa reunião, que 

com certeza não pode estar. Pedimo-lo de propósito porque sabemos que o Sr. 

Presidente da Câmara tem uma ideia diferente disto tudo. Já o disse publicamente 

que, por ele, as Freguesias não tem nenhuma razão de existir. E compreendemos a 

sua ideia. Não temos a ideia dele mas compreendemo-la. Mas, também sabemos de 

uma coisa. É que executivo é constituído por sete pessoas, não é pelo Sr. Presidente 

da Câmara. E no nosso ponto de vista também já devia ter levado este assunto à 

reunião de Câmara para ser discutido. Ele pode-me dizer que nenhum dos outros 

vereadores o propôs, não sei se propôs nem senão. Mas devia-o ter feito. ----------------

------ Porque há Câmaras neste país que fizeram o trabalho ao contrário, Sr. Professor. 

Há Câmaras neste país que elaboraram através dos seus técnicos, estudos técnicos, 

sobre possíveis agregações, vantagens e desvantagens, para ajudar a população. Eu 
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estou a ver aqui o Fernando Pires, Presidente da Junta, que tomou a decisão de em 

caso de agregação, a proposta vai para se agregar com Travassô. Mas eles, se 

calhar, estariam muito mais à-vontade se do ponto de vista técnico, não político, como 

disse o Zé Vidal e muito bem, as questões técnicas são uma coisa, nós políticos é 

para decidir na área política, do ponto de vista técnico, que vantagens, que partilha de 

serviços teria que haver, entre Óis da Ribeira e Travassô, Óis da Ribeira e Espinhel, 

que são as freguesias que estão ali à volta.----------------------------------------------------------

------ Era muito mais confortável, para eles, poderem discutir isto. Mas o que é que nós 

fizemos neste processo todo? Sempre uma ausência de discussão. Porquê? Porque 

temos aqui uma questão muito importante, esta discussão perde votos. E como 

sabemos que esta discussão perde votos, todos estamos cheios de medo dela. Nós, 

aqui, e em Portugal inteiro. -------------------------------------------------------------------------------

------ Dá-se até isto, e contra o meu partido eu falo, temos um presidente de unidade 

técnica, o Dr. Manuel Porto, que vem dizer publicamente que é contra isto e que só 

aceitou este lugar para minimizar os problemas. Isto é uma coisa que é inconcebível. 

Seja o tipo do PSD, do PS, do CDS, seja o tipo professor, catedrático ou o que quer 

que seja. É inconcebível. Porquê? Porque falta coragem aos portugueses. E como nos 

falta coragem, nós estamos neste buraco. Ainda hoje aqui falaram sobre a situação de 

Portugal. Estejam descansados que nós para a insolvência lá iremos. E há uma coisa 

que acontece. Estas asneiras todas, quem as paga, somos nós. E quem paga são os 

mais pobres e são os que menos possibilidades têm. Está na História e será sempre 

assim. Sse nós temos a possibilidade de tomar decisões e não as queremos tomar 

porque fugimos. Portanto, o PSD, se quiserem tomar uma posição conjunta e vamos 

trabalhar nela, estamos a tempo disto. Se não quiserem, o PSD sozinho, acha que não 

faz sentido que um só partido, assuma esta responsabilidade. Porque este é um 

projeto coletivo, não é o projeto de um partido.” ----------------------------------------------------

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

------ “Eu dei a opinião aqui! Fui o único que emiti opinião e aqui! Vou perder votos? 

Não tem mal! Mas, como eu acho que sou político, como acho que ser político é ser 

sério e honesto e acima de tudo é dar opinião, eu dei a opinião que se deveriam fazer 

4 ou 5 freguesias em Águeda. Muito antes de tudo isto, eu, nesta assembleia, chamei 

a atenção e disse. Vamos discutir! ---------------------------------------------------------------------

------ Lamento que o PSD agora, em cima da hora e conforme eu tinha dito, isto há-de 

ser decidido a régua e esquadro em Lisboa, que é para onde vai, é o que vai 

acontecer. Toda a gente foge. Eu não! Mantenho a mesma opinião.--------------------------

------ Vejam lá como eu sou um homem rigoroso,.4 ou 5 freguesias neste Concelho. 
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Sem medo e explicando as razões porque haveria de ser feito assim. Mas depois cada 

um, conta a história e eu também vou contar um bocado da história. ------------------------

------ As Juntas de Freguesia começaram por ser juntas de paróquia 1835-1836. Em 

1916, no artigo 621 da constituição, foram definidas as Juntas de Freguesia. 

Curiosamente no artigo 21, creio, diz que nenhuma freguesia pode ser criada com 

menos de 800 habitantes. Entretanto, passados alguns anos, há uma negociação que 

não é do José Sócrates. A negociação foi assinada pelo Partido Socialista, pelo 

Partido Social-democrata e pelo Centro Democrático Social – PP Partido Popular. E o 

que foi assinado, Sr. Eng. Hilário, e é preciso explicar porque senão as pessoas ficam 

confusas, foi diminuir o número de autarquias. Ora os homens da troika, que não são 

portugueses, verificaram que Portugal tinha 4.260 freguesias mais 300 e tal 

municípios. Olharam para este pedaço de terra plantado à beira-mar, na zona costeira 

e disseram, como já á diziam os romanos, “isto é povo que nem se governa nem se 

deixa governar”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Governo foi por aquilo que é mais fácil. O Governo do PSD, aonde assenta a 

sua força política, é exatamente nas autarquias porque é o maior partido autárquico, 

de sempre e nunca foi afrontar uma coisa que é muito mais séria, com muito mais 

idade, com muito mais anos, com muito mais força do que a pequena freguesia e 

aonde os presidentes de junta nunca se souberam dar ao respeito, por isso é que tem 

sido altamente respeitado por tudo e por todos, mea culpa. Foram pela via mais fácil. 

Vamos pelas freguesias, deixamos os municípios senão temos um golpe de estado. E 

decidem diminuir o número de freguesias, não racionalmente mas apenas para os 

homens da troika verem. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Contrariamente ao que estava a dizer, e é importante aqui dizer, que é para não 

ficar a dúvida que houve muitos municípios a fazer o tal trabalho, há dois municípios 

que eu conheço, em Portugal, que fizeram este serviço a tempos e horas. Foi o 

município de Lisboa e o município da Covilhã, antes desta discussão. Até porque já 

seguiu para a Assembleia o projeto da Câmara de Lisboa que diminui de 54 freguesias 

para 23 e aumenta de 28 milhões de euros para 63 milhões de euros. ----------------------

------ A questão prende-se, que eu sou muito mais a favor da reorganização 

administrativa do que o Governo. Só que o Governo brinca e, portanto, hoje, o país, e 

conforme diz e muito bem, tem uma notícia fantástica que é do Sr. Prof. Doutor 

Manuel Porto que diz o seguinte: “ Manuel Porto assume oposição à extinção de 

freguesias.” O Miguel relvas diz ao Sr. Professor Manuel Porto, que é uma figura 

histórica do PSD, Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra lidera a Unidade 

Técnica para a reorganização administrativa e assume em declarações à Antena1 que 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 28/setembro/2012 

48

é absolutamente contra a redução de freguesias. Diz mais, diz que por ele, Manuel 

Porto, não extinguia nenhuma freguesia. Mas ele não é só dirigente histórico do PSD, 

diz que foi nomeado o Presidente da Unidade Técnica para a Reorganização 

Administrativa. Não extinguia nenhuma freguesia e só aceitou estar à frente desta 

unidade e em última instância terá de impor esta reforma nos municípios porque quer 

mitigar os estragos. Manuel Porto, figura histórica do PSD, empenhado em limitar os 

efeitos de uma das reformas avançadas pelo Gabinete do Sr. Dr. Miguel Relvas. --------

------ Eu acho que aquilo que nós estamos aqui a fazer, mais uma vez, é “figura de 

ursos”. Então ando eu aqui a dizer às pessoas de Águeda que acho e defendo a 

reorganização administrativa, que deviam ser 5 freguesias, que acho que deveria se 

Águeda, Recardães, Castanheira, e Borralha, uma, que era a freguesia central. Eu 

digo e eu queria que toda a gente dissesse, que Aguada de Cima Aguada de Baixo, 

Barrô, Belazaima, Agadão, devia ser outra. A lei orienta, mas eu para me orientar, 

serve-me uma bússola não preciso do Governo. Orienta uma lei? Então vocês querem 

fazer uma reorganização administrativa que é uma responsabilidade do Ministério do 

Ordenamento do Território, que é uma responsabilidade do Governo Central e 

querem-na passar para o Sr. Presidente da Câmara, para o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, querem-na passar para os grupos parlamentares locais, para 

os Senhores Presidentes de Junta.---------------------------------------------------------------------

------ Quem quer uma reforma administrativa assume-a e explica ao país e aos 

autarcas, porque é que deve ser feita e quais são as vantagens e as desvantagens. 

Devia explicar ao país que as Juntas de Freguesia como estão e como eu já aqui 

disse e reafirmo, no que está na lei 169/99 e 5-A, é a existência de uma não 

existência. Como é que eu hei-de explicar isto? Existe, faz, mas as suas competências 

são tão poucas, tão tristes e miseráveis que mais vale a pena fechar a porta, do que 

cumprir só as competências que lá estão. -----------------------------------------------------------

------ Andamos todos aqui à cabeçada, , mas a lei não diz que a competência da 

Câmara é andar a dar dinheiro às Juntas. Diz que pode, se quiser. O que a lei diz é 

que eu recebo com 11 mil e tal pessoas, 136 mil euros, há três anos e que em três 

anos já vão em 112 mil euros, para cumprir as minhas competências. Na lei que 

existe, não diz que a Câmara Municipal me tem que dar 70 e tal mil euros de 

delegação de competências. Dá se quiser, não é obrigado a dar. -----------------------------

------ Portanto aquilo que havia necessidade de fazer e de explicar às pessoas, é que 

aquilo que foi feito em 1916, aquilo que existe hoje está absolutamente desadequado 

e deviam ser reestruturadas as competências e redefinido o papel de uma junta de 

freguesia, enquadrando-a com as necessidades das populações e com a atualidade.---
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------ Não tem cabimento nenhum, nós estarmos a discutir tamanhos, nem número de 

freguesias porque, em Montemor, no Alentejo, há uma freguesia que tem 6 mil 

habitantes e tem 186 km2, que é metade do nosso concelho. E eu ouvi o Sr. 

Presidente da Junta de lá, o Sr. Dr. António Pardal, dizer a 400 e tal Presidentes de 

Junta que estava muito bem. Mas vi o Sr. Presidente da Junta de Amarante a dizer 

que também via muito bem 800 habitantes em 12 km2. ------------------------------------------

------ Portanto, no fundo, anda toda a gente a brincar. E eu disse na rádio, e o meu 

colega da Borralha que é um grande Presidente de Junta, até pelos resultados que 

tem, diziam que ele era contra e eu disse uma coisa, que é, todo o príncipe não gosta 

de perder o seu principado, todo o rei não gosta de perder o seu reinado. -----------------

------ Aquilo que o governo conseguiu fazer e a única coisa que fez bem, até hoje, foi 

conseguir por toda a gente uns contra os outros para depois, passado um ano e tal, de 

uma lei iníqua, vazia, despropositada, descabimentada, desestruturada, desregulada, 

A história que afinal uma pessoa pode diminuir o número que for, desde que atinja 

aquele número, está tudo bem. O que eu acho lamentável é um país inteiro andar 

numa histeria completa, toda a gente a demonstrar falta de coragem, este Governo 

conseguiu por um país inteiro a demonstrar falta de coragem, conforme foi dito e eu 

estou de acordo, conseguiu por toda a gente a fugir. ---------------------------------------------

------ Quando é altura de começar, aqui, a discutir a situação, vêem-nos dizer, a lei que 

o Miguel Relvas fez, está mal feita! Portugal está no estado em que está e agora é que 

eu peço, que haja um movimento profundo, que mexa com as mentalidades para ver 

se esta coisa endireita, porque isto é mau demais para ser verdade. Isto num país a 

sério, já o ministro Relvas tinha sido aparado e o Manuel Porto também. Mas começa 

a ser um sucedâneo de situações que temos que aparar isto tudo e põe em causa 

uma coisa muito séria que é a essência da democracia. Eu estou saturado de ouvir 

falar no Sócrates que levou o país para o caos no PEC 4. Nós vamos no PEC 144. ----

-------- O que eu queria dizer é que de facto é lamentável andarmos a perder tempo 

para não discutirmos nada, porque ficou hoje demonstrado que esta discussão acabou 

e que não vai haver nada. Porque quando o Presidente da Unidade Técnica não 

acredita na lei e vai para lá para minimizar, é o Estado a que o país chegou, a 

ingovernabilidade.” -----------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Vou ler aqui um extrato do 2º Encontro Nacional de Freguesias: ----------------------

----- “A Associação Nacional de Freguesias cultivando o primado do Encontro das 

Freguesias Portuguesas, associadas ou não da ANAFRE e fazendo eco da vontade 

dos seus eleitos deliberou na sessão do seu concelho diretivo de 20 julho de 2012 
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organizar o 2º Encontro Nacional de Freguesias a que acabámos de assistir, 

oferecendo a todos os presentes a oportunidade de livre e responsavelmente 

manifestarem os seus sentimentos, as suas opiniões, o seu inconformismo. Aqui, no 

Pavilhão de Desportos e Congressos de Matosinhos, aconteceu neste dia mais uma 

grande reunião de autarcas atentos e preocupados em suster os ventos que 

empurram para o caos e para a morte, o destino das freguesias. Depois do 13º 

Congresso Nacional da ANAFRE antecipado para 2 e 3 de dezembro de 2011 que 

deliberou, passo a citar: “rejeitar claramente a reforma da administração local proposta 

no documento verde, depois do Encontro Nacional de Freguesias realizado em 10 de 

março de 2012 onde os autarcas presentes rejeitaram passo a citar:” liminarmente a 

proposta de lei nº 44 /12. Depois da inesquecível, inédita e irrepetível manifestação de 

31 de março de 2012, depois de receber a Troika e perceber que nada conhecia da 

realidade autárquica portuguesa, depois de lhe ter demonstrado que a realidade 

dualista do Poder Local é virtuosa porque as freguesias são o grande exemplo da 

proximidade, da vivência democrática e da potenciação de meios e do serviço público 

voluntário. Depois do pedido de inconstitucionalidade da lei 22/12, o Conselho diretivo 

da ANAFRE deliberou organizar o 2º Encontro Nacional de Freguesias desta feita no 

norte, Matosinhos, onde em final dos trabalhos se encontram, dando voz aos 

representantes das freguesias, a quem o movimento reformativo se dirige. Os seus 

autarcas participantes no 2º Encontro Nacional de Freguesias, debateram criticamente 

e com dorido entusiasmo, todo o processo de reorganização administrativa territorial 

autárquica, participando no debate e apresentando dez moções que discutidas e 

votadas foram aprovadas por expressiva maioria.” Isto foi no 2º Congresso da 

ANAFRE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quero dizer o seguinte, foi aqui dito que estamos agarrados ao poder local ou 

que temos medo da perca de votos e tudo isso. Quero esclarecer a todos os presentes 

que, como a lei está, e de facto se isto for para diante, não sei se irá ou não, eu e 

alguns colegas aqui presentes, este é o meu ultimo mandato porque é o 3º 

consecutivo e terminarei em novembro ou dezembro do próximo ano, depende de 

quando forem marcadas as eleições. Não estou agarrado ao poder porque vou 

terminar o 3º e ultimo mandato e não tenho medo da perca de votos porque não me 

posso candidatar. Até, se houvesse reorganização, certamente a lei atual vigente 

cairia e podia haver essa possibilidade, mas ainda assim, eu quero informar aqui todos 

os presentes que o executivo da junta de Freguesia da Borralha é contra qualquer 

ação, seja ela qual for, que vise a eliminação, anexação ou junção da freguesia da 

Borralha a qualquer outra freguesia do concelho. A população não nos elegeu para 
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acabarmos com a freguesia da Borralha ou com a sua soberania.“ ---------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins  – CDS-PP: ------------------------------------------

------ “Caro Professor José Vidal, o CDS tem posição sobre isto. De há muito tempo 

atrás tem posição. O CDS entende, já algumas vezes aqui discutimos nesta 

Assembleia, que o ajuste administrativo do Município de Águeda seria um elemento 

extremamente positivo por várias razões. Quer pela razão da representatividade, quer 

porque permitiria também, de acordo com a lei de transferência de competências, 

estamos sempre no pressuposto de que as leis podem ser ou não ser aplicadas, como 

todas as leis, aliás, neste país, se alguém souber de uma lei que foi bem feita diga-me 

que eu não sei. Depois há transferências de verbas previstas na lei, há a possibilidade 

de rentabilização de equipamentos, só que, há aqui um pressuposto que deveria ter 

sido considerado e não foi. A lei está mal feita, porque é que está mal feita? A lei da 

reorganização administrativa devia ser uma lei global que envolvesse o país todo ao 

nível dos municípios e ao nível das freguesias e deveria ter sido aprovada, 

simultaneamente, a lei eleitoral para complementar toda esta mexida e deveria ter 

havido na lei o pressuposto da possibilidade de agregação e desagregação de 

localidades para ajustar e harmonizar as freguesias entre si. A lei está muito mal feita., 

está! Só que é lei! O Governo não presta? Não! Só que é Governo! E curiosamente, 

quando toda a gente diz que não tem legitimidade, tem-na toda! Foi eleito pela maioria 

dos cidadãos do país. Goste-se ou não se goste, queira-se ou não se queira. Que 

aquilo que acontece está errado, está! O Governo tem um programa de Governo e 

deveria obrigatoriamente cumpri-lo como, aliás, os anteriores deveriam ter feito. Que o 

Sr. Presidente da Republica tem competências que o deveriam obrigar a demitir um 

Governo quando não cumpre um programa, deveria ter e deveria faze-lo! Mas nós 

estamos num país onde há 10 milhões e meio de cabeças. Como está visto neste 

pequeno areópago, todos temos pequenos desvios mentais que nos permitem ter 

sempre uma opinião ligeiramente mais rica do que o vizinho do lado. E, 

consequentemente, vamos ter que conviver com isto e vamos ter que ser 

suficientemente inteligentes para ultrapassar esta situação. ------------------------------------

------ O CDS entende que é melhor decidir por nós próprios, na nossa casa, aquilo que 

nós queremos para o nosso futuro, do que deixar que sejam terceiros a decidir por 

nós. Se a aplicação final vai acontecer ou não, não sei! Depende de muitos fatores. 

Nomeadamente, até depende da perenidade ou não do Governo. Se o Governo cair, 

muito provavelmente, quem vier a seguir, vai ter uma nova visão sobre isto tudo e, se 

calhar, vai dizer que terá de se fazer de uma maneira diferente. Se for para melhor, 

ainda bem! Só que nós temos compromissos assumidos.---------------------------------------
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------ Dizer que os indivíduos da troika, troika, essa, que somos nós, que são burros, 

são ignorantes, não conhecem a realidade do país?! Bem, então se nós não 

conhecemos a realidade do país, é que a troika somos nós. Fazemos parte do FMI, 

fazemos parte do BCE. Fazemos parte de tudo. E se a troika cá está é porque a 

chamámos. É porque não havia dinheiro para pagar aos funcionários públicos, para 

pagar as reformas, para pagar as despesas. Se alguém tem solução para isto, e eu 

tenho ouvido muita gente a dizer: troika, rua! Mas eu também apoio, já! Se alguém 

encontrar o antídoto para, pondo a troika na rua resolvemos o nosso problema, por 

mim é ainda hoje. Agora, a realidade é esta, quando eu peço dinheiro a alguém, não 

sou eu que imponho as condições. É evidente que quem mo empresta, se for 

suficientemente esperto, entenderá que tem que me dar condições para eu poder 

ganhar o suficiente para pagar aquilo que peço. E estaremos eventualmente de acordo 

que neste momento não estamos a seguir o melhor caminho para podermos cumprir 

com os nossos compromissos e pagando aquilo que pedimos, mas também já não 

vamos, na minha opinião pessoal, pagar tudo o que pedimos e os encargos todos que 

vamos sofrer porque não temos capacidade porque a economia portuguesa está 

extremamente dependente do exterior, porque é necessário criar riqueza que nós não 

estamos a criar, e portanto eu, pessoalmente, penso que isto é de facto uma solução 

global. Mas isto é um assunto à margem daquilo que estamos a discutir. ------------------

------ Volto a frisar, Professor José Vidal, o CDS tem opinião! Tem opinião, já se 

debruçou sobre o assunto, baseia a opinião que tem neste momento em rácios 

diversos e está disposto a discuti-los, antes da próxima assembleia. Aliás, acha que é 

positivo que eles sejam discutidos antes da próxima assembleia e eu dou aqui o 

exemplo da carta educativa. Quando viemos para aqui sem fazer o trabalho de casa, 

como somos todos extremamente versáteis em termos de imaginação e de opiniões, 

criámos e provocámos a confusão toda que criámos e, depois, vimo-nos na 

contingência de termos de nos sentar todos para calmamente e com cedências 

mutuas, encontrarmos um desenho minimamente honesto e equilibrado, daquilo que 

deveríamos fazer para poder avançar. Eu penso que este é o caminho que tem que 

ser seguido. Nós vamos ter que nos sentar antes da assembleia para tentar encontrar 

focos de convergência, que não vão agradar obviamente a toda a gente, mas que se 

forem e têm obrigatoriamente de ser honestos e transparentes, eu devo dizer, não sei 

se me acreditam ou não, o mais prejudicado nisto tudo é o CDS porque tem 

efetivamente o menor número de freguesias. Com as reduções que se desenham, 

poderá vir no futuro a perdê-las todas eventualmente. Mas o CDS está muito pouco 

preocupado com esta situação, se o município sair a ganhar. Porque se perdermos 
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freguesias temos uma perda política, mas pode ser que ganhemos na vantagem como 

cidadãos aguedenses, que ganhemos alguma coisa mais.--------------------------------------

------ Agora, o que eu peço, a toda a gente, é que ponham uma certa carga de 

honestidade, de abertura na discussão do problema. Não há outra forma de o resolver! 

------- Vai haver sempre gente que vai ficar insatisfeita. Nós sabemos que as 

capelinhas, normalmente, são muito viradas para dentro e ficarão sempre insatisfeitas. 

Mas não há volta a dar-lhe porque alguém vai ficar pressupostamente insatisfeito até 

ao fim, não sei se muitos se poucos. Agora o que temos que ser é, em primeiro lugar 

honestos e depois coerentes na forma de redimensionar, eu não estou a dizer dividir 

ou de juntar ou de agregar, redimensionar administrativamente o município, de forma a 

que todos ganhemos com isso. Em termos de, pressupostamente menores gastos, em 

termos de maior eficácia junto das populações, em termos de garantir que a 

proximidade vai continuar senão mesmo a aumentar e fundamentalmente, até, em 

termos de ganhar alguma dinâmica mais, quer dinâmica financeira, quer dinâmica 

política, quer dinâmica administrativa. Será que nós somos capazes de fazer isto? Eu 

acredito que sim. Se toda a gente estiver de boa-fé no meio disto, eu acredito que 

todos vamos ganhar. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Mas o PS não se pode por de fora porque o PS ter-se abstido na votação desta 

lei, é a mesma coisa que ter concordado com ela. Eu, quando não concordo, voto 

contra. Portanto o Partido Socialista não tem o direito moral, eu já nem digo material, 

de sair fora da discussão deste assunto. E não pode vir dizer: - Eu não concordo com 

a lei! Porque há montes de leis com as quais eu não concordo e surtem efeito e eu sou 

arrastado no cone de aspiração e elas fazem efeito sobre mim.--------------------------------

------ Portanto, se a lei vai ser aplicada mais tarde ou não, não sei nem estou 

preocupado; se ela vai ser reformulada e nós acabamos daqui por alguns uns meses a 

ter que falar seriamente reformular e com transparência na reformulação 

administrativa passando por municípios, passando por juntas de freguesia, passando 

por tudo. Se calhar, até era a melhor solução. Agora a verdade é esta, esta lei 

enquanto não for revogada vai surtir efeito. Queiramos ou não, esteja o Dr. Manuel 

Porto no sítio certo ou não devendo lá estar, também não me preocupa muito isso.-----

------ Eu só diria é que nós temos que fazer a nossa obrigação e a nossa obrigação é 

não nos desresponsabilizarmos de tomarmos decisões em casa porque eu não 

gostaria que alguém viesse cá, tomar decisões por mim e, se nós nos pusermos de 

fora desta discussão, é o que vai acontecer. --------------------------------------------------------

------- Eu diria que no meio de tanta descredibilização que há neste momento, no meio 

de tanto sofrimento que há neste momento, nós temos a obrigação de ser um bocado 
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sensato e ponderados. Não podemos, ajudar a desequilibrar mais esta situação. --------

------ E, eu permitir-me-ia, só para isto, reiterar a disponibilidade do CDS para se 

sentar, para colocar em cima da mesa os dados que tem, esperar que os outros façam 

o mesmo, para tentarmos chegar a uma situação de consenso. -------------------------------

------ Diria, para acabar, que, nos tempos que correm, nós devemos aprender e 

depreender muito rapidamente, se é que o conseguimos, sobre as mudanças, porque 

eu dir-vos-ia que o Povo está a chegar!” ------------------------------------------------------------- 

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------ 

------ “Eu só venho aqui porque o professor José Vidal disse uma coisa e a seguir o 

Paulo Seara voltou a insistir no mesmo. Como é uma asneira chapada, eu tenho que 

ler a lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Lei define no art. 6º os parâmetros de agregação e os parâmetros de 

agregação definem que para o nosso caso, que é a alínea b), em cada município de 

nível 2, uma redução global do respetivo número de freguesias correspondente a: no 

mínimo 50% do número de freguesias cujo território se situe total ou parcialmente no 

mesmo lugar urbano, ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos e 30% do 

número das outras freguesias. E define, no nº 2, que da reorganização administrativa 

do território das freguesias, não pode resultar a existencia de freguesias com um 

número inferior a 150 habitantes, neste caso é Macieira de Alcoba. E diz depois a Lei, 

e estou a clarificar isto, porque já houve assembleias de freguesia que se 

pronunciaram tendo em base, informações erradas. “Art.º8: orientações para a 

reorganização administrativa – as entidades que emitam pronuncia ou parecer sobre a 

reorganização administrativa do território das freguesias, ao abrigo da presente Lei, 

consideram estas indicações meramente indicativas” – e aqui é que diz que nos 

municipios do nível 2 alínea c) e I), nos municípios de nível 2, 15 mil habitantes por 

freguesia do lugar urbano e de 3 mil nas outras freguesias. É meramente indicativo. O 

que eu estive aqui a dizer, é importante que as pessoas fiquem esclarecidas. Não é 

necessário haver nenhuma freguesia urbana com 15 mil habitantes. Neste momento 

podemos fazer uniões entre freguesias urbanas e rurais. Não há nenhum problema! O 

mínimo, voluntariamente, são seis. A reduzir, obrigatoriamente, pela Unidade Técnica 

são oito. As condições de agregação da Unidade Técnica, eu não as conheço. E acho 

que ninguém conhece porque o Presidente também, pelos visto, não tem bem noção 

do lugar. Mas o que está na Lei é isto. “ --------------------------------------------------------------

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

------ “Eu venho aqui falar sobre este assunto porque o Sr. José Vidal tem vindo aqui 

várias vezes fazer alguns ataques aos presidentes de junta, que nós muitas vezes não 
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nos conseguimos entender, que nós não conseguimos utilizar meios que temos ao 

nosso dispor para trabalhar em conjunto e agora vem aqui e não consegue apresentar 

um projeto para o nosso Concelho, para a reorganização administrativa. Acho que isto 

é importante ser feito. Fazermos nós a reorganização administrativa e o PS não está, 

neste momento, interessado em faze-lo. Se é contra esta lei e se diz que está mal, 

apresentem uma solução para o nosso Concelho. Vamos esquecer esta lei e vamos 

falar do nosso Concelho. Porque muitas vezes começamos esta assembleia a falar do 

nosso país mas o nosso país tambem é o nosso Concelho. E comecemos o nosso 

Concelho a debater os nossos assuntos para depois ajudar o nosso país a resolver a 

crise em que estamos. Porque, efetivamente, se nós não dermos o exemplo como é 

que vamos pedir às outras pessoas para fazer alguma coisa. Nós autarcas, temos 

uma responsabilidade acrescida nas reformas e dar o exemplo e nós muitas vezes, 

não somos capazes de o fazer. E neste momento Águeda está nesse impasse. Parece 

que não conseguimos encontrar uma solução para o nosso concelho. Nós somos vinte 

Juntas e eu tenho uma opinião sobre isto, pessoal, e como Presidente de Junta 

porque tenho as duas vertentes. E como Presidente de Junta, sabemos a realidade 

melhor do que ninguém e sabemos as dificuldades que passamos todos os dias e sem 

isso, é muito complicado as pessoas muitas vezes entenderem as nossas posições, 

porque não estão no nosso lugar. E, em Águeda, eu defendia uma questão. Há uma 

freguesia, pelo menos, que deveria ficar isolada, pela sua localização geográfica, mas 

depois se todas as outras se agregassem uma, duas ou três nós conseguiríamos 

explicar muito melhor, esta agregação às populações. Todos querem ficar sozinhos 

mas ninguém quer agregar mas se todos agregássemos, em Águeda, seria muito mais 

fácil de explicar ás populações, o porquê? -----------------------------------------------------------

------ Concordo plenamente com o que o Professor Martins disse. Efetivamente tem 

razão naquilo que diz. E há uma questão que o Eng. Hilário acabou de falar, se nós 

não nos entendermos, de 6 freguesias teremos de cortar 8 freguesias, o que ainda é 

pior. Como é que nós vamos explicar a essas 2 freguesias que poderiam ser retiradas 

pela Unidade Técnica e porque é que nós não conseguimos encontrar nesta 

assembleia, o consenso para o fazer? ----------------------------------------------------------------

------ Em relação ao Seara, o Seara tem sido uma pessoa que tem estado atenta a 

este assunto, como eu e muitos colegas que aqui estão presentes, e já tivemos 

nalgumas sessões de esclarecimento onde exatamente a dúvida que ele, hoje, 

continua a ter aqui, já lhe foi explicada, como o Eng. Hilário a explicou e por outras 

pessoas que não são ministros mas que estão abaixo dos ministros e que já lhe 

explicaram isso. E é interessante porque o Sr., Paulo Seara defende aqui um concelho 
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com 4 ou 5 freguesias e depois emite um parecer da Junta de Freguesia só com 3 

freguesias para a freguesia dele. Para isso emitia um parecer com aquilo que defende 

publicamente e que anuncia nos jornais e nos meios de comunicação. Não o fez. -------

------ Esta Lei tem uma grande lacuna neste processo todo que é não sabermos, neste 

momento, quais as nossas competências. A lei das novas competências ainda não foi 

feita. Neste momento está no Governo, sei disso, mas ainda não está na Assembleia 

da Republica, mas o Governo já a tem. Afetas as essas novas competências estão 

também transferências de dinheiro. Agora isto pode ser também um camuflar de 

competências e transferências. E porquê? Porque nós temos nesta Câmara que é um 

exemplo bom, porque eu tenho falado com alguns colegas de juntas de outros 

concelhos e a Câmara tem de facto aquele quadro de delegação de competências que 

transfere verbas para as Juntas de Freguesia que está muito bem elaborado e desde 

já, tenho mais que uma vez dito aqui que esse trabalho, foi uma excelente ideia que 

tiveram. Não quer dizer que essas nossas novas competências não nos sejam hoje 

feitas mas delegadas através da Câmara Municipal e que efetivamente seja o Governo 

Central a delegar em nós e a Câmara a deixar de fazer essas transferências. ------------

------ Será que os dinheiros que eles nos vão transferir serão suficientes para nós as 

desempenharmos, porque a realidade é esta, por mais dinheiro que nos transfiram, 

nós temos sempre pouco, porque nós somos as pessoas que estamos mais próximos 

da população e é a nós que elas nos pedem tudo, constantemente, o mais pequeno 

assunto e por vezes eu sinto-me triste porque às vezes não tenho meios, porque não 

tenho dinheiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ E, efetivamente, esta agregação de freguesias, poderá vir a resolver alguns 

desses problemas. Porque se nós tivermos os meios que A, B ou C têm, se estiverem 

juntos, poderemos desempenhar outras funções. E eu tenho feito esse trabalho com o 

meu colega Paulo Seara, com Espinhel, com Barrô. Muitas das vezes trocamos 

equipamentos e só assim conseguimos fazer mais. Esta realidade é presente no 

nosso Concelho E porque é que nós agora não conseguimos fazer uma junção de 

freguesias, uma agregação. Porque quando me dizem que eu vou agregar com este 

ou com aquele, eu vou anexar. Isso não se deve dizer. Nós vamos ser um todo. Nós 

continuamos a estar todos no mesmo Concelho, no mesmo lugar. Vamos é ter um 

presidente de junta que antigamente era para uma freguesia e que agora poderá vir a 

ser para mais que uma freguesia. Isso é importante, nós explicarmos. ----------------------

------ A Lei, também não define, quando houver agregação de freguesias, o que é que 

vai acontecer ao património das freguesias, às sedes e aos serviços. Isso será sempre 

a consideração do futuro executivo. Porque pode juntar 3 freguesias, ter serviços nas 
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3 e depois fechar uma, ou duas e manter só aquela que mais lhe interessa, acho que 

isso também é muito mau. Porque se nós estamos a fazer isto, devemos manter os 

serviços ou reforçá-los muito mais. --------------------------------------------------------------------

------ Penso que nós ainda temos tempo, como o CDS disse, de fazer uma reunião e 

de entre todas as forças políticas, encontrarmos uma solução para o nosso Concelho. 

Não o fazendo, gostava de deixar aqui algumas perguntas ao Sr. Presidente da 

Assembleia para saber como se vai desenrolar a próxima assembleia. Se qualquer 

deputado pode apresentar uma proposta para o concelho. Quantas pessoas é que 

terão que assinar essa proposta ou se pode ser individual- Se a votação será por voto 

secreto ou não?” --------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia  esclareceu, que qualquer proposta será tratada 

regimentalmente e que a forma de votação será de acordo com o entendimento da 

Assembleia, sendo que qualquer membro ou Grupo poderá apresentar uma proposta. 

------ Manuel de Almeida Campos  – Ind. – PJF de Espinhel: ----------------------------------

------ “Eu vou dispensar de fazer qualquer tipo de comentários que aqui foram feitos, 

que seria “chover no molhado”, quanto aos defeitos e virtualidades da Lei, as 

virtualidades não estou a ver grandes virtualidades nela, mas de qualquer das formas 

não é preciso estar aqui a tecer comentários. -------------------------------------------------------

------ Eu só quero dizer, simplesmente, que, com toda a bondade que têm, a minha 

freguesia não consegue entender, de maneira nenhuma, essa bondade e 

nomeadamente agregarmo-nos a outra, porque eu sei que há certos apetites de 

agregação connosco, mas todos eles são no sentido de se servirem de nós. -------------

------ Aliás, houve vários emolumentos que foram desviados em tempos e era sempre 

com a justificação: “É para servir Espinhel!” Serviam-se de Espinhel e depois diziam 

que era para servir Espinhel. ----------------------------------------------------------------------------

------Tivemos um caso muito grave, em tempos que para viabilizar uma escola em 

Fermentelos, obrigaram metade dos alunos da minha freguesia a ir para Fermentelos, 

enquanto outros iam para Águeda. Isso é um autêntico crime social. Mas era sempre 

com a justificação que era para servir Espinhel. Serviam-se de Espinhel para viabilizar 

interesses alheios. ----------------------------------------------------------------------------------- ------

------ Agora, a propósito disto, nós não temos rigorosamente nada a ganhar com a 

agregação a quem quer que seja! ----------------------------------------------------------------------

------ Desafio a comparar, por exemplo, o funcionamento da Junta de Freguesia de 

Espinhel, o volume de serviços que presta e a qualidade dos serviços que presta, a 

comparar com a generalidade e nós, não íamos melhorar nada, podíamos era perder 

muito, mas melhorar, não íamos ganhar mais por causa disso. --------------------------------
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------ Nós vamos impugnar o processo no Concelho. Vamos impugnar o processo de 

reorganização, porque, andam a servir-se do nosso território e economicamente a 

usufruir dessa ocupação indevida, porque a cartografia do Instituto Geográfico de 

Portugal, está absolutamente errada. Talvez criminosamente, não sei e isto já 

acontece há muitos anos. Eu apercebi-me disso, quando foi da apresentação do 

anterior PDM, salvo erro, em 1992. --------------------------------------------------------------------

------ Por exemplo, o local onde está o nosso parque da Pateira, segundo o que está 

na cartografia do Instituto Nacional de Estatística e que deriva do Instituto Geográfico, 

aquilo não saía da nossa freguesia. Nós não teríamos qualquer margem na Pateira. ---

------ Ao lado do parque da Pateira existe um local onde se situou uma antiga 

povoação histórica da nossa freguesia que era a Goucha ou Póvoa da Goucha, uma 

povoação que está mais que comprovado que sempre fez parte da nossa freguesia, 

até à sua extinção. E todos os prédios na margem nascente da Pateira, são da matriz 

predial de Espinhel. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Fermentelos não tem um único artigo matricial do lado nascente da Pateira no 

entanto, aparece-nos o mapa, em que, Fermentelos aparece quase sobreposto a 

Espinhel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Eu sei quando é que isso foi feito. Foi há quase 50 anos. Queriam que a Pateira 

se chamasse “de Fermentelos” e assim, estão a ver?!...Isto é tudo de Fermentelos. E 

lá, como antigamente, é tudo debaixo da mesa, e não se podia falar, foi assim que 

conseguiram...------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Portanto, nós vamos impugnar, não vamos apresentar proposta de agregação a 

ninguém, simplesmente vamos impugnar. Estamo-nos pouco importando que nos 

queiram agregar a quem quer que seja. Vamos impugnar porque além do mais, há 

mais de 4 ou 5 Km2 que nos estão a ser roubados há muito tempo. E não é só duma 

freguesia, é mais. ---------------------------------------------------------------------------------------

Pelo que, é uma boa oportunidade, se calhar, para resolver este grave problema. “------ 

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

------ “Eu nunca ataquei os Senhores Presidentes de Junta! ------------------------------------

------ Sempre os defendi na agregação e na apresentação de projetos que devem ser 

comuns para terem força perante o Sr. Presidente da Câmara, e que não têm nada 

que pedir ao Sr. Presidente da Câmara, têm que solicitar aquilo que as populações 

necessitam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Defendi aqui, que fosse criado um conselho dos Presidentes de Junta com o Sr. 

Presidente da Câmara onde ele estaria obrigatoriamente e que esse conselho deveria 

reunir pelo menos duas vezes/ano. Contas Orçamento e Plano, foi uma coisa que eu 
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defendi! Isto é totalmente diferente! Isto é a força dos Presidentes de Junta e não 

terem que andar a depender do Sr. Presidente de Câmara em montes de situações 

constrangedoras. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação a isto, o Sr. Presidente da Junta de Recardães, deu-me total razão. 

Ele acabou por nos dizer somente isto, se podemos fazer só seis, porque havemos de 

fazer oito? Então, ou isto é positivo ou não é positivo. Se as seis são positivas, as oito 

são positivas para reduzir, de certo o Paulo Seara tem razão. ---------------------------------

------ O problema é que ninguém sabe nada porque a Lei não diz nada. Não diz que se 

se reunirem três e tiverem X, que têm direito a mais um funcionário, que o presidente 

da junta é a tempo inteiro, e que na Lei Eleitoral de 2013, durante os próximos quatro 

anos, nas eleições, as Juntas que se agreguem, têm que ter no órgão representativo, 

um elemento de cada freguesia, é que não diz! Não diz nada! ---------------------------------

------ Não há período de transição, não há nada! E quando não há nada, neste 

momento, quando não há nada, o Povo já não pode aceitar só porque alguém disse! --

------ Não há nada que me diga que Belazaima, Agadão e Castanheira, vão lucrar o 

quê? Nada! Zero! Não há sequer delegação de competências do Sr. presidente da 

Câmara que lhe garantam que vão ser aumentadas porque eles são três. Não há nada 

que garanta às populações que nos primeiros anos de transição estejam 

representadas mais ou menos equilibradamente as três freguesias anteriores. E, 

quando não há nada de nada e não há explicação, o povo saiu à rua. E por falar em 

saiu à rua, não estamos a falar de sair à rua e partir coisas ou não é uma 

manifestação de número, como outra qualquer. ----------------------------------------------------

------ O Governo tem a legitimidade de o fazer formal, mas não a legitimidade política, 

foi aquilo que eu defendi há bocado. Sr. Prof. António Martins o que eu defendi e 

defendo é, há uma legitimidade política, que o Governo perdeu! Morreu! -------------------

------ Este Governo está a prazo porque é necessário e espero bem que cumpra a sua 

missão o melhor possível, porque é necessário. Um Governo que tem um ministro 

Relvas, está morto. Está morto, há muito mais tempo. Um Governo que tem um 

Relvas que nomeia um Manuel Porto que não é demitido no minuto seguinte a ele ter 

dito aquilo, está mais que morto! Enterrou qualquer um destes processos. E então, o 

Partido Socialista, como partido, vai participar no enterro, ou acusado de apunhalar? 

Não participa! Chegou a altura de dizer não! E se o Partido Socialista disser que sim, 

eu digo não! Já não é a primeira vez que estou contra o Partido Socialista.----------------

------ E o problema, agora, em relação à questão da reunião, é que no meu partido 

Socialista, pela reunião que nós tivemos, há sete posições diferentes, somos catorze. 

Qual posição é que eu vou lá defender? -------------------------------------------------------------
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------- É que enquanto houver uma Lei que não diz nada, pode haver sete, vinte e 

cinco, trinta e seis, é que a lei não diz nada, nenhum benefício efetivo, não há 

competências ditas, daí que há sete. E sete pessoas que desenham uns quatro, outros 

dois, outros só oito, uns querem a serra com cinco. Então como é que quer que algum 

representante do PS vá a uma reunião dessas? Se é um problema interno ou não, há 

aqui uma assembleia, que vamos ter que pronunciar ou não. As freguesias são livres 

de se agregarem, o PS não inviabilizará nada disso, isso terá que ser mandado para 

cima. Querem-se agregar, muito bem. O PS não vai inviabilizar nenhuma posição de 

assembleias de freguesia que são simplesmente pareceres, não são deliberativas.------

------ O Jorge Mendes disse há pouco uma coisa que eu ainda não tinha pensado e 

tem a sua lógica. Qual é a legitimidade dele representar uma população, se ele foi 

eleito, mas não para aquilo. Quando foi eleito no seu programa eleitoral ele foi eleito 

não para decidir se a sua freguesia iria terminar ou não. Ele foi eleito para executar um 

programa ou um conjunto de competências. E quando a lei muda, nestas situações, 

haja um referendo ou alguém que tome uma posição por ele porque ele não vai tomá-

la porque ele não foi eleito para estas competências. --------------------------------------------

------ Vocês façam como quiserem, decidam como quiserem, mas estão a participar 

num processo completamente errado, onde não sai nada bom e que tanto pode ser 

reduzido seis, como oito, que será a mesma coisa.------------------------------------------------

------ Não há prejuízo nenhum em juntar Trofa, Segadães e Lamas porque eles não 

sabem o que é que aquilo vai ser, como não há prejuízo nenhum em juntar Águeda, 

Recardães e Barrô, não há prejuízo nenhum, porque nenhuma delas sabe aquilo que 

vai ser. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Só há prejuízo quando há um Manuel Porto que ainda não foi demitido e, alguém 

que faz uma lei destas, acabou-se qualquer legitimidade de estarmos, aqui, sequer a 

pensar nisto, porque o problema do país neste momento não é este nem é esta 

reforma, só para dizer que se fez, tal como mandar fechar fundações só para dizer que 

se fechou. É muito mais profundo. “-------------------------------------------------------------------- 

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

------ “E vou tentar ser o mais breve possível e é para responder ao Presidente da 

Junta de Recardães. Aquilo que eu queria dizer é que há um parecer escrito da Junta 

de Freguesia, baseado na Lei, na Assembleia do dia oito e com certeza que terei todo 

o gosto em o ler. E o que eu queria dizer ao meu colega de Recardães, com quem já 

discuti muitas vezes isto e com outros, e aquilo que eu queria aqui dizer é que, gostei 

muito da intervenção do CDS, muito ponderada, muito moderada. Eu, só lamento que 

tenha sido só agora...---------------------------------------------------------------------------------------
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------ E o que eu queria dizer era o seguinte, no meu parecer, no parecer que a Junta 

de Freguesia emite, diz duas ou três coisas que é importante ficarem aqui claras. A 

Junta de Freguesia de Águeda não quer agregar, nem ser agregada. É muito 

importante. Não é essa a pretensão. Nem acho que é isso o fundamento, o mais 

importante da lei, é uma que é grande, agregar a mais pequena. Não é isso! Não 

queremos ser agregadores nem queremos ser agregados.--------------------------------------

------ E diz outra coisa. A Freguesia de Águeda defendeu publicamente há um ano, as 

quatro, cinco freguesias, defendeu uma coisa que continua a defender.---------------------

------ Apenas porque se tem que se pronunciar no restrito cumprimento da Lei, é que 

daquilo que nós lemos na Lei, podemos ter lido mal, com certeza que podemos ter lido 

mal, entendemos que Águeda, Borralha e Recardães, cumpre os critérios. Não é para 

ficar a Freguesia de Águeda freguesia da Borralha ou Freguesia de Recardães, é para 

ficar uma coisa qualquer que seja a agregação das três, que para mim faz pouca 

diferença se chama Borralha, Recardães ou Águeda.---------------------------------------------

------ O que é importante dizer aqui é que eu sempre defendi e o executivo da 

Freguesia de Águeda sempre defendeu quatro ou cinco freguesias, não deixa de 

defender isso, contudo tem que se pronunciar acerca da tal Lei. ------------------------------

------ O executivo emitiu um parecer e a assembleia votou. Apenas emitimos pareceres 

daquilo que nós lemos na Lei. O que nós continuamos a defender é as quatro ou cinco 

que, em minha ótica, e era aqui que eu queria deixar e elaborar esse protesto, nós 

todos já nos devia-mos ter sentado há muito tempo a discutir isto e, se calhar, hoje, 

não estávamos a discutir desta forma quase de forma primitiva. E mais uma vez, o 

grande problema, é que nós pensamos isto a partir do umbigo de cada um. ---------------

------ Que não haja aqui a veleidade de ninguém vir falar em nome do Pais, ou em 

nome da Região, ou em nome do Município ou em nome do que quer que seja. Todos 

falam a partir do seu próprio umbigo e isso é que inquina tudo. É o tal falso bairrismo 

que se potenciou com a discussão de uma não-lei, mas, quando eu ler o parecer na 

próxima assembleia, virão os pontos todos que me levam a deduzir que Águeda, 

Recardães e Borralha, será no novo mapa, e por aquilo que está na Lei, uma 

freguesia. É a minha opinião. ----------------------------------------------------------------------------

------ E, o que eu lamento é que a Lei dê a possibilidade de toda a gente ter uma 

opinião. “------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais Resende 

da Fonseca , apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários às questões 

apresentadas pelos Deputados Municipais, intervenção que se transcreve na íntegra: -

------ “Foram aqui proferidas algumas afirmações, sobretudo uma afirmação que não 
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corresponde minimamente à realidade, que foi pelo Sr. Eng.º Hilário Santos. ------- 

Antes de tudo, eu quero dizer que tanto presidentes de junta como membros das 

juntas de freguesia como aqueles que estão no executivo, eu acho que têm um 

trabalho de dedicação às suas populações e, embora uns mais remunerados que 

outros, isso não está aqui para o caso, aquilo que está e devia estar em causa, na 

minha perspetiva, é o que é que queremos fazer do País no futuro. --------------------------

------- Aquilo que eu costumo dizer é que se nós vamos deixar uma dívida aos nossos 

filhos, então que lhe deixemos uma reorganização administrativa, como deve ser. E 

não é isso que temos. Não é isso que temos, porque tivemos um conjunto de partidos, 

dois partidos, neste caso concreto, que decidiram atirar com uma lei para a frente. Não 

negociaram. Não foi negociado. O problema disto é que só se lembram, muitas vezes, 

que houve alguém que assinou com a troika, quando interessa. Noutras vezes, e 

depois, vai-se chamar para as decisões que tomámos. Obviamente quando tomamos 

decisões e queremos que outros aceitem, se não as negociámos, se não temos uma 

base mínima de entendimento, as coisas não resultam. E é o que está aqui na base 

desta lei. Sobre a minha posição, que é conhecida de há muito tempo, aliás, dei-a a 

conhecer numa sessão na Escola Superior de Tecnologia e Gestão e durante muito 

tempo parecia quase extraterrestre porque ninguém concordava comigo. Aquilo que 

eu vejo é cada vez mais pessoas a entenderem e a acharem que aquilo, que no início 

parecia uma heresia, faz sentido. -----------------------------------------------------------------------

------ Qual é o meu ponto de partida? Isto não está em causa e nós não podemos estar 

aqui a por em causa as pessoas que estão a exercer os cargos. Nós temos que ver 

que modelo de sociedade temos, qual é o tempo que vivemos e o que é que vai 

acontecer no futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ O problema disto é que nós estamos a partir de uma reforma administrativa que 

data de 1835. Eu já disse isto, não é a 1ª vez, em 1835 não havia bicicletas, muito 

menos elétricas, não havia comboios, não havia carros, não havia telefones, não havia 

nada. Nós estávamos no séc. XIX. Há muitos anos. ----------------------------------------------

------- A sociedade atualmente é totalmente diferente. Nós fazemos revoluções, há 

revoluções pelo telemóvel e por isso, nós não temos de pensar, na minha perspetiva, 

uma reorganização administrativa para os dias de hoje, ou para remediar e dar 

resposta à troika que diz mesmo que temos 305 autarquias e 4 mil e não sei quantas 

freguesias e diz que temos que diminuir o número, mas nós temos de pensar o que é 

que poderia ser no futuro e nós temos modelos noutros países que dizem que nós 

podemos ter uma gestão muito diferente da nossa vida política. ------------------------------

------ É estranho, um Presidente da Câmara também dizer que devemos acabar com 
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autarquias e pondo a sua também na lista das que podem acabar, mas nós temos de 

pensar que a nossa passagem por isto é transitória e devemos ver, mais uma vez, o 

que é que pode ser o futuro. -----------------------------------------------------------------------------

------ Para mim, e como eu já disse, acabava com as freguesias todas, a nível do país. 

É verdade. Porque eu acho que as pessoas que estão aqui e que têm um papel 

importante, podem ter esse papel importante, também, na sociedade civil. ----------------

------ Nós não temos de ter a junta de freguesia para fazer as coisas. Podemos ter 

organizações da sociedade civil, associações etc., com mais intervenientes e que lhe 

seja dado espaço na politica. E também temos de ter, também defendo, terminar com 

muitas autarquias.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aquilo que eu disse na altura e agora neste momento, até diminuía esse número, era 

das comunidades intermunicipais, porque há algumas das comunidades 

intermunicipais que também não têm escala. Também, e por acaso também me deu 

algum gozo, porque participei com o Rui Rio numa mesa redonda no Porto, numa 

discussão, em que eu defendi esta posição. E defendo isto também para as regiões 

metropolitanas. E também ele pareceu escandalizado na altura, mas hoje vi que na 

sua intervenção em Lisboa, vem defender um governo para as áreas metropolitanas. --

------ Nós temos de ter a nível interno, menos graus de administração. Sempre que 

temos um grau de administração, temos um ponto de conflito e nós temos demasiados 

pontos de conflito na nossa sociedade. Temos demasiada burocracia. Organismo do 

Estado que não diga que um papel que está mal ou que um requerimento está mal, 

não é organismo do Estado. E nós andamos aqui assim, de etapa em etapa, a 

queimar tempo, quando podíamos estar a construir e a fazer coisas com valor. E, por 

isso, se nós diminuirmos o número de autarquias e aumentarmos a sua área de 

intervenção e o número de pessoas, nós podemos ter ao limite, dois níveis de decisão. 

E se tivermos dois níveis de decisão temos muito menos pontos de conflito. Isto é 

possível porque nós temos de nos organizar melhor. Aqui há dois dias, a Dr.ª Elsa 

Corga e o Dr. Edson Santos, estiveram num congresso em que disseram que as 

autarquias devem ter contabilidade analítica. Pois devem. Há muitos anos que devem 

ter e estruturar a sua qualidade e organizar-se melhor, porque aquilo que nós 

precisamos não é do poder político ao pé de nós; nós precisamos que a política 

resolva os nossos problemas. ---------------------------------------------------------------------------

------ Isto não quer dizer que vamos retirar das Juntas de Freguesia e abandonar as 

populações; quer dizer que vamos lá colocar uma pessoa, que está lá a tempo inteiro, 

que pode tratar de marcar a consulta para a pessoa que precisa, tratar-lhe do 

transporte, etc. Quer dizer, outra forma de organização. E, por isso, na minha 
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perspetiva, nós precisamos de ter mais escala. Porque a “nossa guerra” não é aqui 

uns com os outros e com os nossos Concelhos. É Europa e é Mundo, porque cada vez 

mais, nós temos que participar num mundo global e temos de ter escala para ir lá e, da 

forma como nós estamos e como nos governamos, nós não temos escala. ----------------

------ Mas isto não é uma revolução, não é uma coisa para se fazer com um prazo de 

um ano! É haver acordos para que, a dez, doze anos, caminhemos nesse sentido e 

vamos dando os passos. Mas, agora, é verdade, é preciso muita coragem para 

implementar isto. Mas é preciso ter um rumo e saber para onde vamos, porque aquilo 

que nós estamos agora a fazer, é acabar com algumas freguesias ou juntar as 

freguesias e ter aqui uma “grande guerra”, para depois pararmos tudo até que outros 

venham a obrigar-nos a fazer outras coisas. --------------------------------------------------------

------ Meus senhores, eu acho que devemos começar a pensar mais longe e ver mais o 

futuro e ter linhas de orientação. Por isso, eu não me envolvi nesta discussão porque 

acho que está inquinada desde início. E isto não tem a ver com Águeda, tem a ver 

com o País. Aquilo que eu entendo aqui é que devemos respeitar ao máximo a 

vontade das populações e, se possível, segui-la naquilo que, no máximo, for possível.” 

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos  – PSD: ----------------------------------------------- 

------ “O Sr. Presidente iniciou a sua intervenção, afirmando que eu tinha dito alguma 

coisa que não era verdade. Acabou por não expressar exatamente o que é que eu 

disse que não era verdade. Fico a aguardar. “ ------------------------------------------------------ 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais Resende 

da Fonseca , apresentou os seguintes esclarecimentos, intervenção que se transcreve 

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

------ “Aquilo que o Sr. se limitou aqui a dizer foi que eu era contra as freguesias. Mas 

eu não sou só contra isso. E, por isso, o Senhor passou aqui uma ideia que se fosse 

assim tão verdade como isso, parecia que eu estava contra as freguesias e 

nomeadamente as freguesias de Águeda. Não. Eu defendo é outro modelo. “ 

------- 3.3 – Tomada de conhecimento da Recomendação do Tribunal de Contas, 

referentes às contas de 2003; ---------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------

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

------ “Em relação a este ponto, que é a tomada da recomendação do Tribunal de 

Contas referente às contas do Município de 2003, face aos elementos que tem aqui 

juntos, eu gostaria de dizer alguma cosa sobre isto. ----------------------------------------------

------ Isto achei um pouco estranho que o Tribunal de Contas perante umas contas 
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remetidas pela Câmara, referentes a 2003, apenas as venha homologar em julho de 

2012.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ É evidente, que estas contas, quem cá esteve, nesta Câmara, sabe 

perfeitamente qual era o grande problema na altura. Foi um problema, relativamente, à 

cantina municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Esse problema foi constatado muitas vezes, que a cantina municipal, funcionava 

sem contas organizadas de qualquer maneira e feitio. É evidente que as contas não 

estavam transparecidas nas contas do município. A conclusão a que se chegou 

naquela altura, e estão aqui colegas que estiveram aqui, nesse tempo, a cantina 

funcionava da seguinte forma, na altura, ainda me lembro disso, a Câmara pagava os 

géneros alimentícios, eles iam para a cantina e a cantina cobrava as refeições. O que 

significa que, à partida, que deve ter havido bastante défice e, por outro lado, regras 

de funcionamento, nunca foram observadas. Não era só de 2003, já começou muito 

antes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agora, achei, também, bem que a Câmara assumisse a partir desta altura, que em vez 

de explorar a cantina, que dá sempre problemas, que a concessionasse. E, portanto, 

felicito a Câmara pelo facto de ter concessionado a cantina, o que permite à cantina, 

apenas, exclusivamente, concessionar as refeições e pagar as refeições à empresa 

que as distribui. Assim, as regras são mais claras e não se permitem abusos que 

sistematicamente aconteciam, naquele tempo, com a cantina municipal. “ ----------------- 

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

------ “Eu achei interessante a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, portanto, 

tomar conhecimento de uma deliberação superior. E, achei interessante, porque, no 

fundo, vem recomendar uma série de comportamentos que devem ser adotados na 

gestão da cantina. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ De facto, como disse o nosso elemento da Assembleia Municipal, a cantina já 

existia há mais de trinta anos, com uma gestão que toda a gente conhecia, até 

ultimamente estava a entrar numa organização e com um comportamento de acordo 

com aquilo que é estipulado pela lei, e pronto, é bom que a Assembleia tome 

conhecimento de tudo o que se passa na Câmara Municipal. ----------------------------------

------ Agora, o que lamento, é que não tenha trazido também, para conhecimento desta 

Assembleia, o relatório da Inspeção-Geral das Finanças sobre as contas de 2011. -----

------- Portanto, acho que também deveríamos ter acesso, a esse relatório para 

tomarmos conhecimento, sobre as recomendações que foram aí feitas. Eu não vou ler 

essas recomendações, estão aqui todas, mas seria também interessante que viesse 

ao nosso conhecimento o relatório dessas recomendações. Acho que Assembleia tem 
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o direito de saber tudo o que se passa com o Executivo, já que é um elemento 

importante nas aprovações do orçamento. Por causa do adiantado da hora, eu não 

vou ler aqui, de facto, essas recomendações, mas algumas são pertinentes.” ------------ 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais Resende 

da Fonseca , apresentou os seguintes esclarecimentos, intervenção que se transcreve 

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

------ “Primeiro um esclarecimento sobre o relatório do IGF, já cá veio. Já foi há 

bastante tempo, senão tinha-lhe perguntado como é que teve esses elementos que 

tem aí na mão. Tudo aquilo que está no relatório, é conhecido e se for contextualizado 

tem a leitura devida, se for descontextualizado, vale o que vale nas situações, mas 

não temos problemas absolutamente nenhuns. Sobre as contas de 2003, só para fazer 

um lamento, acho que não serve a ninguém, não serve para nada, estarmos agora a 

tomar conhecimento dumas contas referentes a 2003 que, lamento mas acho que é 

um mau trabalho do Tribunal de Contas estar em 2012, no final, a apreciar umas 

contas de 2003. Aquilo que eu acho é que deve acompanhar in loco o trabalho que é 

desenvolvido para sugerir aquilo que deve ser feito. Nove anos depois, não serve a 

ninguém a aprovação de umas contas. Embora, aquilo que vem aqui, foi uma 

obrigação legal, como lá está escrito, temos de dar conhecimento, mas acho que não 

faz o mínimo sentido.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração do 

Código Regulamentar do Município de Águeda; ---------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------ 

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

------ “Ora sobre este ponto, eu só queria fazer uma referência muito breve. Como toda 

a gente sabe, o Código Regulamentar foi aprovado recentemente, há pouco tempo, 

nesta Assembleia e publicado no Diário da República, Nº 137, de 17 de julho de 2012 

e os códigos regulamentares devem ter uma duração temporal. São feitos para terem 

uma duração temporal. Portanto, há pouco tempo foi aqui aprovado e nós chamámos 

a atenção, eu até acho que votei contra, porque estávamos a precipitar nessa 

aprovação. E, o Sr. Presidente, agora, apresenta-nos o Código, diz que é por 

imperativo de alguma legislação que entrou recentemente em vigor, mas estive a 

analisar e acabei por me aperceber que muitos dos artigos que estão a ser alertados, 

estão relacionados com diplomas que já existiam. Por exemplo, um dos artigos que 

está a ser alterado, tem a ver com o Cartão Jovem, que resulta de um acordo 

celebrado a 9 de abril de 2010, não tem nada a ver com legislação recente. Só queria 
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recomendar ao Sr. Presidente que tivesse cuidado nestas situações e estou 

convencida que esta não vai ser a última alteração que vai estar aqui presente, porque 

de certeza que vai regressar brevemente o Código Regulamentar, para alterar novos 

artigos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Se, de facto, estivéssemos um espírito cartesiano, que diz que uma País é 

melhor Governado quando tem poucas leis e são criteriosamente obedecidas, neste 

caso é uma vasta amplitude que quer cobrir, que acaba por não cobrir tudo.” ------------- 

 ------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , apresentou os seguintes esclarecimentos, intervenção que se 

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

------ “Efetivamente, há alterações que não decorrem de legislação recente, mas são 

imperativas e decorrem da lei, aproveitamos o momento e fizemos as correções que 

detetamos. Estamos a fazer algumas alterações pontuais, mas a recomendação que a 

Dr.ª Nair fez, também a devia fazer ao Governo, sito por exemplo a Lei dos 

Compromissos. O Governo fez uma lei, depois faz um decreto-lei para a explicar e 

depois ainda faz um manual para se perceber. Fazemos algumas alterações pontuais, 

não fazemos manuais para se entender a lei. -------------------------------------------------------

------ Quanto às alterações, que propomos, são puramente pontuais e posso dizer que 

aquilo que gostaria que fosse feito, não sei se vai merecer o apoio, era que na 

Comunidade Intermunicipal, tivéssemos todos os mesmos regulamentos, se isso 

chegar a acontecer iremos alterar o Código Regulamentar de forma significativa.” ------ 

------ 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 4 abstenções e um voto contra deliberou aprovar a 

Proposta da Câmara Municipal para alteração do Código Regulamentar do Município 

de Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------ 

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

------ “Sobre este ponto, gostaria de afirmar, que também não concordo nada com a 

Lei dos Compromisso, acho que é uma aberração e estou convencida que muitas 

Câmaras não vão conseguir cumprir a lei. Mas da listagem que estive a analisar, tenho 

um pedido de esclarecimento. Vejo uma série de obras que eu desconhecia, queria 

saber se são obras que estão previstas para o próximo Plano de Atividades? Dou um 
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exemplo concreto, a obra para o relvado sintético da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão, 200 mil euros. Vejo também uma verba de 50 mil euros, para a demolição da 

Escola P3 de Águeda. Gostaria de perguntar se existe algum protocolo com a Escola 

Superior? Se essa obra vai vigorar no próximo Plano de Atividades? ------------------------

------ A outra questão é o que pensa fazer no espaço da P3 que vai ser demolida? Se 

essa demolição está para breve? E se o relvado sintético que existe na Escola P3, 

pode ser ou não transferido para um outro local, neste caso para a Escola Superior?” - 

------ António Manuel Fernandes Martins  – CDS-PP: ------------------------------------------

------ “Obviamente que este assunto vai ter que ser votado na totalidade e devo 

publicamente esclarecer que a posição do CDS, relativamente a algum tipo de 

iniciativas de obras é negativa. Um das verbas que aparece aqui é o pagamento de 

Prestação de Serviços a Edgar Barão, para acompanhamento do Centro de Artes e 

quero dizer que relativamente à realização do Centro de Artes o CDS é totalmente 

contra. São opções, o Sr. Presidente tem as suas. Até hoje o Sr. nunca apresentou a 

esta Assembleia uma projeção de custos de manutenção da obra no futuro. Se a tem 

devia ter dado conhecimento, eu desconheço. -----------------------------------------------------

------ Fazer obras de facto é fácil, o Sr. melhor que nós face ao seu orçamento, saberá 

se a pode fazer. Outra questão é, se a deve fazer e no nosso ponto de vista neste 

momento, esta obra não deve ser feita. Poderá argumentar que tem dinheiro, até 

acredito que tenha, mas se tem devo-lhe dizer uma coisa, podê-lo-ia ter aplicado 

rentabilizando-o a favor do Município. Teve oportunidade disso, ainda muito 

recentemente naquilo que chamarei a PPP do Carvoeiro. O Sr. se tem dinheiro 

poderia ter investido, porque sabe quanto é que isso ia rentabilizar, proporcionando à 

Câmara Municipal a mesma rentabilidade que tem a empresa que ganhou o projeto. ---

------ No momento presente, em que as Misericórdias estão atulhadas de pedidos, em 

que a Cáritas está atulhada de pedidos, em que o Banco Alimentar já não tem dinheiro 

nem dá vazão a tantos pedidos, acho que é moral, perguntar-se se Águeda deve 

avançar com um Centro de Artes. O CDS entende que não e assume as 

responsabilidades políticas desta opinião. Como temos que votar o ponto na 

globalidade, o CDS votará desfavoravelmente, neste ponto da ordem de trabalhos.” ---

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos  – PSD: ----------------------------------------------- 

------ “Embora concorde com os argumentos apresentados pelo Prof. Martins e não só, 

quero esclarecer que não estamos a votar uma obra. Há as razões que a Dr.ª Nair 

apresentou e que são pertinentes, mas há uma coisa que também temos que ser 

justos. A Lei dos Compromisso não tem a ver com a política de obras a serem feitas, 

tem a ver com a capacidade financeira disponível no momento para o Executivo ou 
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para a Instituição, assumir esta situação. Está aqui a ser votada aqui esta situação, 

porque a Lei do Compromissos assim o obriga. Este Centro de Artes, já foi votado em 

Plano de Atividades e Orçamento, nós não estamos de acordo que ele seja construído 

neste momento, mas temos que respeitar a decisão do Sr. Presidente e do seu 

Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação às perguntas da Dr.ª Nair, também não tenho a certeza se estão no 

Plano de Atividades e isso é completamente diferente. Em relação ao que toda a gente 

diz desta lei, reconheço que é criticável, reconheço uma coisa que é interessante e 

que tem acontecido em assembleias municipais deste país é que a dita transparência 

tem aumentado, porque agora, todos nós conhecemos os contratos todos, as 

prestações de serviços. Tudo o que é feito é cada vez mais transparente. O que eu 

sei, é que uma lei que eu também não concordo, faz aumentar a transparência, neste 

momento em Portugal.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ António Manuel Fernandes Martins  – CDS-PP: ------------------------------------------

------ “O Sr. Eng. Hilário Santos tem toda a razão, mas como se deverá recordar, o 

CDS votou contra o Plano e Orçamento da Câmara. O que o Sr. Presidente está a 

fazer é a pedir autorização para fazer uma movimentação de verbas, está a oficializar 

e a legalizar um conjunto de verbas, nas quais estão incluídas verbas destinadas a 

obras, contras as quais estamos contra e votamos contra em Plano e Orçamento e 

continuamos a votar enquanto essas obras vierem em Plano e Orçamento.” -------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais Resende 

da Fonseca , apresentou os seguintes esclarecimentos, intervenção que se transcreve 

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

------ “Como prevemos começar a obra este ano e continuar no próximo ano, daí a 

necessidade de ser autorizada pela Assembleia, por ser um compromisso plurianual. 

Se a pagasse toda este ano, ou se tivesse aguardado para a iniciar em janeiro, não 

precisava de vir aqui. Isto não precisa de estar no Plano, está numa rúbrica geral de 

obras, que são feitas, como a demolição não está no Plano, não têm uma rúbrica 

específica, têm uma rúbrica geral. Não é humanamente possível prever todas as 

obras, que se fazerem. Temos rúbricas gerais, onde é possível enquadrar estas 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste compromisso específico, contamos demolir a P3 ainda este ano, mas 

poderão ficar alguns pagamentos para o próximo ano, estamos apenas a acautelar 

esta situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Existe um protocolo com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, 

para partilha da utilização daquele espaço. Haverá uma horário para os alunos 
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utilizarem, bem como uma horário para a população poder utilizar. Quanto à P3, o 

campo irá se manter, o que vamos fazer é demolir a escola e colocar o espaço para 

estacionamento e ver se há procura de estacionamento. Também tenho outra 

localização pensada se o campo sintético tiver que sair da P3, mas não vamos tira-lo 

já porque pode ser não necessário. --------------------------------------------------------------------

------ Quanto à proposta do Dr. António Martins para ter entrado na parceria do 

Carvoeiro, não entendo que a Câmara tenha vocação pra entrar em parcerias desse 

tipo. Também gostaria de dizer que se eu seguisse as indicações do CDS, não 

tínhamos feito nada em Águeda. Politicamente e em termos pessoais, eu seria o 

melhor Presidente da Câmara que tinha passado. Podia pegar nesse dinheiro e andar 

a distribuí-lo. É muito fácil distribuir o dinheiro e não pensar no futuro. Aquilo que nos 

fizemos com o Centro de Artes, e ainda não fizemos um estudo porque só tendo um 

projeto, depois de saber que equipamentos vamos ter, é que sabemos quanto vai 

custar. Se não tivermos projeto, apenas poderemos ter uma ideia. Mas nós queremos 

saber quanto vai custar e os custos com a manutenção estão pedidos ao projetista. Se 

sabemos quanto vai custar a obra, se lhe pusemos um limite, que são os 3,5 milhões 

de euros, não é possível ainda saber quais vão ser os custo de manutenção. E 

estamos a fazer um projeto bem feito, é necessária acústica como deve ser, mecânica 

de palco e outras coisas. Os grandes investimentos e os planos de mudança fazem-se 

em alturas de crise. Recomendo que vá ao Cine Teatro S. Pedro, assistir a um 

espetáculo na primeira fila, no Inverno, mas faço outra recomendação, leve um 

sobretudo. Porque se estiver frio arrisca-se a apanhar uma grande constipação. Não 

interesse apenas fazer a sala. Temos que pensar o queremos fazer com a sala” -------- 

------ 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 dois votos contras e sete abstenções, deliberou 

aprovar a Proposta da Câmara Municipal para Autorização Prévia para Assunção de 

Compromissos Plurianuais. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da Norma de Controlo 

Interno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 4 abstenções deliberou aprovar a Proposta da Câmara 

Municipal da Norma de Controlo Interno. ------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

 

A Primeira Secretária:  

 

 


